
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre kultúru a šport 

Miesto konania:  Zasadačka MÚ Bratislava – Rusovce  

Dátum a čas zasadania: 1. februára 2023 o 18:00 h   

Prítomní: viď. Prezenčná listina  

Hostia: -  

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácie o príprave kultúrno-spoločenského podujatia Fašiangy v Rusovciach 

3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 

4. Rôzne 

5. Záver 

K bodu 1:  

Prítomných privítal predseda komisie Ing. Martin Kubánka 

K bodu 2:  

Pán predseda informoval členov komisie o prípravných prácach na akcii Fašiangy 

v Rusovciach, ktoré sa budú konať na Gerulatskej ulici pred poštou a hasičskou zbrojnicou 

v piatok 17. februára v popoludňajších hodinách. Miesto konania podujatia bude ohradené od 

Balkánskej ulice so začiatkom od Pošty 59 po koniec budovy Hasičská zbrojnica po Maďarskú 

ulicu. 16.2.2023 Ruseko zabezpečí jednotlivé parkovacie miesta páskami a informáciou: 

Prosíme vodičov tu neparkovať z dôvodu konania podujatia Fašiangy 17.2. od 8:00 do 22:00 h. 

Toto označenie bude umiestnené na všetkých parkovacích miestach oproti pošte, na druhej 

strane oproti Hasičskej zbrojnice pred bývalou materskou škôlkou a taktiež parkovacie miesta 

vľavo pri Hasičskej zbrojnici na Maďarskej ulici, kde budú parkovať organizátori a účinkujúci.  

V piatok 17.2. bude zabezpečená cca od 12 do 20 h služba Ruseka na oboch vstupoch konania 

Fašiangov.V piatok doobeda sa bude realizovať stavba pódia, ktoré umiestnime na 3 

parkovacích miestach oproti pošte od Hasičskej zbrojnice. Pódium zabezpečí OZ Rusovčan. 

MČ zabezpečí prestrešenie – stan 3 x 3 m s plachtami do tvaru U (len čelná strana otvorená), 

ďalej oproti bude ďalší stan OZ Rusovčana, kde sa budú prezentovať zvyky tradičnej dedinskej 

zabíjačky. V prípravnom štádiu je ešte fašiangový sprievod, ktorý z organizačných dôvodov 

nepôjde cez Balkánsku ulicu , ale od Hasičskej zbrojnice pravdepodobne smerom k SĽUKU.  

Podobne 2 plachty dodáme aj k stanu OZ Rusovčan, ktorý bude umiestnený oproti pódia na 

druhej strane vedľa automatov na balíky. Ozvučenie zabezpečuje spoločnosť Q-99 s. r. o. 

Kultúrny program začne o 15 h vystúpením ľudovej kapely ĽUDOVKA.sk do 18 h. Medzitým 

budú 2 krátke vystúpenia DFS GERULATA  o 15:45 a 15:45 h. O 17:00 h je naplánovaný 

fašiangový sprievod, ktorého sa zúčastnia deti zo ZS, MŠ, Súkromnej ZUŠ v Rusovciach a DFS 

Gerulata. Od 18 do 20 h vystúpi v  klubových priestoroch Hasičskej zbrojnice harmonikár 

Radko Jakubek. 

Pán predseda požiadal SZUŠ v zastúpení pánom Dominikom Gajdošechom o spoluprácu na 

tomto podujatí formou prípravy masiek výtvarným odborom, konferovania podujatia a účasti 

žiakov na fašiangovom sprievode. Podklady na konferovanie dodá p. J. Trnovcová. 



Pán predseda poveril p. Trnovcovú, aby zistila že akým množstvom kovových zábran disponuje 

Ruseko, ako aj počet a veľkosť stanov, pivných setov je k dispozícii z majetku MČ. 

Pán predseda poveril pani J. Trnovcovú vyhotoviť zmluvu o umeleckom vystúpení ľudovej 

kapely ĽUDOVKA.sk. Ďalšie informácie a kontakt na p. Maroša Mikuša jej dodá.  

Šišky na Fašiangy zabezpečí školská jedáleň (pani Anna Anger).  

Pán predseda poveril pána J. Tomasa, aby preveril možnosť zapožičania plynových sporákov 

z Rusovského penziónu.  

Grafiku letákov bude zabezpečovať pani Elena Kanisová, ktorej podklady pripraví p. 

Trnovcová. Kontakt na pani E. Kanisovú dodá pán M.Kubánka. 

Pán P. Golej preverí u pána starostu sortiment a množstvo nápojov, ktoré budú k dispozícii. 

  

K bodu 3: 

Tajomníčka komisie pripravila Predbežný plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 

2023 s časovým harmonogramom za účelom jeho pripomienkovania členmi komisie. 

Fašiangy v Rusovciach – informácie viď hore 

Deň učiteľov – pripravia sa ďakovné listy s kvetmi, prípadne sa preverí sponzorský príspevok 

Hotela Ponteo ako vstup do wellnes na základe odporučenia p. J.Slávika. Prítomní zamietli 

zakúpenie Komenského plakety. 

Marec - mesiac knihy "Literárne príbehy z rusovskej knižnice" – podujatie sa uskutoční len 

v prípade podkytnutia dotácie FPU; 

Stretnutie senioriek a seniorov 70 a viac ročných 1. polrok 2023  - termín podujatia sa ešte 

upresní; 

Stavanie mája - na námestí pred Krajom – viac zapojiť mladé obyvateľstvo a združenia; 

Zadunajský majáles – miesto konania v parku kaštieľa a obsahovo viac rozšíriť podujatie 

v spolupráci so zadunajskými mestskými časťami Bratislavy, osloviť SĽUK. Pán Kubánka dal 

na zváženie zapožičania vyhliadkového balóna na Majáles či Deň Rusoviec;  

Míľa pre mamu – podujatie, kde garantom bude MC Kukulienka; 

Distinguished Gentleman's Ride – motocyklová charitatívna udalosť, ktorá zhromažďuje 

finančné prostriedky pre poprednú svetovú charitatívnu organizáciu Movember, ktorá mení tvár 

zdravia mužov s cieľom zlepšiť životy mužov prostredníctvom výskumu rakoviny prostaty a 

iniciatív v oblasti duševného zdravia mužov. 

MDD – prítomní odsúhlasili miesto konania osláv detí na futbalovom štadióne 3., resp. 4. júna. 

Preverí sa možnosť zapožičania poníkov, oslovia sa miestni hasiči so žiadosťou o penovú show 

pre deti, resp. zapožičanie bublinkového stroja; 

Naše mesto - dobrovoľnícke aktivity – rozšíriť aktivity na MFK a dohodnúť sa, že v akých 

lokalitách bude žiadať dotáciu MČ; 

Rusovské Hody – prítomní odsúhlasili miesto konania tohto podujatia na futbalovom štadióne. 

Preverí sa záujem pána farára uskutočniť tu bohoslužbu, príp. vystúpenie cirkevného zboru. 

Pokračovala by veselá zábava pre deti – kolotoče, ďalšie lákadlá, zábavný lov rýb,... 

Medzinárodná súťaž s historickou hasičskou technikou – návrh zmeniť termín na 26.8., resp. 

spojiť túto súťaž s Dňom Rusoviec; 

Zahájenie nového školského roku - privítanie prváčikov v ZŠ (tradičná aktivita pána starostu 

a riaditeľa ZŠsMŠ) 

Deň Rusoviec – prítomní vyslovili svoje odporúčania a dohodli sa na vyhotovení prvotného 

návrhu dramaturgie podujatia a finančných očakávaní týchto umelcov pánom J. Slávikom; 



Týždeň dobrovoľníctva – ďalšia dobrovoľnícka aktivita organizovaná naprieč Slovenskom 

jednotlivými krajskými dobrovoľníckymi centrami v polovici septembra vždy od piatka do 

štvrtka. Tohto roku to bude už 15. ročník. 

Medvedica Bike Tour – organizuje Športový klub MEDVEDICA ako 7. ročník detských 

cyklopretekov v parku kaštieľa; 

Mesiac úcty k starším - Stretnutie senioriek a seniorov 70 a viac ročných 2. polrok 2023 – 

termín sa upresní; 

Šarkaniáda – určiť miesto konania akcie pre deti; 

BeerGrill v areáli Hotela Ponteo – uskutoční sa v októbri (dátum upresníme dodatočne). Pre 

toto podujatie odporučí vhodný program pán J. Slávik. 

Lampiónový sprievod – pán predseda vyjadril nespokojnosť s tým, aby sprievod prechádzal 

hlavnou frekventovanou ulicou Rusoviec; 

Vianočný koncert – dramaturgia sa doplní dodatočne. Pán predseda navrhol doplniť plán 

podujatí o otvorenie vianočných trhov 26.11. pri fontáne s adventným kultúrnym programom 

Mikuláš pre rusovské deti – návrh je termín realizácie zmeniť bližšie k víkendu 8.12.; 

Silvester v Rusovciach  - návrh predsedu presunúť miesto konania osláv na futbalový štadión. 

 

K bodu 4: 

Pán D. Gajdošech a pán M. Harum navrhli doplniť plán aktivít o športové podujatia. Pán M. 

Kubánka navrhol obnoviť tradíciu Rusovského behu  na 10 km, ako aj ďalšie zábavno-súťažné 

aktivity na futbalovom ihrisku.  

 

K bodu 5. 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za podnetné pripomienky a účasť na zasadnutí 

komisie.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Judita Trnovcová, tajomníčka   v.r. 

Overil:  Ing. Martin Kubánka, predseda v.r. 

 

Prílohy:  

Prezenčná listina 

Upravený Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2023 


