
…to sú slová vianočnej piesne, ktorú som 
počúvala ako dieťa a neviem si ani teraz bez 
nich predstaviť svoje Vianoce. Sú výstižné 
a pripomínajú mi, na čom naozaj záleží. 
Je tu čas vianočný, opäť je iný ako sme 
boli zvyknutí a opäť nám dáva možnosť 
byť lepší. Nehľadieť len na seba, ale skúsiť 
venovať pozornosť ľuďom okolo nás. Byť 
k sebe láskaví a chápajúci. Neodsudzovať, 

nepovyšovať sa a nepestovať vo svojej 
mysli negatívnu energiu. Podeľme sa o našu 
lásku aj s tými, ktorí jej majú málo. Niekedy 
stačí úsmev či pekné slovo alebo aspoň 
malá pomoc opusteným a slabým. Nech 
nie sú len darčeky pod stromčekom, ale aj 
v našich srdciach. A to naše potom určite 
zaplesá. Konajme dobro, podporujme lásku. 
Na tom záleží. To zachráni svet. 

Prajem Vám láskyplné Vianoce

Simona NOVOMESKÁ •

04  T É M A 
 Rusovce 2021

08 	 	Ž I V O T	  
V 	 R U S O V C I A C H

  Rozšírenie 
detského ihriska

09   R O Z H O V O R
  s podnikateľom 

Ľubomírom 
Šoltýsom

„KEĎ SÚ SI VŠETCI NA BLÍZKU, 
TAK VTEDY SÚ VIANOCE“

DECEMBER 2021
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Milé Rusovčanky, 
milí Rusovčania,

vyzdobené ulice a domy ako aj chladnejšie rána nám už nie-
koľko dní naznačujú, že čas vianočný sa nezadržateľne blíži. 
Hoci predvianočný čas sa v súkromí spája viac so stíšením sa 
a s príchodom pokojných chvíľ, ten pracovný život, naopak, 
zažíva hektické obdobie s termínmi, uzávierkami a dokon-
čovaním nedokončeného. Je tomu tak aj u nás na miestnom 
úrade. Naviac, plnenie viacerých úloh nám skomplikoval koro-
navírus. Ani nám sa nevyhol a už niekoľko týždňov fungujeme 
v provizóriu. Začiatok pracovného týždňa je vždy v znamení 
povinného testovania zamestnancov a následného prerozde-
lenia si povinností aj od chorých kolegov. Úprimne, všetci sa 
už tešíme na vianočnú dovolenku.

Rok ubehol ako voda a nás čaká opäť trochu vyhodnotiť čo 
sa podarilo a čo menej😊. Sme radi, že po dlhých mesiacoch 
príprav sa rozbehli práce na skateparku, autobusovom oto-
čisku a začiatkom nového roka, už aj na nadstavbe školy. 
V procese sú aj asfaltérske práce na viacerých úsekoch 
(Pohraničníkov, Colnícka, Irkutská, spomaľovač rýchlosti 
medzi ZŠ a MŠ). Ukončili sme práce na rozšírení ihriska pri 
Hasičskej zbrojnici. Do konca roka osadíme (na podnet našej 
obyvateľky), ukazovateľ rýchlosti pred vstupom do Rusoviec 
z Jaroviec. Posledné tohtoročné dni využijeme naplno. Sily 
sme sústredili aj na prípravu na nové projekty. Podali sme 
žiadosť o grant na rekonštrukciu kultúrnej sály, ďalšie do-
vybavenie miestnej knižnice a budeme radi ak nás Fond na 
podporu umenia podporí dotáciou a my budeme môcť pokra-
čovať v „čitateľských“ aktivitách pre deti i seniorov. No a po 
ďalšom náročnom roku, kedy bolo komplikované čokoľvek 
si z dôvodu pandémie plánovať, sa nakoniec rozídeme aj my 
za rodinami a trochou oddychu. 

Rovnako tak prajem všetkým Rusovčankám a Rusovčanom, 
pohodové sviatočné dni, v kruhu rodiny a blízkych. Aby nás 
vianočné chvíle naplnili optimizmom do ďalšieho roka. Aby 
sme ostali zdraví na tele i na mysli. A aby sa nám splnili naše 
tajné priania.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok Vám želá

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ 
starostka •

9. NOVEMBER

V novembri poslanci schválili prenájom šiestich sakrálnych pamia-
tok OZ Natura Rusovce za účelom ich zreštaurovania v rámci pro-
jektu „Ochrana a rekonštrukcia drobných historicky významných 
sakrálnych pamiatok Rusoviec“, nakoľko samospráva peniaze 
z tejto dotácie čerpať nemôže. 

Miestny úrad sa ale bude uchádzať o prostriedky z výzvy IROP 
na projekt „Rekonštrukcia kultúrnej sály v Rusovciach“. Poslanci 

odobrili možnosť spolufinancovania tohto projektu. Návrh VZN 
o príspevku na stravu poslanci po dlhšej diskusii tiež schválili.  
VZN umožňuje prípravu stravy vlastnými silami, aj s pomocou 
externej firmy. Tú však časť poslancov zatiaľ odmieta.

24. NOVEMBER

Na mimoriadnom zasadnutí poslanci schválili aktualizovaný 
rozpočet školy aj mestskej časti. Rozpočet školy sa vyrovnáva 
s výpadkom dotácie na „obedy zadarmo“ ako aj s dopadmi pro-
ticovidových opatrení. 

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

PODNETY

PREČO NIE JE NA 
BALKÁNSKEJ ULICI  
VYMENENÉ OSVETLENIE?

Výmena osvetlenia na Balkánskej 
sa v tomto roku skomplikovala kvôli 
celosvetovej situácii na trhu staveb-
ných materiálov a tovarov, ich ne-
dostatku a omeškaniu ich dodávok. 
Úzko komunikujeme s magistrátom, 
ktorý nás ubezpečil, že s prácami 
začne hneď, ako to bude technicky 
možné. Začatie prác teda podmie-
ňuje dodanie objednaného materiálu 
a počasie, ktoré umožní vykonať 
potrebné práce.

PREČO SÚ V PARKU 
ROZMIESTNENÉ  
INFORMAČNÉ TABULE?

Vyjadrenie Úrad vlády SR: „NKP 
Rusovce je majetkom štátu v sprá-
ve Úradu vlády SR a Úrad vlády 
SR je povinný upozorniť na všet-
ky riziká, ktoré môžu vzniknúť pri 
svojvoľnom vstupe na pozemok. 
Osadené tabule sú informačné, aby 
návštevníci vedeli, že na pozemok 
vstupujú na vlastnú zodpovednosť. 
Nakoľko NKP Rusovce je v súčas-
nosti staveniskom (prebieha proces 
verejného obstarávania), z predmet-
ného dôvodu boli umiestnené tabule 
na všetky prístupové časti, kde je 
možný prechod cez park. Vstup ľudí 
na pozemok v správe Úradu vlády 
SR je na vlastné riziko, aby Úrad 
vlády SR v prípade úrazu neniesol 
zodpovednosť za škody, ktoré by 
mohli vzniknúť.“

NEFUNGUJE VEREJNÉ 
OSVETLENIE, KAM TO  
MÁM HLÁSIŤ?

Prišlo k zmene nahlasovania pod-
netov týkajúcich sa verejného 
osvetlenia. Po novom je potrebné 
všetky podnety týkajúce sa porúch 
osvetlenia nahlasovať prostredníc-
tvom tohto formuláru: 
www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp
V prípade pretrvávajúcej poruchy, 
alebo v prípade dlhodobo nerieše-
ného problému treba kontaktovať 
Magistrát hl. mesta SR e-mailom 
na adresu osvetlenie@bratislava.sk.

Ak máte podnety, návrhy na riešenie či sťažnosti,  
kontaktujte nás prostredníctvom

POTVRDENÉ! MÁME 2,5 MILIÓNA 
NA REKONŠTRUKCIU JEDÁLNE 
A NADSTAVBU ŠKOLY
Sme radi, že naše takmer dvojročné úsilie začína prinášať prvé 
hmatateľné výsledky. Máme pre vás čerstvú informáciu, že náš 
projekt rekonštrukcie jedálne a nadstavby školy získal dotáciu 

2,5 milióna Eur. Znamená to, že odborná komisia odporúčala 
projekt podporiť v plnom požadovanom rozsahu. Zároveň sme 
v záverečnej fáze hodnotiaceho procesu verejného obstarávania. 
Ak nenastane nejaká nepredvídaná okolnosť, do konca roka by 
sme mohli podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom a v januári 
mu odovzdať stavenisko a začať s rekonštrukciou objektu.

MÚ •

SVET EKOLÓGIE
je občianske združenie, ktoré chce spra-
viť túto krajinu zelenšou. Tvoria ho umel-
ci, filmári, módni návrhári, vynálezcovia, 
aktivisti, ale aj obyčajní ľudia, ktorí majú 
chuť niečo zmeniť a našli si spoločný cieľ. 
Rozbehli projekt čistenia slovenských 
lesov od plastov a iného odpadu. Robia 
zbery priamo v prírode a ich primárnym 
cieľom je využiť vyzbieraný recyklovateľný 

plast na výrobu nití a látok, využiteľných 
v odevnom dizajne. Z tohoto materiálu 
chcú neskôr pripraviť portfólio odevných 
produktov s vlastným dizajnom. Stretnúť 
sme ich mohli aj na našom Dni Ruso-
viec, kde sme im radi ponúkli priestor 
na osvetu a predstavenie sa. Veríme, 
že takéto aktivity majú zmysel a radi ich 
podporíme. Ďakujeme Svet ekológie, 
nech sa Vám darí. 

Simona NOVOMESKÁ •

PRÁCE NA 
REVITALIZÁCII 
OTOČISKA SA ZAČALI
V novembri sme začali s realizáciou projektu revitalizácie auto-
busového otočiska. Zastávka MHD bola dočasne presunutá na 
parkovisko pri Zdravotnom stredisku, a to až do doby ukončenia 
projektu (júl 2022). Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť počas 
rekonštrukčných prác, robíme to pre vás. Ďakujeme. 

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Kód projektu: 302011ACV1
Názov projektu: Revitalizácia autobusového otočiska
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ:  1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencie-

schopnosti verejnej osobnej dopravy

INFORMÁCIA O PROJEKTE

Projekt si kladie za cieľ zlepšiť infraštruktúru a prístup obyvateľov 
k verejnej osobnej doprave, zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky, zabezpečiť bezbariérovosť priestoru autobusového 
otočiska, celkové zlepšenie a skultúrnenie verejného priestoru 
a zlepšenie životného prostredia. 

Realizáciou projektu sa vytvorí kultúrny priestor poskytujúci ne-
vyhnutný predpoklad pre uprednostnenie verejnej dopravy pred 
osobnou. 

Hlavnými aktivitami projektu sú: 
1. revitalizácia autobusového otočiska,
2. zastávky autobusovej dopravy a vybavenie otočiska.

V rámci aktivít projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“ budú 
rekonštruované komunikácie v priestore autobusového otočiska, 
vybudované 2 bezpečné priechody pre chodcov a 3 autobusové 
zastávky, osadené 2 informačné tabule s dopravnými informáciami 
(príchody a odchody) a 1 informačná tabuľa s informáciami o do-
prave, mestskej časti, pamätihodnostiach v mestskej časti a pod. 
V rámci projektu sa pre zvýšenie bezpečnosti nainštalujú bez-
pečnostné kamery, osadí sa drobná architektúra (lavičky, smetné 
koše, cyklostojany), vybuduje sa zázemie pre vodičov autobusov, 
vybuduje sa studňa na polievanie zelene, rekultivuje sa existujúca 
zeleň a vysadí sa nová.

Dátum začatia hlavných aktivít projektu: marec 2017
Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu: júl 2022
Celkové oprávnené náklady na projekt: 500 335,55 Eur
Miera spolufinancovania projektu EÚ: 95 %
Miesto realizácie projektu:  mestská časť 

Bratislava-
Rusovce

X X X X X
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INVESTIČNÉ PROJEKTY

Tento rok sme svoje sily plne sústredili na 
písanie projektov, verejné obstarávanie 
a záver roka začína prinášať prvé ovocie. 
Projekt revitalizácie autobusového oto-
čiska sme spustili v novembri odovzda-
ním staveniska. Projekt rekonštrukcie 
školskej jedálne a nadstavby školy sme 
podali v lete a súbežne sme spustili aj 
proces verejného obstarávania. Projekt bol 
schválený, verejné obstarávanie je už tiež 
v záverečnej fáze a veríme, že začiatkom 
roka rozbehneme aj práce samotné. Pro-
jekt cezhraničnej spolupráce s rakúskou 
obcou Petronell-Carnuntum „GeruCa 
– Zažite históriu“ je vo fáze prípravných 

prác a jeho hlavné aktivity (tak investičné 
ako kultúrne) sú naplánované na rok 2022. 
Tieto tri projekty v celkovej hodnote takmer 
3,5 milióna Eur nebudú platiť Rusovce 
z vlastnej kasy, keďže sa nám podarilo 
uspieť pri podávaní projektov financova-
ných z eurofondov; Rusovce zaplatia iba 
povinnú sumu 5 % spolufinancovania. 
Koncom novembra sme podali ďalší pro-
jekt – projekt Rekonštrukcie kultúrnej 
sály a uvidíme, či sa nám podarí získať 
príspevok aj na túto aktivitu. 
Veľmi sa tešíme, že úspešný bol aj pro-
jekt rekonštrukcie šiestich sakrálnych 
pamiatok v exteriéri Rusoviec, na ktorom 
spolupracujeme s OZ Natura Rusovce. 
Výmena osvetlenia pozdĺž Balkánskej 
ulice magistrátom sa presúva na budúci 
rok, vzhľadom na problémy na trhu staveb-
ných materiálov.

Tým, že sa nám darí získavať financie z ex-
terných zdrojov, tie z rozpočtu mestskej 
časti môžeme používať na jej zveľaďova-
nie. Tento rok sa nám tak podarí zrekon-
štruovať miestne komunikácie na časti 
Colníckej ulice a ulici Pohraničníkov, 
upraviť výjazd z Irkutskej ulice, opraviť 
poškodenú časť cyklochodníka, nain-
štalovať spomaľovací prah na Vývojovej 
ulici pri škole a škôlke, aby sme zvýši-
li bezpečnosť detí, ako aj namontovať 
merač rýchlosti na vstupe z Jaroviec 
do Rusoviec. Rekonštrukciami postupne 
prechádzajú aj časti budov vo vlastníc-
tve alebo v správe mestskej časti. Tento 
rok sme tak zrekonštruovali priestory 
pediatrickej ambulancie v Zdravotnom 
stredisku, zrekonštruovali kotolňu v bu-
dove, v ktorej sídli pošta, urobili úpravy 
v priestoroch Humanitného centra na 
Kovácsovej, začali práce na zateplení 
zvyšnej časti Hasičskej zbrojnice, či 
vytvorili nový archív v budove miestneho 
úradu (archívy boli pôvodne roztrúsené 
v troch budovách). Ide o investičný dlh, 
ktorý si nesieme z minulosti a postupne sa 
ho snažíme znižovať. 

ZLEPŠENIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

Na budovu pošty sme nainštalovali bezba-
riérovú schodiskovú plošinu. Vedľa budo-
vy zasa pribudli Balíkobox a Alzabox, čím sa 

zvýšil komfort vyzdvihovania zásielok pre 
Rusovčanov. V rámci akcií „Naše mesto“ 
a „Týždeň dobrovoľníctva“, s ktorými nám 
pomohli aj dobrovoľníci z rôznych firiem, 
sme revitalizovali priestory miestnej 
knižnice, Humanitného centra, altánok 
a garáže pri úrade, či upravili zeleň na ve-
rejných priestranstvách. Zásluhou lovcov 
komárov, pozostávajúcich z rusovských 
dobrovoľníkov, sme mali všetci príjemnej-
šie leto, keďže svojimi zásahmi zabránili 
ich nekontrolovateľnému množeniu. Na 
zastávke MHD Gerulatská pribudla prvá 
elektronická tabuľa, veríme, že magistrát 
bude v ich inštalácii pokračovať aj v ďal-
ších frekventovaných častiach Rusoviec. 
Zmenou dopravného značenia prešla aj 
lokalita okolo Irkutskej ulice, výsledkom 
by malo byť zlepšenie parkovania pre do-
mácich počas letných mesiacov, keďže ide 
o zónu vedúcu k Rusovskému jazeru. Od 
budúceho roka budete tiež môcť na úrade 
konečne platiť platobnou kartou, keďže na 
podateľni pribudne platobný terminál. 
Kamerový systém sme rozšírili o ďalšiu 
kameru pri Zdravotnom stredisku.

KULTÚRA V ČASE KORONY

Aj napriek početným obmedzeniam sa nám 
podarilo zorganizovať, či spoluorganizovať 
tradičné podujatia ako Rusovské hody, 
Deň detí, medzinárodný festival bábkového 
divadla Bábky v parku, Deň Rusoviec. 
Zorganizovali sme výstavu „Po druhej 
svetovej vojne“ občianskeho združenia 
Post Bellum a výstavu Dunajský Limes 
na Slovensku na námestí, či výstavu ob-
razov „S láskou k prírode“ pani Kataríny 
Vidrovej na miestnom úrade. Tento rok sme 
pridali aj novú tradíciu udeľovania ocenenia 
Osobnosť Rusoviec, ktoré za rok 2021 
získali pani Alžbeta Uhráková, dlhoročná 

vedúca DFS Gerulata, pán farár Július 
Marián Prachár, žiačka Adela Hlasná a in 
Memoriam Juraj Kubánka, najvýznamnejšia 
osobnosť v histórii SĽUK-u. Koncom júla 
nás potešil zápis rusovskej Gerulaty do 
Zoznamu svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO. Tešíme sa 
tiež, že po ročnej prestávke z Rusoviec opäť 
odštartovala Rusovská jazda veteránov 
a svoj ročník nevynechali ani Rímske hry, 
aj keď v oveľa menšom rozsahu ako sme 
zvyknutí. Aj tento rok sme pokračovali 
v revitalizácii rusovskej knižnice, tak 
po materiálnej ako aj obsahovej stránke. 
Priestory knižnice pomaly dávame do po-
riadku, triedime knihy, nakúpili sme nové 
knihy (za roky 2020 a 2021 pribudlo 600 
novučkých kníh!). Pripravili sme šesť 
autorských čítaní s autormi kníh. O tom, 
že ideme správnym smerom, svedčí aj 
zvýšená návštevnosť knižnice.

ŠPORT A ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Okrem Virtuálneho rúškového behu, ktorý 
sme prvýkrát spustili minulý rok, sme tento 
rok pridali Rusovskú časovku (bicyklové 
preteky) a Rusovský triatlon. Tešíme sa 
tiež, že sa v Rusovciach udomácnili prete-
ky zo série Medvedica Bike Tour. Všetky 
aktivity si získavajú svojich priaznivcov 
a veríme, že budúci rok sa pridáte aj vy. 
Podarilo sa nám získať dotáciu na výstavbu 
skateparkového a workoutového ihriska 
a začali sme s jeho realizáciou, ukončenie 
prác predpokladáme v lete budúceho roka. 

Na futbalovom ihrisku pribudli ďalšie 
svietidlá, ktoré umožnia hranie futbalu aj 
po západe slnka.

NEZABÚDAME ANI NA NAJMENŠÍCH 
A NAJSTARŠÍCH

Po zrekonštruovaní nevyužívaných priesto-
rov Humanitného centra na Kovácsovej 
sme tieto poskytli materskému centru 
Kukulienka; ich hlavnou výhodou je veľká 
záhrada, ktorú môžu detičky využívať. Zo 
získaného grantu sme tiež rozšírili detské 
ihrisko na Gerulatskej o oddychovú zónu 
a vytvorili odkladacie priestory pre hračky 
a bicykle. Škole sme prispeli na nákup 
dezinfekčných brán s termometrom. 
Pre našich seniorov sme pripravili balíčky 
s respirátormi a vitamínmi a na jeseň sme 
pre nich zorganizovali sériu podujatí na 
zahriatie tela i osvieženie mysle. 

ZELENÉ PROJEKTY

Tento rok sme ukončili orezy stromov 
v zmysle odporúčaní Dokumentu sta-
rostlivosti o dreviny, vysadili živý plot na 
ihrisku na Gerulatskej a požiadali magistrát 
o výsadbu záhonov tulipánov a narci-
sov, ktoré vás potešia už budúci rok na 
Starorímskej, Balkánskej a pri vstupe do 
Rusoviec z Petržalky. Na Starorímskej 
pribudli v ostrovčekoch trvalky a realizu-
jeme tiež vodozádržné opatrenia (vsaky), 
ktoré by mali pomôcť s odvodom dažďovej 

vody v tejto lokalite. Kvitnúca lúka na 
Irkutskej nás potešila pestrosťou farieb 
a druhov, ďalšia kvitnúca lúka bola vysiata 
pred miestnym úradom. Boj s ploskáčikom 
pagaštanovým pokračoval aj tento rok 
prostredníctvom zalievania pagaštanov 
a dôsledného vyhrabávania lístia.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odstránenie zberných hniezd a prechod 
na vrecový zber triedeného odpadu pre 
rodinné domy bol výraznou zmenou v trie-
dení odpadov, ktorá mala dosah na väčšinu 
Rusovčanov. Pre ľahšiu orientáciu sme pre 
vás pripravili v tomto čísle harmonogram 
ich zberu pre rok 2022. Pre efektívnejšiu 
separáciu boli pri zbernom dvore a pri 
Zdravotnom stredisku umiestnené zberné 
nádoby na drobný elektroodpad.

INÉ AKTIVITY

Prvý polrok sa drvivá väčšina našich kapacít 
zamerala na to, aby sme pre vás zabezpe-
čili možnosť testovať sa na koronavírus 
priamo v Rusovciach. Intenzívne sme ro-
kovali aj s MZ SR, ktoré nám najskôr MOM 
schválilo a vzápätí zrušilo. Napriek tomu 
sme zorganizovali množstvo víkendových 
testovaní, neskôr sme zabezpečili denné 
testovanie prostredníctvom externej spo-
ločnosti. Ďalšie naše kapacity boli vyťažené 
sčítaním domov a bytov a najmä sčítaním 
obyvateľov, elektronickým aj asistovaným. 
Naše snahy pravidelne smerujú aj k tomu, 
aby sme udržali živú debatu o rekonštrukcii 
rusovského kaštieľa. Petíciu na záchranu 
rusovského kaštieľa môžete ešte stále pod-
písať na bit.ly/rusovcePET alebo v papiero-
vej podobe v podateľni miestneho úradu. 

MÚ •

ROK 2021 V RUSOVCIACH
Rok 2021 bol poznamenaný najmä opatreniami,  
ktoré súviseli s bojom proti koronavírusu a významne 
zasahovali aj do našej práce. Napriek tomu sa nám  
podarilo mnoho projektov dotiahnuť do úspešného  
konca, iné rozbehnúť a na ďalšie sa pripravujeme.

Stavenisko autobusového otočiska sme odovzdali, 
na jeho novú podobu sa môžete tešiť v lete  
budúceho roka

Rusovská Gerulata bola v júli tohto roka zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO
Prvýkrát sme odovzdali ocenenia  
„Osobnosť Rusoviec“

Foto: Marek HARUM

Foto: Marek HARUM

Vatru počas dňa Rusoviec tradične zápalil pán Veselovský
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Najmä starší poznajú albumy s fo-
tografiami. Pri ich listovaní človeka 
napĺňa vďačnosť, rovnako ako aj 
smútok, sklamanie, až po strach 
z budúcnosti. Mnohé priateľstvá 
a lásky, ktorým sme voľakedy ve-
novali veľa času, energie a mysleli 

sme si, že sú najdôležitejšie, zmyslom nášho života, sa po čase 
niekde stratili a s mnohými už nemáme žiadny kontakt. V „črepi-
nách“ života a v mnohých šťastlivých momentoch sa však zrkadlí 
aj niečo viac. V tradícii židovského národa sa spomínajú časy, kedy 
bol Boh s nimi a z toho čerpali istotu, že je s nimi aj v súčasnosti. 
Nekonečná Láska sa dá objaviť aj v najbanálnejších maličkostiach, 
ale najmä v láskavých kontaktoch s človekom.
 
V EÚ sa budujú miesta, kde sa spomienky z albumu stávajú znovu 
skutočnosťou. Útulné, menšie penzióny pre dôchodcov. Ubytovanie 
v dvojizbových apartmánoch, v niektorých bývajú študenti, ktorí platia 

nájomné službou obyvateľom. Druh služby si vyberú podľa schopností, 
ako aj obyvateľov, s ktorými sa dokážu spriateliť. Jeden obývaný m2 
znamená 1 hod. služby do mesiaca. Jedáleň pre dôchodcov je aj 
pre verejnosť, najmä z vlastnej obce, kde pri vôni domácej kuchyne 
zdieľajú naďalej spoločný život. Vonku sa ľudia delia podľa politických 
strán, na majetných a chudobnejších, katolíkov, evanjelikov a nábo-
žensky nemuzikálnych a dnes aj na očkovaných a neočkovaných. 
V objekte penziónu ide len o človeka, ktorému venujeme trochu času, 
záujmu o jeho radosti a starosti a čaro vzájomnej lásky. „Boh je tu 
a stále pri mne. A ja som si to nevšimol.“ (por. Gen 28,16)

Pred 2 tisíc rokmi prišlo k výmene moci. Vládnuť a dávať pocítiť 
moc človeka a sveta, nahradila moc služby a lásky voči každému. 
Vianoce ako ilustrácia stavu, ktorý by mohol byť stále. Žiť a dotýkať 
sa vianočných vzťahov, v rodine a vo svete, prajem všetkým na 
Vianoce aj počas celého nového roka. 

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

Milujeme Vianoce, lebo aspoň 
vtedy sa všetko na chvíľku dáva 
ako-tak do poriadku a do súladu. 
Aspoň vtedy sa zvykneme pre-
môcť a vidieť nielen seba, ale aj 

iného a urobiť niečo aj pre druhého. Ony, Vianoce, tie by mohli 
byť aj každý deň, ako sa spieva v jednej známej piesni. Keď ne-
deľu čo nedeľu spievame „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi 
pokoj ľudom dobrej vôle“, my na malý kúsok tie Vianoce máme 
každú nedeľu, ale zdá sa, že ani tie výročné už nebudú a nie sú 
ako by sme chceli. Možno trochu preháňam, ale veľmi sme dnes 
od seba vzdialení a neraz ochladnú aj tie dobré a vrúcne vzťahy, 
ktoré kedysi boli celkom normálne fungujúce. Doba covidová 
nás odhalila a vyzliekla zo všetkej našej pretvárky a aranžovanej 
ľudskosti. Sme rozdelení a rozbití. Sme rezervovaní a v hĺbke 
srdca, často aj navonok nahnevaní a nepriateľskí. Jedni do úmoru 
vyťažení zachraňovaním nešťastných duší bez dychu, ktorí robia 
všetko správne, iní arogantní a nevážiaci si ani len snahu pomáhať 
a zachraňovať, odmietajúci cestu záchrany života, ktorá sa núka. 

Kde sme sa to ocitli? Kam sme sa to v našom živote posunuli? 
Mnohí vo svojich srdciach kričia, že chcú späť svoj život, ktorý 
ešte pred dvoma rokmi žili. Vianoce, ktoré sme ešte pred časom 
slávili celkom spokojne a blízko s ostatnými ľuďmi. Ale aké to bolo 
skutočné a pravé slávenie Boha, to sa ukazuje práve teraz. Kríza 
a skúška vždy preveria. Manželstvo, rodinu, vzťahy, spoločnosť. 
A tá naša previerka... posúďte sami, ako vyzerá? Odkiaľ sa to 
takto všetko rozbité vzalo? No odkiaľ? Predsa z nás! Spoločnosť 
a vzťahy medzi nami sú práve také, akí sme my. To ako zvládame 
a nezvládame veci nášho života je obraz toho, ako sme na to vnú-
torne vyzbrojení a pripravení. To ako vieme čeliť výzvam je dôkaz 
toho, ako sme na tom boli pred skúškami. Kritika, posudzovanie, 

odsudzovanie či hanobenie druhých a okolia nám ide na jedničku. 
Zvládanie života, rozvaha a pokoj pri voľbe cesty, to je už iná úroveň. 

Aj preto potrebujeme Vianoce. A najlepšie každý deň. Jozef, Máriin 
snúbenec a adoptívny otec malého Ježiška, je postava, ktorú by 
sme si mali dnes zobrať za vzor. Jeho snúbenica mohla skončiť 
ukameňovaná alebo minimálne odmietnutá. Čakala dieťa, ktoré 
nebolo jeho. Dieťa mohlo vyrastať bez otca a hlavy rodiny a mohlo 
byť terčom útokov a posmechu okolia. Mal plné právo a nik by mu 
to nebol zazlieval, ak by sa bol rozhodol proti týmto dvom hlavným 
postavám betlehemského príbehu narodenia. Ale on nekonal tak, 
ako dnes koná väčšina ľudí. Máriu neobvinil, ale miloval. Dieťa 
neodmietol, ale prijal. Nebolo to podľa zvyklostí a celý príbeh je 
istým spôsobom nenormálny, ale ľudia, ako Jozef z neho urobili 
nádherný večer. Nezabudnuteľný a jedinečný pre celý svet. Buďme 
aj v tejto náročnej dobe ako Jozef. Dajme bokom hnev, nepriateľ-
stvo, rozbroje a rozdeľovanie sa. Urobme všetko preto, aby sme 
neboli rozdelení, ale spojení. Prijmime aj cestu, ktorá nám nemusí 
byť podľa chuti. Cestu života. Je Božia.

Na Vianoce sme k sebe láskavejší, milší, ohľaduplnejší a lepší. 
Obetujeme sa a pre svojich sme ochotní urobiť veľa, aby sa cítili 
dobre a urobili sme druhým radosť. Je to v podstate základný 
odkaz toho, čo Boh a Pán pre nás urobil, keď poslal na svet 
a potom aj nechal zomrieť a obetoval svojho Syna. Nechajme sa 
Ním, Bohom, tak ako Jozef viesť. Buďme tými, ktorých si aj tieto 
Vianoce použije smerom k životu a nie ku smrti. Prajem Vám, či 
to bude iba doma alebo aj v našich kostoloch, krásne Vianočné 
sviatky, plné prijatia a lásky, opatery a záchrany, pozornosti k sebe 
navzájom a ...plné života. 

Ján KOLESÁR 
evanjelický a.v.farár •

• FARNOSŤ

ČARO VZÁJOMNEJ LÁSKY

• FARNOSŤ

VIANOCE – AKO ZACHRÁNIŤ 
NEPODARENÉ VECI?

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 

Aj tento rok sa nám podarilo získať dotáciu 
na nákup kníh do rusovskej knižnice od 
Fondu na podporu umenia. K novým 500 
knihám z minulého roka pribudlo tento rok 
ďalších 120. Pani Mirka z knižnice vyberala 
knihy aj na základe vašich podnetov a mô-
žete sa tešiť na nové príbehy, informácie 
a inšpirácie. Ak máte námety a tipy, aké 
knihy by v rusovskej knižnici určite nemali 
chýbať, napíšte nám na kniznica@bratisla-
va-rusovce.sk.

Knižnicu sa nesnažíme vybaviť iba mate- 
riálne. Počas roka pre čitateľov pripravu-
jeme diskusie s autormi kníh, či autorské 

čítania. Súčasťou tzv. čítačiek sú aj tvorivé 
dielničky, či divadielko na motívy prezen-
tovanej knihy. K trom stretnutiam s knihou, 
ktoré sme zorganizovali v prvom polroku, 
pribudli tento polrok ďalšie tri: stretnutie 
s Dianou Mašlejovou ku knihe Štefánia, 
korunná princezná, školáci sa zase stretli 
s Danielom Rušarom a jeho knižkou Stra-
káč a Tioni a záverečné stretnutie bolo 
venované téme detského čítania, o ktorom 
porozprávala Ľudmila Hrdináková.

Projekty podporil z verejných zdrojov Fond 
na podporu umenia.

MÚ •

V prírode už síce prevzala nadvládu zima, my by sme sa však 
predsa len radi krátko vrátili k záveru jesene a poďakovali našim 
rusovským seniorkám za pomoc pri jesennej výzdobe námestia. 
Jesenná tvorivá dielňa, ktorú sme pre našich seniorov pripravili, 
sa niesla v znamení vyrezávania tekvíc, ktoré k jeseni neodmys-
liteľne patria. Vyrezávané tekvice sme umiestnili na fontánu na 
námestí. Počas dňa ako aj večer, keď svietili, dotvorili príjemnú 
atmosféru posledných teplých jesenných dní.

Foto: Marek HARUM

Foto: Marek HARUM

MIESTNA KNIŽNICA  
MÁ PRE VÁS 120 NOVÝCH KNÍH!

ĎAKUJEME RUSOVSKÝM SENIORKÁM 
ZA POMOC PRI JESENNEJ VÝZDOBE

Po roku a pol opatrení, ktoré najmä pre seniorov znamenali obmedze-
nia v spoločenskom živote, sme pre nich túto jeseň pripravili niekoľko 
aktivít: krátke kurzy nordic walkingu a hrania petangu, prednášku na 
tému aktívneho starnutia, či spomenutú tvorivú dielňu. Za finančnú 
podporu pri realizácii týchto aktivít ďakujeme Ministerstvu kultúry 
SR, ktoré podporilo aktivity v rámci projektu Rusovskí seniori v akcii. 

MÚ •
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Ako sme všetci predpokladali, aj keď sme 
dúfali v opak, tretia vlna koronavírusu udrela 
veľkou silou. Tak, ako všetkým zasiahla do 
života, ovplyvňuje aj život v našej škole. 
Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situá-
cii je našou najdôležitejšou úlohou ochrániť 
zdravie a životy našich detí a všetkých 
zamestnancov školy. Všetci neustále sle-
dujeme zhoršujúce sa čísla, ktoré hovoria 
o aktuálnom vývoji pandémie. 

A aj preto sme pristúpili k častejšej dezin-
fekcii priestorov celej školy, zakúpili sme 
respirátory pre zamestnancov a detské rúš-
ka pre prípad, že by žiakom rodičia zabudli 
rúška pribaliť. Z dôvodu, že zamestnávatelia 
sú povinní od pondelka 29. novembra na 
pracovisko umožniť prístup zamestnancom 
výlučne v režime OTP, zabezpečili sme 
nákup antigénových testov. V materskej 

škole sme opätovne prehodnotili prístup 
sprevádzajúcim osobám detí do budovy 
materskej školy, deti preberáme od rodičov 
a odovzdávame rodičom pred budovou ma-
terskej školy. V prípade, že sa trieda dostane 
do karantény, od nasledujúceho školského 
dňa trieda prechádza na dištančné, prípadne 
hybridné vzdelávanie. Rád by som poďako-
val všetkým svojim kolegom, ktorí v rámci 
svojich možností pristupujú k svojej práci 
a ku vzniknutým situáciám zodpovedne 
a flexibilne. Bez vzájomnej spolupráce všet-
kých pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov by život v škole a škôlke bol 
v čase pandémie ochromený.

V zmysle rozhodnutia ministerstva školstva 
sa posúva termín vianočných prázdnin 
a uskutočnia sa vo všetkých školách v ter-
míne od 20. decembra 2021 do 7. januára 

2022. Práve táto celospoločenská situácia 
nám dáva podnet na to, aby sme sa zamys-
leli nad tým, ktoré životné hodnoty sú pre 
nás dôležité a chceme ich ďalej odovzdávať 
našim deťom. 

V mene všetkých zamestnancov školy 
prajem všetkým čitateľom Rusovských 
novín, rodičom a deťom našej školy pokojné 
Vianoce prežité v kruhu najbližších.

Rastislav KUNST 
riaditeľ ZŠ s MŠ •

PRÍBEHY RUSOVIEC
Už štvrtú jeseň sme pre druháčikov z našej ZŠ pripravili tri dni plné zážitkov. Deti 
sa premenili na rusovských pátračov a vydali sa na dobrodružnú cestu objavovania 
Príbehov Rusoviec. Spoznali nielen krásne a dôležité miesta v našej mestskej časti, 
ale na vlastnej koži zažili, aké je viezť sa v hasičskom aute či na vlečke traktora, 
povoziť sa na poníkovi a na vlastné oči videli dropa fúzatého. A čo viac, na konci 
tohto dobrodružstva našli poklad! Počas záverečnej slávnosti ich pani starostka 
pasovala za pravých Rusovčanov. Veľmi pekne ďakujeme šikovným pátračom 
z 2.A a 2.B, pani učiteľkám a rodičom za tri pekné, spolu strávené dni. Ďakujeme 
tiež pani starostke, našim hasičom, policajtom a PD Dunaj, že venovali svoj čas 
deťom a vytvorili pre ne parádne zážitky. Boli to skvelé Príbehy Rusoviec, tešíme 
sa o rok s ďalšími triedami!

Valika a Peťa  
(autorky projektu, OZ Dobrí Susedia) •

ROZŠÍRILI SME 
DETSKÉ IHRISKO

Rusovce nemajú dostatočný počet verej-
ných priestorov ani pozemky, ktoré by mohli 
v budúcnosti na tento účel slúžiť. Snažíme 
sa preto najmä upraviť, rekonštruovať a re-
vitalizovať už existujúce priestory – napr. 
ihrisko na Gerulatskej. V roku 2019 sme tak 
z dotácie BSK nakúpili nové hracie prvky. 
Tento rok sme z finančného príspevku 
PSS a. s. nevyužívaný priestor za ihriskom 
premenili na oddychovú zónu.
Pôvodný priestor, plný náletových drevín, 
sme vyčistili, splanírovali, vysadili sme 
po oboch stranách živý plot, vysiali trávu 
a osadili dva sety sedenia. Tieto umožnia 
návštevníkom detského ihriska nielen 

oddych, ale aj hrať stolové hry, urobiť si 
piknik, malú rodinnú oslavu či usporiadať 
komunitné aktivity (napr. divadielko pre 
deti, prednášky, stretnutia skupín). Pri-
budol tiež stojan na bicykle, smetný kôš 
a prístrešok na hračky, ktorý na ihrisku 
veľmi chýbal. Tešíme sa na jar, keď sa 
oddychová zóna zazelená a rovnako s ním 
aj vysadený živý plot.

Ďakujeme PSS a. s. za finančnú podporu 
pri realizácii tohto projektu a Rusekáčom 
za pomoc pri vybudovaní oddychovej zóny.

MÚ •

• ŠKOLA

AJ NAŠA ŠKOLA SA 
PRISPÔSOBUJE AKTUÁLNEJ 
PANDEMICKEJ SITUÁCII

Ľubomír Šoltýs ako jeden z obyvateľov 
Rusoviec, bol nedávno nominovaný časopisom 
TREND na manažéra roka 2021. Okrem toho 
je aj partnerom spoločnosti, ktorá sa aktívne 
snaží pomáhať v boji proti koronavírusu aj 
darmi zdravotníckeho materiálu. 

Ste pôvodom z Košíc, no už 15 rokov žijete v Rusovciach. 
Prečo ste si s manželkou vybrali na bývanie práve túto 
mestskú časť?
Mám taký pocit, že celý môj život je strašne podivná kľukatá čiara 
plná náhod a neplánovaných udalostí. A jednou z tých šťastných 
náhod je vlastne aj náš príchod do Rusoviec. Mojich prvých  
pracovných sedem rokov – to bol taký nomádsky život, ktorý som 

strávil na cestách medzi Londýnom, Prahou, Budapešťou a Varša-
vou. Ale keď došiel čas usadiť sa a založiť si rodinu, tak voľba padla 
na Bratislavu. Hoci Praha v tej dobe, by bola z pracovných dôvodov 
logickejšia voľba. No a v rámci Bratislavy sme sa pôvodne pozerali 
skôr na sever, lebo máme radi hory a kopce. Oblasť Marianky, 
či Borinky sa našej predstave aspoň trochu blížila. Ale potom zasa 
zaúradovala pani náhoda. Naši známi, ktorí už žili v Rusovciach, 
nám zavolali, že je vedľa nich voľný pozemok, či sa neprídeme 
pozrieť. Tak sme si prvýkrát pozreli Rusovce – zámok, park, lužné 
lesy, jazerá. A bola to „láska na prvý pohľad“. A od vtedy sme tu.

Ste spokojný s kvalitou života v Rusovciach?  
Chýba vám tu niečo?
No, keďže som naše sťahovanie do Rusoviec nazval šťastnou ná-
hodou, tak to svedčí o tom, že sme tu spokojní. Máme tu priateľov, 
zázemie, cítime sa tu ozaj doma. Len tie kopce, mi tu stále akosi 
chýbajú. Tak to keby ste vedeli zariadiť ;o)

Rusovce sa za posledné roky významne rozrástli.  
Sťahuje sa k nám čoraz viac mladých rodín. Čo by podľa 
vás, ako manažéra, mali Rusovce rozvíjať, aby zlepšili 
kvalitu bývania a žitia svojich obyvateľov?
Samozrejme, aj ja sledujem pomerne razantný rozvoj Rusoviec 
v poslednom období, ktorý sa ešte zďaleka nekončí. Oceňujem 
to, že si stále zachovávajú „vidiecky“ charakter a dúfam, že sa tu 
nikdy nebudú stavať paneláky. No a to, čo mi tu naopak chýba, to 
sú služby – alebo ako sa tomu hovorilo takým strašne neosobným 
pojmom „občianska vybavenosť“. Tým ako Rusovce rastú, mám 
strach, aby sa z nich časom nestala taká luxusná nocľaháreň. 
Samozrejme máme šťastie, že máme krásnu prírodu hneď za 
dverami, ktorá nám ponúka veľa priestoru na šport a oddych, 
ale samotná obec toho ponúka strašne málo. Obaja moji synovia 
začínali s futbalom v miestnom klube, ale okrem futbalu tu toho 
nie je moc. Ale možno ešte kritickejšie sú ostatné oblasti – známe 
sú problémy so zdravotným strediskom, chýba celý rad služieb 
malých podnikateľov atď. Aj preto je škoda, že projekt nového 
námestia trvá strašne dlho, pretože práve to by mohlo pomôcť 
vytvoriť priestor pre nich.

Vaša práca si vyžaduje veľa času. Kedy a ako  
najčastejšie relaxujete? 
No povedzme, že som taká nepokojná duša. Ozaj pracujem 
možno až príliš veľa, aj keď každý rok sľubujem manželke, že 
to už bude lepšie. Keď nerobím, tak rád a často športujem. 
S manželkou sme pomerne „zúriví“ turisti, čo privádza k zúfalstvu 
našich dvoch tínedžerov, ktorí v tomto veku veľmi neholdujú 
tomuto spôsobu trávenia času. No a keď niekedy zostane čas 
na dobrý film, alebo nebodaj knihu (ale to už ozaj len cez do-
volenku), tak to je paráda.

Ďakujeme za príjemný rozhovor. Blíži sa vianočný čas,  
máte pre našich čitateľov „pripravené“ aj nejaké  
vianočné prianie?
Myslím, že súčasná doba kladie obrovské nároky na nás všetkých. 
Okrem tých klasických zdravotných rizík, je čoraz viac cítiť takú 
celkovú psychickú únavu a frustráciu spoločnosti a z toho mi je 
smutno. A preto by som chcel všetkým popriať, aby si počas Vianoc 
našli čas na svojich drahých, aby v ich spoločnosti dokázali aspoň 
na chvíľu zabudnúť na tú „temnotu“ za oknom. A aby načerpali 
silu, a veľkú dávku optimizmu a pozitívneho myslenia do budúcna. 
Budeme to všetci ešte veľmi potrebovať.

Ľubica FARKASOVÁ •

ĽUBOMÍR ŠOLTÝS
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Človek mieni, život mení, platí v tomto čase 
hádam viac ako inokedy. Obľúbené vianočné 
trhy na Hlavnom námestí musel magistrát 
zrušiť, keďže nové pandemické obmedzenia 
znížili maximálny počet ľudí na námestí na 
200. To sa ukázalo pre fungovanie stánkov 
ako nerentabilné, napriek tomu, že im bolo 

ponúknuté zníženie nájomného takmer na 
nulu. Bratislava tak zostáva druhý rok za 
sebou bez tejto obľúbenej akcie všetkých 
Bratislavčanov.
 
Začala sa výstavba predĺženia petržalskej 
električky, ktorá zvýši kvalitu MHD aj pre 
mnohých Rusovčanov cestujúcich do cen-
tra mesta. Výhodou výstavby je jej realizá-
cia v územnej rezerve, ktorá je zachovaná 
v celom území práve pre výstavbu nosného 
systému MHD. Nebude tak výraznejšie 
obmedzovať existujúcu dopravu. Ak pôjde 
všetko bez väčších komplikácií, na konci 
roka 2023 sa od Slnečníc odvezieme na 
Šafárikovo nám. modernou električkou.
 
Minulý rok sme v Lamači a Rusovciach tes-
tovali využitie ohrádok na použité vianočné 
stromčeky. Ukázalo sa, že o službu majú 
obyvatelia záujem a túto zimu sa masívne 
rozšíri do všetkých mestských častí. V Ru-
sovciach je plánovaných až 13 ohrádok, 
ktoré budú pravidelne vynášané. Okrem 
novej služby pre Bratislavčanov ma teší, 

že sa v projekte spojili sily OLO a Komunál-
neho podniku Bratislavy, ktorý zabezpečil 
výrobu ohrádok. Potvrdzuje sa, že aktívna 
podpora spolupráce mestských firiem vedie 
k dobrým a hospodárnym riešeniam.
 
Príprava mestského rozpočtu na rok 2022 
bola najnáročnejšia za ostatné roky. Dôvo-
dom je covidový výpadok príjmov mesta 
a Dopravného podniku, ktorý sa šplhá 
k sume 35 mil. eur. To má dopad na via-
ceré investície, ktoré sa odsúvajú na rok 
2023. V prípade Rusoviec sa pokračuje 
v plánovaných investíciách, konkrétne 
v rekonštrukcii cesty od štadióna do centra 
obce (vrátane chodníka), ako aj komplexnej 
obnove osvetlenia na Balkánskej ulici.

Prajem všetkým Rusovčankám a Rusov-
čanom, aby sme v roku 2022 dokázali aj 
v našich súkromných životoch zrealizovať 
čo najviac z našich plánov. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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1. 3.2.

6.5.4.

1.  Rozšírili a zrevitalizovali sme nevyužívanú časť detského 
ihriska na Gerulatskej ulici a premenili sme ju na oddy-
chovú zónu.

2.  Vysadili sme stromy a kríky, ktoré boli súčasťou projektu 
vodozádržných opatrení na Starorímskej. 

3.  Začali sme práce na zateplení zvyšku fasády hasičskej 
zbrojnice, ktorá ešte zateplená nie je.

4.  Práce na pravidelnej údržbe námestia pred zimou sme 
nevynechali ani tento rok.

5.  Na zimu sme pripravili aj zberný dvor – bolo treba zlik-
vidovať haldy nábytku a drevín, ktoré sa nahromadili na 
zbernom dvore počas roka.

6. Máme za sebou už aj prvú tohtoročnú zimnú údržbu.

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH 
KOMUNIKÁCIÍ V RUSOVCIACH
Koncom roka sme sa pustili aj do rekonštrukcie niektorých miestnych komunikácií v Rusovciach. Časť Colníckej ulice, ktorábola 
povrchovo upravená ujazdeným štrkom, bude vyasfaltovaná. Na časti ulice Pohraničníkov vymeníme asfaltový koberec a chod-
níky. Na Irkutskej zas upravíme výjazd a zrekonštruujeme poškodenú časť cyklochodníka. Aby sme ochránili našich najmenších, 
na Vývojovej ulici pri škole pribudne spomaľovací prah. A pre ochranu nás všetkých, chodcov aj vodičov, pribudne na vstupe 
do Rusoviec, v smere od Jaroviec, merač rýchlosti. 

MÚ •

Starorímska ulica prešla v posledných týždňoch úpravami. Okrem 
výsadby záhonu tulipánov a narcisov magistrátom, mestská časť 
vysadila v ostrovčekoch trvalky. Ich výsadba a úprava zelene 
v tejto lokalite bola jedným z vodozádržných opatrení, ktoré sme 
na Starorímskej realizovali. 

Druhým opatrením je vybudovanie vsakovacích šácht, ktoré pri 
výdatných a návalových dažďoch pomôžu odvodniť miestnu ko-
munikáciu. Jej odvodnenie bolo pôvodne riešené cez jestvujúce 
uličné vpuste, ktoré boli vybudované zlým technologickým postu-
pom. Pri výdatných a návalových dažďoch sa uličné vpuste rýchlo 
zaplnili vodou, nestíhali zachytávať dažďovú vodu a prestávali plniť 

svoj účel. Dažďová voda stekala do uličných vpustí aj z priľahlej 
komunikácie (Balkánskej ul.), ktorá je výškovo položená vyššie. 
Na Starorímskej ulici a priľahlých parkoviskách následne dažďová 
voda stála a neodtekala, čím znepríjemňovala život a pohyb väč-
šine obyvateľov a návštevníkov. Stojaca voda bránila v parkovaní 
vozidiel, či v prechode osôb na druhú stranu. Po vybudovaní 
vodozádržných opatrení by sa tieto situácie už nemali opakovať.

Projekt realizujeme s finančnou podporou Bratislavského samo-
správneho kraja v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

MÚ •

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA NA STARORÍMSKEJ ULICI
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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
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Vytlačené na recyklovanom papieri

OBNOVA SAKRÁLNYCH 
PAMIATOK
OZ Natura Rusovce získalo zdroje na obnovu šiestich sakrálnych 
pamiatok v Rusovciach. Pamiatky z 18. a 19. storočia podliehajú 
vplyvu času a počasia, ich obnova je dôležitá pre ich zachovanie 
pre budúce generácie. V rámci projektu ich v budúcom roku 
čaká reštaurovanie, čím sa zastaví postupná deštrukcia hmoty 
pamiatok a prinavráti sa im niekdajšia krása a jedinečnosť.

Ktorých pamiatok sa obnova týka? Na Balkánskej ulici to je stĺp 
Najsvätejšej Trojice, obelisk rodiny Zichy, socha Piety na stĺpe 
a drevená socha Ukrižovaného, na Gerulatskej ulici morový stĺp 
sv. Antona a na rohu ulíc Balkánska a Lesnícka kamenná socha 
Ukrižovaného.

MÚ •

PUTOVNÁ 
VÝSTAVA 
PO DRUHEJ 
SVETOVEJ 
VOJNE 
Rusovce patria medzi jedno 
z miest, v ktorom boli v rámci 
putovnej výstavy „Po druhej 

svetovej vojne“ umiestnené panely, na ktorých ste si mohli 
počas novembra prečítať 15 silných príbehov preživších 
2. svetovej vojny a holokaustu. Nesloboda, útlak, strach 
a bezprostredné ohrozenie života poznačilo ich osudy a za-
radilo ich medzi ľudí, ktorých príbehy nesmieme zabudnúť. 
Aby minulosť nemohol nik spochybniť, obzvlášť v dnešnej 
dobe plnej konšpirácií, populizmu a hejtu. 

Výstava nadviazala na osvedčený koncept predošlých putov-
ných expozícií občianskeho združenia Post Bellum. Autorom 
portrétov je fotograf Tomáš Halász a grafík Matúš Maťátko.

MÚ •

Prajeme Vám šťastné,  
veselé a pohodové Vianoce  

a v Novom roku najmä  
veľa zdravia a lásky. 

Redakčná rada  
Rusovských novín
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