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Rusovské námestie ožilo jarnými motívmi aj 
vďaka šikovným a talentovaným Rusovča-
nom, ktorých tu máme neúrekom. Jednou 
z nich je aj umelkyňa Barbora Repková, 
ktorá rusovskými motívmi vyzdobila krásne 
veľkonočné vajíčko. Mohli ste ho obdivo-

vať na námestí pri fontáne počas veľko-
nočných sviatkov. Ak ste sa pristavili, určite 
ste na ňom našli známe rusovské objekty 
a motívy, ktorých stvárnenie je naozaj origi-
nálne. Pani Repkovej veľmi pekne ďakujeme 
za ochotu a prekrásnu výzdobu vajíčka. 

Veríme, že aj táto obrovská kraslica bola 
symbolom jari a potešila srdce i oko všet-
kých Rusovčanov!
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Milé Rusovčanky,  
milí Rusovčania,
veľkonočné sviatky ubehli ako voda. Verím, že ste si spolu 
s vašimi rodinami vychutnali tých niekoľko dní voľna či už 
v prírode, na výletoch alebo za spoločným stolom. Hoci nám 
počasie počas tohtoročných sviatkov jari veľmi neprialo, určite 
každému z nás padlo dobre na chvíľu „vypnúť“ z pracovného 
či školského kolobehu. 

Najväčšie kresťanské sviatky s nami tento rok oslávili aj naši 
noví susedia z Ukrajiny. Hoci im nevieme nahradiť domov 
a pocit úplnej rodiny, snažíme sa pre nich pripraviť príjemné 
prostredie na fungovanie v nových podmienkach. Všetkým, 
ktorí otvorili svoje príbytky a poskytli pomoc, by som chcela 
úprimne poďakovať. Ďakujem aj tým, ktorí pomáhate ako 
dobrovoľníci či materiálne. Verme i naďalej, že táto nešťastná 
kapitola ich života sa v dohľadnom čase skončí. 

Popri starostlivosti o ukrajinských odídencov riešime, samozrej-
me, aj bežný chod našej mestskej časti. Práce na rekonštrukcii 
školskej jedálne a nadstavbe školy pokračujú. Ako to už pri 
starých budovách býva, objavili sa nepredvídané komplikácie, 
ktoré však priebežne riešime a výstavba pokračuje. V tejto 
dobe sa aj zintenzívnili práce na revitalizácii autobusového 
otočiska a skateparku s workoutom. 

Súbežne s prácami v školskom areáli intenzívne pracujeme 
aj na výstupoch z nášho cezhraničného projektu s rakúskym 
partnerským mestom Petronell – Carnunutum. Za uplynulé dni 
sme za hranice vycestovali niekoľkokrát. Finalizujú sa práce 
na informačných brožúrach, či podkladoch k obstarávaniu 
zhotoviteľa novej infraštruktúry v obci. A ja osobne sa teším 
na spoločný film o rímskom dedičstve Rusoviec so zaujíma-
vým príbehom. 

Príchod jarných mesiacov nám prináša okrem dlhších dní aj 
intenzívne pracovné nasadenie. Okrem investičných aktivít 
pripravujeme opäť po dvoch „covidových“ rokoch aj kultúrno-
-spoločenské podujatia, na ktoré sme boli zvyknutí: Majáles, 
privítanie detí do života, Naše mesto, Rusovské hody s odo-
vzdávaním ceny Osobnosť Rusoviec a Deň Rusoviec. Budem 
sa tešiť na stretnutie s vami.

Želám Vám krásne a slnečné jarné dni!

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ  
starostka •

22. FEBRUÁR 2022

Na februárovom zasadnutí sa zúčastnili ôsmi poslanci, osprave-
dlnená bola p. Dubovská. Poslanci prerokovali správy miestneho 
kontrolóra a niekoľko žiadostí o odkup alebo prenájom pozemkov. 
Medzi nimi aj prenájom pri hoteli Ponteo, kde by sa mali neskôr 
vybudovať nabíjacie stanice pre elektromobily. Poslanci tiež 
schválili prenájom Domu záhradkárov pre petangové združenie 
SLOPAK.

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

AKO JE TO S PARKOVANÍM NA CHODNÍKOCH?
Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou sa 
zaviedol zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, 
sa dočkala novely – účinnosť zákazu parkovania sa posúva o rok 
a pol na koniec septembra 2023. Zároveň od účinnosti novely 
nesmú na chodníkoch parkovať dodávky do 3,5 tony, ale len do 
2 800 kilogramov.

ZNENIE NOVELY:

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo 
parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prí-
pustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji 
chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka 

chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou 
značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí 
podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho 
len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom 
prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo 
státím vozidiel.

Obce majú teda rok a pol k dobru, aby sa s parkovaním na chodní-
koch vysporiadali prostredníctvom nových značení a vodiči v tomto 
období nebudú za parkovanie na chodníkoch (okrem vymedzených 
prípadov) pokutovaní.

MÚ •

SMUTNÁ SPRÁVA

Koncom marca nás opus-
til významný Rusovčan 
a dlhoročný starosta, pán 
Alojz Veselovský. Zomrel 
vo veku 86 rokov.

Pán Veselovský sa narodil vo Francúzsku, kde prežil svo-
jich prvých šesť rokov života. Do Rusoviec sa jeho rodičia 
presťahovali z Liptova, keď mal 11 rokov. Ako tajomník 
rusovského Miestneho národného výboru (MNV) začal 
pracovať v roku 1976, po štyroch rokoch sa z neho stal 
predseda MNV a na tejto pozícii zotrval do roku 1989. 
Starostom Rusoviec bol do roku 1998. Stál tiež pri zrode 
dobrovoľného hasičského zboru v Rusovciach. Ako sám 
hovorieval, hasičstvo bolo jeho srdcovkou.

Rusovčania si pána Alojza Veselovského budú pamätať ako 
vždy usmiateho, dobre naladeného a ochotného človeka, 
ktorý sa aj po odchode z funkcie živo zaujímal o dianie 
v našej mestskej časti. Bol neoddeliteľnou súčasťou Dňa 
Rusoviec, kde každoročne zapaľoval našu vatru.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

VEĽKONOČNÉ RUSOVCE 
Rusovce sa tento rok pustili do veľkonočnej výzdoby s obrovskou 
vervou. Sériu výroby veľkonočnej výzdoby odštartovali koncom 
marca naše seniorky a seniori v Humanitnom centre, kde sa zo-
známili s novými metódami maľovania a výzdoby veľkonočných 
kraslíc. Seniorská tvorivá dielňa sa tak niesla v znamení blížiacich 
sa veľkonočných sviatkov, ktoré k jari neodmysliteľne patria. Ich 
výtvory ste si mohli pozrieť ako jarnú dekoráciu na prízemí miestne-
ho úradu. Za spoluprácu ďakujeme kolegyniam z miestneho úradu 
a Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Stromy na námestí sme tak ako minulý rok vyzdobili pestrofareb-
nými vajíčkami a na fontáne na námestí pribudlo megavajíčko s ru-
sovskými motívmi z titulky, ktoré vymaľovala šikovná pani Barbora 
Repková. Jeden zo stromov nám pomohli vyzdobiť aj ukrajinskí 
občania ubytovaní v Rusovciach, keď v rámci svojich pravidelných 
nedeľných stretnutí vyzdobili vajíčka vo farbách ukrajinskej vlajky.

MÚ •

CHCELI BY STE OREZAŤ 
ČI VYPÍLIŤ STROM?
Ak sa v okolí vášho obydlia či priamo na vašom pozemku na-
chádza strom, ktorý by ste chceli orezať, alebo celkom spíliť 
– napríklad z bezpečnostných dôvodov, tak je dobré vedieť, za 
akých okolností je to možné. Aby ste sa svojvoľným konaním 
nedopustili porušenia zákona... 

Orezy a výruby drevín sú posudzované podľa zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a k nemu prislúchajúcej vyhlášky 
č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa tento zákon vykonáva. 

S OREZMI UŽ MOŽNO ZAČAŤ 
Orez drevín sa odporúča vykonávať vo vegetačnom období od 
1. marca do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno 
takýto rez vykonávať v prípadoch rezov produkčných ovocných 
drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia 
alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Využitie 
drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 

POTREBUJEM POVOLENIE NA VÝRUB?
Každá drevina má podľa jej druhu a veľkosti svoju spoločenskú 
hodnotu. Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo 
výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod 
kmeňa nepresahuje 10 cm. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú 
vo výške menšej ako 130 cm nad zemou, sa meria obvod kmeňa 
tesne pod jeho rozkonárením. Ak rozkonárenie nie je jednoznačne 
určiteľné a meranie obvodu kmeňa z uvedeného dôvodu nie je 
možné uskutočniť, meria sa každý kmeň samostatne. Z hľadiska 
nameraného obvodu kmeňa dreviny podľa vyššie uvedeného sa 
vyhodnocuje, či je alebo nie je potrebný súhlas na jej výrub.

KEDY JE MOŽNÝ VÝRUB BEZ POVOLENIA 
•  Na stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo 

výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastoch 
v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami 
zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2. 

•  Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby 
nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 
18 mesiacov odo dňa výrubu.

•  Na stromoch s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 
130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych 
osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú 
územným plánom obce určené na zastavanie.

•  Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, 
pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

V ostatných prípadoch sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu 
ochrany prírody podaním žiadosti o vydanie rozhodnutia na prís-
lušnom miestnom úrade, oddelenie životného prostredia, pričom 
žiadosť sa podáva v dostatočnom predstihu, spravidla najmenej 
60 dní pred plánovanou činnosťou. Orgán ochrany prírody vydá 
rozhodnutie do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní. Po vydaní 
rozhodnutia na výrub dreviny sa tento výrub uskutočňuje najmä 
v čase vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do konca februára. 
V prípade výrubu vo vegetačnom období je možné výrub vykonať 
len na základe vypracovaného ornitologického posudku dokazu-
júceho, že na drevine určenej na výrub nehniezdi chránený druh.

Veronika VANDRÁŠEKOVÁ •
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POSTUP PRÁC PRI REKONŠTRUKCII  
OBJEKTU JEDÁLNE 
Rekonštrukcia objektu školskej jedálne bola plánovaná ako re-
konštrukcia pôvodnej budovy, na ktorú mali byť nadstavené dve 
podlažia – taký bol pôvodný plán. Ako to však v prípade starých 
budov býva, až samotná realizácia ukáže reálny stav budovy. Radi 
by sme vás preto informovali o aktuálnej situácii, k akým zisteniam 
sme počas búracích prác dospeli a aký bude ďalší postup.

Pri búraní objektu boli zistené skutočnosti, ktoré nezodpovedajú 
predpokladom, z ktorých sa vychádzalo pri navrhovaní nosnej 
konštrukcie objektu. Nakoľko k pôvodnému objektu nebola k dis-
pozícii žiadna projektová dokumentácia, pri projektovaní v roku 
2018 sa vychádzalo zo zamerania a z vyhodnotenia sond. Už sme 
vás informovali, že pri odstraňovaní izolačných strešných panelov 
sa zistilo, že ich nemožno demontovať bez poškodenia bočných 
stien a narušenia statiky celej budovy. Statik teda nariadil budovu 
z dôvodu bezpečnosti a hospodárnosti zbúrať. Dôvodom boli najmä 
praskliny, nekompaktný materiál stien s použitím rôznych druhov 
materiálov – pozostatky kvality tzv. akcií „Z“.

Ďalším problémom, na ktorý sme narazili, bola podkladová doska. 
Namiesto 20 cm hrúbky podkladovej dosky, ktorá mala mať výstuž, 
sme objavili podkladovú dosku hrúbky iba 6 cm a bez výstuže. 
Pod podkladovou doskou bola nájdená hlina a dutiny namiesto 
zhutneného štrkového lôžka.

O týchto skutočnostiach sme ani pri najlepšej vôli nemohli vedieť. 
V prípade budov starších ako 50 rokov, budovaných v akcii „Z“ nie 
sú takéto „prekvapenia“ nič výnimočné, skôr naopak. 

Aký bude ďalší postup? V tejto veci intenzívne komunikujeme tak so 
statikom, zhotoviteľom, stavebným dozorom, stavebným úradom 
ako aj s MIRRI SR. Starú pretekajúcu kanalizáciu v havarijnom 
stave vymeníme za novú. Pripravujeme úpravu rozpočtu z dôvodu 
nutnosti vybudovania základovej dosky a nových stien. V zmysle 
projektu sa tiež zosilňujú existujúce základy.

MÚ •

O KRÔČIK BLIŽŠIE K CYKLOTRASE  
MEDZI JAROVCAMI A RUSOVCAMI
Mestská časť Bratislava-Jarovce podala žiadosť o stavebné povolenie na cyklotrasu Jarovce – Rusovce, čím je o krôčik bližšie 
k cyklotrase, ktorá má v dĺžke 1 500 metrov spájať Jarovce s Rusovcami. 

Cyklotrasa má viesť po oboch stranách cesty medzi Jarovcami a Rusovcami. Pre každý smer bude určená jedna strana. Cyklo-
chodník bude v bezpečnom odstupe od cesty oddelený zeleným pásom. Z Rusoviec sa možno napojiť na cyklotrasu na hrádzi, 
dosiahne sa tým spojenie s dunajskou hrádzou.

MÚ •

Aj tento rok pokračujeme v organizovaní športových podujatí. 
Rusovský virtuálny beh sa uskutoční od 5. do 8. mája. Tak ako 
minulý rok, aj teraz si môžete vybrať jednu z dĺžok trate: 1 km, 
3 km, 5 km a 10 km. Prihlásenie sa na beh je zdarma. Štartovné 

sa neplatí. Prihláseným účastníkom e-mailom zašleme štartovné 
číslo a pokyny na zaslanie výsledkov behu. Všetky inštrukcie 
nájdete na facebooku mestskej časti https://www.facebook.
com/MestskaCastBratislavaRusovce. 

3. ROČNÍK RUSOVSKÉHO VIRTUÁLNEHO BEHU

Takmer šesťdesiat z nich sa dostalo aj 
k nám do Rusoviec. Prichýlili ich viacerí 
z vás, ktorí sa zapojili do spolupráce s mi-
movládnymi organizáciami, ktoré koordinujú 
pomoc ukrajinským utečencom. 

Hneď v prvých dňoch vypuknutia uteče-
neckej krízy spustila mestská časť online 
dotazník, ktorým zmonitorovala možnosti 
poskytnúť ubytovanie, stravu či dobrovoľ-
nícku prácu vo vlastných radoch. Prihlásilo 
sa takmer 50 ľudí ochotných pomôcť nám. 
Za čo im chceme úprimne poďakovať! 

Zároveň sme začali s prípravou tzv. nú-
dzového ubytovania, v našom prípade roz-
hodnutie padlo na telocvičňu ZŠ (nakoľko 
disponuje sprchami, niekoľkými toaletami 
a má samostatný vchod). Okresný úrad, 
ktorý nás (za štát) v tejto problematike 
centrálne riadi a metodicky usmerňuje, 
nám príkazom nariadil mať zabezpečené 
ubytovacie kapacity pre 50 osôb (kapacita 
telocvične je nastavená na max. 30 osôb). 

Do telocvične sme zakúpili a položili lino-
leum, ktoré bude chrániť pred dvomi rokmi 
renovovanú palubovku, pred vchod sme, 
v spolupráci s DHZO a našim Rusekom 
osadili vojenský stan, kde by mala prebie-
hať administratíva a testovanie utečencov. 
Vo vyhlásenej zbierke ste nám pomohli 
toto provizórne bývanie vybaviť posteľa-

mi, prikrývkami, hygienickými potrebami 
a suchou stravou.

V súčasnosti je systém redistribúcie utečen-
cov rotačný. To znamená, že vždy počas 
niekoľkých dní preberá zodpovednosť za 
koordinovanie, prevoz a ubytovanie, jeden 
z 8 krajov Slovenska. Bratislavu čaká takáto 
„pohotovosť“ opäť na konci mesiaca apríl. 
Ak sa naplnia kapacity ubytovania vo väč-
ších mestských častiach, prídeme na rad 
aj my v Rusovciach. Ak sa tak udeje a už 
vyzbierané veci nebudú postačovať, určite 
vás opäť oslovíme s prosbou o pomoc. 

UKRAJINSKÍ ODÍDENCI 
V RUSOVCIACH

K dnešnému dňu máme v Rusovciach uby-
tovaných približne 60 ľudí, ktorí v dôsledku 
konfliktu opustili svoje domovy na Ukrajine. 
Sú to prevažne ženy a deti. V našej ZŠ 
máme aktuálne umiestnené 4 deti a v MŠ 
jedno dieťa. 

Mestská časť od prvých chvíľ koordinovala 
pomoc odídencom. Aktívne vyhľadávala 
a umiestňovala odídencov priamo do rodín, 
aby im vytvorila lepšie podmienky na ďalšiu 
integráciu. Zriadili sme samostatnú komu-
nikačnú skupinu v aplikácii Viber, kde nám 
odídenci zasielajú svoje požiadavky, otázky 
či prosby, ktoré priebežne riešime. Zároveň 
sme im poskytli priestory Hasičskej zbrojni-
ce, kde je v sobotu dopoludnia poskytovaná 
psychologická pomoc, pre tých, čo o ňu 
požiadajú. V nedeľu od 15:00 do 17:00 je 
pre nich organizované pravidelné spoločné 
stretnutie pri káve a koláčiku. Naša matrika 
priebežne prihlasuje odídencov na dočasný 
pobyt v Rusovciach a v spolupráci s eko-
nomickým oddelením spracováva žiadosti 
o finančný príspevok na ubytovanie.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky v sú-
vislosti s prihlásením alebo ubytovaním 
ukrajinských odídencov, kontaktujte nás na 
tel. č. 02/6820 7027, radi vám pomôžeme.

MÚ •

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Príspevok na ubytovanie: https://www.bratislava-rusovce.sk/pomoc-ukrajine 

Asistenčné centrum Bratislava: https://bratislava.sk/sk/bratislava-pre-ukrajinu 

Súhrnné informácie o pomoci Ukrajine: https://ktopomozeukrajine.sk 

Ako malé poďakovanie pre Rusovčanov za nezištnú pomoc a ochotu, pripravili ukrajinskí susedia 
veľkonočnú výzdobu jedného zo stromov na námestí pri fontáne.

AJ RUSOVIEC SA DOTKLA VOJNA NA UKRAJINE
Od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine už uplynuli dva mesiace. Z obavy o svoju 
bezpečnosť utieklo na Slovensko niečo viac ako 300 tisíc, prevažne žien a detí, obyvateľov 
nášho východného suseda. 
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Každá doba má svoje malé i veľké starosti. Niektoré sa dajú vyriešiť 
dosť jednoducho. Napr. riadiť sa dvomi dosť starými pravidlami. 
Nerob iným, čo nechceš aby robili tebe a spomeň si, že máme všetci 
jedného Otca, ktorý nás stvoril. A spravodlivosti a dobra je v mo-
mente na svete viac. Čo ale s veľkými problémami, ktoré nevieme 
ovplyvniť a sa nás bytostne dotýkajú, ak nie priamo, tak strachom, 
neistotou, otázkami až rezignáciou a útekom do privátnej „bubli-
ny“. Dnes je to pandémia, vojna, či ekologické katastrofy. Aj v tom 
najhoršom, nemusí byť človek odkázaný len sám na seba. Podľa 
legendy priletel k Ježišovi na kríž vtáčik a spieval mu do ucha, aby 
zmiernil jeho bolesti. Malá kvapka krvi vystrekla aj na neho a sfarbila 
mu bruško na červeno. Aj starí Rusovčania poznajú Rotkehlchena. 
Červienku. Koľkí práve dnes pomáhajú iným. A ak to nie je možné, 
ešte sa môže človek obrátiť o pomoc na svojho Boha. Kde končia 
ľudské možnosti, je ešte modlitba. Ako napr. táto, z r. 1838:

Bože, daj nadbytku hranice,
ale hranice nech sa stanú zbytočnými.
Daj, aby sa ľudia nedostávali falošne k peniazom,
ale nech sa k nim nedostanú ani falošní ľudia.
Vezmi manželkám posledné slovo
a manželom pripomeň ich prvé.
Daruj našim priateľom viac pravdy
a pravde viac priateľov.
Polepši úradníkov a obchodníkov, 
ktorí sú síce činní, ale nie dobročinní.
Daj, aby členovia vlády rozumeli lepšie ľuďom
a ľudia, aby mali lepšiu vládu.
Bože, staraj sa o nás tak, aby sme prišli do neba,
ale prosím Ťa, nie ihneď.

Nech nám Veľká noc pripomenie „vzkriesenie“ zo smrti a z každej 
krízy, zla, strachu a neistoty.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

Pred dvoma rokmi, krátko pred Veľkou nocou počas prvého lock- 
downu, vyšla kniha prezentujúca sa provokatívnym popisom a (pre 
veriacich) šokujúcim názvom: Nechte Boha odejít. Spomenul som si na 
ňu teraz, keď sedím doma s covidom a uvedomujem si, že naozaj ešte 
stále nezmizol. A zároveň máme okolo seba nové problémy a nové 
výzvy. Prípadná nespokojnosť s vývinom situácie býva spôsobená 
vlastnými predstavami, ktoré vykresľovali a plánovali prítomnosť 
inak. Nepovažujem predstavy za zlé, veď je prirodzené vysvetľovať 
si svet pomocou vlastných myšlienok, zatriediť, zadefinovať, čo je 
dobré, čo zlé. Čo ak sa javí realita inak? Občas zistím, že som mal 
mylné predstavy, ale, veď mýliť sa niekedy môžeme. Dôležité je, či 
svoje predstavy otvoríme možnostiam vidieť nové veci, nové mož-
nosti, nové cesty.

V onej knihe je to o otvorení predstáv o Bohu, o rozdiele medzi 
náboženstvom a vierou. Náboženstvo je typická ľudská predstava. 
„V náboženstve človek triedi, popisuje, manipuluje, spoločensky užíva 
a mocensky zneužíva: má Boha v hrsti. Vierou človek oslobodený od 
náboženstva otvára zaťatú ruku a púšťa, čo má v hrsti, aby mohol 
podať pohár vody smädnému.“ Alebo utekajúcemu, ktorý to potre-
buje, ako vidíme v posledných týždňoch u ochotných dobrovoľníkoch 
v cirkvi, humanitárnych organizáciách, u jednotlivcov.

Veľká noc ukazuje, že nové veci sa dejú, ďaleko za našimi predsta-
vami. Uvidíme, keď sa otvoríme.

Martin KMEC 
evanjelický a. v. kaplán •

• FARNOSŤ

VZKRIESENIE

• FARNOSŤ

NECHAJTE PREDSTAVY ODÍSŤ

Oznam o termíne prijímania Žiadostí o prijatie dieťaťa na 
predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej 
škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce 
pre školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a po dohode so zriaďovateľom, sa prijímanie žiadostí o prijatie 
dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023 uskutoční 
v termíne od 2. mája do 6. mája 2022, a to nasledovne: 
• 2. mája 2022 pondelok v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.,
• 3. mája 2022 utorok v čase od 10.30 hod.do 13.30 hod.,
• 4. mája 2022 streda v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.,
• 5. mája 2022 štvrtok v čase od 10.30 hod. do 13.30 hod.,
• 6. mája 2022 piatok v čase od 10.30 hod. do 12.30 hod.

Pri prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa zákonný zástupca 
dieťaťa:
•  vyplní elektronickú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole umiestnenú na webovom 
sídle školy – zsrusovce.sk. v sekcii Materská škola,

•  predloží materskej škole vytlačenú a zákonnými zástupcami/
zákonným zástupcom podpísanú Žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole,

•  predloží Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, 
potvrdenie musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní 
dieťaťa (žiadosť podaná bez tohto potvrdenia je neúplná 
a nemožno ju akceptovať).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v ma-
terskej škole zákonní zástupcovia doručia:
•  osobne v uvedenom termíne a čase,
•  poštou, na adresu: Základná škola s materskou školou, 

Vývojová 228, 851 10 Bratislava.
V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľ ZŠ s MŠ roz-
hodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom 
roku 2022/2023 do 30. júna 2022.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia dieťaťa a formuláre 
nájdete tu: http://zsrusovce.sk/new/prijimanie-deti-do-ms/

• ŠKOLA

VÝSTAVA NA 
MIESTNOM ÚRADE
Po dlhej covidovej dobe, kedy vyučo-
vanie skupinových odborov bolo často 
prerušované, sa tešíme opäť zo spoloč-
ného prezenčného učenia a tvorenia. Od 
začiatku školského roka sme sa s deťmi 
venovali rôznym témam a nie je žiadna, 
ktorá by sa vo výtvarnom umení nedala 
spracovať. Často vychádzame nielen 
z dejín umenia, ale inšpiráciou nám sú aj 

iné kultúry a krajiny, rozprávky, príroda, 
ale aj spoločenské dianie. 
Sme radi, že môžeme prezentovať naše 
šikovné deti aj vo verejne dostupných 
priestoroch na chodbách Miestneho úradu 
Bratislava-Rusovce a vďaka tomu potešiť 
nielen samotných autorov prác, ale aj náv-
števníkov. Pre našich žiakov je to motivácia 
do ďalšej výtvarnej činnosti. Výstava prác 
potrvá do konca mája.

Mgr. Kristína VEČERKOVÁ 
SZUŠ •

Pri príležitosti mesiaca knihy sme pripravili 
pre našich štvrtákov dobrodružné eko-fi-
lozofické predstavenie „Košatý príbeh 
o strome“, ktoré zahrali bábkoherci na 
motívy knihy Strom od slovenskej autorky 
žijúcej vo Fínsku Alexandry Salmely. Je to 
dobrodružný príbeh o ľudskej krátkozrakosti 
a nenásytnosti, v ktorom si zahrali talento-
vaní bábkoherci Lukáš Tandara a Mariana 
Bódyová. Témou hry je vzťah človeka k prí-
rode a životnému prostrediu. Scéna a bábky 
vznikli z odpadu, prírodných materiálov 

a vecí, ktoré dostali „druhú šancu“. Hra 
divákov presvedčila, že niekedy je lepšie 
„byť“ ako „mať“. Kniha, ktorú sme na tomto 
podujatí prezentovali, je silným ekologickým 
posolstvom. A otázka, že prežijeme, len ak 
budeme ochotní deliť sa a spolupracovať, je 
kľúčová tak pre nás, ako i naše deti, najmä 
v dnešných dňoch. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
v rámci projektu Tajuplný svet v rusovskej 
knižnici. Ďakujeme. 
Zároveň vás pozývame do rusovskej kniž-

nice. Príďte si v pondelok alebo vo štvrtok 
(15:00 – 18:00 hod.) vybrať tú svoju knižku.

Judita TRNOVCOVÁ •

MAREC – MESIAC KNIHY
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Po náročných dvoch rokoch spojených 
s bojom proti pandémii sme si nestihli 
vydýchnuť a naše mesto zasiahla ďalšia 
kríza. Tentokrát jej pôvodcom nie je ne-
viditeľný vírus, ale sám človek. V rámci 

Slovenska sa Bratislava stala prirodzeným 
cieľom ľudí na úteku z Ukrajiny. Magistrát 
od začiatku utečeneckej krízy vytvoril na 
hlavnej stanici miesto prvého kontaktu 
(tzv. hotspot), kde poskytujeme prvotnú 
podporu pre ľudí na úteku, ktorí pricestujú 
vlakom z východu republiky. Ide o podporu 
pri získaní základných informácií, presme-
rovanie na štátne ubytovanie, prípadne 
pomoc s tranzitom ďalej na západ. Do 
práce na stanici sa zapojilo veľa dobro-
voľníkov z magistrátu i mestských firiem. 
Mesto pripravilo a koncom marca otvorilo 
veľkokapacitné asistenčné centrum na 
Bottovej ulici (bývalá dočasná autobusová 
stanica), kde v spolupráci s cudzineckou 
políciou a viacerými neziskovkami dosta-
nú ukrajinskí občania pomoc v súvislosti 
s ich pobytom na Slovensku. Kapacita 
centra je 2500 ľudí denne. Intenzívne sa 
pracuje aj na integrácii ľudí z Ukrajiny, či 
už vytváraním miest v školách a škôlkach, 
zapájaním základných umeleckých škôl 

a centier voľného času do starostlivosti 
o deti, ako aj zaraďovaním dospelých na 
trh práce. Mesto im aktívne sprostredkúva 
možnosti zamestnania sa v mestských or-
ganizáciách a podnikoch, čím získava inak 
nedostatkovú pracovnú silu a pomáha im 
zaradiť sa do života na Slovensku.

Jar prináša zvýšenú aktivitu pri starost-
livosti o mestské ulice i zeleň. Namiesto 
zimnej údržby sa cesty a chodníky re-
konštruujú. Tento rok je na ich obnovu 
vyčlenených viac ako 10 mil. eur. Okrem 
skrášlenia ulíc vysadenými narcismi a tuli-
pánmi aj tento rok pokračujeme v projekte 
10-tisíc stromov. Tie takisto skrášľujú naše 
okolie, ich hlavná funkcia však je ochla-
dzovať mesto, zadržiavať vodu v území 
a tým prispievať k znižovaniu následkov 
klimatickej zmeny v meste. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •
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1.  Upravili sme priestory školskej telocvične na ich využitie 
ako dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny.

2.  Vybudovali sme nový podstavec pod zreštaurovanú 
drevenú sochu Ukrižovaného na vstupe do Rusoviec, 
keďže pôvodný už doslúžil.

3.  Ukončili sme práce na zateplení fasády budovy Hasič-
skej zbrojnice.

4.  Na jar sme pripravili aj stromy – orezmi sme upravili 
ich koruny. 

5.  Pomohli sme pri veľkonočnej výzdobe na námestí pri 
fontáne.

6.  Osadili a opravili sme mobiliár v mestskej časti.

1. 3.2.

6.5.4.

Mgr. art. PAVOL ŠEVČÍK 
Reštaurátor, bývajúci v Čunove, ktorého 
dočasným pôsobiskom boli prvé tri mesiace 
tohto roka verejné priestranstvá v Rusovciach, 
kde pomáhal zachraňovať naše sakrálne 
pamiatky. Zoznámte sa – Mgr. art. Pavol Ševčík.

Pán Ševčík, aká bola vaša cesta k reštaurátorstvu?  
Predsa len, nie je to veľmi rozšírené povolanie.
K reštaurovaniu ma priviedla moja mama, ktorá sa venovala pa-
miatkam po investičnej stránke a v 90. rokoch sa podieľala aj na 
rekonštrukcii rusovského kaštieľa. Mal som to šťastie, že som sa 
mohol po skončení strednej umeleckej školy na tejto rekonštrukcii 
podieľať ako brigádnik a považujem to za začiatok mojej pracovnej 
kariéry. Všetko sa to vlastne začalo tu v Rusovciach. Práce na re-
konštruovaní kaštieľa sa neskôr zastavili, ja som sa dostal na vysokú 
školu a od jej skončenia až doteraz sa venujem reštaurovaniu.

Inklinovali ste k umeleckej tvorbe a podobne 
zameraným koníčkom už v detstve?
Ani nie. Na strednej škole sme síce mali umelecké stolárstvo, ale 
tam ma to ešte neoslovilo. U mňa to začalo všetko až po skončení 
strednej školy.

Čo bolo tým zlomovým momentom?  
Žeby náš rusovský kaštieľ?
Kaštieľ bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou. A na druhej strane, 
nevedel som si sám seba predstaviť ako pracujem celý deň zatvo-
rený v dielni. Práca s drevom nebolo pre mňa to pravé orechové.

Za prácou cestujete vo väčšine prípadov vy, reštaurátori, 
keďže len niektoré z pamiatok je možné preniesť 
do interiéru. Kde všade môžeme obdivovať výsledky 
Vašej práce? 
Z posledných prác spomeniem napríklad kamennú vežu Františ-
kánskeho kostola, v nadväznosti na to pôvodnú časť veže, ktorú 
nájdete v sade Janka Kráľa, fontány v Levoči, oltáre v Piaristickom 
kostole v Nitre, práce sme robili aj na Oravskom hrade, reštaurovali 
sme aj synagógu v Senci, či fasády v Šamoríne. Je to pestré, mojou 
doménou je najmä kameň.

Čo bola pre vás najväčšia výzva?
Asi veža Františkánskeho kostola. Časť veže bola z 19. storočia, 
prízemie a prvá časť veže z obdobia gotiky a boli dosť zničené. Bola 
to fyzicky náročná práca, kde sme chodili po lešení do výšky 50 
metrov. Ale napĺňalo ma to a bavilo, pretože to všetko prebiehalo 
vo vonkajšom prostredí. 

A čo rusovské sakrálne pamiatky, ktoré ste dokončili 
pred pár dňami. V akom stave ste ich našli?
Z rusovských pamätihodností, ktoré sme teraz reštaurovali, bol 
veľkou výzvou stĺp Svätého Antona. Pochádza z roku 1719, posta-
vený bol po morovej epidémii a je umiestnený pred kostolom sv. 
Márie Magdalény. Stĺp je kompletne postavený z kameňa a doteraz 
nebol nikdy rozobraný, aj keď na ňom nejaké zásahy v minulosti 
robené boli. Stĺp bol vychýlený a staticky narušený. Socha bola 
popraskaná (aj zvnútra) a našli sme aj neodborne urobené zásahy 
cementom. Môžem povedať, že tento stĺp bol z hľadiska práce zo 
všetkých rusovských pamiatok, najkomplikovanejší. Samotný origi-
nál sa nám našťastie podarilo spevniť, doplnili sme úbytky – časti, 

ktoré chýbali a samotnú sochu sme nakoniec nemuseli nahrádzať 
kópiou, ako sme pôvodne predpokladali. Takto bude môcť stĺp 
slúžiť naďalej pôvodnému zámeru. 

Veľkou premenou prešla aj socha Ukrižovaného  
na vstupe do Rusoviec.
Kríž bol pravdepodobne prenesený v roku 1991. Korpus Krista je 
vyrobený z liatiny a povrch upravený zinkom. Pravdepodobne pri 
prevoze vznikla trhlina, kadiaľ sa do sochy dostávala voda a táto 
korodovala. Trhlinu bolo treba zvariť, stmeliť a zaretušovať pozin-
kovaním. Ďalší problém bol samotný kríž a jeho statika. Betónový 
základ bol sadnutý a vychýlený a drevo kríža už bolo dožité. Oboje 
bolo potrebné vymeniť. Kríž bol vyrobený nanovo z dubového dreva 
z Krupiny a osadený na podstavec. Výmenu podstavca tohto kríža 
sme zrealizovali v spolupráci s Rusekom.

Ako dlho sa budeme môcť tešiť z takto krásne vynovených 
pamiatok? Ako dlho vydržia v súčasnom stave?
Za počasie, žiaľ nezodpovedáme, ale keď prihliadneme na bežné 
podmienky, ktoré tu máme, mali by vydržať minimálne 20 – 30 
rokov. Jediné, čo by som odporučil, je natrieť drevený kríž po roku 
alebo dvoch lazúrou, pretože drevo bude prirodzene pracovať. 
Čo sa týka kamených sôch, tam by som odporučil údržbu po 
siedmich rokoch, v opačnom prípade začnú obrastať machom, 
náletmi a mikroflórou. Materiály, ktoré sme použili pri obnove, totiž 
majú takúto životnosť (napr. hydrofobizácia stráca na životnosti 
pôsobením slnečného žiarenia). 

Je práca aj Vašim hobby? Ako zvyknete relaxovať?
Čiastočne áno, ale pretože práce je veľmi veľa, občas si od nej 
potrebujem aj oddýchnuť. Najlepším relaxom je pre mňa chodenie 
na ryby a do prírody. 

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

Ľubica FARKASOVÁ •
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KRÍŽOVKA
Každý z nás pozná malý kostolík v južnej časti rusovského parku. Donedávna bol ešte 
zamknutý a opustený, dnes víta hostí na kávičku, koncert či výstavu. Kostol sv. Víta znovu 
ožil a tak ako od dávnych čias, aj dnes je miestom stretávania sa ľudí. Patrónom tejto 
najstaršej rusovskej sakrálnej pamiatky je svätý Vít. Viete, kto to bol? 

Svätý Vít pochádzal zo Sicílie, narodil sa vo vznešenej rodine. Ku kresťanstvu ho priviedli 
jeho pestúnka a vychovávateľ. Za svoju vieru však boli prenasledovaní. Legenda hovorí, 
že na príkaz samotného cisára boli Vít a jeho vychovávatelia hodení do kotla s horúcim 
olejom, predhodení levom a mučení na mučidlách. Akokoľvek sa ich pokúšali zabiť, anjel 
ich vždy oslobodil. Nakoniec ich preniesol k rieke, kde v pokoji zomreli. Iná legenda zas 
hovorí, že napokon boli predsa len popravení. Či je to pravda nevieme, ale svätý Vít je 
dodnes uctievaný a obľúbený svätec. Je patrónom hercov, komediantov, tanečníkov, 
mládeže, hostinských, baníkov, kováčov, lekárnikov a ani tu zoznam zďaleka nekončí. 
Je tiež patrónom chorých na epilepsiu, ľudovo (tajnička)
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VODOROVNE: A. Skladací turistický prístrešok – 
ochrana nôh – štát na strednom východe – arabský 
kôň. B. Koleso – Prvá časť tajničky – číselné 
označenie bodu. C. Nie my, ale ... – český šľachtic 
zo Strakoníc (Bavor) – strom s chvejúcimi sa listami 
– vlastniť. D. Ponoril do vody – v staroegyptskom 
náboženstve „životná sila“ (ka) – typ tlačového 
písma, kurzíva. E. Rieka na východnom Slovensku 
a na Ukrajine – operná sólová skladba – bublinová 
vrstva na tekutine – mužské meno (8.3.) – predlož-
ka (smer do blízkosti niečoho). F. Brzdil, hamoval 
– krík s bielymi kvetmi a červenými bobuľami 
– vežové hodiny. G. Patriaca ose – hlboký mužský 
hlas – symetrála - temnota – patriace mne. H. Ná-
stroj na lisovanie – predložka (smerovanie nižšie 
od niečoho) – malomeštiak – štípajúci hmyz – sila. 
I. Chemická značka pre rádium – žiaci internátnej 
školy pre výchovu dôstojníkov – africký bocianovitý 
vták – na tomto mieste. J. Obkrúti, ovinie – prehra 
v šachu – v latinčine „za“ (pro) – mesto v Bavorsku. 
K. Mužské meno (Albert) – oslovenie pána – rannú 
vlahu na tráve – chytí, uchopí. L. Tamtá – „tri“ po 
maďarsky – privlastňovacie zámeno – údajov. 
M. Druhá a posledná časť tajničky.

ZVISLE: 1. Smrť, skonanie – sklon dvoch stýka-
júcich sa čiar – stroj vykonávajúci činnosť podľa 
programu. 2. Váhová jednotka (1 000 kg) – zhášajú 
oheň vodou – peňažná sústava (štátu). 3. Aladár 
– vlastní – ihličnatý strom so vzácnym drevom 
– kniha obsahujúca učenie islamu. 4. Pravdaže, 
áno, ale – rúcajú, búrajú – remíza v šachu – určitý 
člen v angličtine (the). 5. Zdráhal (sa), okúňal (sa) 
– pichá (nožom, dýkou) – moridlo na úpravu mäsa. 
6. Zabávajú (sa), veselia (sa) – veľké drevené nádo-
by – susedná planéta. 7. Jednotka rýchlosti vod-
ných plavidiel – cestovný doklad – urči, ustanov. 
8. Veľká ušatá sova – kapustová zelenina – osobné 
zámeno – temeno. 9. Ivan - záporná častica (ani) 
– existujem – jeden z 5 útvarov zakončujúcich 
dlaň. 10. Šarhovia – mravec po anglicky (ant) 
– používané v baroch. 11. Ženské meno (26. 7.) 
– rímsky boh lásky – úžitok. 12. Ponúkalo – anglic-
ká skratka pre „čo najskôr“ (as soon as possible 
– ASAP) – ujec, strýko. 13. Podmienková spojka 
– poplach – v arabských krajinách vlnený mužský 
plášť – kráľ zvierat. 14. Príslušník menšiny – (byť) 
v móde – kameňolom – ponúkne miestom, posadí. 
15. Útok – americká prériová šelma – prednosta 
kláštora. 16. Úspešný podnikateľ v obuvníctve 
– ujo, strýko – privíta.

LEGENDA

Z-BOX V PREVÁDZKE 
AJ V NAŠEJ MESTSKEJ 
ČASTI
K Balíkoboxu a AlzaBoxu na Gerulatskej ulici, vedľa pošty, 
pribudla ďalšia možnosť vyzdvihnutia zásielok – Z-BOX od 
spoločnosti Packeta.

Z-BOX je samoobslužné výdajné miesto, vďaka ktorému si 
zásielku vyzdvihnete vtedy, keď máte čas. Je k dispozícii 24/7, 
stačí si na svojom mobile stiahnuť a zapnúť aplikáciu Packeta, 
GPS a bluetooth a schránka sa sama automaticky otvorí. 

Upozornenie: Z-Box neobsahuje platobný terminál. Platba 
zásielky sa vykonáva priamo v e-shope alebo v aplikácii 
spoločnosti.

MÚ •

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU 
RUSOVSKÉHO 
KAŠTIEĽA ODOVZDANÁ
V polovici marca zástupcovia petičného výboru odovzdali do 
podateľne Úradu vlády SR podpisové hárky s petíciou za záchra-
nu Rusovského kaštieľa. Petíciu podporilo spolu viac než 5-tisíc 
občanov.

Stretnutia so zástupcom vedúceho ÚV SR p. Kuljovským sa 
zúčastnila aj starostka mestskej časti a požiadala o informáciu 
o aktuálnom priebehu súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa, 
čeľadníka a priľahlého parku.

V čase písania tohto článku bol celý proces obstarávania po-
zastavený, keďže Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol, na 
základe námietky jedného z uchádzačov, o predbežnom opatrení. 
V preklade to znamená, že verejné obstarávanie, ktoré je v štá-
diu vyhodnocovania pripomienok, sa môže predĺžiť aj o ďalšie 
4 mesiace. V hre je aj možnosť zrušenia aktuálneho verejného 
obstarávania a vyhlásenie úplne nového, čo by mohlo celý proces 
predĺžiť o viac než rok. 

Zástupcov ÚV SR sme upozornili, že neustále sa predlžujúci proces 
obstarávania má nenapraviteľné a devastačné následky pre rusov-
ský kaštieľ. Zároveň sme apelovali, aby pri príprave harmonogramu 

realizácie bola rekonštrukcia verejnej časti parku ako aj čeľadníka 
presunutá na čo najskorší možný termín, aby aspoň tieto časti 
mohla verejnosť využívať v dohľadnej dobe.

Napriek nie priaznivým informáciám o stave verejného obstarávania 
nestrácame vieru, že rusovský kaštieľ sa stane pre našich vládnych 
predstaviteľov jednou z top priorít.

MÚ •

Aj v tomto roku bude prebiehať monitoring liahnisk komárov 
v Rusovciach a bezprostrednom okolí. Minuloročné zásahy 
viedli k výraznému zníženiu množstva komárov počas celej 
sezóny a boli hodnotené ako veľmi úspešné.

Celý monitoring je ale založený na práci dobrovoľníkov, bez 
ktorých tento projekt nemožno realizovať. Je nás stále málo, 
pridajte sa k nám, nech zvládneme aj túto sezónu. Odme-
nou nám všetkým budú pokojné letné večery bez otravných 
húfov komárov. Zaškolíme vás a poskytneme vám potrebné 

pomôcky. Liahniská monitorujeme spravidla cez víkendy 
a ak nás bude dostatok, kontroly liahnisk každému zaberú 
len niekoľko desiatok minút. 

Ak sa rozhodnete pomôcť dobrej veci, dajte nám vedieť na 
podnet@bratislava-rusovce.sk, cez aplikáciu SOM Rusovce 
alebo správou na FB stránke facebook.com/MestskaCastBra-
tislavaRusovce. 

Tím lovcov komárov, Paľo MOKRÁŇ •

Počuli ste, čo sa stalo? To je škandáááál!
V Bratislave straší vo veži! Neveríte?
OZ Dobrí susedia v spolupráci s kamarátmi 
Mariannou, Vladkom, Palim a Sisou pripra-
vilo pre vás ďalšiu outdoorovú zážitkovú 
hru PRÍBEHY PANI BRATISLAVY. Pani 
Bratislava vás prevedie Starým Mestom 
a rozpovie vám všakovaké príbehy o na-
šom meste. A možno sa budeme aj trochu 
báááááť! Čo vy na to? 8 stanovísk, 8 úloh 
a na záver prekvapenie. Tak neváhajte, klik-
nite na www.panibratislava.sk a poďte hrať!

Valéria KMEŤOVÁ a Petronela LAKATOŠOVÁ  
OZ Dobrí Susedia •

BRIDŽ – CHCETE O ŇOM 
NIEČO VEDIEŤ?

Hrá sa žolíkovými kartami. Môžete ho hrať 
doma vo štvorici, môžete ho hrať cez inter-
net. Hrá sa aj súťažne, podobne ako šach, 
bridž patrí medzi duševné športy. Ak sa 
chcete dozvedieť niečo viac, napíšte na 
pavel.mokran@gmail.com. Ak bude záu-
jem, dohodneme sa na prezentácii bridžu, 
účastníci dostanú zdarma knihu Bridž pre-
važne vážne.

Pavel MOKRÁŇ st. •

BEŽCI A NORDICKÍ 
CHODCI SA MÔŽU TEŠIŤ 
NA NOVÉ TRASY

V blízkej budúcnosti sa začne naplno rea-
lizácia spoločného cezhraničného projektu 
Gerulata – Carnuntum. Okrem mnohých 
iných zaujímavých aktivít, vybudujeme aj 
dve bežecké trasy. Tie sa budú začínať 
v Rímskom parčíku pri zastávke MHD, 
budú viesť popri múzeu Antická Gerulata 
a následne po lesných cestách v katastri 
obce. Trasy sú určené pre rekreačných 
bežcov a milovníkov severskej chôdze 
(nordic walking). V rámci projektu vybudu-
jeme dve trasy – 3 km a 4,5 km. Kto sa po 
nich prejde alebo prebehne, uvidí rímsku 
pamiatku Gerulata, rusovské lesy, jazero 
aj hrádzu, na ktorej si v prípade potreby 
môže trasu ľubovoľne predĺžiť. Veríme, že 
tento projekt privedie ďalších ľudí k športu 
a zdravému životnému štýlu v Rusovciach.

MÚ •

LOVCI KOMÁROV – HĽADÁME NOVÝCH DOBROVOĽNÍKOV

ZAŽI OUTDOOROVÚ 
HRU S PANI 
BRATISLAVOU
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Vytlačené na recyklovanom papieri

OCHRANA 
PRED POŽIARMI
S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok čoraz čas-
tejšie stretávame s údržbou záhrad, dvorov a okolia po uplynulej 
zime, ktorá sa spája s vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stro-
mov. V mnohých prípadoch sa vypaľovanie porastov bylín, kríkov 
a stromov končí zásahom hasičov. Toto obdobie dlhotrvajúceho 
sucha a teplého počasia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické 
a považuje sa za čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

V podmienkach na území Bratislavy možno za toto obdobie pova-
žovať mesiace marec až august. Na základe dlhodobého sledovania 
požiarovosti, práve v týchto mesiacoch vzniká na území Bratislavy 
veľké množstvo požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz 
rozšíria aj na lesný porast.

Zopakujme si preto základné zásady:

ZAKÁZANÉ: Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovanie suchých 
bylín, tráv, buriny alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni a po ich 
zapálení sa oheň voľne šíri po ploche.

ODPORÚČANÉ: Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestran-
stve je spaľovanie zvyškov konárov stromov a kríkov, ktoré sa 
získavajú napr. rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách 
alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu a pália sa 
na bezpečnom mieste.

UPOZORNENIE: Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickej osobe 
pokuta až do sumy 331 € a právnickej osobe, fyzickej osobe 
– podnikateľovi až do sumy 16 596 €.

HaZÚ hl. mesta SR Bratislavy • 

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 

OPTICKÁ SIEŤ NA ÚZEMÍ RUSOVIEC
O budovanie optickej siete na území Rusoviec požiadali spoločnosti 
Orange a Slovak Telekom. Na stavebný úrad predložili príslušnú 
dokumentáciu. Majitelia pozemkov, cez ktoré majú siete viesť, 
uplatnili námietky v konaní. Stavebný úrad sa s námietkami vyspo-
riadal. Aktuálny stav je taký, že obom spoločnostiam bolo vydané 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré ich oprávňuje začať 
budovať siete. Spoločnosť Orange ukončila stavebné práce, no 
spustenie ich siete do prevádzky je naviazané na ukončenie prác 
spoločnosti Slovak Telekom. Termín ukončenia prác zo strany 
spoločnosti Slovak Telekom v súčasnosti nie je známy.

MÚ • 

ROZKVITNUTÉ RUSOVCE
Keď na jeseň magistrát vysádzal po Bratislave záhony cibuľovín, 
tešili sme sa na miestnom úrade, že do výsadby boli na žiadosť 
starostky zahrnuté aj Rusovce. Teraz na jar, keď zakvitli, tešia aj 
všetkých Rusovčanov a návštevníkov Rusoviec.

MÚ •
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