
Titulná fotografia mala pôvodne patriť tes-
tovaniu, ktoré štát kompletne preniesol 
na plecia samospráv, čím žijeme na miest-
nom úrade dennodenne a čo nás oberá 
o množstvo času, ktorý by sme mohli veno-
vať rozvoju mestskej časti. Stranu aj dve by 
sme vedeli venovať tomu aké nepripravené 
sú procesy zo strany štátu, čo všetko sme 
museli riešiť doslova pár hodín pred otvo-
rením odberových miestností, ako viaznu 
informácie medzi štátom a samospráva-
mi... Namiesto toho sa radšej chceme opäť  

poďakovať ľuďom, ktorí nám podali pomoc-
nú ruku: zdravotníkom, administrátorom, 
príslušníkom OS SR a PZ SR, Rusekáčom 
a kolegom z miestneho úradu a základnej 
školy. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí nám 
osladili náročné dni upečenými dobrotami.

A prečo je na titulke labuť? Pretože predsta-
vuje nádej. Nádej, že tento rok bude lepší. 
Nádej, že všetky naše odriekania mali 
zmysel a boj s vírusom vyhráme. Nádej, že 
náš život sa dostane do pôvodných koľají. 

Nádej, že pripravené projekty nadobudnú 
reálne kontúry a že sa konečne začneme 
spolu stretávať aj osobne. 

3  S A M O S P R Á V A 
  Ako vieme 

pomôcť 
pagaštanom 

7  Ž I V O T  
 V  R U S O V C I A C H
  Sčítajme sa 

4  R O Z H O V O R
  s riaditeľom 

košického 
baletu Andrejom 
Petrovičom

ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2021?

Foto: Simona Novomeská
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania,
držíte v rukách prvé tohtoročné vydanie Rusovských novín, 
ktoré sme sa snažili zostaviť z pozitívnych správ, keďže 
únava z neustáleho testovania, snaha o skĺbenie pracov-
ného a rodinného života i neistota z nadchádzajúcich dní, 
doľahla už na väčšinu z nás. Pravdou ale stále ostáva, že 
ešte nejakú chvíľu nás takéto dni budú sprevádzať. Skúsme 
preto vydržať, aj keď je to náročné.
Koronavírus neobchádza ani našich kolegov. Hoci je občas 
niekto v karanténe, chorý či na OČR, snažíme sa v pracov-
nom tempe nepoľavovať. Aby sme dokázali udržať aký taký 
chod úradu, eliminovali sme kontakt s klientmi a stránky 
vybavujeme telefonicky či e-mailom.
Sústredili sme sa na dokončenie rozbehnutých projektov. 
Nosným je nadstavba školy a spustenie obstarávania na jej 
zhotoviteľa, ktoré plánujeme začiatkom marca. Ak sa veci 
neskomplikujú, radi by sme so stavebnými prácami začali 
v letných mesiacoch. Pripomíname, že sa nám z eurofondov 
podarilo získať takmer 2,5 mil. EUR, takže naša obecná 
kasa bude o túto sumu odľahčená. Tomuto obstarávaniu 
bude predchádzať ešte obstarávanie na autobusové oto-
čisko. Tiež dokončujeme podklady k stavebnému projektu 
na nový skatepark a workoutové ihrisko.
V tomto roku sme do rozpočtových priorít navrhli aj prípra-
vu projektových dokumentácií na budovu fitness centra, 
starých potravín pri zdravotnom stredisku, niekoľkých 
miestnych komunikácií a miestneho úradu. Máme za to, 
že ak máme skutočný záujem, tak financovanie aktivít 
z externých zdrojov zvyčajne nie je problém. Vyžaduje si 
len neustále vybavovanie, zháňanie a klopanie na správne 
dvere. Bez potrebných dokumentov, pripravených „v šuf-
líku“, sa však nepohneme. 
V napredovaní nás brzdí to, že sme stále v rozpočtovom 
provizóriu, keďže poslanecký zbor neodsúhlasil návrh 
rozpočtu na tento rok. Hoci mali možnosť oboznámiť 
sa s ním už od konca novembra, do dnešného dňa, až 
na výnimky, neposlali pripomienky a návrhy na úpravu. 
Zostáva veriť, že rozpočet bude schválený na najbližšom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Držme si palce. Spolu to zvládneme. 😊

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •

19. JANUÁR

Na januárovom rokovaní poslanci rokovali o návrhu rozpočtu 
obce. Oboznámili sa s ním ešte v predchádzajúcom roku. Mali 
k nemu aj pracovné stretnutie, na ktorom okrem doplňujúcich 
otázok nezaznela žiadna kritika ani návrhy na zmeny. Na samot-
nom zasadnutí, však návrh kritizovali poslanci Jenčík, Lošonský 
a Karácsony ako príliš ambiciózny, nezdala sa im výška kapitá-
lových výdavkov, množstvo rozbehnutých projektov aj plánované 
rekonštrukcie komunikácií a miestneho úradu. Rozpočet podporili 

iba poslanci Kalmár, Mokráň, Zjavková a Dubovská, hlasovania 
sa zdržali Jenčík, Karácsony, Lošonský a Vandrášeková, čím bol 
návrh zamietnutý. Rusovce tak až do schválenia nového rozpočtu 
budú v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet školy a Ruseka poslanci 
schválili, ale jeho plnenie bude možné až po schválení rozpočtu 
celej obce.
Poslanci schválili dotácie pre občianske združenia a spolky (DFS 
Gerulata 3 000 €, DHZ Rusovce 800 €, Jednota dôchodcov 500 €, 
MC Kukulienka 380 €, MFK Rusovce 9 700 €, Súkromná ZUŠ 
400 €, OZ Vitus 950 €). Tie im budú tiež vyplatené až po schválení 
rozpočtu obce.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

PODNETY

V AKOM ŠTÁDIU JE REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A NADSTAVBA ŠKOLY?

V januári sa na podnet starostky Lucie Tulekovej Henčelovej uskutočnilo pracov-
né stretnutie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 
na ktorom bol spresnený časový harmonogram vyhlásenia výzvy na rozšírenie 
kapacít základných škôl. Ďalšie stretnutie sa konalo na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja na účely kontroly rozpočtu projektu rekonštrukcie školskej 
jedálne a nadstavby základnej školy. Súbežne s tým sme pracovali na dokončení 
súťažných podkladov. V čase, keď dostanete do schránok Rusovské noviny, budú 
súťažné podklady na kontrole pred začatím verejného obstarávania a predpokla-
dáme, že v marci spustíme aj samotný proces verejného obstarávania. Začiatok 
stavebných prác bude závisieť od priebehu verejného obstarávania a dĺžky jeho 
následnej kontroly na riadiacom orgáne.

KEDY SA V RUSOVCIACH 
ZAČNE S VRECOVÝM  
ZBEROM ODPADU?

Časový harmonogram zapájania 
bratislavských mestských častí  
do vrecového zberu triedeného od-
padu z rodinných domov sa posúva. 
Oproti avizovanému začiatku v apríli, 
sa vrecový zber triedeného odpadu 
rozbehne až na jeseň. Zatiaľ sa pre 
vás teda nič nemení, triedený odpad 
je potrebné aj naďalej vyhadzovať 
do veľkokapacitných kontajnerov 
na triedený odpad. O presných dá-
tumoch vás budeme vopred infor-
movať.

Minulý rok sme vám vo februárovom čísle priniesli novinku – Mini 
bedeker Rusoviec. Náš plán bol vydávať ho každý rok o tomto čase. 
Bohužiaľ, v čase celosvetovej pandémie Covid-19 nie je možné do-
predu plánovať kultúrne a športové podujatia. Množstvo otvorených 
prevádzok sa mení a ich otváracie hodiny sa tiež dynamicky menia. 

Preto tento rok bedeker v tomto čísle nenájdete. Sledujte tlačené 
noviny, FB stránku mestskej časti alebo aplikáciu SOM Rusovce. 
Dúfajme, že o rok už bude situácia úplne stabilizovaná a bedeker 
vás bude vo februárovom čísle očakávať.

KAMEROVÝ SYSTÉM 
SME ROZŠÍRILI 
O ĎALŠIE DVE KAMERY
Plníme ďalší zo sľubov a síce, že budeme pracovať na rozšírení 
kamerového systému v Rusovciach. Keďže MV SR vzhľadom 
na pandémiu v roku 2020 výzvu nevyhlásilo, projekt sme v plá-

novanom rozsahu podať nemohli. Napriek tomu sme kúpili 
a inštalovali aspoň dve kamery z financií pridelených na spolu-
financovanie projektu. Jedna kamera pribudla na Colníckej ulici 
pri futbalovom ihrisku a bude pokrývať detské a workoutové 
ihrisko, ako aj priľahlé parkovisko. Druhá kamera (statická) 
pribudne pri vstupe do Rusoviec k už existujúcej otočnej kame-
re, keďže tento priestor si vyžaduje kombináciu týchto dvoch 
typov kamier. Veríme, že tento rok budeme môcť v budovaní 
kamerového systému na území mestskej časti pokračovať.

MÚ •

Pred niekoľkými desaťročiami sa z južnej Európy na Slovensko 
rozšíril významný škodca pagaštanov – ploskáčik pagaštanový, 
ktorého larvy požierajú listové pletivá. Poškodené listy sa nedajú 
použiť pri fotosyntéze, čím sa obmedzuje schopnosť stromov 
vytvárať zásobné a stavebné látky. Negatívne to ovplyvňuje rast, 
z dlhodobého hľadiska tiež vitalitu a po určitom čase aj stabilitu 
stromov.
Stromy majú biologicky danú schopnosť ako sa brániť alebo aspoň 
tolerovať škodcu do takej miery, aby boli schopné zabezpečiť 
svoje prežitie. Túto schopnosť, okrem iného, značne ovplyvňujú 
aj podmienky, v akých stromy rastú. Ako prevencia pred poško-
dením sa môžu uplatňovať rôzne postupy. Pri environmentálne 
funkčných stromoch je to najmä zabezpečenie dostatku vody, 
ktorá významne vplýva na tvorbu biomasy. Ďalším z opatrení 
je odstraňovanie opadaných listov, ktoré sú zdrojom zimujúcich 
zakuklených škodcov.
V roku 2020 sa v Rusovciach uskutočnil výskum, ktorého cieľom 
bolo určiť vplyv dodatočného zavlažovania a zneškodňovania 
listovej opadanky na obmedzenie poškodenia listov ploskáčikom 
pagaštanovým. Z predbežných výsledkov vyplýva, že dotácie 
vodou mali významný vplyv na zachovanie listovej plochy po 
napadnutí ploskáčikom. V niektorých prípadoch malo dokonca 
pravidelné zavlažovanie v kombinácii s odstránením listovej 
opadanky na jeseň podobný účinok ako chemická ochrana apli-
kovaná v iných lokalitách. Na fotografickej koláži porovnávame 
lokalitu, ktorá bola dotovaná vodou a z ktorej bola odstránená 
listová opadanka (hore) a kontrolnú lokalitu, s ktorou sme nerobili 
nič (dole). Na fotokoláži je vidieť, že strom, ktorý bol polievaný 
a zbavený listovej opadanky má v septembri dostatok asimilačnej 
plochy, zatiaľ čo strom z kontrolnej skupiny lístie takmer nemá. 
Obe lokality sa nachádzajú v Rusovciach. 
Výsledky výskumu budú po spracovaní detailne prezentované 
vo vedeckom periodiku. Vo výskume budeme pokračovať aj 
naďalej. Chceme poďakovať vedeniu a administratíve mestskej 
časti Bratislava-Rusovce za pomoc a podporu pri organizovaní 
experimentu, hasičskému zboru v Rusovciach za pomoc pri po-
lievaní stromov a samozrejme aj všetkým obyvateľom mestskej 
časti, ktorí sa svojou aktívnou činnosťou priamo alebo nepriamo 
zúčastnili na údržbe stromov zaradených do štúdie.

Marcel RAČEK, SPU v Nitre • 
Ivan IĽKO, PdF TRUNI, Zóny bez pesticídov o. z. •

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

MINI BEDEKER RUSOVIEC

AKO VIEME POMÔCŤ 
PAGAŠTANOM 
V RUSOVCIACH

Redakcia RN •
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Už celý rok žijeme v móde, o ktorom sa nám 
ani nesnívalo. Okrem snahy mať to čím skôr 
za sebou, je to aj zrkadlo, v ktorom vidieť aj 
to, čo inokedy prehliadame. Napr. otázku, 
prečo sa oplatí naozaj žiť. Hromadenie bo-
hatstva to asi nebude. Najneskôr pri smrti 
to aj tak všetko necháme tu. Žeby honba 
za slávou, uznaním a obdivom? Asi tiež 
nie. Mať moc a vládnuť nad druhými? To 
sa zvykne rýchlo zosypať ako domček z ka-
rát a ešte k tomu aj s hanbou. Musí to byť 
niečo viac. Mládež po celom svete zistila, 
že desaťročia trvajúcu diktatúru mocných 
je možné zvrhnúť behom jedného dňa. Je-
den z mladých protestujúcich na námestí 

hlavného mesta v Egypte spomína, ako 
sa im začiatkom roka 2011 podarilo zosadiť 
prezidenta, ktorý bol tri desaťročia príčinou 
biedy v Egypte. To, čo vtedy zažil, zmenilo 
a poznačilo celý jeho život. Mladí ľudia, bez 
rozdielu vyznania, stáli vedľa seba a bojo-
vali za slobodu a sociálnu spravodlivosť. 
„Iskra Arabskej zimy“ vzbudila pozornosť 
na celom svete a zmobilizovala rovnaké 
zmeny v susedných štátoch. Pravda o živo-
te a sloboda je viac.Tak sme aj celosvetovo 
objavili niečo, čo sa dlhodobo zaznávalo 
a málo oceňovalo. Ľudí na širokom hu-
manitárnom fronte. Všetkých, ktorí sa 
najrôznejšími formami starajú o druhých, 
obetavo a s láskou. Vieme, že starosťou 
o druhých sa vlastne staráme aj o seba. 
Lekcia korony aj do budúcnosti. Vždy by 

sme mali starostlivo a láskavo zaobchádzať 
s druhým. Starostlivosť ako kultúra a stále 
kultivovanie. Zveľaďovať, dobre a s láskou, 
starať sa tak možno o záhradu, les, ako 
aj o priateľstvo, telo aj dušu. Zachádzať 
starostlivo s celým stvorením, s osobami, 
ako aj s vecami. Ako vďaka starostlivosti 
o chorých mnohí ozdravejú a vracajú sa 
do života a starostlivosťou o všetko a všet-
kých okolo nás, môže byť aj svet zdravší, 
krajší a lepší. Ak sami žijeme zo sveta 
a z iných, je to najlepšia starosť a investí-
cia aj pre nás. Možno práve takéto obrazy 
v zrkadle krízy je dobré si všímať a nechať 
sa nimi dlhodobo inšpirovať.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

ANDREJ PETROVIČ
Tanečník, choreograf a od augusta 2020 
najnovšie aj riaditeľ baletu Štátneho divadla 
v Košiciach. Asistent tanečnej skupiny 
Akram Khan Company v Londýne, ktorá 
vytvorila záverečnú časť otváracieho 
ceremoniálu letných olympijských hier Londýn 
2012. Bohaté skúsenosti zbieral v rámci 
celej Európy. Pôsobil v tanečných skupinách 
Editta Braun Company (Salzburg), Fatou Traoré 
(Brusel), Giorgio Barberio Corsetti Fatore Kappa 
Physical Theatre (Rím) a Jean Abreu Dance 
Company (Londýn).

Andrej v divadle v Košiciach si od augusta 2020. Možno nie 
ideálne obdobie pre umelcov vzhľadom na obmedzenia, ale 
o to väčšia výzva pre teba. Prosím ťa, ako vyzerá tvoj bežný 
pracovný týždeň?

To závisí od okolností. Pandémia narušila umelecky aktivitu di-
vadla. Momentálne sme mali veľa krízových zasadnutí, kde sme 
riešili stratégiu ako udržiavať aktivitu v divadle, aby taneční umelci 
mohli pracovať a veľa sme investovali do testovania a hygieny. 
Okrem administratívnej práce spolupracujem s činohrou a operou 
na pohybových spoluprácach, takže v kreativite nezaostávam. To je 
pre mňa veľmi dôležité. Ak to čas dovolí, vediem vlastné tréningy pre 
súbor. Keďže divadlo je zatvorené a nemôžeme hrať, tvoria sa nové 
umelecké projekty, ktoré uvádzame v on-line priestore. V súčasnosti 
súbor začal pracovať na vlastných krátkych choreografiách. Taneč-
níkom sme ponúkli priestor na ich vlastnú tvorbu, ktorá sa bude 
prezentovať na sociálnych sieťach dvakrát do mesiaca. Myslím si, 
že pre umelcov súboru to bude obohacujúce a pre niektorých nová 
skúsenosť s tvorbou. A to si vyžaduje odvahu a dôveru. Ja sám 
som už začal jednu krátku choreografiu pripravovať. 

Práca doma na Slovensku: V čom je iná v porovnaní 
so zahraničím?

V ničom. Z mojej skúsenosti, ako umelec musíš rovnako makať 
v zahraničí ako aj doma. S tým rozdielom, že v zahraničí máš 

viac financií a možností prezentácie. Je to spôsobené aj tým, že 
súčasný tanec tam nie je neznámy pojem. Z historického hľadiska 
sa na západe zrodil, v Amerike, Nemecku, Francúzsku, Anglicku, 
a ďalej sa rozvíjal. Diváci vedia, čo majú od neho očakávať. Divadlá 
a umeleckí dramaturgovia ho rešpektujú ako dôležitý tanečný 
umelecký smer a zaraďujú ho do programu.

Tanečná skupina Akram Khan Company – skúsiš, prosím ťa, 
v skratke opísať o aký typ tanca ide?

Je to súčasný tanec, ktorého tvárou je anglický choreograf Akram 
Khan. Akram má bangladéšsky pôvod. Má silný vizuál, hudobné 
spracovanie a estetické cítenie. Od veľmi mladého veku sa venoval 
tradičnému indickému tancu Kathak, ktorý prepojil so súčasným 
tancom a vytvoril nový pohybový rukopis, čím sa stal špecifický. 
Témy jeho predstavenia sú väčšinou o identite. Preto aj jeho súbor 
je veľmi multikultúrny. On sám zvykne hovoriť, že sa cíti ako cu-
dzinec v Londýne kvôli jeho koreňom a keď príde do Bangladéša, 
tak má ten istý pocit, pretože žije západným životom.

Andrej, ako to máte doma nastavené, keď si preč?

Moja práca je založená na cestovaní od momentu, keď som si 
vybral prácu umelca. Keď som doma, snažím sa moju ženu Katku 
odbremeniť od všetkého čo môžem, aby načerpala aspoň trochu 
energie a ušetrila si hlasivky na nasledujúci týždeň :) Je dôležité, 
že spolu komunikujeme a navzájom sa rešpektujeme.

Čo teba ako človeka napĺňa v živote?

Ja som veľmi spoločenský človek. Napĺňajú ma dobrí priatelia, 
ktorých sme s rodinou po príchode do Rusoviec, našli dosť. A keď 
sa mi podaria dobré veci a ľudia ich vedia oceniť.

Budem rád ak nás budete sledovať, pretože umenie nemôže 
existovať bez Vás divákov. A verím, že aj ľuďom bez akéhokoľvek 
kreatívneho či umeleckého smeru, urobíme radosť.

Prajem všetkým čitateľom veľa zdravia a do skorého úsmevu 
bez rúška.

Ďakujem za rozhovor.
Ľubica FARKASOVÁ •

• FARNOSŤ

ZRDKADLO 
ŽIVOTA

• ŠKOLA

AKO FUNGUJE 
ŠKOLA?
Na úvod Vám prajem všetko najlepšie v novom roku. 
Nech sa nám spoločne podarí zvládnuť neľahkú a zlo-
žitú pandemickú situáciu, ktorá ovplyvňuje naše životy 
a vyučovanie v škole. Koncom vianočných prázdnin, 
nám MŠVVaŠ SR oznámilo, že od 11. 1. 2021 žiaci 
a deti nenastúpia do škôl a materských škôl. Prezenčné 
vyučovanie sa mimoriadne prerušilo a úlohou riaditeľa 
bolo zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre deti. Boli 
sme pripravení a 11. 1. 2021 všetky triedy a všetci žia-
ci pokračovali v dištančnej výučbe cez online platfor-
mu Microsoft Teams. Ďakujem všetkým pedagógom 
a rodičom mladších žiakov za to, že sa nám podarilo, 
do dvoch dní, spustiť online vyučovanie, ktoré prebieha 
do odvolania. Otvorili sme školský klub pre deti I. stup-
ňa, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Keď 
MŠVVaŠ SR obnoví prezenčné vyučovanie, budeme 
spolu so zriaďovateľom, pripravení. Vytvorili sme také 
podmienky, aby sme dodržali všetky hygienické opatre-
nia na ochranu zdravia Vašich detí a našich zamestnan-
cov. Potrebujeme však Vašu spoluprácu a maximálnu 
zodpovednosť nás všetkých. 

Mgr. Rastislav KUNST • 
riaditeľ ZŠ s MŠ 

Teraz zvýhodnené zimné edície

Viac informácií na 
www.mercedesbratislava.sk/ponuky

8 400 eur s DPH
Pre hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete až do

na Charm, Sport a Exclusive

MB Panónska, s. r. o. Panónska cesta 31, Tel.: +421 915 999 111P/One of the Seven
Hlavnou témou predstavenia je Pýcha a pohľad na ňu cez moje telo.

Foto: Maria João Costa

Skúška pripravovanej premiéry baletu Nureyev / Štátne divadlo Košice spolu 
s choreografom a režisérom Ondrejom Šothom

Foto: Jozef Marčinsky

BLAHOŽELANIE
Gratulujeme obyvateľovi Rusoviec pá-
novi Danielovi Lehotskému, ktorý 
sa koncom minulého roka dožil krásne-
ho životného jubilea 100 rokov a jeho 
pani manželke Emílii, ktorá oslávila 
krásnych 95 rokov. Prajeme im všetko 
len to najlepšie a hlavne, aby im zdra-
víčko slúžilo ešte ďalšie roky.

54

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



máte možnosť vyznačiť „iné“ a napísať text. Obyvateľ sa teda sčíta sám. 
Tým pádom je sčítanie absolútne bezpečné, pretože samosčítanie sa deje 
z pohodlia vášho domova. Stačí múdry telefón, počítač, notebook, tablet 
s pripojením na internet.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE – TERMÍNY SA POSÚVAJÚ
Oproti avizovanému termínu asistovaného sčítania, ktorý sme publikovali 
v poslednom vydaní Rusovských novín, nastala ZMENA. Súbežne s elek-
tronickým sčítaním malo totiž prebiehať aj sčítanie asistované. A to pros-
tredníctvom asistentov sčítania na kontaktnom mieste, resp. pre chorých 
a imobilných v ich domácnostiach. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu 
a ochranu zdravia obyvateľov ako aj asistentov sčítania, vláda SR rozhodla 
o posune termínu a asistované sčítanie sa bude realizovať medzi 1. aprí-
lom a 31. októbrom tohto roku. O presnom termíne a podrobnostiach vás 
budeme určite včas informovať. 

SČÍTAJTE AJ SVOJICH BLÍZKYCH
Pomôžte svojim blízkym – rodičom, starším príbuzným či susedom, ktorí 
nemajú prístup na internet alebo zručnosti elektronicky sa samosčítať. Po-
môžete im, nám a v konečnom dôsledku aj sebe. Ďakujeme. 

AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Momentálne prebieha sčítanie obyvateľstva. 
Považujem to za kľúčovú aktivitu, na ktorej 
sa treba zúčastniť. Sčítanie je jednoduché 
a dá sa urobiť online. 

Prečo je to dôležité? Výsledok sčítania má 
zásadný vplyv na to, koľko peňazí Bratislava 
dostáva od štátu z daní. Inými slovami, ak 
sa nesčítame, tak peniaze skončia v iných 
mestách, kde sú ľudia disciplinovanejší. 
Dnes štát eviduje v Bratislave 437-tisíc 
obyvateľov. Podľa rôznych zdrojov však 
v našom meste žije 500 až 600-tisíc ľudí. 
Ak sa priblížime v sčítaní k 500-tisícom, tak 
mesto získa ročne 10 miliónov eur navyše, 
plus mestské časti ďalších 5 miliónov. V ob-
dobí do ďalšieho sčítania tak všetci získame 
150 miliónov eur. To už stojí za tých pár 
minút, že?
Znečistenie ulíc a ciest reklamnými plocha-
mi poznáme aj z Rusoviec. Roky sa nikto 
nezaoberal reklamnými objektmi na po-
zemkoch mesta, až sa ich nazbieralo 2 832. 
Súdne spory na odstránenie môžu trvať 
4 a viac rokov. Preto mesto uprednostňuje 
reguláciu a dohodu so spoločnosťami, ktoré 
ich prevádzkujú. Aktívne komunikujeme 

s verejnými inštitúciami (napr. univerzita-
mi), aby nedávali súhlas na nové reklamné 
stavby a ukončovali zmluvy s existujúcimi. 
Zároveň magistrát pripravil prvú dohodu 
so súkromnou spoločnosťou, súčasťou 
ktorej je odstránenie 669 reklamných plôch 
z mestských pozemkov, doplatenie 1 mi-
lióna eur za ušlý nájom a dohoda o novej, 
pre mesto výhodnejšej, zmluve pri 192 
plochách.
Mesto v spolupráci s OLO, a.s. otestovalo 
nový spôsob zberu vianočných stromče-
kov. Pilotnou mestskou časťou bol Lamač, 
kde sme osadili 50 špeciálnych ohrádok 
na stromčeky. Vďaka spolupráci so staros-
tkou L. Tulekovou sme boli schopní zvýšiť 
počet ohrádok (8) v Rusovciach, čo viacerí 
z vás využili a ohrádky sa každý týždeň 
výdatne zapĺňali. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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ZASTREŠILI SME RÍMSKY 
DOM S HYPOCAUSTOM
Rusovce získali v roku 2020 od Ministerstva kultúry SR sumu 
10.000 EUR na podporu realizácie projektu NKP Dom s hy-
pocaustom na Irkutskej ulici v rámci programu Obnovme si 
svoj dom. Zložitý a do čias starého Ríma siahajúci vznik našej 
obce sa odráža i v množstve zachovaných pamiatok. Stavba 
s podlahovým vykurovaním (tzv. hypocaust) bola objavená v roku 
2002 a nález bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, pri-
čom ide o jedinú pamiatku svojho druhu na Slovensku. Rusovský 
rímsky dom s hypocaustom mal tri miestnosti s vykurovaním, 

jednu bez vykurovania a najmenej dve kúreniská. Archeologický 
výskum v minulom roku potvrdil pokračovanie kamenného múru 
v lokalite a nález sídliskového objektu, pravdepodobne studne. 
Bol tiež nájdený keramický materiál z rímskeho obdobia. Nosnou 
časťou projektu boli práce na zastrešení objektu, aby neprišlo 
k nenávratným škodám, keďže výskum by mal pokračovať aj 
v budúcnosti. Pamiatky nachádzajúce sa na území Rusoviec 
treba chrániť. Dom s hypocaustom totiž ašpiruje na zápis do Zo-
znamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR (MK-4736/2019-423) v rámci projektu NKP Dom 
s hypocaustom.

Iste ste v médiách zachytili reklamu 
na sčítanie obyvateľov, ako aj reklamu, 
v ktorej pán Lasica vysvetľuje, prečo je 
sčítanie pre Bratislavu tak veľmi dôležité. 
V čase, keď čítate tieto riadky, bude už 
elektronické samosčítanie v plnom 
prúde. Nezaškodí si však zopakovať 
prečo, ako a kedy sa sčítať a tiež aké 
zmeny nastali pri asistovanom sčítaní.

SČÍTANIE OVPLYVNÍ VEREJNÉ FINANCIE 
NA NAJBLIŽŠÍCH DESAŤ ROKOV
Výsledky sčítania budú mať vplyv na prerozdeľovanie 
podielov dane z príjmov fyzických osôb, čo je zásadný 
podiel financií, z ktorých mestá a obce žijú. Zhruba 10 mi-
liónov eur ročne – o toľko peňazí prichádza Bratislava 
po sčítaní v roku 2011, keď sa v informačnom chaose, 
ktorý ho sprevádzal, nesčítalo niekoľko desiatok tisíc ľudí. 
Chceme lepšie cesty, kapacitne vyváženú MHD, viac 
parkovacích miest, škôlky na miestach, kde žijú mladé 
rodiny, efektívne nastavené počty lôžok v nemocniciach, 
penzióny pre dôchodcov. Ak máme radi ekologické spô-
soby dopravy, chceme cyklotrasy a trasy pre kolobežky. 
Aj o tomto dokážeme rozhodnúť, keď sa sčítame. 
Sčítanie je po prvýkrát vo svojej histórii založené na kom-
binácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov 
a je plne elektronické. To znamená, že niektoré otázky už 
budú vopred vyplnené a ostatné (napr. údaje o vzdelaní, 
zamestnaní a pod.) bude potrebné doplniť. Elektronický 
formulár obsahuje 14 otázok, ktorých vyplnenie nezabe-
rie viac ako 10 minút. Vyberiete si buď odpoveď tak, že 
vyznačíte/potvrdíte príslušný krúžok, alebo si vyberiete 
zo zoznamov svoju odpoveď. V prípade, ak vám nebude 
vyhovovať ani jedna z možností, pri niektorých otázkach 

KEDY SA SČÍTAŤ: 15. 02. – 31. 03. 2021
AKO SA SČÍTAŤ: V tomto termíne iba ELEKTRONICKY 
prostredníctvom elektronického formulára na www.scitanie.sk 
alebo mobilnej aplikácie pre operačné systémy iOS a Android
KOĽKO ČASU SČÍTANIE ZABERIE: max. 10 minút
ROZHODUJÚCI OKAMIH: Všetky vyplnené údaje sa musia 
vzťahovať k stavu z 31. 12. 2020 na 1. 1. 2021.

Podľa WLTP: spotreba paliva kombinovaná: 9,5 - 6,4/100km; emisie CO2 kombinované: 216 - 168 g/km.

MB Panónska
Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave

13 806 eur s DPH
Využite zvýhodnenú edíciu Premium až do

pre novú Triedu S

SČÍTAJTE SA – POMÔŽETE TÝM SAMI SEBE

Dobré počasie priebežne využívame na strojové zametanie komunikácií 
a čistenie uličných vpustí

Asistovali sme pri príprave a realizácii skríningového testovania Vymaľovali sme kancelárske priestory na miestnom úrade – kolegovia si to po 
13 rokoch určite zaslúžia

Priestor v zdravotnom stredisku sme vymaľovali a vytvorili zázemie pre 
mobilné odberové miesto na testovanie Rusovčanov na ochorenie COVID-19

MÚ •
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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 27. 3. 2021 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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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%
ZĽAVU

KUPÓN NA

a darček
pre Rusovčanov

ájdete v predajni a na našej wwebovej stránkeweboveej stránkeoveKatalógy tovaru a

alternaaattííívvyy!
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Viac informácií nájdete na: https://www.facebook.com/groups/2882510301985096

OBJEDNÁVKA: Ľubica Farkasová 0908 723 883

 Nordic 1 Pre úplných začiatočníkov. 
 3 hodiny / 20 Eur / Rusovce

 Tréning Pre tých, ktorí už ovládajú základnú techniku. 
 1,5 hodiny / 10 Eur / Rusovce

Individuálne 2 hodiny/ 20 Eur / Rusovce

Paličky 
požičiam

Zapojíte až 
90 % svalov

MIESTNA 
KNIŽNICA SA 
ROZRÁSTLA 
O 475 ÚPLNE  
NOVÝCH KNÍH!
Miestna knižnica v Rusovciach získala 
v roku 2020 dotáciu z Fondu na podpo-
ru umenia (FPU) na nákup kníh v sume 

4 000 eur. V tejto zložitej dobe chcel FPU 
pomôcť vydavateľom kníh, lokálnym kníh-
kupcom i knižniciam, vďaka čomu sa nám 
podarilo rozšíriť knižničný fond o 475 no-
vých, naozaj pestrých titulov kníh, pričom 
množstvo kníh bolo kúpených práve na zá-
klade požiadaviek čitateľov, ktoré vzišli 
z dotazníka zverejneného na jeseň. Veríme, 
že naše ciele ako uspokojiť požiadavky 
návštevníkov knižnice, zvýšiť záujem 
o čítanie či podporiť zlepšovanie čitateľ-
skej gramotnosti, sú aj týmto projektom 
aspoň čiastočne splnené. Pripravujeme aj 
ďalšie novinky, ktoré by mali zmodernizovať 

fungovanie knižnice a budeme vás o nich 
včas informovať.
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