
Kukulienka sídlila roky v priestoroch bývalej 

sobášnej siene pod poštou. Priestory boli 

rozmerovo veľkorysé, no sociálne zázemie 

bolo v havarijnom stave a priestor ne-

umožňoval v teplých mesiacoch aktivity 

vo vonkajšom prostredí (s výnimkou ihriska 

na Gerulatskej), keďže východ z Kukulienky 

je priamo na hlavnú cestu.

(pokračovanie na strane 2)
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  Dotácia na 
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NOVÉ PRIESTORY 
PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH
OZ Kukulienka pôsobí v Rusovciach od roku 2005. Okrem 
organizovania spoločenských akcií pre rodiny prevádzkuje 
aj materské centrum Kukulienka, ktorému sme poskytli nové 
zrekonštruované priestory. Ich hlavným benefi tom je veľká 
záhrada.
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MOBILNÉ 
ODBEROVÉ MIESTO 
V RUSOVCIACH
Na ochorenie Covid-19 sa môže-

te nechať otestovať antigénovými 

testami v stálom odberovom mieste 

zriadenom na parkovisku pri Zdravot-

nom stredisku. Otvorené je od pon-

delka do soboty v čase od 11:00 do 

19:30 hod. Prestávka na obed je od 

14:30 do 15:00 hod., posledný od-

ber je o 14:15 hod. (pred obedom), 

resp. o 19:15 hod. Sme radi, že 
po počiatočných peripetiách sa 
nám podarilo nájsť riešenie, ktoré 
pre Rusovčanov prináša komfort 
testovania v domácom prostredí. 

MÚ •

PODNETY

NESTIHOL SOM SA SČÍTAŤ. 
BUDEM MAŤ EŠTE MOŽNOSŤ?

Elektronické (samo)sčítanie oby-

vateľov v Rusovciach dopadlo 

nad celoslovenský priemer (91,58 

%), stále sa však nesčítalo takmer 

8,5 % z vás. Šanca na nápravu bude 

a volá sa asistované sčítanie. Potr-

vá ďalších šesť týždňov a sčítanie 

bude možné na kontaktnom mieste 

na miestnom úrade. Ak požiada-

te o sčítanie, v tomto období vám 

sčítací asistenti pomôžu aj priamo 

vo vašich domácnostiach. Vzhľadom 

na aktuálnu epidemiologickú situá-

ciu o dátume začatia asistovaného 

sčítania rozhodnú príslušné orgány. 

KEDY BUDE V RUSOVCIACH 
OPTICKÝ INTERNET?

Vyššia kvalita internetového pripo-

jenia je aj v záujme mestskej časti. 

V súčasnosti evidujeme na staveb-

nom úrade dve podania v tejto veci 

(Slovak Telekom a Orange). Kona-

nie sa začalo, presný termín jeho 

ukončenia však aktuálne nemožno 

odhadnúť.

DOČKÁME SA ČISTÝCH 
ZBERNÝCH HNIEZD?

Zberné hniezda sa vyprázdňujú 2-krát 

do týždňa. V utorok a piatok. Rusekáči 

zberné hniezda pravidelne dočisťujú. 

OLO nevezme žiaden odpad položený 

mimo zbernej nádoby. Niekoľkokrát 

sme požiadali OLO o zvýšenie frek-

vencie zberu odpadu. Odpoveď je 

stále rovnaká: „Nedá sa.“ Veríme, že 

sa situácia výrazne zlepší na jeseň, 

keď Rusovce prejdú na vrecový zber 

triedeného odpadu. Dovtedy vás 
chceme poprosiť, aby ste odpad 
zošliapavali a nerozhadzovali ho 
mimo kontajnerov. Ďakujeme všet-
kým tým, ktorí tak robíte.

Ak máte podnety, návrhy na riešenie či sťažnosti, 

kontaktujte nás prostredníctvom

9. MAREC

Na marcovom rokovaní vystúpil riaditeľ 

školy s upozornením, že budúci školský 

rok budú chýbať priestory na otvorenie 

nových tried základnej školy. Navrhol rie-

šenie: prenájom alebo nákup kontajnerov 

na modulárne triedy. Poslanci v diskusii 

s týmto riešením súhlasili a prednosť 

dávajú kúpe modulov. Cena za prenájom 

na dva roky a nákup je podobná. Moduly 

nám tak do budúcnosti zostanú.

Poslanci sa vrátili aj k rozpočtu obce, 

ktorý naposledy nebol schválený. P. Jen-

čík na úrad písomne doručil požiadavky 

na zmeny rozpočtu a ekonóm obce jeho 

pripomienky do rozpočtu zapracoval. 

Ešte p. Lošonský, priamo na zastupiteľ-

stve, navrhol zmeny v mnohých ďalších 

položkách rozpočtu a navrhol ho znížiť 

o takmer 50-tisíc €. Tento postup sa stretol 

s výraznou kritikou ďalších poslancov, po-

slankýň aj ekonóma, nakoľko takto nezo-

stal dostatočný priestor na prehodnotenie 

a zapracovanie pripomienok. Pripomien-

kovanie rozpočtu pritom prebiehalo už od 

novembra minulého roku. Po búrlivej dis-

kusii poslanec nakoniec svoj návrh stiahol. 

Rozpočet poslanci schválili a ukončili tak 

obdobie rozpočtového provizória.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP NA POŠTU

Po vybudovaní bezbariérového prístupu do Hasičskej zbrojnice a vytvorení vyhra-

dených parkovacích miest, sme ukončili ďalší projekt bezbariérových Rusoviec. 

Prístup do budovy na Balkánskej ulici, v ktorej sídli Slovenská pošta a v ktorej sú 

administratívne priestory, bol doteraz možný iba po schodoch. Imobilní klienti, 

klienti so zníženou schopnosťou pohybu či mamičky s kočíkmi sa tak do budovy 

nedostali. Keďže budova je vo vlastníctve mestskej časti, rozhodli sme sa nainšta-

lovať schodiskovú plošinu, aby sme uľahčili prístup všetkým, ktorí ho potrebujú. 

V prípade, že budete chcieť schodiskovú plošinu využiť, stačí ak zvončekom 

privoláte zamestnanca pošty, ktorý zabezpečí jej obsluhu.

MÚ •

(pokračovanie strany 1) Hľadali sme preto miesto, 

ktoré by vyhovovalo malým deťom, ich ro-

dičom a zároveň napomohlo komunitnému 

rozvoju. Takýto priestor sme našli v nevy-

užívanej časti Humanitného centra na Ko-

vácsovej ulici, kde sídli aj Kresťanská liga 

na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

na Slovensku. Jeho obrovskou výhodou je 

priľahlá záhrada, ktorá mamičkám s deťmi 

umožní prežiť deň nielen v uzatvorených 

priestoroch, ale aj na čerstvom vzduchu. Slo-

vo dalo slovo a pomohli sme napísať projekt, 

ktorý zaplatil rekonštrukciu priestorov (ďa-

kujeme Nadácii mesta Bratislava). Rusekáči 

priložili ruku k dielu a po uvoľnení opatrení sa 

detičky môžu tešiť na nové priestory, ktorých 

súčasťou je aj záhrada. Pripravujeme nové 

projekty a hľadáme ďalšie externé zdroje, 

aby sme priestor mohli ďalej upraviť a zve-

ľadiť tak, aby slúžil nám všetkým.
MÚ •
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YJARNÁ DERATIZÁCIA 

2021

Milé Rusovčanky, 
milí Rusovčania,
jarné dni sú vždy predzvesťou nového začiatku. S prílevom 

novej energie sme sa aj my pustili do nových výziev. Po takmer 

štyroch mesiacoch sa nám podarilo schváliť rozpočet mestskej 

časti na nadchádzajúci kalendárny rok. Kompromis sa rodil 

ťažko, ale nakoniec sme to uhrali na dobrý výsledok. Týmto 

sa nám rozviazali ruky, ktoré sú pripravené opäť realizovať 

zaujímavé aktivity pre všetkých Rusovčanov a Rusovčanky. 

Tento rok plánujeme pokračovať vo výsadbe zelene, zrekon-

štruovať cesty na ul. Colníckej a Pohraničníkov, spustiť sta-

vebné práce na autobusovom otočisku, skateparku aj novej 

škole. Na svoju chvíľu čakajú aj naše pamiatky umiestnené 

v centrálnej zeleni (napr. Ústredný kríž, Stĺp Najsvätejšej Trojice 

a Morový stĺp sv. Antona pred kostolom), ktoré by sme radi po 

rokoch nechali odborne zreštaurovať. Momentálne fi nalizujeme 

projekt na fi nančný príspevok v spolupráci s OZ Natura. 

Už teraz by som vás rada pozvala – zapojte sa do celosloven-

ského dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto, ktoré každý 

rok organizuje Nadácia Pontis. My sa chceme opäť zúčastniť. 

Tentokrát budeme čistiť a revitalizovať terasu a záhradu v okolí 

budovy, v ktorej sídli Kresťanská liga na pomoc ľuďom s men-

tálnym postihnutím. A chystáme sa aj na čistenie ostrovčekov 

na Kovácsovej ulici. Naše mesto sa koná začiatkom júna.

Hoci sme ešte stále v núdzovom stave, pripravujeme sa 

poctivo na moment, keď sa bude možno vrátiť aspoň trochu 

do normálnych koľají. Prvou lastovičkou bol, bezpochyby, 

návrat našich detí do materskej a základnej školy. V spolu-

práci s riaditeľom školy p. Kunstom sme sa snažili vytvoriť 

im podmienky na bezpečný návrat i fungovanie. Teší ma, že 

sme nezaznamenali žiadne väčšie námietky rodičov vo vzťahu 

k pravidelnému testovaniu, čo je (a určite ešte nejaký čas aj 

bude) základnou podmienkou, aby sme deti udržali v školských 

zariadeniach čo najdlhšie.

Verím, že s príchodom prvých teplých dní sa pomaly začne aj 

s uvoľňovaním opatrení a my sa už budeme opäť môcť stretávať 

aj pri spoločných osobných rozhovoroch. Kým sa tak udeje, 

ostaňme opatrní a pokúsme sa nepokaziť si to.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ

starostka •

Regionálny úrad verejného zdravotníctva každoročne upozorňuje 

na zákonnú povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu 

živočíšnych škodcov) v období od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021. 
Podnikatelia – fyzické a aj právnické osoby sú povinné vykonať 

deratizáciu vo všetkých objektoch, ktoré im patria, resp. ich 

spravujú, pričom musia výlučne využiť služby fi riem oprávnených 

profesionálne vykonávať deratizáciu.

Občania sú povinní vykonať reguláciu živočíšnych škodcov 

vo svojich pivničných priestoroch, domoch, ako aj na pozem-

koch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Deratizáciu 

môžu vykonať aj svojpomocne, avšak iba s prípravkami, ktoré sú 

schválené na tento účel. 

Mestská časť vykoná deratizáciu vo všetkých objektoch, ktoré má 

v správe alebo v majetku, do konca mája.

MÚ •

2. ROČNÍK 
VIRTUÁLNEHO 

RÚŠKOVÉHO BEHU
Rúškový beh, ktorý sme zorganizovali minulý rok počas prvého 

koronového lockdownu, zaznamenal veľký ohlas. Tento rok sme 

sa preto rozhodli v tejto aktivite pokračovať.

Virtuálny rúškový beh sa uskutoční v termíne 29. apríla – 2. mája. 

Tak ako minulý rok, aj teraz si môžete vybrať jednu z dĺžok trate: 

1 km, 3 km, 5 km a 10 km. Prihlásenie sa na beh je zdarma. Štar-

tovné sa neplatí. Prihláseným účastníkom zašleme e-mailom štar-

tovné číslo a pokyny na zaslanie výsledkov behu. Všetky inštrukcie 

nájdete na facebooku mestskej časti https://www.facebook.com/

MestskaCastBratislavaRusovce.
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DVA ROKY V ÚRADE

Od komunálnych volieb už uplynuli viac ako dva roky. 
Veľkú časť z tohto času nám zobrala korona. Zákaz stretávania 
sa, zrušené kultúrne i spoločenské podujatia, obmedzenia 
v osobnom i pracovnom živote. Napriek tomu sme počas tejto 
doby nezaháľali a na nasledujúcich stranách by sme sa radi 
podelili o to, čo sa nám podarilo i to, čo nás ešte čaká.

INVESTIČNÉ AKTIVITY
Je prirodzené, že ľudia si všímajú predo-

všetkým viditeľné zmeny. Investičné pro-

jekty do našej infraštruktúry medzi takéto 

zmeny patria. Vzhľadom na obmedzené 

rozpočtové možnosti je naším zámerom 

hľadať peniaze z externých zdrojov a tie 

naše, z rozpočtu, používať na spolufi nan-

covanie projektov. Od roku 2019 sa nám 
takto podarilo získať viac ako 200-tisíc eur 
na menšie investičné či neinvestičné 
projekty a 3 milióny eur na tie objemovo 
veľké projekty. 

ČO SA NÁM PODARILO:

 vybudovať multifunkčné ihrisko,

 zrekonštruovať Hasičskú zbrojnicu,

 zrekonštruovať školskú telocvičňu,

  vybudovať oporný múr, oplotenie 

a osvetlenie futbalového ihriska,

  vybudovať krycí systém na rímsku 

pamiatku Dom s hypocaustom,

  revitalizovať detské ihrisko 

na Gerulatskej ul.,

  vymeniť asfaltový povrch na dvore 

materskej školy,

  nainštalovať prvých 8 kamier v rámci 

budovania kamerového systému,

   vytvoriť parkovaciu plochu, 

nainštalovať schodiskovú plošinu 

na pošte a vytvoriť bezbariérový vstup 

do Hasičskej zbrojnice pre imobilných 

občanov.

ZELENÉ RUSOVCE
Rusovce patria medzi zelené mestské časti. 

Návštevníci vyhľadávajú prechádzky v na-

šom lesoparku, príp. relaxujú pri bicyklovaní 

alebo behu. Podporujeme všetky aktivity, 

ktoré nám zdravé prostredie udržia aj pre 

budúce generácie. 

ČO SA NÁM PODARILO:

  vypracovať Koncepciu ochrany 

a starostlivosti o dreviny,

   vypracovať Koncepciu nakladania 

s odpadmi,

   vysadiť kvitnúce lúky (park 

na Irkutskej ul. a pri miestnom úrade),

   priebežne budovať vodozádržné 

opatrenia,

  kúpiť vodozádržné nádoby pre školu 

a MC Kukulienka, 

   vybudovať nové zberné hniezdo 

v Gaštanovej aleji,

   získať certifi kát „Zóna bez 

pesticídov“,

  spolupracujeme s univerzitou 

na experimentálnom projekte záchrany 

Gaštanovej aleje pred škodcom 

ploskáčikom pagaštanovým,

   zorganizovať pravidelné brigády 

pri čistení a vývoze odpadov.

SPOLUPRÁCA S HLAVNÝM MESTOM
Spoluprácu s Magistrátom hodnotíme 

pozitívne. Rusovce sú, napriek svojej veľ-

kosti, rovnocenným partnerom do diskusie 

s primátorom a jeho kolegami. Veríme, že 

nás čaká ešte niekoľko spoločných aktivít. 

ČO SA NÁM PODARILO:

  zrekonštruovať časť Balkánskej 

ulice a vybudovať dve bezbariérové 

zastávky MHD,

  vysadiť 66 stromov v rámci 

celomestskej výzvy „10 000 stromov“,

   vymeniť verejné osvetlenie pri 

Pizzariu,

   rozmiestniť ohrádky na zber 

vianočných stromčekov,

   naštartovať proces vysporiadania 

pozemkov pod školským areálom,

   aktívne pomáhať pri vytvorení novej 

zastávky linky MHD č. 91 v Petržalke 

(pre rusovské deti navštevujúce ZŠ 

Narnia),

  zriadiť skupiny tzv. Lovcov komárov,

  vypracovať návrh osadenia drobnej 

architektúry Metropolitným inštitútom.

 

KOMUNITNÉ PROJEKTY
Rusovce majú bohatú históriu i srdečné 

susedské prostredie. Aj to je výsada života 

„na dedine“. K tomu patria aj zaujímavé 

kultúrne, športové či iné spoločenské podu-

jatia. Koronové obdobie nám viaceré plá-

nované aktivity dočasne zastavilo. Veríme 

Foto: Anna Gekrepten
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však, že najbližšie mesiace nám prinesú 

uvoľnenie opatrení a my sa budeme môcť 

opäť stretávať s priateľmi i susedmi. 

ČO SA NÁM PODARILO:

   zrevitalizovať priestory knižnice 

a knižničný fond, 

   zrekonštruovať nevyužité priestory 

pre MC Kukulienka, 

   zorganizovať 1. ročník rúškového 

virtuálneho behu,

    zorganizovať diskusné večery (Zeleň 

v Rusovciach, Klimatické zmeny, 

Kvitnúce lúky, Umenie japonskej 

kaligrafi e, Káva so starostkou),

   usporiadať výstavy občianskeho 

združenia Post Bellum SK pri príležitosti 

30. výročia Nežnej revolúcie,

   spolupracovať so SZUŠ Balkánska 

na niekoľkých projektoch, 

   spolupracovať so SĽUKom 

na organizovaní podujatí: medzinárodný 

festival „Bábky v parku“ a Deň detí,

   naštartovať cezhraničnú spoluprácu 

s českými Velvarmi, maďarskou 

Rajkou a Bezenye, a rakúskym 

Petronell-Carnuntum.

KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITÁ
Zlepšenie komunikácie medzi mestskou 

časťou a jej obyvateľmi bolo jednou z vo-

lebných priorít. Pri príležitostí 20. výročia 

vydávania Rusovských novín sme pripravili 

ich moderný redizajn, upravili sme rubriky 

a začali tlačiť na recyklovanom papieri.

Výbornú odozvu medzi Rusovčanmi má aj 

mobilná aplikácia SOM Rusovce, ktorá 

nahradila zastaraný systém sms správ. 

V súčasnosti ju využíva takmer 1 900 ľudí. 

Na komunikáciu sme začali používať aj 

sociálne siete. Mestská časť má zriadené 

konto na facebooku. Zaviedli sme aj živé 
prenosy z rokovania miestneho zastupi-

teľstva. 

ČO NÁS TENTO ROK ČAKÁ
Dva najväčšie investičné projekty za posledné roky plánujeme spustiť tento rok: 

revitalizáciu autobusového otočiska a rekonštrukciu školskej jedálne a nad-
stavbu základnej školy. Tiež by sme tento rok radi odovzdali do užívania nové 
športovisko – skatepark. V pláne je oprava časti Colníckej ulice a časti ulice 
Pohraničníkov. V rámci výzvy vyhlásenej Envirofondom sme požiadali o dotáciu 

na dokončenie zateplenia materskej školy. Kotolňa a toalety v budove pošty 

sa tiež dočkajú rekonštrukcie.

Veríme, že nás toho čaká ešte oveľa viac, všetko závisí od aktuálnej epidemiolo-

gickej situácie a tiež od úspešnosti pri získavaní fi nančných zdrojov na tieto a iné 

projekty. Zatiaľ sa nám celkom darí.
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Francúzsky básnik Charles Pé-

guy (1873 – 1914) vraj napísal 

báseň o troch najdôležitejších 

ľudských vlastnostiach. Píše, 

že sú ako traja súrodenci. Dvaja 

sú veľkí a tretia – nádej, je malé 

dievčatko. Kráčajú spolu, držiac 

sa za ruky s dievčatkom v stre-

de. Pri pohľade na nich by sa 

zdalo, že tí dvaja veľkí vedú malé dievčatko. Je to opačne. Malé 

dieťa vedie tých veľkých. Je to nádej, ktorá za sebou ťahá vieru 

a lásku k blížnemu. Bez nádeje by nemalo nič zmysel. Ak by sme 

sa ráno zobudili a vôbec nič by nás už nečakalo, boli by sme 

mŕtvi. Človek žije z malých a veľkých snov. A vždy je to nádej, 

ktorá dodáva silu mladým a ľudstvu, ísť ďalej. Pápež František si 

vie predstaviť lepší svet. A svoj sen si nedá ničím a nikým vziať. 

Že s ním niektorí nesúhlasia, berie s humorom. Ako ten maliar, 

ktorý hovorí, že keď sa tvoje umenie páči všetkým, tak si robil 

niečo zle. Najväčšie sny o svete a ľudstve maľuje Biblia, keď si 

vie predstaviť, ako sa bude dieťa hrať nad jamou hada a baránok 

odpočívať po boku leva. Protiklad kultúry delenia, vyraďovania 

a ohraničovania. V tomto duchu pripravujeme inštaláciu pamätníka 

na bývalom Laurinom majeri. Ako miesto zamyslenia a stretnutia 

sa s históriu a prírodou. Sen Biblie aspoň v náznakoch. Žiť vo vzá-

jomnom obdive a rešpekte s prírodou, aj s chránenými zvieratami 

a vtáctvom. Nie zákazy, pokuty, nové „hraničné pásma“. To naj-

krajšie na nádeji je, že ponúka nové perspektívy.

Július Marián PRACHÁR

rímskokatolícky farár •

Iste sa k Vám už dostala správa, 

že Ježiš žije! Áno, zomrel, ale 

Boh ho vzkriesil k životu naveky. 

Taká je pravda a dôvod sviat-

kov Veľkej noci. Práve Kristovo 

vzkriesenie, ktoré sa udialo pred 

takmer 2000 rokmi, prinieslo zmenu aj do nášho života. Doteraz 

sme sa z nového života, ktorý nám Kristus vydobyl, radovali 

v spoločnom zhromaždení. Ale tento rok, už 2-krát, sme sa tešili 

len každý sám, príp. s najbližšími doma. No v našich srdciach 

to bola a je neutíchajúca radosť a nádej na opätovné stretnutie. 

Túžime po stretnutiach v chráme, aj po tých osobných s blízkymi, 

s priateľmi... A neraz sa nám zdá, že to, čo momentálne prežíva-

me nie je ani skutočný život, že je to len zlý sen. Ale nedajme sa 

okolnosťami pomýliť! Boh, Stvoriteľ a Pán života a smrti je s nami. 

Tak ako bol vždy prítomný nielen v radosti, slobode a dobrých 

časoch, tak je prítomný pri nás aj v ťažkostiach, v bolesti, a do-

konca aj pri smrti. Lebo On je víťaz nad každým zlom a nám toto 

víťazstvo v Ježišovi Kristovi ponúka! On žije a my s Ním naveky.

Mgr. Eva KOLESÁROVÁ

ev. farárka •

• FARNOSŤ

ON ŽIJE, 
A MY...? 

• FARNOSŤ

NÁDEJ
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• ŠKOLA

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
O FUNGOVANÍ ŠKOLY

ZÁPIS DETÍ NA PREDPRIMÁRNE 

VZDELÁVANIE SA BLÍŽI!
Rodičia Rusovských detí od troch rokov by mali zbystriť pozornosť. Od 3. do 7. 
mája 2021 sa uskutoční prijímanie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Vývojová 

228 Bratislava-Rusovce, a to na predprimárne vzdelávanie. Nevyhnutné je do-

dať spolu s tlačivom Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, 

ktorú nájdete na webovej stránke školy: www.zsrusovce.sk, v sekcii Materská 

škola – Prijímanie detí do MŠ, aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Bez nej 

nebude žiadosť kompletná, a teda ani akceptovateľná. Tlačivo lekárskeho potvrde-

nia možno vedeniu MŠ doručiť osobne, poštou alebo po naskenovaní mailom na 

adresu: msrusovce@zsrusovce.sk. O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 

v školskom roku 2021/2022 napokon rozhodne riaditeľ ZŠ s MŠ do 15. júna 2021.

pripravila: Veronika VANDRÁŠEKOVÁ •

Všetkým Vám prajem pekné posviatočné, 

poveľkonočné dni v tejto zložitej pande-

mickej dobe, ktorá nám ovplyvňuje životy 

už viac ako rok. Takisto ovplyvňuje priebeh 

vyučovania v škole. Súčasná doba je veľmi 

zložitá, pretože sa nám neustále menia 

pravidlá. Rozhodnutia ministerstva školstva 

nám chodia na poslednú chvíľu. Sťažuje 

nám to možnosť v predstihu zabezpečiť 

pripravenosť na prezenčné vyučovanie. 

Zvládame to všetci a chcem poďakovať 

pedagógom, rodičom a žiakom na prvom 

stupni, že sa nám podarilo vrátiť sa opäť 

do školy k prezenčnému vyučovaniu, ktoré 

v súčasnosti už prebieha. Verím, že sa viac 

nepreruší, nakoľko sa zlepšuje pandemická 

situácia.V škole sme zabezpečili a máme 

otvorených sedem oddelení školského klu-

bu pre deti z prvého stupňa. Novým rozhod-

nutím ministerstva školstva, zo dňa 8. apríla 

2021, sa obnovilo školské vyučovanie pre 

všetkých žiakov na prvom stupni základnej 

školy. Bohužiaľ, na žiakov druhého stupňa 

sa mierne zabúda a tieto deti sa musia učiť 

už viac než pol roka dištančnou formou cez 

online aplikáciu Microsoft Teams. 

V prípade, že bude rozhodnutím minister-

stva školstva obnovené školské vyučovanie 

aj pre žiakov druhého stupňa, sme na tento 

krok v spolupráci so zriaďovateľom pripra-

vení. V základnej škole máme zabezpečené 

a vytvorené podmienky, aby boli dodržané 

všetky hygienické opatrenia tak, aby sme 

ochránili zdravie vašich detí a našich za-

mestnancov. K tomu potrebujeme vašu 

spoluprácu a maximálnu zodpovednosť 

nás všetkých.
Mgr. Rastislav KUNST

riaditeľ ZŠ s MŠ •

Žiaci Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava zazname-

nali úspech na prvej medzinárodnej klavírnej súťaži Piano 
Art, ktorej sa zúčastnili deti z celej Ukrajiny a Slovenska. 

V rámci online výučby si žiaci pripravili skladby, ktoré 

následne poslali vo forme videonahrávok. Súťažilo sa 

v kategóriách od 5 až do 25+ rokov. Do poroty zasadli známi ukrajinskí klaviristi a peda-

gógovia, medzi nimi aj učiteľka SZUŠ Mgr. art. Bohdana Liashko. Ocenení žiaci SZUŠ: 

Adela Hlasná – 1. miesto za hru na klavíri, učiteľka Bohdana Liashko. Terezka Klapková 

– 1. miesto za hru na klavíri, učiteľka Oleksandra Myhovych. Nina Kopáčková – 2. miesto 

za hru na klavíri, učiteľka Laura Poláčková. Adela Hlasná – 2. miesto za korepetíciu, 

učiteľka Bohdana Liashko.
Mgr. art. Bohdana LIASHKO •

VYHLÁSENIE 
VÝBEROVÉHO 

KONANIA 
Mestská časť Bratislava-Rusovce, 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsa-
denie funkcie riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou 

Vývojová 228, 851 10 Bratislava.

Kvalifi kačné predpoklady:
•  kvalifi kačné predpoklady pre daný 

druh a typ školy v zmysle zákona 

č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifi kačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov,

•  najmenej 5 rokov výkonu 

pedagogickej činnosti,

•  zaradenie do kariérneho stupňa 

pedagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou v zmysle 

zákona č. 138/2019 Z. z. 

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou: uchádzač 

o uvedenú pozíciu musí spĺňať pred-

poklady ustanovené v § 3 zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-

rejnom záujme v znení neskorších 

predpisov. 

Uzávierka prijímania prihlášok je 
18. mája 2021 do 12:00 hod. Rozhodu-

júca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa 

výberového konania. 

Prihlášku s označením „Výberové 
konanie Základná škola s mater-
skou školou Vývojová 228, Bratislava 
– NEOTVÁRAŤ“ posielajte na adresu: 
Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vý-

vojová 8, 851 10 Bratislava. 

Dátum a miesto uskutočnenia výbero-

vého konania budú uchádzačom, ktorí 

splnia podmienky, oznámené najmenej 

7 dní pred jeho uskutočnením. Viac 

informácií môžete získať na adrese 

sekretariat@bratislava-rusovce.sk alebo 

na stránke https://www.bratislava-ru-

sovce.sk/volne-pracovne-miesta. 

• ZUŠ

MEDZINÁRODNÁ 
KLAVÍRNA SÚŤAŽ
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MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111

Nová, 
plne elektrická EQA 
v MB Panónska

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk

NA SKATEPARK SME 

ZÍSKALI DOTÁCIU 

60.000 EUR
Nie je žiadnym tajomstvom, že na zaujímavé 
projekty hľadáme externé zdroje, aby sme čo 
najmenej zaťažovali náš rozpočet. Tak to bolo 
bolo aj v prípade projektu skateparku.

Veľmi nás teší, že sa s vami môžeme podeliť o dobrú správu. 

Z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave 

sme získali dotáciu vo výške 60.000 eur. Spolu s fi nančnými pros-

triedkami pridelenými hlavným mestom pánovi poslancovi Jenčíkovi 

(v rámci rozpočtu určeného na priority mestských poslancov) tak 

máme spolu 80.000 eur, ktoré poslúžia na vybudovanie ďalšieho 

zaujímavého športoviska v našej mestskej časti. 

Priestor, kde sa bude skatepark nachádzať, rieši revitalizáciu 

nevyužívanej plochy, ktorá je v dezolátnom stave po bývalých 

stavebninách a je v tesnom susedstve s autobusovým otočiskom. 

Pozemok patrí Železniciam SR, s ktorými musela mestská časť 

uzavrieť v roku 2019 novú nájomnú zmluvu.

Projekt sme postavili širšie a multifunkčnejšie. Do priestoru sme 

preto navrhli nielen skatepark ale aj workout. Priestor bude voľne 

prístupný pre všetkých, ktorí majú radi pohyb na čerstvom vzdu-

chu a bude miestom pre aktívny odpočinok, relax a zmysluplné 

využitie voľného času. Pridelená výška dotácie nám umožní tento 

rok vybudovať skatepark a urobiť predprípravu na workout. 

Kým sme sa dopracovali k súčasnému stavu, bolo treba urobiť 

niekoľko krokov: uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod ska-

teparkom so Železnicami SR, rozpracovať štúdiu poslanca Jenčíka 

do podoby realizačného projektu s rozpočtom, spracovať projekt 

workoutu a jeho umiestnenie v priestore, spracovať žiadosť o grant, 

rozbehnúť príslušné konania na stavebnom úrade. 

Pripraviť projekt komplexne (nielen na úrovni projektovej štúdie), 

tak aby bol priestor maximálne využitý a aby spĺňal bezpečnostné 

štandardy a požiadavky, a nájsť externé zdroje na realizáciu si 

vyžaduje čas. Veríme, že celá administratíva (povolenia a verejné 

obstarávanie) bude bez problémov a prví skateboardisti otestujú 

skatepark ešte pred koncom tohto roka.

MÚ •

Foto: Unsplash/Jack Irwin
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PRACOVNÉ PROSTREDIE JE DÔLEŽITÉ
V práci strávi človek počas týždňa väčšinu 

aktívneho dňa. Pracovné prostredie by malo 

byť funkčné, bezpečné, čisté a zdravotne 

nezávadné. Stav, v ktorom sme prevzali 

priestory úradu v roku 2018, bol žalostný. 

Steny popraskané, špinavé a zatečené. 

Niektoré dokonca plesnivé. Koberce vy-

draté a deravé. Špina je v nich tak zažratá, 

že ani tepovanie už nepomáha. Nábytok je 

takmer v každej kancelárii iný, čo by nebol 

problém, ak by bol funkčný. Niektoré kusy 

sa rozpadávali a boli doslova život ohrozu-

júce. Väčšina nábytku bola prenesená ešte 

zo starého úradu. V zasadacej miestnosti 

boli stoly, na ktorých si návštevy pravidelne 

zatrhávali oblečenie. Čalúnenie stoličiek 

bolo čierne od špiny... Mohla by som po-

kračovať, ale na ilustráciu stačí.

Našim cieľom bolo kolegom poskytnúť 

dôstojné a slušné podmienky na výkon 

ich práce a vám príjemné prostredie pri 

rokovaniach, či konzultáciách. A tak sme 

sa pustili do práce, a to všetko pri minimál-

nych nákladoch. Práce začali minulý rok 

vo februári – ešte pred začiatkom pandémie. 

Po jej vypuknutí sme ich dočasne zastavili 

a dokončili až tento rok. Vďaka patrí našim 

Rusekáčom, ktorí, vzhľadom na slabšie 

posledné dve zimy, mali čas na maľovanie 

a my sme teda nemuseli za tieto služby 

platiť externej fi rme. Časť nábytku, kance-

lárskych stolov a stoličiek nám daroval pán 

Klein z Pontea, za čo mu týmto dodatočne 

ďakujeme. Menšiu časť nábytku sme kúpili 

(najlacnejší Ikea nábytok). Časť nábytku 

bude treba z dôvodu bezpečnosti postup-

ne vymeniť. Na postupnú výmenu čakajú 

aj koberce v kanceláriách. Úpravy robíme 

postupne, pri minimálnych nákladoch, aby 

bol rozpočet zaťažený čo najmenej.

ZÁKONNÉ POVINNOSTI 
ZAMESTNÁVATEĽA
Budova miestneho úradu bola postavená 

koncom šesťdesiatych rokov minulého 

storočia. Mestská časť ju ako svoje sídlo 

využíva od roku 2007. Od tohto roku sa 

do jej priestorov neinvestovalo. 

Počas horúcich letných dní bolo na úrade 

veľmi teplo už o deviatej ráno. Napoludnie 

vystúpili teploty v kanceláriách často aj 

na 35 °C. V takýchto podmienkach ne-

možno pracovať a úrad musel byť zatvo-

rený. Je preto prekvapujúce, že vzhľadom 

na počet osobohodín, kedy bol úrad z dô-

vodu horúčav zatvorený, nebola klimatizá-

cia namontovaná už skôr. 

Nákup klimatizácie bol riadne schválený 

v rozpočte na rok 2020. S rozhodnutím o jej 

inštalovaní sme, vzhľadom na pandémiu, 

čakali až do momentu, kým nebolo zrejmé 

ako veľmi bude zasiahnutý náš rozpočet. 

Je totiž zákonnou povinnosťou zamestnáva-

teľa utvárať priaznivé pracovné podmienky 

a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci.

Počínajúc týmto letom vás teda skrátené 

úradné hodiny z dôvodu horúčav nečakajú.

Martina ZUBERSKÁ

prednostka •
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E 1.  V období, keď bola miestna knižnica z dôvodu pandemických 

opatrení zatvorená, sme pomohli zútulniť jej priestory.

2.  Tak ako rastú Rusovce, rastie aj množstvo spisov, ktoré treba 

archivovať. Zimné mesiace sme preto využili na rekonštrukciu 

nevyužívaných pivničných priestorov na miestnom úrade 

na archív.

3.  S jarou prišiel aj čas na orez stromov. Snažíme sa tiež 

promptne reagovať na vaše podnety týkajúce sa havarijného 

stavu stromov vo vašom okolí.

4.  Takmer 200 ton rozdrveného nábytku a konárov – toľko sme 

vyviezli zo zberného dvora, aby sme ho vyčistili a pripravili 

na novú sezónu.

ÚRAD BUDE V LETE PRACOVAŤ 
BEZ SKRÁTENÝCH HODÍN

1.

3.

2.

4.
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Projekt 10-tisíc stromov pokračuje jarnou 

výsadbou cca 400 kusov stromov s obvo-

dom kmeňa okolo 20 cm. Okrem väčších 

stromov vysádzame aj stovky menších. 

Všetko s cieľom priniesť do nášho mesta 

viac tieňa a zvýšiť odolnosť našich štvrtí 

voči dopadom klimatickej zmeny. Okrem 

výsadby nových prebieha aj cielená výme-

na starých. Naposledy sme vymenili celé 

stromoradie pozdĺž cesty pod Hlavnou 

stanicou a to všetko za jeden deň – doobe-

da sme vybrali z lôžok staré, choré stromy 

a po úprave lôžok sme zasadili nové kusy.

Vypracovali sme stratégiu nakladania s ko-

munálnym odpadom v rokoch 2021 – 26 

s názvom Bratislava – mesto bez odpadu. 

Defi nuje základné opatrenia tak, aby Bra-

tislava bola lídrom v eliminovaní tvorby 

odpadov a prešla na obehové hospodár-

stvo. Cieľom je zjednodušiť Bratislavčanom 

triedenie odpadu (zber od domu k domu) 

ako aj zaviesť spravodlivejšie poplatky 

za jeho odvoz na základe pravidla „zaplať 

za to, čo vyhodíš“.

Od roku 2023 začneme so zberom kuchyn-

ského odpadu, plánujeme zvýšiť počet 

zberných dvorov v meste ako aj vytvorenie 

tzv. reuse centier v mestských častiach ur-

čených na odovzdanie odpadu na opätovné 

použitie (napr. nábytok).

Zároveň bude mesto pokračovať v orga-

nizovaní bezodpadových (tzv. zero waste) 

podujatí, akými boli napríklad Vianočné trhy 

v roku 2019 a bude tento princíp požadovať 

aj od iných subjektov organizujúcich podu-

jatia v mestských priestoroch.

Prvá fáza sčítania obyvateľstva sa skončila. 

Spolu s mestskými časťami sme investovali 

veľa energie do kampane na podporu sčíta-

nia, aby Bratislava neprichádzala o fi nancie 

na úkor iných miest. Zdá sa, že spoločná 

snaha prináša ovocie. V porovnaní s rokom 

2011, kedy sa sčítalo 339.000 ľudí, sme 

v tomto online sčítaní na čísle 431.000 oby-

vateľov. Do konca októbra bude prebiehať 

asistované sčítanie, takže celkový počet 

bude ešte stúpať.

Aj keď to tak na teplomere v prvej polovi-

ci apríla nevyzeralo, mesto odštartovalo 

letný plán údržby a 15. 4. začalo s prvým 

kosením. Zima nám opäť nepriniesla veľa 

snehu. Napriek tomu bolo veľa mrazivých 

nocí spojených so zrážkami, čo si vyžia-

dalo až 13 celomestských posypov ciest 

so zapojením 42 veľkých sypačov, a stovky 

menších zásahov vo vyšších lokalitách ako 

sú Koliba, Lamač a Kramáre.

Ctibor KOŠŤÁL

riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

VÝZVA 
Každý rok v tomto čase už máme zvyčajne jednu 

alebo dve jarné upratovacie brigády za sebou. Ani 

tento rok sme hromadné brigády zo zrejmých príčin 

neorganizovali.

Máme však pre vás výzvu – POMÔŽTE NÁM UPRATAŤ 

RUSOVCE. Individuálne, s vašimi deťmi či susedmi, 

v čase, ktorý vám vyhovuje. Upracte alebo upravte 

niektorý z verejných priestorov alebo pozbierajte smeti 

v lesoparku. Ak nám dáte vopred vedieť, Rusekáči 

vyzbierané smeti aj odstránenú burinu vyvezú.

Pošlite nám fotku s vaším úlovkom, ktorú zverejníme 

na našich sociálnych sieťach. Inšpiráciou vám môžu 

byť súrodenci Filip a Severín Kubíkovci, ktorí sa s nami 

podelili o svoje upratovanie v lesoparku. 
MÚ •

Mestská Linka 
očkovacej podpory 
Ochoreniu na covid-19 už podľahlo na svete viac ako 3 milióny ľudí, najzraniteľnejšou 
skupinou sú starší ľudia. Očkovanie je najúčinnejší spôsob, ako dokážeme poraziť 
vírus covid-19, chrániť zdravie a životy a postupne sa vrátiť k normálnemu životu
a stretnutiam s našimi blízkymi.

Zriadili sme preto bezplatnú mestskú telefonickú linku, kde vám poradíme
a pomôžeme s registráciou na očkovanie. 

Je čas sa objať. 
Buďme vďaka
očkovaniu opäť spolu.

Linka očkovacej podpory 
v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h.

0800 222 888 

Linka je určená predovšetkým starším ľudom, ktorí sa nevedia alebo nemôžu samostatne 
zaregistrovať na očkovanie cez internet. Pomôžeme a poradíme vám s registráciou na očkovanie 
do systému tzv. čakárne, ktorý prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. 
O pridelení konkrétneho termínu na očkovanie nerozhodujeme my, ale systém NCZI,
no pre pridelenie termínu je potrebné sa zaregistrovať cez internet.
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Miestna knižnica v Rusovciach bola kvôli 

pandemickým opatreniam počas uplynu-

lých mesiacov zatvorená. Za zatvorenými 

dverami však prebiehal čulý ruch. Zamerali 

sme sa nielen na technické úpravy interiéru 

(maľovanie, generálne upratovanie, vytvore-

nie herne a čitárne pre deti) ale najmä na to, 

aby sme knihy sprístupnili vám, čitateľom. 

BUDOVANIE KNIŽNIČNÉHO FONDU
V minulom roku sme vás oslovili s prosbou 

o vyplnenie dotazníka, ktorý bol základom 

pre nastavenie ďalšieho smerovania kniž-

nice ako aj pre výber takmer 500 nových 

kníh, ktoré sme kúpili z dotácie Fondu na 

podporu umenia. Mnohí z vás tiež zarea-

govali na našu výzvu a priniesli do knižnice 

knihy, z ktorých už vaše deti vyrástli či 

knihy, ktoré už nevyužijete – za čo vám 

ďakujeme.

Budovanie knižného fondu je mravenčia 

práca. Ten existujúci bolo treba pretriediť, 

doplniť a skatalogizovať. Pôvodný katalogi-

začný softvér sme museli nahradiť novým. 

Jeho databázu postupne doplníme, aby 

obsahovala všetky publikácie v knižnici. 

Knižničný systém Profl ib online katalóg 

umožňuje online vyhľadávanie kníh podľa 

niekoľkých kategórií (názov, autor, typ 

publikácie, kľúčové slová, rok vydania 

a pod.). Vyskúšať si ho môžete tu: https://

proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicarusovce.htm. 

Ku knižničnému softvéru patrí aj čítačka 

čiarových kódov, ktorým bude každá kniha 

vybavená. Takto sa vypožičiavanie kníh 

uľahčí a zjednoduší.

KNIŽNICA AKO JEDEN 
Z KOMUNITNÝCH PRIESTOROV
Aby sme vám čas strávený pri výbere kníh 

v knižnici spríjemnili, upravili sme jednu 

z miestností na herňu pre deti. Mamičky 

si tak budú môcť nerušene vybrať knižky 

pre seba či svoje deti, prípadne si nie-

ktoré knižky prečítať s detičkami priamo 

v knižnici. Ďalšia z miestností bude slúžiť 

ako čitáreň a na komunitné aktivity. Máme 

pre vás pripravený aj projekt „Rusovské 

stretnutia s knihou“, ktorý spustíme už 

čoskoro.

OTVORENIE KNIŽNICE
Uvedomujeme si dôležitosť opätovného 

sprístupnenia miestnej knižnice verejnosti. 

V čase, keď píšeme tento text, netušíme, 

aké opatrenia budú platné začiatkom 

mája. Pripravili sme sa však na obe alter-

natívy – otvorenie knižnice alebo sprístup-

nenie kníh na základe predchádzajúcej 

objednávky. Podrobnosti zverejníme 

na našich tradičných komunikačných ka-

náloch (web, FB, aplikácia SOM Rusovce) 

koncom apríla.

POZVÁNKA NA NÁVŠTEVU KNIŽNICE
Sme radi, že sa nám do knižnice podarilo 

získať takú zanietenú milovníčku kníh, 

akou je pani Miroslava Biznárová. Vďaka 

jej entuziazmu sme zrealizovali väčšinu 

zmien v knižnici. Na záver teda ponúkame 

pozvánku na návštevu knižnice priamo 

od pani Mirky: „Každá knižnica – miestna, 

verejná i tá domáca, má svoju neopa-

kovateľnú atmosféru, ktorá prezrádza aj 

domáceho pána či pani. Prekročením 

prahu Miestnej knižnice v Rusovciach 

si návštevník uvedomil, že knižnica bola 

dlhšie zanedbávaná, jej knižničný fond nie 

je najnovší, ani systematicky budovaný. 

Nájdu sa v ňom aj hodnotné knižné tituly. 

Snaha pani starostky oživiť a revitalizovať 

knižnicu v Rusovciach svedčí o tom, že si 

zodpovedne uvedomuje dôležitosť knihy 

v živote človeka. A tak sa samospráva 

rozhodla konať a hľadať potrebné fi nancie. 

Oplatilo sa to, pretože sme v prvom štvrťro-

ku tohto roka mohli knižné tituly zakúpené 

z dotácie FPU skatalogizovať. Zrealizovali 

sme aj drobné úpravy priestorov, aby sme 

začali vytvárať príťažlivý kultúrny, komunitný 

priestor a privítali čitateľov. Práve čitatelia 

a živé aktivity v nej tvoria atmosféru a ducha 

knižnice. Verím, že už čoskoro ožije svet aj 

za dverami knižnice v Rusovciach. Teší sa 

na vás Mirka Biznárová.“

MÚ •

OTVÁRACIE HODINY 
MIESTNEJ KNIŽNICE
Pondelok 15:00 – 18:00 hod.
Štvrtok 15:00 – 18:00 hod.

RADI BY STE V DOMÁCEJ 
KNIŽNICI UVOĽNILI 
MIESTO NOVÝM KNIHÁM?
V tom prípade nám môžete tie, čo už nevyužijete, priniesť na miestny úrad či 

priamo do knižnice. Máme záujem o hodnotné knihy rozličných žánrov pre rôzne 

vekové kategórie, najmä knihy vydané po roku 2000, klasické diela slovenských, 

českých a svetových autorov a iné. Prosíme vás, prineste len knihy, ktoré nie sú 

poškodené a znehodnotené. Ďakujeme.

MODERNEJŠIA MIESTNA 

KNIŽNICA
Miestna knižnica otvorí svoje brány čitateľom opäť začiatkom 
mája. Pripravili sme pre vás niekoľko noviniek. Veríme, 
že vás potešia.
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OCENENÉ 
PEDAGOGIČKY 
A JUBILANTKY 

ZÁROVEŇ

28. marca bol Medzinárodný deň učiteľov. 
V tento deň deň sme poďakovali všetkým 
učiteľom. Okrem toho sme ocenili dve 
pedagogičky, ktoré mali životné jubileum. 
Významné ocenenie Plaketu J. A. Komenského 
získala triedna pani učiteľka Beáta Valkovičová 
a vychovávateľka Gabriela Šemšejová. 
Mali sme tú česť im položiť pár otázok.

Pani Valkovičová čo všetko treba, aby dnešný učiteľ dokázal 
fungovať v súčasnom vzdelávacom systéme?
Neustále sa vzdelávať, nebrániť sa inovačným metódam, informač-

ným technológiám, kreativite na hodinách, medzipredmetovým 

vzťahom vo vyučovaní, sledovať súčasnú detskú literatúru, detské 

programy, novodobé hry, naučiť sa načúvať deťom a ich problé-

mom v dnešnej dobe. Iba tak môže učiteľ zaujať deti na vyučovaní, 

kráčať s dobou a pripraviť žiakov na praktický život.

Priniesli ste do školy zaujímavé projekty. Spomenieme 
dva z nich: Projektové vyučovanie a Noc v knižnici. Čo je 
cieľom týchto projektov?
Projektovým vyučovaním sledujem dva ciele. Jedným z nich sú 

žiaci – zážitkové vyučovanie: Na danú ročnú tému sa snažím 

motivovať žiakov k zážitkovému učeniu sa. Vzbudiť v nich záujem 

o rôzne poznatky zo života. Rozvíjať zručnosti a skúsenosti prak-

tickou aktivitou. Rozvíjať kritické myslenie, samostatnosť, naučiť 

ich spolupracovať a prekonávať prekážky. Viesť ich k dokončeniu 

začatej práce, prezentovať svoju prácu a produkt v materinskom aj 

anglickom jazyku. Nebáť sa viesť interview s dospelými osobami, 

vyhodnotiť poznatky získané dotazníkom a pod. Druhým cieľom je 

zapojiť rodičov do celého procesu a školského prostredia.

Noc v knižnici – zábavnou formou deti vtiahnuť do literatúry, vzbudiť 

v nich záujem o čítanie.

Čo máte na svojej práci najradšej a prečo?
Deti sú spontánne a bezprostredné. Nie sú vypočítavé. Preto veľmi 

rada s nimi pracujem a učím ich novým veciam. Nie je mi indife-

rentné ako sa v triede cítia, preto im s veľkou záľubou vytváram 

aktuálne zaujímavé školské prostredie, pomôcky, aktivity k výučbe 

a spríjemňujem prestávky. Varíme si čaje, spoločne stolujeme, pes-

tujeme si bylinky, staráme sa o kvety a pod. Najradšej mám, keď sa 

deti tešia na vyučovanie a sami prispievajú kreatívnymi nápadmi. 

Nie je nič krajšie, ako vidieť na žiakoch pokrok, ktorý dosiahli. 

Pani Gabika, vy ste vychovávateľkou celým svojím srdcom. 
Deti vás milujú a ste ako ich druhá mama. Kde beriete tú 
energiu, ale aj motiváciu po toľkých rokoch v školstve?
Energiu aj motiváciu čerpám práve z mojich detí v ŠKD. Nakoľko 

každé dieťa je niečím výnimočné, zanechá vo mne stopy, na ktoré 

ani po rokoch nezabúdam.

Ak by ste mohli zmeniť čo i len jednu vec v školstve, 
čo by to bolo?
To je ťažká otázka, ale znížila by som počet detí v oddelení, aby 

bolo možné venovať sa im ešte viac individuálne.

Čo máte na svojej práci najradšej a prečo?
Spoločnosť detí, ich bezprostrednosť, možnosť rozvíjať svoju kre-

ativitu a tvorivosť, ktorú im s láskou venujem. Najväčšou odmenou 

pre mňa je, keď ma aj po rokoch ako „dospeláci“ s úsmevom 

spoznávajú. Vtedy ďakujem, že mám takúto prácu v malej škole 

s Veľkým srdcom.

Ľubica FARKASOVÁ •

„Priemerný učiteľ povie. Dobrý 
vysvetlí. Skvelý demonštruje. 
Vynikajúci inšpiruje.“

Slová amerického spisovateľa a popularizátora kreatívneho 

písania Williama Arthura Warda vystihujú pre mňa osobnosť 

ideálneho pedagóga. Mojím šťastím bolo, že ma na ceste 

vzdelania sprevádzali len skvelí alebo vynikajúci učitelia. 

A takých prajem aj našim rusovským deťom.

Ďakujem všetkým našim pedagogickým i nepedagogickým 

zamestnancom školy za neutíchajúcu snahu šíriť odkaz 

učiteľa národov aj ďalším generáciám.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ

starostka •
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Chceme podporiť pestrý komunitný ži-

vot v našej mestskej časti, ktorý by sa 

nemal zastaviť ani v čase pandémie. 

Podporujeme konkrétne projekty a dbáme 

na efektivitu a transparentnosť použitia 

verejných fi nancií. Sme radi, že môžeme 

podporiť činnosť i aktivity, ktoré skladajú 

pestrú mozaiku komunitného života v na-

šej mestskej časti.

Dotácie prispejú k udržaniu činnosti miest-

neho futbalového klubu, dobrovoľného 

hasičského zboru, podobne prispejeme aj 

na kultúrne aktivity dôchodcov, detského 

folklórneho súboru, materského centra, 

ale aj na tvorivú a umeleckú činnosť ru-

sovských detí a na voľnočasové aktivity 

pre kresťansky orientované deti a mládež 

v Rusovciach.

Jedným z hlavných dôvodov podpory žiada-

teľov bolo zachovanie kontinuity fungovania 

mimovládnych neziskových organizácií, 

ktoré rozvíjajú aktivity v prospech obyva-

teľov Rusoviec.

PRIDELENÉ DOTÁCIE

MFK Rusovce . . . . . . . . . . . . . 9 700 Eur

DFS Gerulata . . . . . . . . . . . . . . 3 000 Eur 

OZ VITUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Eur

DHZ Rusovce  . . . . . . . . . . . . . . . 800 Eur

JDS Rusovce . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Eur

SZUŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Eur

MC Kukulienka  . . . . . . . . . . . . . . 380 Eur

DOBRÁ SPRÁVA PRE NAŠE LESY
Niektoré dobré veci sa udejú rýchlo, iné snahy trvajú roky. Táto patrí medzi tie druhé. 
Dohoda medzi mestom Bratislava a Lesmi SR je však konečne podpísaná.

Pre Rusovce sa tento príbeh začal odohrá-

vať na začiatku tohto volebného obdobia. 

Skontaktovali sme sa s mestom v snahe 

naštartovať proces, na konci ktorého by 

Lesy SR (ktoré majú v správe lesy v našom 

katastri) rúbali menej a celkovo by náš 

lužný les mal funkciu viac rekreačnú než 

produkčnú.

Táto aktivita, pod vedením pár aktivistov, 

prebiehala už dlhšiu dobu, Rusovce sa 

k nej pripojili a snažili sa jej v rámci našich 

možností pomôcť. Ešte dôležitejšie však 

bolo, že nové vedenie mesta túto iniciatívu 

nielen posvätilo, ale aj zobralo do svojich rúk. 

Paradoxne situácia s novou vládou sa 

trochu skomplikovala, ale napokon bola 

vyriešená aj sporná otázka kompenzácií 

za nerúbanie, ktoré zaplatí mesto. Znamená 

to, že sa môžeme tešiť na zníženie ťažby 

asi o 60 %, pričom asi polovica lesov, kde 

sa doteraz hospodárilo (rozumej „rúbalo“), 

bude bezzásahová.

Kompenzácie, ktoré mesto zaplatí, tiež 

zostanú v prímestských lesoch – budú 

použité na budovanie vodozádržných a proti-

eróznych opatrení, mokradí či liahnisk 

pre obojživelníkov, ale aj na podporu re-

kreácie.

Aj tento príklad dokazuje, že niekedy sa 

viac oplatí byť súčasťou väčšieho celku 

– v našom prípade Bratislavy.
Vlado MOKRÁŇ

poslanec •

ROZPOČET NA 
ROK 2021 BOL 

SCHVÁLENÝ
Na marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci 

odsúhlasili návrh rozpočtu na rok 2021. Zámerom mestskej 

časti je, aj vzhľadom na stále pretrvávajúce obdobie bezpeč-

nostných opatrení, realizovať predovšetkým naplánované 

investičné aktivity. Zastupiteľský zbor uznesením odsúhlasil 

aj hlavné priority na rok 2021, ktorými sú rozšírenie kapacít 

Základnej školy vrátane rekonštrukcie školskej jedálne, 

revitalizácia otočiska autobusov, realizácia projektu Geru-

lata-Carnuntum – Zažite históriu, vybudovanie skateparku 

a workoutového ihriska, pokračovanie v revitalizácii zelene 

a dopĺňanie mobiliáru v mestskej časti a príprava projekto-

vých dokumentácií na rekonštrukciu objektov vo vlastníctve 

mestskej časti.

Rozpočet počíta s príjmami v celkovej sume 6.953.920 € 
a s výdavkami v celkovej sume 6.837.520 €. Rozpočet teda 
predpokladá prebytok hospodárenia v sume 116.400 €.

Vo všeobecnosti možno povedať, že prioritou vo výdavkovej 

časti je predovšetkým fi nancovanie vzdelávania, pričom 

k najzásadnejším patrí dlhodobo plánovaná nadstavba zák-

ladnej školy. Predpokladáme, že stavebné práce budú trvať 

minimálne 18 mesiacov. Z tohto dôvodu sa poslanecký zbor 

stotožnil s návrhom riaditeľa školy a kúpi ďalšiu kontajnerovú 

zostavu na zriadenie plnohodnotnej triedy. Tá sa bude používať 

počas realizácie nadstavby školy. Súčasné kapacity školy sú 

vyčerpané. 

Ďalšou dobrou správou je, že z ušetrených fi nancií, pôvodne 

plánovaných na nadstavbu školy, sa odsúhlasila oprava časti 

ulíc Colnícka a Pohraničníkov. V roku 2021 by nemali byť o fi -

nančnú dotáciu ukrátené ani občianske združenia fungujúce 

v našej mestskej časti. Veríme, že v tomto roku sa ich činnosť 

vráti opäť do starých koľají. 

Samosprávy sa pre pandémiu ocitli v zložitej fi nančnej situácii. 
Napriek tomu podporuje Mestská časť Bratislava-Rusovce 
občianske združenia a iné neziskové organizácie, ktoré pôsobia 
na jej území. Sedem z nich si rozdelí celkovú sumu 15 730 eur. 

POMÁHAME NAŠIM MIESTNYM KOMUNITÁM

MÚ •
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Opekačka
Jarné slniečko sa zobudilo, vystrelo rúčky a svojimi lúčmi 

zohrialo celú krajinu. Posledné fl iačky snehu sa roztopili 

a príroda sa usmievala.

Kubo, Timo, Mimi a psík Fúzik sa vybrali na výlet. Do batôžkov 

napchali dobroty a už kráčali lesom k jazierku. Mali šťastie. 

Na popadaných stromoch sa práve vyvaľovali bobry. Poti-

chučky vošli opäť do lesa, aby ich nerušili, a ponad hlavy im 

presvišťala veverička. Stretli ešte srnku a zajka, aj kadejaký 

hmyz im skrížil cestu. 

Konečne prišli na čistinku.

„Jéééj, ohnisko!“ skríkli naraz Kubo s Timom.

„Poďme si opekať, už som hladná! Nazbierajte raždie, ja 

nakrájam slaninku, špekáčky a chlebík!“ zvolala Mimi, 

z batôžka vytiahla dobroty a poukladala na pník.

Deti zakrátko nazbierali konáre a Fúzik zatiaľ 

pobehoval medzi kríkmi a všetko poriadne 

presnoril. Voľačo sa mu nezdalo, akýsi 

neznámy pach zaňuchal.

Keď už mali dreva dosť, naukladali 

ho pekne do ohniska obkoleseného 

kameňmi, zapálili staré noviny, aby 

sa oheň rozhorel, no noviny zhoreli 

a oheň zhasol. Smola. Drevo bolo 

po zime mokré. 

„Zdá sa, že z opekačky nebude 

nič,“ zhodnotila smutne Mimi.

V tej chvíli čosi zakašľalo v korune 

stromu. Starý platan, ktorý sa nad 

nimi skláňal, ukrýval prazvláštneho 

tvora. Fúzik štekal celý bez seba a ne-

dal sa zastaviť.

Mimi neváhala ani sekundu, vyliezla 

na strom a uvidela akési čudo so strašidel-

nými zubiskami.

„Kto si?“ spýtala sa, pretože takéhoto tvora videla možno len 

v rozprávke. Rohatá hlava, uši a krídla ako netopier a pichľavé 

ostne na červenej šupinatej koži. 

„Som drak,“ predstavil sa a ostne na chrbte sa mu ježili. Ibaže 

to nepoznal našu Mimi. Tá sa len tak nezľakne.

„Si tu ako na zavolanie,“ nebojácne ho oslovila. „Nevieme 

zapáliť oheň.“

„Môžem sa o to pokúsiť,“ povedal drak a začal sa nafukovať. 

No opäť sa rozkašľal a žiaden dym ani oheň z tlamy nevychrlil.

„Asi som chorý,“ zvesil hlavu.

Mimi vzala lekárničku, ktorú nosila stále so sebou v batôžku, 

a odmerala mu teplotu. Bolo to tak. Milý dráčik mal horúčku. 

„Ješ vitamíny?“

„Vitamíny? Neviem, čo to je.“ 

Mimi sa pokutrala v batôžku a vytiahla kopu zeleniny a ovocia. 

Mrkvu, cibuľu, banán, jabĺčko, mandarínku a ktoviečo ešte. 

„Toto musíš zjesť!“ prikázala drakovi.

„A cukríky nemáš? Alebo čokoládu? To by mi viac chutilo.“

„Na to zabudni! Keď si chorý, potrebuješ vitamíny!“

A tak milý drak zjedol všetko, čo mu Mimi prikázala, a veruže 

hneď vyzdravel. Nadýchol sa, vôbec sa nerozkašľal a oheň 

razom zapálil.

„Hurá!“ zvolali šťastne deti a pustili sa do opekania. Vyzdravený 

dráčik ochutnal aj špekáčik a odletel ktovie kam. Snáď si zapa-

mätal, že musí sem-tam zjesť aj niečo zdravé, nie len sladkosti.

Ktoré ovocie má najviac 
vitamínu C?
a) kivi

b) citrón

c) čierne ríbezle

Ktorá zelenina je zdravšia?
a) surová

b) uvarená

Nahradia vitamínové cukríky 
ovocie a zeleninu?
a) áno

b) nie

Správne odpovede: 1c, 2a, 3b.

1. 2. 3.

Zuzana BOĎOVÁ •s Timom.

Nazbierajte raždie, ja

bík!“ zvolala Mimi,

dala na pník.

úúúúúúúúúzizzz k zatiaľ 

oriadne

akýsi

li

e-

iezla 

rašidel-

mätal, že musí sem tam zjesť aj niečo zdravé, nie len sladkosti.

2. 3.

Zuzana BOĎOVÁ •

Ilustroval: Filip Horník
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KRÍŽOVKA
Jarné slniečko nás láka do prírody. Stačí prejsť cez Irkutskú ulicu, a za rampou sa začína 

zelený svet. Les, hrádza, jazero. Všetko je pred nami. Vráťme sa však na Irkutskú ulicu. Často-

krát tadiaľto len prefrčíme a ani si neuvedomíme, že sme prešli okolo unikátnej historickej 

pamiatky. Stojí tu dom s hypocaustom – podlahovým kúrením. Poskytuje nám jedinečný 

pohľad do dávnej histórie života Rimanov na našom území. A prečo je tento archeologický 

nález taký unikátny? Povie Vám to tajnička.

RECEPTY 
OD SUSEDOV

HRNČEKOVÝ KOLÁČ P. RIADI-
TEĽA: TVAROH, LEKVÁR A ČO-
KOLÁDA. HOTOVÝ ZA 30 MINÚT 
A ZVLÁDNETE HO AJ VY VŠETCI 
SPOLU S DEŤMI…

Cesto:
Potrebujeme:

Cesto:

2 hrnčeky polohrubej múky

1 hrnček kryštálového cukru

1 hrnček mlieka

1/2 hrnčeka oleja

2 vajíčka

1 bal. vanilkového cukru

1 bal. prášku do pečiva

citrónová kôra

Fliačky:
250 g tvarohu

1 lyžica práškového cukru

100 g lekváru (najlepšie slivkový)

lekvár + kondenzovaná čokoláda 

(stačí roztopiť pár kúskov čokolády 

a primiešať do lekváru). 

Postup:
Vyšľahajte vajíčka s cukrom, pridajte 

olej, mlieko a ostatné sypké prísady 

a dobre premiešajte. Cesto nalejte 

na vopred maslom a múkou vymas-

tený plech. Fliačky: Tvaroh zmiešajte 

s cukrom, maslom a ,,kôpkujte“ 

na cesto lyžičkou. Rovnako urobte 

s lekvárom s čokoládou. Pečieme 

pri teplote 180 ºC približne 25 minút. 

Hotový koláč posypeme práškovým 

cukrom alebo kokosom. 

Týmto jednoduchým koláčom sa 

mi podarilo prekvapiť spolu s pani 

vedúcou školskej jedálne všetky 

kolegyne a kolegov na Deň učiteľov 

a trochu im osladiť tento náročný 

čas. Neskôr som si to zopakoval aj 

s mojimi pomocníkmi päťročnými 

dvojičkami na veľkonočné sviatky. 

Mgr. Rastislav KUNST

riaditeľ ZŠ s MŠ •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LEGENDA
VODOROVNE: A. Druhá časť tajničky – obrá-

baj pluhom. B. Tón po anglicky (tone) – súhlas 

– chemická značka india (in) – vyrobené surové 

kože. C. Rieka na východnom Slovensku – otra-

va – spievanie. D. Lesný roh (horn) – okamžite 

– schopný, súci (zastarané) (štont). E. Najvyššia 

karta – tamtej – ujma – vypi si. F. Zvratné záme-

no – umelecky podaná úvaha – Eduard – Dorka. 

G. Solmizačná slabika – vyrobené (made) – kanón 

– podarúnok. H. Oslovuje „oni“ – zodpovednosť 

– životná sila v starom Egypte (ka) – chemická 

značka vápnika (Ca). I. Rieka prameniaca v Česku 

a tečúca do Poľska – vykonáva – univerzálny 

prístroj pre domácnosť. J. Bodnutie – naplnený 

– podzemné skrýše líšky – predložka. K. Druh pa-

pagája (arara) – zakričí – zaľúbený. L. Chemická 

značka rádia – tretia a posledná časť tajničky.
ZVISLE: 1. Stovka – Dohovorené slovo – za-

bíjačková polievka. 2. Vonku – bodavý hmyz 

– malý štát medzi Španielskom a Francúzskom. 

3. Domácke meno Ondreja – hlava emirátu 

– majstrovský stupeň v džude. 4. Francúzske 

mužské meno (Jean) – Japonské mesto – pred-

pona označujúca staré. 5. Oblečenie – kávová 

– plodnica obilnín. 6. Ženské osobné zámeno 

– nekonzumuje stravu – vonku – skratka zlotého. 

7. Predložka – prvá časť tajničky – predložka. 

8. Zrieďuj – konzervovaná údením – fáza mesiaca. 

9. Spojka „a“ po nemecky (und) – vyučovanie – 

polia. 10. natesno – úplne otvorené. 11. Ušetri 

– predložka – spôsobová spojka – Progresívne 

Slovensko. 12. Tamten – odprac – protiklad. 13. 
Krik – pápežská pokrývka hlavy – sójový syr.

Mestská časť Bratislava-Rusovce ponúka 

na prenájom nebytové priestory v admi-

nistratívnej budove na Balkánskej ul. 102 

na 2. poschodí s možnosťou ich využitia 

ako kancelárske priestory.

Predmetom prenájmu sú dva nebytové 

priestory s rozlohou 34,18 m2 a 32,76 m2; 

každému prináleží podiel na spoločných 

priestoroch s rozlohou 8,56 m2 (chodba 

a sociálne zariadenie).

Cena nájmu je 49,80 €/m2/rok; cena 

za spotrebu energií je paušálnej sume 

30 €/m2/rok.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte 

odd. správy nehnuteľného majetku na tel. 

č. 02/68 20 70 31 alebo na e-mailovej 

adrese kubicova@bratislava-rusovce.sk.

PONUKA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PRENÁJOM

dvojstránku zostavila: Valéria KMEŤOVÁ •
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MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk/ponuky

MB Panónska
Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave

mwk-naradie.sk
Starorímska 16 * 851 10 Bratislava-Rusovce

info@mwk-naradie.sk * 0905 432 800

Katalógy tovaru a cenník požičovne nájdete v predajni a na našej webovej stránke
a k dispozícii je aj náš e-shop!

Ponúkame sieťové, akumulátorové
i benzínové alternatívy!

10%
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a darček
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HĽADÁME KOLEGU DO TÍMU
Na miestnom úrade v Rusovciach hľadáme kolegyňu/kolegu 

na pozíciu referent pre výstavbu, investície a projekty

NÁPLŇ PRÁCE: 
•  zabezpečovanie podkladov pre investičnú činnosť mestskej 

časti a vypracovanie príslušných podkladov a stanovísk, vyba-

vovanie stavebných povolení pre stavby, ktorých investorom 

je mestská časť 

•  realizácia stavebných projektov, ktorých investorom je mest-

ská časť 

•  projektová činnosť 

•  povoľovacie konanie na úseku rozkopávok 

•  príprava podkladov pre verejné obstarávanie tovarov a služieb 

•  spolupráca s magistrátom hl. mesta SR Bratislava vo veciach 

investičného zamerania

•  administratívne zabezpečenie správy a dopravného značenia 

na komunikáciách III. a IV triedy 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI: vysokoškolské 

vzdelanie stavebného zamerania; prax vo verejnej alebo štátnej 

správe na obdobnej pozícii vítaná; skúsenosti s prípravou inves-

tičných zámerov a projektov; skúsenosti s tvorbou vizualizácií 

stavebných objektov; skúsenosti s tvorbou rozpočtov a výkazov 

výmer, skúsenosti s inžinierskou činnosťou; znalosť a orientácia 

v príslušnej legislatíve; bezúhonnosť; zodpovednosť; komunikatív-

nosť; fl exibilita; odolnosť voči stresu; vysoké pracovné nasadenie; 

schopnosť pracovať samostatne, ale aj v tíme.

Bližšie informácie získate na https://www.bratislava-rusovce.sk/

volne-pracovne-miesta

MÚ •
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