
Dočkali sme sa. Je tu pre mnohých z nás 
najkrajšia časť roka – leto. Po dlhej zime 
a ešte dlhšom období rôznych obmedzení 
sa môžeme opäť voľne pohybovať. Slnko, 
teplo, voda, dlhé letné večery, stretnutia 
s kamarátmi a rodinou. Výlety do prírody, 
blízkej či vzdialenejšej, dovolenky. To mno-
hým z nás veľmi chýbalo. Iní sa zase ne-
vedia dočkať kultúrneho či spoločenského 
vyžitia. Práve leto prináša množstvo neza-
budnuteľných zážitkov aj pre deti. Prázdniny 
u starých rodičov, pri vode, v táboroch... 
to všetko patrí k spomienkam na detstvo.
Dovolenka pri mori, ktorú si môžeme, po 

uvoľnení obmedzení, opäť vychutnať, je iste 
lákavá. Rovnako však môžeme stráviť letnú 
dovolenku na Slovensku. Žijeme v krajine, 
ktorá má čo ponúknuť. Množstvo pokladov 
v podobe nádherných dolín, prekrásnych 
výhľadov z dostupných končiarov, dob-
rodružné rieky vhodné na splavovanie alebo 
pláže pri domácich jazerách, ktoré čakajú 
kým ich objavíme. Staňme sa turistami 
vo vlastnej krajine.

Zachyťme si tieto okamihy na fotografiách, 
ktoré nám aj v zime prinesú hrejivé spo-
mienky na letnú pohodu.

Prajeme Vám krásne leto.

Simona NOVOMESKÁ a redakcia RN •

04  T É M A 
  Vrecový zber 

odpadu

08  R O Z H O V O R
  Rozhovor 

s pánom farárom 
J. M. Prachárom

06  Ž I V O T  
 V  R U S O V C I A C H
  Rusovské hody 
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13. APRÍL

Na mimoriadnom aprílovom zasadnutí prerokovali poslanci 
správu riaditeľa ZŠ s MŠ, v ktorej sa spomína aj potreba navý-
šenia kapacity školy od nasledujúceho školského roka. Poslanci 
preto jednohlasne schválili zmenu rozpočtu obce a presunuli 
20.000 EUR z rekonštrukcie bývalej trafostanice a asfaltovania 
plôch v areáli MŠ na nákup kontajnerovej zostavy na vybudovanie 
novej modulárnej triedy.

11. MÁJ

Miestny úrad predložil na májové zasadnutie už po štvrtýkrát 
návrh na doplnenie členov rady školy zastupujúcich zriaďovateľa. 
Tentokrát navrhol ľudí, ktorí sa dlhodobo angažujú v spolupráci 
s našou škôlkou a školou – Ing. Ivanu Kukanovú, Mgr. Jarmi-
lu Gajdošechovú a Ing. Andreu Čvapkovú. S návrhom vyjadril  

nesúhlas p. Lošonský, nakoľko za členov rady školy zastupujúcich 
zriaďovateľa presadzuje najmä opozičných poslancov. Preto  
navrhol v návrhu vymeniť p. Kukanovú a p. Čvapkovú za poslancov 
p. Jenčíka a sl. Vandrášekovú. Medzi poslancami a starostkou 
sa viedla aj debata o právnych aspektoch tejto voľby a nakoniec 
do ich vyriešenia starostka svoj návrh stiahla z rokovania.

Miestne zastupiteľstvo sa zaoberalo aj návrhom Magistrátu 
na úpravu a vylepšenie podmienok celomestskej parkovacej 
politiky. Po diskusii, ktorá sa ale vôbec netýkala navrhovaných 
zmien, poslanci návrh Magistrátu odmietli. Hlasovali ZA: Kalmár, 
Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Jenčík, Lošonský, 
Karácsony, Filaga, Vandrášeková. 

Na záver rokovania poslanci podporili petíciu na záchranu Ru-
sovského kaštieľa. ZA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská, 
Karácsony, Jenčík, Filaga, ZDRŽALA SA: Vandrášeková, NE-
HLASOVAL: Lošonský.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

Milé Rusovčanky, 
milí Rusovčania,
leto konečne zavítalo aj k nám a so slnečnými dňami prišli aj 
prvé pozitívne správy o uvoľňovaní epidemiologických ob-
medzení. Úprimne sa z toho tešíme. Príliv pozitívnej energie 
a potešenie z osobných stretnutí už chýbal hádam každému 
z nás. Užívajme si preto tieto chvíle naplno, no nezabúdajme 
byť stále obozretní😊.

Uplynulé dni sme na miestnom úrade strávili finalizáciou 
podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotovi-
teľa dlho očakávanej nadstavby školy. Populačná krivka nám 
každý rok pripomína, že budovanie kapacít našich školských 
zariadení bude nevyhnutnosťou. Trend narastajúceho počtu 
obyvateľov Rusoviec nám potvrdilo aj tohtoročné sčítanie 
obyvateľstva. Za posledných 10 rokov nás pribudlo takmer 
o polovicu (r. 2011: 2890, r. 2021: 4223). 

Aby sme aspoň čiastočne vyplnili deficit spoločenských podujatí,  
pripravujeme pre vás koncom júla, na sviatok patrónky našej 
obce Márie Magdalény, Rusovské hody. V tomto roku ich 
z futbalového ihriska presunieme pred kostol a do Rímskeho 
parčíka pri Hasičskej zbrojnici. Tešiť sa môžete na drobné 
občerstvenie, stánkarov, hudobnú produkciu a, samozrejme, 
na slávnostnú bohoslužbu. Počas tohto slávnostného dňa 
prvýkrát oceníme aj významné osobnosti Rusoviec.

Záver prázdnin bude sprevádzať, tak ako každý rok, tradičné 
podujatie Deň Rusoviec. Program ešte dolaďujeme. Verím, že 
budete spokojní a aj počasie nám bude priať. 

Našim školákom a ich rodičom prajem pohodový záver škol-
ského roka, bez zbytočného stresu a naháňania sa. A všetkým 
ostatným želám krásne leto. Aby ste poriadne „dobili“ baterky, 
nadýchli sa bez rúšok a užili si množstvo zážitkov. A ak by ste 
si popri leňošení našli trochu čas, budeme radi ak podporíte 
svojím podpisom petíciu za záchranu Rusovského kaštieľa. 
Petíciu už podpísalo takmer 4300 ľudí. Podporili nás aj staros-
tovia ostatných mestských častí, či známe osobnosti. Záleží 
nám všetkým, aby dominanta našej obce nemizla pred očami 
miestnych i návštevníkov.

Krásne leto všetkým!

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ 
starostka •

RUSOVSKÉ STRETNUTIA 
S KNIHOU

LOVCI 
KOMÁROV

Uvoľnenie opatrení nám konečne umožnilo 
realizovať projekt „Rusovské stretnutia 
s knihou“. Finančnú podporu na tento pro-
jekt sme získali z Fondu na podporu umenia 
ešte v roku 2020. Spolu so spisovateľkou 
Zuzanou Boďovou sa naši prváci vybrali 
na výlet do rímskych čias prostredníctvom 
knižky Mína a Riman Maximilián, ktorú si 
z rúk pani starostky prevzali v prvý škol-
ský deň. Filip Horník ako ilustrátor knihy 
pre nich pripravil skvelé tvorivé dielničky. 
Rusovským seniorom zas o knihe Rusovce 
Oroszvár - Karlburg porozprával jej spolu-
autor a historik Jozef Mallinerits. Záverečná 
aktivita z trilógie podujatí patrila Danielovi 
Hevierovi, ktorý sa stretol s rusovskou mlá-
dežou so zámerom porozprávať sa s nimi 
o tom, prečo je dôležité čítať. Na jeseň pre 

vás pripravujeme ďalšie čítačky v miestnej 
knižnici pod názvom Kreatívne návštevy 
v Rusovskej knižnici alebo receptár tvori-
vého čítania.

Okrem toho budeme prezentovať detskú 
knihu Daniela Rušara „Strakáč a Tíoni“ spo-
jenú s bábkovým predstavením a výtvarnou 
dielňou. Druhou aktivitou bude prezentácia 
knihy Diany Mašlejovej „Štefánia korunná 
princezná“ za prítomnosti autorky a s tvo-
rivou dielňou. Tretie podujatie bude pre 
rodičov na tému „Ako ďalej? / Eko ďalej?“. 
Pôjde o prednášku Ľudmily Hrdinákovej 
o tom, ako súvisí myseľ a duša našich detí 
s procesom čítania.

MÚ •

Lovci komárov je názov nového akčného tr-
háku, v ktorom sa hlavný hrdina plíži lužným 
lesom, aby našiel tajnú základňu nepriateľa.

Aj takto sa dá „pozerať“ na iniciatívu orga-
nizovanú bratislavským magistrátom. Po 
zaškolení vedia dobrovoľníci identifikovať 
larvu komára. V špeciálnej naberačke ich 
spočítajú a počet zapíšu do aplikácie. 

V prípade potreby príde na rad postrek BTI, 
ktorý ničí komáre ešte v štádiu larvy. Jeho 
nasadenie neubližuje iným organizmom a je 
preto vhodný aj do ochranného prírodného 
pásma až IV. stupňa ochrany. 

Ďakujeme Rusovčanom, ktorí sa zapojili 
a hliadkujú v našom okolí.

Viac informácií na www.lovcikomarov.sk 

Michal NOVOMESKÝ • 

AKO POKRAČUJE 
ROZVOJ LOKALITY 
RUSOVCE-SEVER?
Územie po oboch stranách cesty I/2 v smere z Rusoviec do Petr-
žalky je územným plánom určené na ďalší rozvoj mestskej časti. 
V roku 2018 bol miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 408 
schválený Územný plán Rusovce-Sever, ktorý zadefinoval ďalšiu 
výstavbu v tejto lokalite. Okrem individuálnej bytovej výstavby (ro-
dinné domy), sú pozemky určené na vybudovanie polyfunkčných 
zón a občianskej vybavenosti.

Samotný proces schvaľovania územného plánu prebiehal takmer 
7 rokov. Na jeho konci bolo množstvo pripomienok odbornej i laickej 
verejnosti, z ktorých viaceré neboli do dokumentu zapracované. 
Najspornejšie bolo vnímané navrhované dopravné riešenie na-
pojenia územia na medzinárodnú komunikáciu I/2. V územnom 
pláne zóny sa počíta s tromi svetelnými križovatkami. Realita nám 
ale ukázala, že jednu z nich (v blízkosti priechodu pre chodcov pri 
futbalovom ihrisku) nevieme priestorovo umiestniť, nakoľko by sme 
sa museli „vzdať“ časti plochy ihriska.

Príprava tak veľkého územia na výstavbu si vyžaduje množstvo 
času. Získanie súhlasných stanovísk dotknutých organizácií zaberie 
aj niekoľko mesiacov. Od verejnosti dostávame množstvo otázok 
kedy sa spustí výstavba v Zóne Sever. Odpoveď zatiaľ nepozná-
me, veríme ale, že sa to čoskoro zmení. Momentálne evidujeme 
na spoločnom stavebnom úrade podanie jedného (z viacerých) 
vlastníkov na umiestnenie vodnej infraštruktúry. Ďalšie konanie 
vo veci vydania územného povolenia je zastavené, keďže jeden 
z dvoch vlastníkov požiadal o spaťvzatie svojej časti podania.

Územný plán je „živý“ mechanizmus. Realita skutočného života 
častokrát ukáže, že je nutné ho pozmeniť, upraviť, doplniť. Pravde-
podobne sa tomu nevyhneme ani v tejto lokalite. Netreba tento 
proces vnímať ako niečo negatívne. Je prirodzené, že ak chceme 
reflektovať potreby obyvateľstva na zvyšujúci sa dopyt po bývaní 
mimo centra hlavného mesta, musíme sa pravidelne venovať aj 
územnému plánovaniu. Vyhneme sa tak nežiaducej rozpínavej 
výstavbe, ktorá by v konečnom dôsledku ovplyvnila kvalitu býva-
nia našich obyvateľov. Aj z tohto dôvodu považujeme za dôležité 
nepodceniť schvaľovanie výstavby za podmienok vybudovania 
dostatočnej cestnej infraštruktúry. 
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AJ RUSOVCE SA ZAPOJA DO SYSTÉMU  
ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU  
Z RODINNÝCH DOMOV

ZACHRÁŇME RUSOVSKÝ KAŠTIEĽ!

Minulý rok mesto Bratislava v spolupráci s mestskou spoločnosťou 
OLO a. s. a OZV NATUR-PACK a. s. odštartovala nový spôsob 
zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kovovými obalmi a ná-
pojovými kartónmi formou vrecového zberu s odvozom priamo 
spred rodinných domov.

Od augusta 2020 sme sledovali správnosť triedenia a čistoty trie-
deného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných 
hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. 
Až 76,8 % opytovaných domácností informovalo, že systém je 
pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4 % je presvedčených, 
že ľudia takto triedia lepšie. 

V priebehu júla a augusta 2021 budú pracovníci OLO distribuovať 
vrecia spolu s informačným letákom do domácností, ktoré sa za-
poja do tohto systému zberu triedeného odpadu. Do domácností 
dodáme 26 kusov modrých vriec na papier, 32 kusov žltých vriec 
na plasty a informačný leták s harmonogramom. Počet dodaných 
vriec je na 12 mesiacov.
 
Zber vriec začne v mestskej časti Rusovce 17. 09. 2021. Frek-
vencia zberu modrých a žltých vriec bude 2x mesačne podľa 
harmonogramu, ktorý bude uvedený na letáku a webovej stránke  
www.olo.sk. V deň zberu musia byť vrecia zaviazané a umiestnené  
na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase od 

07:00 hod. V deň zvozu môžu zapojení obyvatelia vykladať za-
viazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách. Na 
tento zber sa používajú len vrecia doručené spoločnosťou OLO. 
V prípade, že obyvateľ do konca augusta vrecia nedostane, môže 
sa obrátiť na zakazka@olo.sk.

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom 
cez zvony na sklo. Na zberných miestach budú postupne po za-
vedení vrecového zberu odstránené žlté a modré kontajnery. 

Obaly pri triedení stláčajte. Zmenšíte tak objem odpadu. 

Od septembra 2021 budú do systému zapojené všetky mestské 
časti. Zapojte sa do vrecového zberu aj vy! 

OLO a. s. 

Rušením zberných hniezd sa zlepšuje čistota verejného priestoru, na stanovištiach 
so zvonom na sklo sa nevytvoria ,,nezákonné skládky“ a zbiera sa čistejšia surovina, 
čím sa zabezpečuje vyššia úroveň recyklácie. 

www.bratislava.sk
www.olo.sk
www.naturpack.sk 

02/50 110 660

zakazka@olo.sk

Rusovský kaštieľ je unikátna 
historická pamiatka 
nadnárodného významu, 
ktorej vlastníkom je Úrad 
vlády SR. Napriek tomu 
chátra bez ohľadu na to, 
ktorá vládna garnitúra je pri 
moci. Každá vláda sa príde 
na kaštieľ pozrieť, pokýve 
hlavami a skonštatuje, že 
niečo treba robiť. Každá 
vláda predstaví plány, len 
aby potom skonštatovala, že 
táto pamiatka nie je prioritou 
a že práve teraz na ňu nie sú 
peniaze.

Ako reakciu na nespokojnosť obyvateľov 
Rusoviec ako aj návštevníkov obce sme 
spustili petíciu za záchranu kaštieľa. Jej cie-
ľom je poukázať na skutočnosť, že kaštieľ si 
zaslúži urýchlenú rekonštrukciu. Každé na-
ťahovanie a odkladanie rekonštrukcie bude 
stáť štát ďalšie nemalé finančné prostriedky.

K petícii sa pripojila a podporila ju aj 
mestská časť Bratislava-Rusovce, keď 
miestne zastupiteľstvo svojim uznese-

ním odsúhlasilo podporu prebiehajúcej 
petícii. “Rusovský kaštieľ je dominantou 
našej mestskej časti. Jeho súčasný stav 
si všimne každý obyvateľ i návštevník 
Rusoviec. Podporíme preto každú akti-
vitu, ktorá by pomohla naštartovať jeho 
obnovu.”, vyjadrila sa starostka Lucia 
Tuleková Henčelová.

Petíciu môžete podpísať počas celého 
leta. Na jeseň plánujeme stretnutie na 
Úrade vlády SR, kde by sme túto petíciu 
s aspoň 10.000 podpismi radi odovzdali 
do rúk premiéra. Petíciu môžete podpísať 

v elektronickej podobe na adrese: bit.ly/
rusovcePET alebo v papierovej podobe. 
Papierové petičné hárky sú k dispozícii 
aj v podateľni miestneho úradu počas 
stránkových hodín. 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme. Ve-
ríme, že spoločnými silami sa nám podarí 
presvedčiť vládu SR, aby sa rekonštrukcia 
kaštieľa v Rusovciach stala jej prioritou 
a aby čo najskôr podnikla všetko potrebné 
na začatie rekonštrukcie kaštieľa. 

za petičný výbor Róbert KALMÁR •

MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 2 68294111

Nová Trieda C 
v MB Panónska

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA:
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Vo Vatikáne máme pápeža Fran-
tiška, ktorý sa blíži k svojej 85. No 
napriek veku a starostiam, o ktoré 
v jeho úrade nie je núdza, je stále 
čulý a pozorný. Naposledy to dal 
najavo tým, že celosvetovú cirkev 
poslal na tzv. synodálnu cestu. 

V októbri 2023 sa na spoločnej synode stretnú biskupi z celého 
sveta a dovtedy sa majú učiť byť viac synodálni. Ide o vnútro-
-cirkevné otázky ako aj problémy sveta. Dialóg a komunikáciu 
so svetom a navzájom, majú ale kresťania vo svojej náplni už od 
kolísky. Láskavo a asertívne, za každú cenu. Teologické korene 
si pripomíname napr. na sviatok sv. Trojice – obraz komunikácie 
v láske, alebo na sviatok Božieho Tela – lámania chleba ako žitá 
solidarita. Aj na Slovensku sa, aspoň formálne a mimo pandémie, 
tejto oslavy začína zúčastňovať aj širšia verejnosť, reprezentanti 

politického a kultúrneho života, hasiči, polícia, školy, hudobníci 
a podobne. Spojenie tajomstva Boha s cirkevnými tradíciami 
a liturgickými slávnosťami, ale tiež nemajú zostať izolované. Má 
to byť manifestácia stálej solidárnej a zodpovednej komunikácie 
a spolupráce. V Rusovciach by ovocím tejto „synodálnej“ cesty, 
okrem obnoveného sv. Víta, mohol byť aj obnovený Laurin majer 
alebo útulný menší objekt penziónu pre našich starších obyvateľov. 
Nielen s dobrou zdravotníckou starostlivosťou, ale aj dostupnou 
láskavou komunikáciou. Je zahanbujúce čakať na politicky no-
minovaného investora, ktorý konečne zrekonštruuje napr. objekt 
čeľadníka, alebo dom záhradkárov. Čo tak poslať aj Rusovčanov 
za jeden „synodálny stôl“, aby sme spoločnými silami realizovali taký 
projekt lepšie a skôr? Vždy máme možnosť spraviť niekde kúsok 
neba na zemi, pre druhých a tým aj pre seba. 

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

• FARNOSŤ

KÚSOK NEBA NA ZEMI

RUSOVSKÉ
HODY 2021

 

25. JÚL 2021
KOSTOL SV. MÁRIE MAGDALÉNY  

A GERULATSKÁ ULICA

 
9:30 Slávnostná sv. omša
11:00 Udeľovanie ocenení 

Osobnosť Rusoviec
Kapela Pánko 

 Country skupina OuKeY
Atrakcie pre deti

Občerstvenie
Predajné stánky

Mestská časť Bratislava-Rusovce, 
Farnosť Rusovce, DHZ Rusovce

 

2. VIRTUÁLNY RÚŠKOVÝ BEH A RUSOVSKÁ ČASOVKA

KVITNÚCA LÚKA 

Na prelome apríla a mája sa uskutočnil 
druhý ročník Virtuálneho rúškového behu. 
Protipandemické opatrenia sa už síce za-
čínali uvoľňovať, rúška neboli potrebné, to 
ale bežcov neodradilo a svoj beh odbehla 
takmer stovka účastníkov z Rusoviec a oko-
lia. Spolu odbehli úctyhodných 545 kilomet-
rov, čo je ďalej, ako z Rusoviec do Čiernej 
nad Tisou. 
Tešíme sa, že sa tento virtuálny beh teší 
obľube a veríme, že svojich fanúšikov si 
nájdu aj rovnako organizované bicyklové 

preteky – Rusovská časovka. Tento rok 
sa uskutočnili prvýkrát. Od 17. do 20. júna 
mohli prihlásení cyklisti súťažiť v 4 kategó-
riách. V čase písania tohto článku, zatiaľ 
nevieme ako časovka dopadla. Veríme, že 
sa nám podarilo zorganizovať atraktívne 
preteky, ktoré možno motivovali k športo-
vaniu aj Vás.

Športu zdar!
Za organizátorov, Palo MOKRÁŇ,  

Michal NOVOMESKÝ •

RUSOVSKÝ TRIATLON 2021
Vieš plávať kraul, alebo len tak trošku prsia? Máš cestný špeciál, 
alebo starý horský bicykel? Máš najľahšie bežecké tretry alebo 
tenisky so zodratou podrážkou? Ak si odpovedal trikrát áno, 
tak si označ termín 17. 07. 2021 a príď na Rusovský triatlon. 
Vychutnáš si priateľskú atmosféru a môžeš si vyskúšať tento 

populárny šport v domácom prostredí. Dokáž si, že to dokážeš!
17. 07. 2021 pozývame ženy, deti a mužov na amatérsky 
triatlon. Plávať budeme v Rusovskom jazere, bicykel a beh si 
vychutnáme na hrádzi. Tešíme sa na teba.
Viac informácií nájdeš na facebooku mestskej časti. 

Michal NOVOMESKÝ •

Tento rok sme opäť vysiali kvitnúcu lúku 
v parčíku na Irkutskej a použili sme inú zmes 
aj iný mechanizmus výsadby ako minulý 
rok. Oplatilo sa, lúka nádherne zakvitla, 
poskytuje útočisko pre motýle a opeľovače 
a pohladenie pre oko nám všetkým. Ďaku-
jeme BROZ za semienka i odborné rady, 
našim kolegom z úradu, Rusekáčom i pani 
H. Poórovej a M. Kubicovej za starostlivosť. 

MÚ •
Foto: Marek Harum

OSOBNOSŤ 
RUSOVIEC
Poznáte Rusovčanku alebo Rusov-
čana, ktorý dosiahol významné úspe-
chy? Napíšte nám, zaslúži si verejné 
uznanie! Ak poznáte výnimočného 
človeka, ktorý šíri dobré meno našej 
mestskej časti doma či v zahraničí 
a ktorý významným spôsobom prispel 
k rozvoju Rusoviec, neváhajte a napíšte 
nám o ňom do 30. júna 2021. Ocenenie 
sa bude udeľovať v rámci podujatia 
Rusovské hody v 3 kategóriách: žena, 
muž, dieťa do 15 rokov. Ocenenie môže 
byť za vynikajúce tvorivé výkony, vý-
znamné výsledky a mimoriadne zásluhy 
vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, 
technickej, umeleckej, športovej, publi-
cistickej a verejno-prospešnej činnosti 
ako aj za činnosť, ktorou sa významným 
spôsobom nominovaná osobnosť pri-
činila o kultúrny rozvoj mestskej časti 
Bratislava-Rusovce alebo za činnosť 
pri záchrane ľudských životov. Návrhy 
možno posielať v písomnej forme poš-
tou na adresu: Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 
8, 851 10 Bratislava, doručiť osobne 
do podateľne miestneho úradu alebo 
poslať elektronicky na e-mailovú ad-
resu sekretariat@bratislava-rusovce.
sk. ĎAKUJEME ZA VAŠE NOMINÁCIE!
*Nominačný formulár si môžete stiah-
nuť tu: https://www.bratislava-rusovce.
sk/osobnost-rusoviec alebo si ho vy-
zdvihnúť vo vestibule miestneho úradu 
na Vývojovej 8.

Blíži sa záver školského roku 2020/2021. 
Všetci si s veľkým výdychom môžeme pove-
dať, že sme ho spoločnými silami úspešne 
zvládli. Bol neočakávaný a zvláštny. Radosť 
z nástupu do školy/škôlky v septembri nám 
dlho nevydržala a na základe rozhodnutia 
ministra školstva, z 23. 10. 2020, sa preru-
šilo vyučovanie pre žiakov 5. až 9. ročníka 
až do odvolania. Pre týchto žiakov sme 
pripravili online hodiny cez Microsoft Teams. 
Škôlkari a žiaci 1. stupňa pokračovali v pre-
zenčnom vzdelávaní do vianočných prázd-
nin. Aj počas týchto zložitých dní sa škola 

zapájala do školských aktivít a online súťaží. 
Január priniesol mimoriadne prerušenie vyu-
čovania v školách a školských zariadeniach. 
Od 11. januára všetky triedy a všetci žiaci 
pokračovali v dištančnom vzdelávaní cez 
online aplikáciu Microsoft Teams. Táto doba 
bola veľmi zložitá. Na základe rozhodnutí 
ministerstva školstva sa neustále menili 
pravidlá. V škole sme postupne otvorili  
7 oddelení školského klubu pre deti rodičov 
kritickej infraštruktúry. V škôlke sme tiež 
otvorili triedy pre rodičov z kritickej infraš-
truktúry a ako sa uvoľňovali opatrenia, aj 

všetky ostatné triedy. Začiatkom apríla sa 
obnovilo vyučovanie pre žiakov na 1. stupni 
ZŠ. Koncom apríla sa obnovilo školské vyu-
čovanie vo všetkých školách, takže po viac 
ako 6 mesiacoch sa mohli vrátiť do školy aj 
žiaci 2. stupňa. Všetci žiaci aj zamestnanci 
museli mať a stále majú prekryté horné 
dýchacie cesty v priestoroch školy. Pani 
upratovačky pravidelne čistia všetky doty-
kové priestory a dbajú o zvýšenú hygienu. 
Napriek opatreniam sa záver školského 
roka nesie v pozitívnom duchu a s veľkými 
úsmevmi detí a iskrivými očami. Na záver by 
som rád všetkým poprial príjemné a ničím 
nerušené prežitie školských prázdnin a aby 
sme sa všetci videli na začiatku nového 
školského roku v škole a nielen cez počí-
tače na diaľku.

Rastislav KUNST 

riaditeľ ZŠ s MŠ •

• ŠKOLA

ÚSPEŠNE SME ZVLÁDLI 
NÁROČNÝ PANDEMICKÝ  
ŠKOLSKÝ ROK
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ThDr. JÚLIUS MARIÁN PRACHÁR
Nášho pána farára asi netreba osobitne 
predstavovať. Nielenže ho počuť, ale aj vidieť. 
Keď sa zúčastnite svätej omše v kostole 
sv. Márie Magdalény, alebo keď dostanete 
chuť na dobrý koláčik a navštívite kaviareň 
v kostolíku sv. Víta v Rusovciach.  
 
Mimochodom, nedávno oslávil svoje jubileum.

Pán farár, prednedávnom ste oslávili vaše okrúhle 
narodeniny 70 rokov. Úprimne? Nevyzeráte na to. Čo vás 
drží v takej dobrej psychickej aj fyzickej kondícii?

Ja hovorím, že som po 50-ke. Aj pohľad z opačného konca môže 
pomáhať ku kondícii. Z hľadiska večnosti sa rokmi blížime k novej 
mladosti. O kvalite kondície sa dá diskutovať. Možno ide len o me-
nej príležitostí jej záťaže. Jeden muž mi hovoril, že mne je dobre. 
Lebo keď popíjam vínko, nemá kto na mňa kričať, že už dosť. 
Iného vytáča syn natoľko, že sa chce raz Pána Boha opýtať ako 
prvé, načo toho „homo-sapiensa“ stvoril aj s pubertou. A fyzickou 
prácou som si zatiaľ na chlieb zarábať nemusel. Možno našťastie. 
Neviem, či by som naň zarobil. Pri sporadických prácach som mal 
výhodu, keď som nevládal, tak som si sadol, alebo ľahol. Ako pán 
Winston Churchill, ktorý si z dvoch ponúk vyberal vždy tú lepšiu. 
Čomu sa denne teším viac je, že sa môžem ešte stále prebudiť 
živý a zvedavý do nového dňa.

Uplynulých pár mesiacov sa omše neslúžili.  
Aký to bol pre vás pocit nerobiť to, čo vám prináša radosť 
a nestretávať sa s občanmi, tak ako ste boli zvyknutí?

U mňa sa na režime sv. omší nezmenilo nič. Sv. omše boli po 
celý čas v rovnakom čase a termínoch, ako inokedy. Len počet 
prítomných sa zúžil na minimum. Povedali sme si, že keď sa do-
kážu napr. vlny vysielača šíriť z jedného miesta do širokého okolia, 

my budeme z jedného miesta, hoci aj v dvojici, či trojici, vysielať 
do nášho okolia požehnanie Božie, v presvedčení, že sa dotýka 
všetkých rovnako. Živé a reálne stretnutia mi chýbali. Ale čakať 
a tešiť sa na nové stretnutia, má tiež svoje čaro a formu blízkosti 
k druhému. S tými vzdialenejšími som sa snažil spojiť aspoň telefo-
nátmi. Dlhšie odlúčenia sú ale iste aj skúškou priateľstva, pravých 
vzťahov a lásky. Dúfam, že väčšinu nestratím.

V rámci vašej pôsobnosti pribudlo v kostole pastoračné 
centrum, dali ste postaviť farskú škôlku. Je ešte niečo, 
na čo sa môžeme tešiť?

Zabudli ste zreštaurovaný objekt kostolíka sv. Víta a jeho rekon-
štrukciu na kaviareň, galériu a komunikačné aktivity. Niečo ako 
v minulosti známe nádvorie chrámu pre pohanov. Projekt funguje 
podľa očakávania. Stretávame sa tam s mnohými priateľmi a spriaz-
nenými dušami, ktoré by sme v kostole nestretli. Aj profánne pros-
tredie je Boží svet. A už teraz sa tešíme na rekonštrukciu Laurinho 
majera. Suplujeme štát. V 50-tych rokoch režim zlikvidoval malý 
Zichyho kaštieľ a kostol sv. Vavrinca. Morálna povinnosť aspoň 
čiastočného zmiernenia krívd minulosti je na štáte. Farnosť zatiaľ 
na tomto mieste svojpomocne inštaluje spomienkový pamätník. 
Bude mať čo povedať mladej generácii. Chrániť historickú pamäť 
a byť výzvou pre budúcnosť.

A poslednú otázku nechávam otvorenú.

V EÚ sa pýtame, čo robiť, aby nestratila svoju dušu. Náš súčasný 
blahobyt stojí najmä na viere a kresťanstve našich predkov. Je 
dobré túto skutočnosť pripomínať a starať sa, aby sa téma duše 
a Boha z verejného diskurzu nestratila.

Ľubica FARKASOVÁ •

AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Leto prináša do mesta nové výzvy. Slnko 
a horúce teploty rozpaľujú naše ulice, na kto-
rých hľadáme tieň a miesta na schladenie. Aj 
preto magistrát už druhý rok vysádza stromy 
v rámci projektu 10-tisíc stromov. Jedno z naj-
horúcejších miest – Trnavské mýto, dostalo 
oázu, ktorú vytvára päť 12 metrových platanov 

osadených v špeciálnych zakoreňovacích 
membránach, ktoré majú pomôcť stromom 
v adaptácii, výžive a chránia koreňový systém 
pred budúcou ľudskou činnosťou. Podarilo 
sa tak zlepšiť verejný priestor a asfalt bol 
nahradený stromami poskytujúcimi tieň.
Intenzívne sa pracuje na príprave parko-
vacej politiky a prvých zón, ktoré budú na 
jeseň spustené vo viacerých mestských 
častiach, ako napríklad Dúbravka, Rača, 
Nové Mesto či Petržalka. Pripravuje sa 
parkovací softvér, rekonštruujú a nanovo 
sa označujú parkovacie miesta. Rusoviec 
sa zatiaľ táto zmena nebude týkať.
Cestovanie v MHD bude opäť o niečo kva-
litnejšie. Dopravný podnik investuje do prí-
davných klimatizácií v starších autobusoch, 
aby sa v nich v lete dalo pohodlne cestovať. 
Zároveň sa v najbližších mesiacoch počíta 
s vyznačením nových bus pruhov, ktoré 
vo vybraných úsekoch zrýchlia MHD.
Dopravný podnik realizuje zopár zlepšení aj 
v našej mestskej časti. Na zastávke MHD 
Gerulata nám bude slúžiť nová elektronická 
tabuľa informujúca cestujúcich o najbližších 

spojoch, ako aj ďalších informáciách spo-
jených s hromadnou dopravou.
Rovnako bola Dopravným podnikom vy-
novená zastávka na Kovácsovej ulici smer 
Jarovce.
Zhoršená finančná situácia Dopravného 
podniku spôsobená pandémiou a výpad-
kom príjmov vo výške 25 miliónov EUR 
znamená, že okrem rozvojových investícií 
musí podnik hľadať rezervy a úspory. 
Žiaľ, aj z tohto dôvodu končí linka 801 z Ru-
soviec do Rajky, ktorej prevádzku dotoval 
dopravný podnik viac ako 200-tisícmi EUR 
ročne. Zároveň si ďalšie fungovanie linky 
vyžadovalo zakúpenie nových autobusov. 
Keďže ide o regionálnu dopravu, hlavné 
mesto iniciovalo rokovania s Bratislavským 
samosprávnym krajom o spolupodieľaní sa 
na prevádzke linky, ale bez výsledku. Mesto 
bude naďalej hľadať spôsob ako zapojiť ma-
ďarskú i slovenskú stranu do financovania 
cezhraničnej dopravy.

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

NAŠE MESTO 2021

Naše mesto je najväčšie 
podujatie firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku 
pod záštitou nadácie Pontis. 
Naše mesto už 15 rokov 
spája firmy, samosprávy 
a občiansky sektor s jasným 
cieľom – vyčistiť, skrášliť 
a viditeľne zlepšiť mestá, 
v ktorých žijeme.

Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem 
obliekajú rovnaké tričká a zapájajú sa do 
množstva dobrovoľníckych aktivít po celom 
Slovensku darovaním svojho času a práce. 
Druhý júnový piatok ste mohli spozorovať 

skupinky dobrovoľníkov v bielych tričkách 
po celých Rusovciach: v základnej škole, 
materskej škole, miestnej knižnici, múzeu 
Antická Gerulata, v záhrade Kresťanskej ligy 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
či na Kovácsovej ulici. Čistili, upratovali, 
pleli, hrabali, strihali kríky, sadili kvety, ma-
ľovali či vykonávali drobné stavebné práce... 

Ďakujeme dobrovoľníkom, že aj tento rok 
pomohli urobiť z Rusoviec lepšie miesto pre 
život. Vďaka patrí aj Rusekáčom za pomoc 
a pani kuchárkam zo školskej jedálne, že 
nás všetkých nasýtili. Tešíme sa na Naše 
mesto 2022!
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1.  Priebežne likvidujeme množstvo čiernych skládok či vyzbie-
raného odpadu. Tento napríklad vyzbierali počas brigády 
obyvatelia Hájovej ulice. Ďakujeme. 

2.  Odstránili sme mnoho popadaných konárov na lesných 
cestičkách v našom lesoparku.

3.  Na základe podnetu sme vyriešili prepadnutú dlažbu pri 
vjazde do rodinného domu.

4.  Na lavičky náučného chodníka sa podpísal zub času. 
Niektoré z nich sme museli odstrániť.

1. 3.2. 4.
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Kúzelná záhrada
„Kam vláčiš tú hlinu, Mimi?“ opýtal sa Kubo a schytil ťažký 
fúrik, aby jej pomohol.
„Do mojej záhradky. Mama s ockom včera sadili zeleninu a ja 
si chcem vypestovať svoju vlastnú.“
„Hm, a to ťa baví?“ zatváril sa Kubo nedôverčivo, pretože 
fúrik plný hliny bol priťažký. Už aj oľutoval, že jej priskočil na 
pomoc. Mohol si radšej zahrať s Timom futbal. 
Mimi mykla plecom a miesto odpovede mierila prstom na tri 
neveľké políčka, ohraničené drevenými doskami. Ocko ich 
ešte večer vyrobil, aby si do nich mohla nasadiť, čo sa jej páči.
„Tam to vysyp!“ prikázala a radostne poskakovala. Schytila 
hrable a šikovne rozhŕňala hlinu.  
Vtom pribehol Timo. Mimi práve hĺbila malé jamky a do 
každej sypala akési semienka.
„Jéééj! To sa mi páči!“ zvolal Timo.  „Aj ja by som si 
chcel niečo zasadiť. Môžem?“ 
Mimi chvíľu premýšľala, podišla k tretiemu políčku 
a usmiala sa na Tima. „Keď chceš, môže byť tvoje. 
Tu sú semienka a cibuľky, a môžeš si ich zasadiť, 
tak ako ja.“ 

Mimi totiž pozorovala svoju mamičku, ako to robí, a dobre 
si to zapamätala. Urobila riadky a šikovne sypala semienka 
a vtláčala do zeme cibuľky. Sem mrkvičku, tam šalát, tu ci-
buľku, tam cesnak. Timo po nej dôsledne opakoval a Kubo 
sa len prizeral. 
Zjavil sa i psík Fúzik a už-už chcel skočiť do záhončeka, no 
Mimi ho zbadala, nezbedníka, a v okamihu skríkla: „Nesmieš!“ 
prísne sa naňho zamračila. „Toto je záhradka!“ vysvetlila mu.
Fúzik chvíľu namosúrene brechal, no potom zvesil uši a ľahol 
si ku Kubovým nohám.
„Teraz to riadne popolievame a budeme čakať. Ale Timo, ja sa 
ti nebudem starať o tvoju záhradku, ty si ju musíš sám polievať 
a plieť, ak bude treba.“ 
„Čo je to plieť?“ spýtal sa Timo. Ani Kubo s Fúzikom to určite 
netušili.
„Musíš vytrhávať burinu, aby plody mohli pekne rásť a nič im 
v tom nebránilo,“ poučila ho Mimi a utrela si spotené čelo. 
Razom mala na tvári krásnu čiernu šmuhu. Taká bola zabratá 
do práce, a isto by ju to netrápilo, aj keby o nej vedela. 
Keď boli deti s prácou hotové, stanovili si deň, kedy budú 
porovnávať, kto má krajšiu úrodu.
Nuž ale, či sa Timo staral o záhradku? Môžete si domyslieť! 
Raz-dva na ňu zabudol, ani raz ju nepolial, ba dokonca ani 
burinu netrhal.
Konečne prišiel deň pravdy. Ocko s mamou videli, ako Mimi 
pravidelne polieva záhončeky, radosť pozerať. Tu mrkvička, 
tam šalát, tu cibuľka, tam cesnak. 
Ocko sa zadíval na políčko lenivého Tima, kompletne zarastené 
akousi pichľavinou. Odrazu mu čosi prebleslo hlavou, vošiel 
do kôlne a o chvíľu z nej vyniesol akési čudo. Už bola tma 

a nedalo sa rozoznať, čo to je. Čudo postavil do pichľaviny 
a šiel spokojne spať.

Ráno pribehli deti a čo uvideli! Záhradný trpaslík stál do 
pol pása v burine.

„Jéééj! To je úroda! Pozrite, čo sa mi podarilo vy-
kúzliť!“ radoval sa Timo. Mimi s Kubom len oči 

vyvaľovali a ocko s mamou na seba veselo 
žmurkali. 

KRÍŽOVKA
Kaštieľ je pravdepodobne pre mnohých obyvateľov Rusoviec symbolom našej mestskej časti. 
Kedy presne bol postavený nevieme, no do dnešnej podoby ho dal v roku 1841 prerobiť 
gróf Emanuel Zichy. O jeho ďalšie zveľadenie sa postaral nový majiteľ gróf Hugo Henckel 
s manželkou Laurou. Vybudoval niekoľko majerov, najznámejší sa volal Míneš. Najväčším 
koníčkom grófa Huga boli kone. Založil slávny žrebčín s chovom anglických plnokrvníkov, 
ktoré vyhrávali medzinárodné dostihy. Ďalšou veľkou záľubou grófa bolo poľovníctvo. Ši-
roko-ďaleko vychýrené poľovačky na poľné zajace si nenechali ujsť ani významní šľachtici 
z viedenského dvora. Vďaka grófovi Hugovi Henckelovi v našej obci do dnešných čias 
funguje jedna dôležitá služba. Po veľkom požiari v roku 1847, ktorý zničil takmer tretinu 
obce, založil gróf (výsledok v tajničke).

RECEPTY 
OD SUSEDOV
BAZOVÝ SIRUP
Pred časom sme sa na stránkach 
našich novín dočítali o živote a tvor-
be úspešnej maliarky a našej susedy 
pani Kataríny Vidrovej. Výstavu jej 
obrazov si môžeme pozrieť v ka-
viarni Sankt Vitus Kaffee do konca 
júna. Dnes však necháme farby od-
počívať a ochutnáme z kuchárskeho 
umenia pani Katky. Keďže je sezóna 
kvitnúcich bazových kvetov, podelí 
sa s nami o svoj obľúbený recept 
na bazový sirup.

Potrebujeme: 
30 ks bazových kvetov,
8 ks citrónov,
3 kg kryštálového želírovacieho 
cukru 1+1 (pre diabetikov brezový 
cukor), 
kyselinu citrónovú,
2 kusy korenia badián. 

Postup:
Do hrnca poukladáme bazu, ktorú 
sme pred tým umyli pod tečúcou 
vodou. Na bazu poukladáme na 
plátky narezané citróny. Pridáme ba-
dián a zasypeme cukrom. Zalejeme 
prevarenou, ale vychladenou vodou.
Prikryjeme a necháme odstáť 
24 hod. Potom scedíme, vlejeme 
do čistého hrnca a pridáme kyselinu 
citrónovú. Privedieme do varu, ale 
iba asi na 2 minúty. Následne plní-
me do sklenených fliaš. Naplnené 
fľaše dáme na plech, prikryjeme 
utierkou a dekou. Takto necháme 
sirup vychladiť asi 1 až 2 dni. Odlo-
žíme do komory na tmavšie miesto. 
Po otvorení treba sirup uchovávať 
v chladničke. Odporúčam v zime 
do čajov, v lete na uhasenie smädu 
so studenou vodou alebo na zá-
kusky ako želatínu... Želám príjemné 
chvíle s bazou.

LEGENDA
VODOROVNE. A. Prvá časť tajničky. B. Ná-
doby na varenie a podávanie jedla – Eleonóra 
– pookopávaj – egyptská rieka. C. Najzdravší 
nápoj – používaj kosu – robíme po vôli. D. Si 
na rade! – latinský pozdrav (ave) – nenáročná 
obilnina – bitka. E. Bôžik lásky – patriaci vám 
– malý hlodavec – znovu. F. Čiastky – tenké dosky 
– stavba – ovocná záhrada. G. Informačné tech-
nológie – tí, čo podľahli – plavidlá – majstrovský 
stupeň v karate či džude. H. Čože – oslovovalo 
„ty“ – predložka (spolu) – nasávalo. I. Skladacia 
konštrukcia z nepremokavej látky – Emanuela – 
palma po anglicky (palm) – pohyb vo vzduchu. 
J. Kapustovitá zelenina – štát v USA – chorobná 
zúrivosť. K. Administratívny orgán – mužské meno 
(21. 10.) – posvätný zákaz (tabu).

ZVISLE: 1. Skôr – druhá časť tajničky. 2. Rieka 
po španielsky (rio) – kašovitá látka – opotrebenie 
povrchu trením. 3. Závada – ovinula. 4. Jednotlivý 
fakt – vodné živočíchy – ponad. 5. Prikrývka – Ele-
onóra – 6. Kúsky mäkkého ťažkého kovu (olová) – 
kozácky náčelník. 7. Hlboký mužský hlas – navyše 
– spodná časť zvieracej nohy. 8. Miesto, kde sa 
pretínajú ulice – chyba – predstavený komunity 
mníchov. 9. Putá – dovnútra – opustené. 10. 
Vnútri – nežiaduci hmyz v kožuchu – nepodľahol. 
11. Opísanie – zmiešanina – prehra v šachu. 12. 
Priľnieva – hlboký tón – venoval – autoznačka 
Malaciek. 13. Tvar zámena on (ním) – hmyz po-
dobný včele – aleže – sibírska rieka. 14. Domčeky 
včiel – tretia a posledná časť tajničky.
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Zuzana BOĎOVÁ •

Ilustroval: Filip Horník

POZVÁNKA NA VÝSTAVU  
RUSOVČANA VIKTORA FREŠA: FAMILY VINTAGE

KDE?
Danubiana 
Meulensteen Art 
Museum Bratislava

KEDY?
Do 29. augusta 2021
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P O D N E T Y  A  N Á M E T Y
Podnety, námety a príspevky do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 20. 7. 2021 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 31, Tel.: +421 2 68294111

MB Panónska

Viac informácií: QR kód alebo
www.mercedesbratislava.sk

Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave vás pozýva 
vyskúšať si naše vozidlá 

mwk-naradie.sk
Starorímska 16

851 10 Bratislava-Rusovce
info@mwk-naradie.sk 

0905 432 800

Požičajte si ho! 
Sortiment na našej stránke.

Pracujte
s profesionálnym

náradím!
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KALENDÁR AKCIÍ
10. – 11. 07. 2021  Petangový turnaj MSR 2X2 MIX 

(Dom záhradkárov)

17. 07. 2021  Petangový turnaj Junior 
– Senior (Dom záhradkárov)

17. 07. 2021  Rusovský triatlon 2021

24. 07. 2021  Petangové turnaje Jewel Cup 
a 150+ (Dom záhradkárov)

25. 07. 2021  Rusovské hody (Kostol Sv. Márie 
Magdalény a Gerulatská ulica)

28. 08. 2021  Deň Rusoviec (park pri kaštieli)

04. 09. 2021  Medzinárodná súťaž hasičov 
s historickou technikou 
(park pri kaštieli)

05. 09. 2021  Petangový turnaj Zbohom 
Leto – Guľa Ľuboša Šedivého 
(Dom záhradkárov)

11. 09. 2021  Rímske hry (park pri kaštieli 
a Múzeum Antická Gerulata)

17. – 18. 09. 2021  Bábky v parku – festival 
tradičného bábkového divadla 
(SĽUK a park pri kaštieli)

19. 09. 2021  Medvedica Bike Tour  
(park pri kaštieli)

24. 09. 2021  Koncert Billy Barman a SĽUK 
(park pri kaštieli)
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