
Júnová titulka Rusovských novín v roku 
2019 hlásila: „Rusovce môžu byť onedlho 
svetové". Sme veľmi radi, že titulka Rusov-
ských novín, ktoré práve držíte v rukách, 
znie: RUSOVCE SÚ SVETOVÉ. V septembri 
2018 uskutočnili experti ICOMOS (Medziná-
rodnej rady pre pamiatky a sídla) obhliadku 
1500 km dlhého úseku Dunajského Limesu. 
Hodnotenie posudzovalo jeho jedinečnosť, 
zabezpečenie ochrany, stav zachovania 
a riadenia. ICOMOS zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO pre Dunajský 
Limes v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku 
a v Maďarsku odporučil. Výbor svetového 
dedičstva rozhodoval o nominácii v lete 
2019. Maďarsko na poslednú chvíľu no-

mináciu svojej časti stiahlo, a preto nebol 
schválený ani Dunajský Limes (jeho západ-
ná časť) ako celok. Tento rok sa rozhodo-
valo opäť a nemecko-rakúsko-slovenská 
nominácia bola úspešná. Chceme sa preto 
aj z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí 
celé roky neúnavne pracovali na tom, aby aj 
rusovská Gerulata získala punc svetového 
dedičstva. O slovenskej časti Dunajského 
Limesu a jeho výnimočnosti vám, na strane 
4, porozpráva archeologička, pani Jarosla-
va Schmidtová. O zachovanie rímskeho 
dedičstva na území Rusoviec sa snažíme 
aj prostredníctvom spoločného projektu, 
ktorý sme predložili s rakúskou obcou Pet-
ronell-Carnuntum. Projekt je v súčasnosti 

v schvaľovacom procese. Krátku informáciu 
o projekte nájdete na strane 11. 

MÚ •
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RUSOVCE SÚ SVETOVÉ

Foto: Marek HARUM
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Milé Rusovčanky, 
milí Rusovčania,
záver školských prázdnin si väčšina z nás spája aj so záve-
rom leta. Verím, že väčšina z vás uplynulé dva mesiace mala 
možnosť dobiť baterky, načerpať novú energiu a na chvíľu si 
oddýchnuť od nepríjemnosti s názvom Covid.

U nás na úrade sme, napriek „uhorkovej“ sezóne, zarezávali 
naplno. Väčšinu času nám zabrala príprava na nový školský 
rok (keďže ideme v školskom provizóriu). Rodičia, ani deti sa 
však nemusia obávať, že by si v septembri nenašli vyzdobenú 
a nachystanú triedu, či ostali bez školských pomôcok.

Okrem školskej agendy sme finišovali s prácami na úprave 
parkovania na Irkutskej ulici. Napriek veľkej snahe sa nám 
nepodarilo nový parkovací model uviesť do „prevádzky“ ešte 
pred hlavnou letnou sezónou. Objednanie a výroba dopravného 
značenia a konzultácie s príslušnými orgánmi totiž zabrali viac 
času ako sme očakávali. Dôležité však je, že obyvatelia tejto 
exponovanej ulice už budú môcť svojimi osobnými automobilmi 
zaparkovať pred vlastnými domami.

Pokračuje proces verejného obstarávania na zhotoviteľa re-
konštrukcie jedálne s nadstavbou školy. Máme tiež vysúťaženú 
firmu na rekonštrukciu autobusového otočiska a s prácami 
plánujeme začať na jeseň. Aj naďalej sa snažíme získavať 
externé financie na doplnenie kníh do našej knižnice. Podarilo 
sa a na nákup nových diel sme dostali z Fondu na podporu 
umenia 1 200 EUR. 

Veľmi sa teším, že po takmer 14-tich rokoch sa podarilo v spo-
lupráci s Krajským pamiatkovým úradom a Múzeom mesta 
Bratislava dotiahnuť do zdarného konca zápis Gerulaty do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Propagovať rímske 
dedičstvo Rusoviec tak môžeme naplno aj v rámci cezhra-
ničného projektu s názvom GeruCa – Zažite históriu. V rámci 
plánovaných aktivít pripravujeme na budúce leto aj detský 
rímsky tábor či medzinárodnú konferenciu.

No a na záver leta sa osobne vidíme na našej najväčšej ro-
dinnej akcii Dni Rusoviec, v sobotu 28. augusta 2021. Napriek 
obmedzeniam sa môžete tešiť na zaujímavý hudobný program, 
dobré gastro občerstvenie, už tradičné atrakcie pre deti a tento 
rok aj na večerné kino premietanie. 

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ 
starostka •

ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE OCENILI SME 
OSOBNOSTI RUSOVIEC 
ZA ROK 2021

28. JÚN

Na mimoriadnom zasadnutí koncom júna poslanci jednali o mož-
nosti prenajať gastrozariadenia základnej škole. Starostka to 
odôvodnila pripravovanými zmenami v príprave obedov, ako to 
vyplynulo z ankety medzi občanmi Rusoviec. Pracovná skupina 
pre stravovanie, ktorá sa venovala školskému stravovaniu, odpo-

ručila prejsť na externého dodávateľa. S týmto postupom vyjadrili 
nesúhlas viacerí opoziční poslanci. P. Jenčík vyjadril obavu, že 
externý dodávateľ nebude schopný dodávať stravu za nižšiu cenu, 
ako sú doterajšie náklady. Vzhľadom na deklarované postoje 
starostka bod stiahla z rokovania.

Škole sa poslanci venovali aj v ďalšom bode, v ktorom schválili 
zmenu rozpočtu a spolufinancovanie projektu rekonštrukcie ob-
jektu školskej jedálne. Tá by sa mala čoskoro začať. 

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

Je prirodzené, že každého rodiča zaujíma,  
ako sa stravuje jeho dieťa v čase, ktoré strávi 
v škole či škôlke. Nároky na kvalitu a pestrosť 
stravy sa zvyšujú, tak ako sa zvyšujú aj ceny 
potravín, či režijné náklady. Čierny Peter tak 
ostáva v rukách samosprávy - ako zabezpečiť 
kvalitnú stravu, ktorá by zároveň nezaťažila 
rodičovskú peňaženku?

V predchádzajúcich mesiacoch nastali dve významné okolnosti, 
pre ktoré bolo treba školské stravovanie riešiť. 

1.  Potreba zvýšiť kvalitu školského stravovania. Z dôvodu častých 
a neutíchajúcich podnetov od zákonných zástupcov detí, ktorí 
prejavovali svoju nespokojnosť s výživovou hodnotou obedov 
svojich detí, miestny úrad vypracoval dotazník s názvom „Škol-
ské stravovanie“. Dotazník vyplnilo 164 rodičov, ktorých deti 
navštevujú školskú jedáleň. Výsledky dotazníka jednoznačne 
preukázali, že väčšina rodičov na základe názoru svojich detí, 
je nespokojná so stravou, ktorú im školská jedáleň poskytuje 
vo forme obedov. Starostka sa preto rozhodla zriadiť pracovnú 

skupinu ako svoj poradný orgán, ktorý odporučil zvoliť pre tento 
účel externého poskytovateľa služieb. 

2.  Zrušenie tzv. „obedov zadarmo", ktoré bude znamenať 
značný výpadok príjmov z rozpočtu mestskej časti. Rodičia 
o tieto peniaze neprídu. Získajú ich na svoj účet vo forme 
daňového bonusu. 

Na tomto základe pripravila mestská časť informatívny prieskum 
trhu za účelom získania prehľadu o cenových ponukách. Prieskum 
ukázal, že externí dodávatelia sú schopní zabezpečiť stravovanie 
v požadovanej kvalite za nižšiu cenu ako mestská časť nakoľko do-
kážu zabezpečiť úsporu z rozsahu a dokonca zabezpečiť možnosť 
výberu z dvoch jedál. Podmienkou bolo aj prevzatie existujúcich 
zamestnancov školskej kuchyne, čím by sa zachovala zamestna-
nosť pani kuchárok pracujúcich v školskej kuchyni.

Na účely kontroly kvality školského stravovania sme plánovali 
vytvoriť komisiu, ktorej úlohou by bolo preverovať úroveň kvality 
stravy a riešiť prípadné sťažnosti. 
Rozhodovanie tak ostalo v rukách poslancov, nakoľko bolo 
potrebné schváliť nájom priestorov a výpožičku gastrozariadení 
nachádzajúcich sa v školskej kuchyni a zmenu rozpočtu školy. 
Materiály neboli schválené.

Pri príležitosti Rusovských hodov odovzdala 
starostka Lucia Tuleková Henčelová ocenenia 
Osobnosť Rusoviec za rok 2021.

Pani Alžbeta Uhráková bola ocenená za dlhoročnú neúnavnú ume-
lecko-pedagogickú prácu, za rozvoj detských talentov a budovanie 
pozitívneho vzťahu k folklóru a tradíciám, ako aj za reprezentáciu 
mestskej časti s DFS GERULATA. Rozhovor s pani Uhrákovou 
nájdete na strane 8.
 
Dôstojný pán ThDr. Július Marián Prachár získal ocenenie za 
rozvoj rímsko-katolíckej farnosti v Rusovciach, ako aj za presa-
dzovanie pozitívnych duchovných hodnôt a otvorenú komunikáciu 
medzi obyvateľmi mestskej časti. 

Žiačka ZŠ Adela Hlasná si ocenenie prevzala za vynikajúce vý-
sledky v škole, záujmovej činnosti a na olympiádach, ako aj za 
šírenie dobrého mena školy a celej mestskej časti.

Srdečne blahoželáme!

Ocenením prejavujeme úctu významnej osobnosti za vynikajúce tvorivé vý-
kony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, 
výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospeš-
nej činnosti, ako aj za činnosť, ktorou sa významným spôsobom nominovaná 
osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti Bratislava-Rusovce 
alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov.

JURAJ KUBÁNKA 
V júli odišiel do večnosti tanečník, umelecký vedúci, scenárista, dramaturg, choreo-
graf, režisér, najvýznamnejšia osobnosť v histórii SĽUK-u, Juraj Kubánka. Do SĽUK-u 
nastúpil v roku 1949 a ten sa stal jeho celoživotným osudom. Za svoju prácu dostal 
titul Zaslúžilý umelec (1966), štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (2008), 
Cenu ministerky kultúry (2017), Zlatý kríž za zásluhy (2021) od prezidenta Poľskej 
republiky Andrzeja Dudu.
Juraj Kubánka sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vývoj a postavenie SĽUK-u v slo-
venskej kultúre. Svoje diela považoval za svoje deti a zdráhal sa niektoré vyzdviho-
vať. Jeho tance ako Dupák, Kuruci, Podpolianska mlaď, Biela plť na Váhu, Maľovaní 
zbojníci, Tatranská zima i Tatranskí orli, či tanečné divadlo Hrachová baba a Jurošík 
však možno považovať nielen za míľniky SĽUK-u, ale aj za diela charakterizujúce 
prepojenie slovenskej kultúry na tradície.

Juraj Kubánka ostáva pre SĽUK a pre všetky jeho generácie navždy dominantnou 
osobnosťou.

SĽUK 

Foto: Archív SĽUK-u •
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RUSOVSKÝ 
TRIATLON 
2021

HRANICE RÍMSKEJ 
RÍŠE – DUNAJSKÝ 
LIMES (ZÁPADNÁ ČASŤ)
Medzinárodná archeologická lokalita Hranice 
Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť) 
je zapísaná v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Rozhodol o tom Výbor svetového 
dedičstva v piatok 30. júla 2021 na svojom 
zasadnutí v čínskom meste Fuzhou. Nomináciu 
na zápis tejto lokality predložilo Slovensko 
spoločne s Nemeckom a Rakúskom.

Nominačný projekt a zápis Dunajského Limesu do prestížneho 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 
sú výsledkom viac než 14 rokov trvajúcej spolupráce partnerských 
inštitúcií zo všetkých zainteresovaných krajín, ktorú za slovenskú 
stranu koordinoval Pamiatkový úrad SR a dlhodobo aktívne podpo-
rovali predovšetkým Múzeum mesta Bratislava (MMB), Podunajské 
múzeum v Komárne, Archeologický ústav SAV, a v neposlednom 
rade hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava-Rusovce 
a obec Iža. 

Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality svetového dedič-
stva UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský 
tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský 
tábor Kelemantia (kastel) v Iži. Gerulata bola auxiliárny (podporný) 
kastel, prvý v línii Carnuntum – Ad Flexum. Bol založený v období 
Domitiana a zanikol na prelome 4. – 5. storočia. Tábor založila 
5. kohorta Lucensium a od 2. storočia bola Gerulata domovským 
táborom jazdeckej jednotky Ala prima Cannanefatium. Okolo kastela 
sa rozprestierala civilná osada, pohrebiská, poľnohospodárske 
usadlosti typu villa rustica. Nominovaný je priestor Múzea mesta 

Bratislavy – antická Gerulata. Nachádza sa tu architektonicky 
dobre zachovaná po-valentiniánska pevnosť. V priestore areálu 
sú doložené aj ďalšie časové a konštrukčné komponenty kastela 
(priekopy, múry, dlážky ďalších stavebných etáp, múr chrániaci 
prístav), stavby civilnej osady a sekundárne aj pohrebiská v podobe 
náhrobných stél, ktoré boli použité ako stavebný materiál v múroch 
neskoroantickej pevnosti. Ku kastelu bol po návšteve expertov 
ICOMOS (Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla) priradený 
dom s hypocaustom (podlahovým vykurovaním) a vicus (civilná 
osada) na Irkutskej ulici. Vlastníkom týchto dvoch častí Gerulaty 
je mestská časť Bratislava-Rusovce, čo znamená, že Rusovce 
a Rusovčania sa stali vlastníkmi pamiatky, ktorej bolo priznané 
celosvetové ocenenie.

Kelemantia bola predsunutou pevnosťou na ľavom brehu Dunaja, 
jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvorila predmostie 
legionárskeho tábora Brigetio. Okrem kastela je do zoznamu pa-
miatok zapísané aj okolie s dočasnými tábormi, ktoré pochádzajú 
z obdobia markomanských vojen. Novinkou je objavenie pilierov 
kamenného mosta medzi Brigétiom a Kelemantiou.

Aktuálny zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO sa 
týka prvej, západnej, časti Dunajského Limesu, od bavorského 
Bad Göggingu po Ižu na Slovensku. Zahŕňa 77 pamiatok rímskeho 
hraničného systému na rieke Dunaj. Jedinečná svetová hodnota 
lokality bude posilnená po predložení nominácie východnej časti 
Dunajského Limesu a rozšírení lokality o rímske pamiatky v Ma-
ďarsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku a Rumunsku, ktoré sa 
predpokladá v najbližších rokoch.

Jaroslava SCHMIDTOVÁ 
archeologička, MMB •

Múzeum antická Gerulata Foto: Marek HARUM

17. júla organizovala MČ Rusovce 
prvý ročník Rusovského triatlonu. 
Malí športovci súťažili na detskej 
trati a tí starší si mohli zmerať sily 
v dvoch kategóriách: super šprint 

a šprint. Máme radosť, že z viac ako 50 prihlásených si mnohí prišli 
triatlon vyskúšať prvýkrát. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť priateľ-
skú atmosféru a všetci si dobre zašportovali. Triatlon sme úspešne 
zvládli bez zranení a víťazov sme vyhlásili pri spoločnom obede. 
Za podporu ďakujeme MUFUZA 
Pub, VINOtake, Natacha Pacal, 
BUPPI a samozrejme aj dobro-
voľníkom, ktorí výrazne pomohli 
s organizáciou. Na rok 2022 už 
teraz plánujeme ešte lepší triatlon 
– bude aj tímová štafeta. Skúsite 
to? Ďakujeme všetkým účastníkom 
za férové súťaženie a tešíme sa na 
Rusovský triatlon 2022.

Michal NOVOMESKÝ •

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

NOVÁ EXPOZÍCIA V GERULATE

„Pripravujeme novú expozíciu, ktorej cieľom je modernou a atraktívnou formou prezentovať históriu Gerulaty. Ak to 
finančná a pandemická situácia dovolí, chceme pripravovať aj podujatia pre verejnosť, tak aby sme sprostredkovali 
dejiny a príbeh lokality, ale aj širší kontext, ktorého súčasťou sú lužné lesy a rieka Dunaj. Dôležité pre nás je aj aktívne 
vytvárať kultúrnu a vzdelávaciu ponuku pre obyvateľov, dospelých aj deti v mestskej časti Rusovce.“ Zuzana PALICOVÁ, 
riaditeľka MMB.

Sprava Jaroslava Schmidtová, archeologička, MMB; Ivan Korčok,  
minister zahraničných vecí, Lucia Tuleková Henčelová, starostka Rusoviec;  
Zuzana Palicová, poverená vedením MMB; Viera Grigová, generálna tajomníčka  
Slovenskej komisie pre UNESCO

Zdroj: FB Ivan KORČOK
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V septembri má prísť na návšte-
vu Slovenska pápež František. 
Dôvod jeho návštevy nepozná-
me, jestvujú len dohady a žar-
ty. Múdrejší budeme po jeho 
odchode. Mohol by podporiť 
vnútrocirkevný dialóg, dodať 

odvahu nielen biskupom a kňazom, ale aj všetkým kresťanom na 
Slovensku. A rovnako podporiť dialóg v celej našej spoločnosti 
svojimi známymi výzvami, postaviť znovu do stredu pozornosti 
človeka s jeho starosťami a potrebami. Nezanedbávať svet 
a zároveň chrániť pravdu a dušu človeka. V Rusovciach aktuálna 
téma, pretože najmä jej pôvodní obyvatelia zažívali v minulosti 
pravý opak. Pod plášťom ochrany republiky bola železnou opo-
nou obmedzená ich sloboda. Tzv. hraničné pásmo malo väčšiu 
hodnotu, než život človeka. „V spomínaní je naša záchrana“, sa 
právom hovorí v židovskej tradícii. Pápež František, tendenciu 
odpísať minulosť a pozerať len do budúcnosti, nazval hriešnym 
pokušením. „Bez spomienok niet cesty dopredu“. Bez pravdivého 
spomínania a priznania sa k minulosti, nejestvuje zdravý vývoj 
do budúcnosti. (Z encykliky Fratelli tutti). A k tomu potrebujeme 
pamätníky a miesta spomienok a stretávaní. Aby sme neohrozili 
svoju budúcnosť. A až od dobrej budúcnosti človeka bude závisieť 
aj dobro zvierat, vtákov a prírody tejto Zeme.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

• FARNOSŤ

HODNOTY

Leto, čas oddychu sa pomaly 
končí. Zase sa vraciame „do 
normálu“ v našich životoch, 
v rodinách, v práci... A možno 
sa pýtame: Aký to bude septem-
ber? Budú aj naše deti začínať 

„normálny“ školský rok, alebo sa budeme zase trápiť s obme-
dzeniami?! Na obmedzenia sme veľmi citliví. Každé: Nie! – na 
našu otázku, či prosbu berieme osobne. Hoci rovnako rýchlo 
vieme žiadosť zamietnuť, napr. našim deťom. Keď však niekto 
odmietne niečo nám, tak sme z toho smutní, alebo nahnevaní, 
či podráždení. Stáva sa nám, že si potom nevšimneme, keď 
je niečo dovolené, ponúkané. Na ochotu druhých reagujeme 
podozrievavo: Skutočne to pre mňa urobí? 

Milí Rusovčania, napriek neprajnej dobe, rôznym zákazom 
a obmedzeniam, s ktorými sa v živote v rôznych situáciách 
stretávame a stretávať budeme, Vás chcem pozvať, aby sme sa 
nedali znechutiť, ale s nádejou a s dôverou pristupovali k druhým 
ľuďom, známym i k neznámym. Buďme, ako hovorí Ježiš: soľou 
a svetlom tohto sveta (Mt 5,13n). Prinášajme život a pozitívny 
pohľad do neprehľadných situácií.

Mgr. Eva KOLESÁROVÁ  
ev. farárka •

• FARNOSŤ
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SEPTEMBER - OKTÓBER 2021
Záver školského roka bol spojený s voľbou riaditeľa školy. Riaditeľ 
školy má zákonom určené 5-ročné funkčné obdobie. Voľby riadi-
teľa v roku 2016 boli sprevádzané kritikou vedenia mestskej časti, 
ktorá nezabezpečila ich férový a transparentný priebeh. Koncepcie 
kandidátov neboli zverejnené a voľby si Rada školy odsúhlasila 
ako tajné. Verejnosť tak nemala žiaden prístup ku kontrole celého 
procesu výberu riaditeľa. V snahe vyhnúť sa podobnej situácii sme 
ako zriaďovateľ školy prišli s novým postupom, ktorý zabezpečí 
otvorené a transparentné voľby.

V priebehu výberového konania bol na miestny úrad doručený list 
zamestnancov školy, v ktorom otvorene: 
•  kritizujú nekompetentnosť riaditeľa a jeho zástupkyne, 
•  poukazujú na praktiky, ktoré hraničia s mobbingom a bossingom 

(šikana na pracovisku), 
•  upozorňujú na nelegitímnosť zvolenia pána Kunsta do funkcie 

pred 5 rokmi, 
•  vyzývajú vedenie mestskej časti, aby sa pokúsilo situáciu 

vo vnútri našej školy riešiť.

Obvinenia v spomínanom liste sú závažné. Po konzultácii s mi-
nisterstvom školstva sme ich na ďalšie prešetrenie zaslali Štátnej 
školskej inšpekcii, Inšpektorátu práce a Slovenskému národnému 
stredisku pre ľudské práva. Keďže oficiálne závery z kontrol nám 
doposiaľ neboli doručené, využila starostka mestskej časti zákonnú 
možnosť – neprijala návrh Rady školy a nevymenovala pána Kunsta 
do funkcie riaditeľa školy.

Považujeme za zodpovedné voči žiakom, zamestnancom i rodičom 
zdržať sa akýchkoľvek ďalších krokov, pokiaľ sa uvedené obvine-
nia neprešetria. Situácii okolo volieb určite nenapomáhajú útoky 
niektorých osôb na kvalitu práce našich učiteľov a učiteliek, ako 
aj hádzanie viny za vzniknutú situáciu na vedenie mestskej časti. 

Vážime si prácu všetkých zamestnancov školy, či už pedagogic-
kých alebo nepedagogických. Považujeme za kľúčové aby všetci 
zamestnanci: 
•  mali pre svoje povolanie vytvorené optimálne podmienky, 
•   mali na pracovisku tvorivú a pohodovú atmosféru, 
•  mohli (bez zastrašovania) vyjadriť svoje názory, 
•  boli vedením školy podporovaní v ďalšom vzdelávaní. 

Riaditeľom školy by mal byť ten najlepší kandidát, keďže určuje 
smer, akým sa škola bude rozvíjať a aké kvalitné vzdelanie naše 
deti budú dostávať. Jeho výber má síce v rukách Rada školy, no 
mala by pri ňom zvažovať všetky odborné, manažérske a osob-
nostné predpoklady kandidátov. Voľba podľa sympatií je síce veľmi 
lákavá, ale pri tak kľúčovej funkcii nepostačujúca. Pevne veríme, 
že členovia Rady školy budú pri novej voľbe riaditeľa postupovať 
podľa aktuálnych odporúčaní Transparency International Sloven-
sko a Slovenskej komory učiteľov, čím zabezpečia férovú súťaž 
kandidátov, umožnia verejnú kontrolu a zverejnia jednotlivé kritériá 
hodnotenia uchádzačov, vrátane ich bodového ohodnotenia. 
Zabezpečili sme, aby bol nový školský rok pripravený tak, aby 
učitelia, rodičia a predovšetkým naše deti boli spokojné.

Mestská časť Bratislava-Rusovce, v zmysle § 4 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou 
Vývojová 228 851 10 Bratislava.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
•   kvalifikačné predpoklady pre daný druh a typ školy v zmysle 

zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov,

•  najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
•   zaradenie do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou 
funkciou: 

Uchádzač o uvedenú pozíciu musí spĺňať najmä predpoklady 
ustanovené v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 3. septembra 2021 do 
12:00 hod. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa 
výberového konania. 

Prihlášku s označením „Výberové konanie Základná škola 
s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce – 
NEOTVÁRAŤ“ posielajte na adresu: Mestská časť Bratislava-
-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava. 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchá-
dzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní 
pred jeho uskutočnením. 

Viac informácií môžete získať na adrese sekretariat@bratislava-
-rusovce.sk alebo na stránke https://www.bratislava-rusovce.
sk/volne-pracovne-miesta. 

VYHLÁSENIE 
VÝBEROVÉHO KONANIA 

VOĽBA  
RIADITEĽA 
ŠKOLY
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Ak radi chodíte k petržalskej strane Dunaja, 
tak vás isto zaujmú zmeny, ktoré v tomto 
priestore prebiehajú. Po skultúrnení par-
kovania pod Starým mostom a čiastočnej 
regulácii parkovania pri tzv. Tyršáku (úprava 
terénu, vyznačenie parkovacích miest) nás 
čaká ďalšia fáza úpravy nábrežia. Tento-

krát sa bude týkať najmä okolia pamätníka 
Daniela Tupého. Divoké parkovanie v jeho 
okolí a autá nalepené na pamätník budú 
minulosťou. Dôjde k revitalizácii jeho okolia, 
upraví sa terén, vysadí sa nová zeleň a zmení 
sa osvetlenie celého priestoru tak, aby bol 
dôstojným pietnym miestom.

Sad Janka Kráľa je najstarším verejným 
parkom v strednej Európe a je preto dôležité 
sa oň dobre starať. Aj preto mesto prevza-
lo starostlivosť o park od mestskej časti 
Petržalka. Jeho stav bol doslova núdzový, 
najmä v súvislosti so stromami, ktoré sú 
dušou parku. Roky sa v parku nerobili ich 
zdravotné, ani bezpečnostné orezy. Bolo 
treba urobiť 516 zásahov z kategórie „vysoká 
naliehavosť“. To umožnilo zvýšiť bezpečnosť 
tohto obľúbeného miesta vyhľadávaného 
všetkými generáciami. Mesto získalo do 
vlastníctva aj budovu v časti parku pri Moste 
SNP, v ktorej bol v minulosti prevádzkovaný 
verejný dom. Vznikne tu zázemie pre nové 
využitie priestoru amfiteátra na kultúrne 
akcie. K skvalitneniu služieb prispela aj 

komplexná rekonštrukcia verejných toaliet, 
ktoré boli dlhé roky zatvorené.

Zaradenie rusovskej Gerulaty medzi pamiat-
ky UNESCO, Mestskému múzeu prináša 
obrovský impulz na jej rozvoj. V spolupráci 
s mestskou časťou Rusovce sa pripravuje 
niekoľko zlepšení (info tabule, navigácia) 
a v budúcnosti aj komplexnejšia obnova 
a rozvoj zázemia, keďže sa dá očakávať 
zvýšený záujem turistov o jedinečné rímske 
dedičstvo.

Vrcholia prípravy novej mestskej parkovacej 
politiky, ktorá v pilotnej fáze bude zahŕňať 
zóny v troch mestských častiach. Rusoviec 
sa zmeny v tejto fáze ešte netýkajú. Zmena 
spočíva v rekonštrukcii a úprave parkovacích 
miest, ich novom vyznačení, nových pra-
vidlách, či spôsobe platby za parkovanie (cez 
mobilné aplikácie). Súčasťou je aj vytvorenie 
nových záchytných parkovísk s výhodnou 
celodennou sadzbou. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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1.  Rekonštruujeme priestory pediatrickej ambulancie v Zdra-
votnom stredisku

2.  Pravidelná údržba mestskej časti zahŕňa okrem kosenia 
aj zametanie ulíc

3.  Priebežne odstraňujeme invázne dreviny v mestskej časti
4.  Pripravili sme podložie pre umiestnenie novej kontajnerovej 

triedy v školskom areáli

1. 3.2. 4.

25. júla bolo slávnostne udelené ocenenie 
Osobnosť Rusoviec za rok 2021 pani  
Alžbete UhrákovejAlžbete Uhrákovej za dlhoročnú neúnavnú 
umelecko-pedagogickú prácu, za rozvoj 
detských talentov a budovanie pozitívneho 
vzťahu k folklóru a tradíciám, ako aj za 
reprezentáciu mestskej časti s Detským 
folklórnym súborom GERULATA.

Stáli ste pri zrode Detského folklórneho súboru GERULATA, 
ktorý pôsobí v Rusovciach viac než 28 rokov. Pôvodne 
ste začali ako súkromné Tanečné štúdio, ktoré sa neskôr 
premenovalo. Čo vás viedlo k tomu, aby ste vôbec otvorili 
takéto štúdio?
Tanečné štúdio v Rusovciach som založila v roku 1992 hneď 
po ukončení svojej kariéry v SĽUK-u, kde som pôsobila 20 rokov 
ako sólistka v tanečnej zložke. Rusovce sa stali mojim druhým 
domovom a folklór stále je mojou srdcovou záležitosťou.

Vedeli by ste nám povedať, koľko detí ste „vychovali“ počas 
vášho dlhoročného pôsobenia?
Ťažko povedať. Prvé generácie detí zotrvali v súbore celých 9 ro-
kov. Počas môjho pôsobenia sa vystriedalo 5 generácií detí. No 
v posledných piatich rokoch sa začal meniť prístup niektorých 

rodičov k súboru, začali to brať ako krúžok. Deti začali navštevovať 
viac krúžkov, čo je nemysliteľné ak máte festivaly a vystúpenia.

Ako trénerka ste boli prísna. Ale zároveň ste vedeli oceniť 
snahu a pochváliť deti, keď si to zaslúžili a keď mali po 
vystúpení. S odstupom času, ako vy vnímate takýto prístup?
Od mladosti som bola vychovávaná k určitým pravidlám a povin-
nostiam, ktoré som vždy dodržiavala. Práca v SĽUK-u ma naučila 
dôslednosti, perfekcionizmu, úcte ku všetkým pedagógom, kolegom 
a divákom. Čo sa týka súboru, to nebola len práca na tréningoch, 
ale aj vybavovanie množstva administratívy, obstarávanie a sta-
rostlivosť o kroje. Za celých 28 rokov som nevynechala ani jedno 
vystúpenie. Neraz som chcela ukončiť prácu v súbore, po každom 
vystúpení som si však povedala, že stojí za to ešte vydržať. Nikto 
nevie čo som musela neraz riešiť s niektorými rodičmi pred tré-
ningami a najmä pred vystúpeniami. Bolo to krásne obdobie, ale 
s odstupom času aj ťažké.

Vedeli ste z detí vyťažiť maximum, vystúpenia mali vysokú 
úroveň a precestovali ste viac než 600 miest. Čo považujete 
za váš najväčší úspech?
Nakoľko práca s deťmi a rodičmi je najmä v dnešnej dobe veľmi 
náročná, z toho dôvodu 28 rokov v súbore je pre mňa najväčší 
úspech a každé jedno dobre odvedené vystúpenie súboru bolo 
pre mňa darom a radosťou.

V dnešnej dobe sa tešia väčšej obľube moderné tance. 
Aj keď na Slovensku má folklór dlhoročnú tradíciu.  
Ako by sa mohol folklór dostať viac do povedomia detí?
Ja si myslím, že folklór v súčasnej dobe sa opäť dostáva do po-
predia. Závisí to hlavne od rodičov, ako nasmerujú svoje deti. 

Slovo na záver – ak by ste mali povedať len jednu vec, 
na ktorú ste hrdá za svoje pôsobenie, čo by to bolo?
Najviac som hrdá, ak sa pri stretnutiach s bývalými členmi DFS 
Gerulata dozvedám, že aj napriek mojej prísnosti a dôslednosti 
veľmi radi spomínajú na ich pôsobenie v súbore.

Ľubica FARKASOVÁ •

AKTUÁLNE 
Z KOMÁRIEHO 
FRONTU
V posledných týždňoch sa komáre opäť premnožili. Do lesa 
je ťažké vstúpiť, hrajú jasnú presilovku. Ako to, keď máme 
lovcov komárov?

Táto situácia nás neteší, ale taký je niekedy život: výdatné dažde 
a teplo pracujú v prospech nepriateľa. Mláky a všetky miesta, 

kde sa udrží voda niekoľko dní, predstavujú liahniská s tisíckami 
nových komárov, navyše Rusovce sú jednou z kritických lokalít.
Len za posledný júlový týždeň mesto zasiahlo larvicídom 
v Bratislave na viac ako 2 000 000 m2 liahnisk, čo predstavuje 
doslova miliardy zlikvidovaných lariev komárov. A na konci júla 
boli vyhlásení najlepší bratislavskí lovci. Viacerí z nich sú naši: 
Martina Kováčiková, Ivana Kukanová, Palo a Alena Mokráňovci, 
Katarína Zjavková – ďakujeme.
Samozrejme, v úsilí pokračujeme. Buďte, prosím, zodpovední 
aj vy: dajte pozor na akékoľvek stojaté vody na vlastnom dvore, 
či to je vedro alebo aj kvetináč. Každú takúto vodu je potrebné 
aspoň raz za týždeň vyliať.

Vladimír MOKRÁŇ 
koordinátor rusovských lovcov komárov •
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PONUKA AKTIVÍT PRE DETI V RUSOVCIACH

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR 
GERULATA

Detský folklórny súbor GERULATA 
pôsobí v Rusovciach už takmer tri 
desaťročia. Vo svojom repertoári sa 
súbor zameriava na spevy, detské hry 
a tance z rôznych regiónov Sloven-
ska: okolia Bratislavy, Myjavy, Nitry, 
Tekova, Vrábeľ, Považia, Liptova, 
Zemplína a Šariša. Nové talenty sú 
prijímané na základe konkurzu, ktorý 
sa realizuje na začiatku školského 
roka a sú rozdelené do troch veko-
vých kategórií od 5 do 16 rokov. Tré-
ningy sa konajú v pondelky a stredy.
Bližšie informácie: http://www.geru-
lata.sk/, FB: DFS Gerulata

MC KUKULIENKA

Materské centrum KUKULIENKA je 
neziskovým občianskym združením, 
ktorého cieľom je vytváranie vhodných 
podmienok na voľnočasové aktivity 
a kultúrne vyžitie rodičov s najmenšími 
deťmi. Poslaním materského centra 

je vytvárať priestor pre stretávanie sa 
najmä matiek, resp. otcov s deťmi a ich 
rodín. Materské centrum je otvorené 
každý utorok a štvrtok od 9.30 do 11.30 
v priestoroch Humanitného centre na 
Kovácsovej ulici. Bližšie informácie: 
http://kukulienka.rusovce.info/, FB: MC 
Kukulienka Rusovce

MFK RUSOVCE

Miestny futbalový klub Rusovce 
opäť pozýva deti na futbal. V sú-
časnosti má MFK Rusovce šesť 
mládežníckych družstiev, z toho 
štyri v súťažiach. Tréneri, futbalis-
ti, rodičia, sympatizanti sa snažia 
spoločne budovať jeden klub, kde si 
mladší vážia starších a starší pomá-
hajú mladším. Do klubu (pozor, ide 
o klub, nie krúžok) sa môžu prihlásiť 
ročníky narodenia 2009 až 2016, 
začína sa 02. 09. 2021.
Bližšie informácie: https://www.
mfkrusovce.sk/, Peter Golej (0948 
536 367)

BENITIM

Benitim je detský športový klub, ktorý 
sa venuje pohybovej výchove detí. Do 
škôl prináša deťom kvalifikovaných 
trénerov, ktorých školí, ako motivovať 
deti k pohybu, ako urobiť tréning zá-
bavne a ako ho nastaviť pre pohybovo 
rôznorodú skupinu detí.  
ŠPORTMANIAK (3 – 6 rokov/6 – 10 
rokov): Dieťa trénuje 12 športov, aby 
zistilo, ktorý ho najviac zaujíma: atle-
tika, kinball, gymnastika, karate/judo, 
frisbee, florbal, badminton, dodgeball, 
basketbal, futbal, hádzaná, crossfit.
BENIDANCE (3 – 6 rokov/6 – 15 ro-
kov): Dieťa trénuje rôzne tance, aby sa 

fyzicky rovnomerne rozvíjalo a zistilo, 
ktorý tanec sa mu najviac páči: scé-
nický tanec/show dance, moderný 
tanec, latino show, hip hop, disco 
dance, street dance, základy klasiky 
a gymnastiky. 
V ponuke je aj: PARKOUR (8 – 15 
rokov) – tréningy akrobacie, freerun 
a gymnastiky, KARATE (7 – 15 rokov) 
– kurz bojového umenia, ktorý rozvíja 
vôľu, koncentráciu i sebavedomie die-
ťaťa a FLORBAL (9 – 15 rokov) – ko-
lektívny šport, ktorý deti milujú pre jeho 
dynamiku, naučí dieťa zodpovednosti 
a tímovej spolupráci.
Bližšie informácie: https://benitim.sk/, 
FB: Benitimpredeti

TRIATLON PRE DETI

Triatlon je individuálny šport za-
hŕňajúci tri disciplíny – plávanie, 
cyklistiku a beh, ktoré je potrebné 
absolvovať tesne po sebe. Triatlon 
je určený pre deti od 5 rokov, počet 
otvorených tréningových skupín 
závisí od záujmu. Tréningy budú 
prebiehať každý utorok od 17:00 
hod., termín zápisu bude zverejnený 
na FB stránke Triatlon Rusovce.
Bližšie informácie: FB: Triatlon 
Rusovce, Daniel Šarišský (0903 
562 231)

FITNESS & ŠPORT CENTRUM 
PONTEO

Pre všetkých tých, ktorí milujú po-
hyb a preferujú zdravý životný štýl 
má Ponteo Activity Park bohatú 
ponuku športových aktivít bez ohľa-
du na počasie, ročné obdobie či 
vekovú kategóriu. Fitness centrum 
je vybavené najmodernejšími strojmi 
Human Sport šetrnými k telu. K dis-
pozícii sú 2 squash kurty, 2 mul-
tifunkčné ihriská pod otvoreným 
nebom so špeciálnym odpruženým 
povrchom, ktorý ocenia kĺby a ih-
risko na beach volleyball. Zlepšovať 
kondíciu či zvyšovať svalovú hmotu 
môžete nielen sami, ale aj v skupi-
nách pri skupinových cvičeniach 
pod vedením skúsených trénerov.
Bližšie informácie: https://ponteo.
sk/sport/, FB: Ponteo

SÚKROMNÁ ZUŠ
 
Súkromná základná umelecká ško-
la poskytuje umelecké vzdelávanie 
v hudobnom (gitara, klavír, husle, 
zobcová flauta, spev), literárno-dra-
matickom (dramatické, pohybové, 
rečové, prednesové a slovesné 
tvorivé činnosti, hra s bábkou a pí-
sané slovo) a výtvarnom odbore 
(kresba, maľba, grafika, modelo-
vanie, dekoratívne činnosti) pre 
talentované deti a mládež. Hlavným 
poslaním školy a vzdelávacieho 
programu je výchova žiaka umením 
(formovanie osobnosti), k umeniu 
(rozvoj schopnosti prijímať a tvoriť 
umenie) a pre umenie (príprava na 
profesionálnu umeleckú činnosť). 
Zápis žiakov do nového ročníka 
bude prebiehať každý pracovný 
deň od 2. do 10. 09. 2021, medzi 
14:00 – 18:00 hod.
Bližšie informácie: http://www.
zuska.sk/, FB: zuska.sk

Simona NOVOMESKÁ •

INVESTIČNÉ PROJEKTY 
V RUSOVCIACH
Máme za sebou horúce a náročné leto, a to 
nielen v zmysle počasia. Na úrade sme celé 
mesiace pracovali na príprave projektov 
a verejných obstarávaní, ktoré vrcholia 
práve v tomto období. V tempe nepoľavujeme 
a chceme vás informovať, čo nás všetkých  
čaká v najbližších mesiacoch.

REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÉHO OTOČISKA
O ČO IDE: Projekt si kladie za cieľ zlepšiť infraštruktúru a prístup 
obyvateľov k verejnej osobnej doprave, zvýšiť bezpečnosť účast-
níkov cestnej premávky, zabezpečiť bezbarierovosť priestoru 
autobusového otočiska, celkové zlepšenie a skultúrnenie verej-
ného priestoru a zlepšenie životného prostredia. Zrekonštruujeme 
komunikácie v priestore autobusového otočiska, vybudujeme 
dva bezpečné priechody pre chodcov a tri autobusové zastávky, 
osadíme dve informačné tabule s dopravnými informáciami (prí-
chody a odchody) a jednu s informáciami o doprave, mestskej 
časti, pamätihodnostiach v mestskej časti a pod. V rámci projektu 
sa pre zvýšenie bezpečnosti nainštalujú bezpečnostné kamery, 
osadí sa drobná architektúra (lavičky, smetné koše, cyklostojany), 
vybuduje sa zázemie pre vodičov autobusov, vybuduje sa studňa 
na polievanie zelene, vysadí sa nová a rekultivuje existujúca zeleň.
AKTUÁLNY STAV: Ukončili sme proces verejného obstarávania 
a dokumentáciu sme odoslali na kontrolu riadiacemu orgánu.
ČO ĎALEJ: Po schválení verejného obstarávania a začatí príprav-
ných prác (napr. zmena dopravného značenia) sa pustíme do práce. 
Predpoklad začiatku prác: október 2021.
ZDROJ FINANCOVANIA: Integrovaný regionálny operačný program 
a mestská časť Bratislava-Rusovce (povinná suma spolufinancovania)

VYBUDOVANIE SKATEPARKU
O ČO IDE: Priestor, kde sa bude skatepark nachádzať, rieši revitali-
záciu nevyužívanej plochy, ktorá je v dezolátnom stave po bývalých 
stavebninách a je v tesnom susedstve s autobusovým otočiskom. 
Projekt sme postavili širšie a multifunkčnejšie. Do priestoru sme 
preto navrhli nielen skatepark, ale aj workout. Priestor bude voľne 
prístupný pre všetkých, ktorí majú radi pohyb na čerstvom vzdu-
chu a bude miestom pre aktívny odpočinok, relax a zmysluplné 
využitie voľného času. Pridelená výška dotácie nám umožní tento 
rok vybudovať skatepark a urobiť predprípravu na workout. 
AKTUÁLNY STAV: Projekt je aktuálne v stave vybavovania prís-
lušných povolení.
ČO ĎALEJ: V septembri nás čaká spustenie verejného obstarávania 
výber zhotoviteľa skateparku. Výstavbu plánujeme časovo koor-
dinovať s revitalizáciou otočiska, aby sa územie riešilo súbežne.
ZDROJ FINANCOVANIA: Dotácia z Grantového programu pre rozvoj 
športu a vzdelávania v Bratislave, poslanecká priorita mestského 
poslanca R. Jenčíka a mestská časť Bratislava-Rusovce

PROJEKT REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE A NAD-
STAVBY ŠKOLY
O ČO IDE: Cieľom projektu je rozšíriť kapacity základnej školy pros-
tredníctvom prístavby, nadstavby a prestavby existujúceho objektu 
školskej jedálne. Výstupom bude šesť nových kmeňových tried, 
špecializovaná učebňa fyziky, sociálne zázemie a pre zabezpečenie 

bezbariérovosti bude zrealizovaný výťah. Súčasťou projektu je aj 
obnova priestorov a rozšírenie kapacity školskej jedálne a kuchy-
ne, vrátane jej vybavenia technologickým zariadením. Zámerom 
mestskej časti je, aby jedáleň bola využívaná v rámci koncepcie 
„otvorená škola“ aj ako spoločenská/vzdelávacia miestnosť pre 
mestskú časť, školu, obyvateľov Rusoviec a organizácie.
AKTUÁLNY STAV: V júli sme predložili žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok, rozbehnutý je aj proces verejného obstarávania. 
Výsledky posudzovania žiadosti ako aj dokumentácie z verejného 
obstarávania očakávame v jesenných mesiacoch.
ČO ĎALEJ: Čo najskôr sa pustíme do práce. Predpoklad začiatku 
prác: v závislosti od výsledku verejného obstarávania.
ZDROJ FINANCOVANIA: Integrovaný regionálny operačný program 
a mestská časť Bratislava-Rusovce (povinná čiastka spolufinan-
covania)

PROJEKT GERUCA – ZAŽITE HISTÓRIU
O ČO IDE: S rakúskou partnerskou obcou Petronell-Carnuntum 
sme podali ešte koncom minulého roka spoločný projekt v rámci 
európskeho cezhraničného programu Intereg SK-AT s názvom 
„GeruCa - Zažite históriu”. Projekt sa zameriava na digitalizáciu 
rímskeho dedičstva. Verejnosti bude sprostredkovaný cez moderné 
infotabule s QR kódmi. Okrem toho osadíme drobnú architektúru 
a vybudujeme nové chodníky na Irkutskej ulici a komunikáciu na 
ulici Laury Henckelovej. Pre verejnosť sme pripravili sériu prednášok 
s rímskou tematikou, premietanie filmov, bohatý kultúrny program 
počas tradičných Rímskych hier i Detský letný rímsky tábor. Projekt 
svojim obsahom podporí aj zápis rusovskej Gerulaty do Svetového 
zoznamu UNESCO.
AKTUÁLNY STAV: Projekt je vo finále procesu posudzovania, 
veríme, že každým dňom dostaneme dobrú správu. 
ČO ĎALEJ: V prípade schválenia projektu nás čaká podpis zmluvy, 
naplánovanie aktivít a ich realizácia. Väčšina aktivít bude realizo-
vaná v roku 2022. 
ZDROJ FINANCOVANIA: Program cezhraničnej spolupráce In-
tereg SK-AT a mestská časť Bratislava-Rusovce (povinná suma 
spolufinancovania)

OPRAVA ULÍC COLNÍCKA A POHRANIČNÍKOV
O ČO IDE: Z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré neminieme 
na rozšírenie kapacít základnej školy, poputujú finančné prostriedky 
na opravu časti ulíc Colnícka a Pohraničníkov.
AKTUÁLNY STAV: Finalizujeme projekty a rozpočty súvisiace 
s opravou menovaných ulíc, pripravujeme príslušné povolenia.
ČO ĎALEJ: Čaká nás verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa 
opráv a ak všetko dobre pôjde, ulice opravíme ešte tento rok.
ZDROJ FINANCOVANIA: mestská časť Bratislava-Rusovce

VÝMENA OSVETLENIA NA BALKÁNSKEJ ULICI
O ČO IDE: Pred začiatkom letných prázdnin schválilo mestské 
zastupiteľstvo navýšenie rozpočtu na osvetlenie. Mesto počíta 
s komplexnou opravou osvetlenia (výmena stĺpov aj osvetlenia) 
na Balkánskej ulici od vstupu do Rusoviec v smere od Petržalky 
až po obratisko pri železničnej stanici. Realizácia je plánovaná 
ešte v tomto roku.
AKTUÁLNY STAV: Magistrát aktuálne finišuje verejné obstarávanie 
na výber dodávateľa osvetlenia. 
ČO ĎALEJ: Po uzatvorení zmluvného vzťahu s dodávateľom 
osvetlenia sa plánuje začatie rekonštrukcie v jesenných mesiacoch 
tohto roka.
ZDROJ FINANCOVANIA: hlavné mesto SR Bratislava

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 17. 9. 2021 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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Vytlačené na recyklovanom papieri

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 

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

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

04. 09. 2021  Susedská sobota (Mufuza Pub)

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

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

11. 09. 2021  Rusovská jazda veteránov 2021 
(so štartom o 9:30 z parkoviska 
reštaurácie SĽUK)

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)

Konanie akcií podlieha aktuálnym epidemiologickým 
nariadeniam a opatreniam.

• ZUŠ

DETI PRE BRATISLAVU
Žiaci z Rusoviec pod vedením pedagógov zo ZUŠky sa aj tento rok 
zapojili do projektu Deti pre Bratislavu, ktorého vyhlasovateľom je 
hlavné mesto SR Bratislava. 
Súčasná klimatická kríza a potreba šetriť našu planétu inšpirovala 
k nápadu vytvoriť príbehy o jedinečnej ceste odpadu. Výsledkom je 
kniha s názvom „Kam sme sa to dostali?“ napísaná žiakmi literárno-
-dramatického odboru. Celý obsah je obohatený nápaditými kresbami 
žiakov z výtvarného odboru. Kniha plná fantázie detí zároveň zdôraz-
ňuje dôležitú tému recyklácie a ponúka možnosti, ako problém riešiť.
SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava ponúka štúdium v hudobnom, literárno-
-dramatickom a výtvarnom odbore. Informácie o zápise a prijímačkách 
sú dostupné na stránke www.zuska.sk.

Mgr. Dominik GAJDOŠECH,  
zriaďovateľ školy •

I N Z E R C I A


