
Rímske dni, ktoré sa konali začiatkom 
septembra, boli nabité programom – od 
detského tábora s rímskou tematikou, 
cez popularizačné prednášky o Rímskej 
ríši a živote v nej, odbornú konferenciu na 
tému „Rimania a antický svet v 21. storočí“, 
komentované prehliadky Gerulaty, tvorivé 
dielničky a workshopy pre deti, premietanie 
filmov s rímskou tematikou, až po ich vyvr-
cholenie – Rímske hry a premiéru nového 

hraného historického dokumentárneho 
filmu GERUCA.

Jubilejný 25. ročník Rímskych hier tento 
rok organizovala mestská časť Bratislava- 
Rusovce a veľmi sa tešíme, že sa podľa 
vašich pozitívnych reakcií, vydarili. Všetci 
sme sa tak mohli preniesť takmer dvetisíc 
rokov dozadu a prežiť život rôznych vrstiev 
obyvateľstva Rímskej ríše, od vojska až po 

cisársky dvor. Viac sa dozviete na stra-
nách 14 a 15.

02  S A M O S P R Á V A
  Aktuálny stav 

projektov

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

  Rímske hry

04   T É M A
  Voľby 

JUBILEJNÝ 25. ROČNÍK 
RÍMSKYCH HIER  
SA VYDARIL

Foto: Karol Srnec
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Milé Rusovčanky, 
milí Rusovčania,

vstúpili sme do záverečného štvrťroku. Leto, tak ako každý rok, 
ubehlo rýchlo. Sme po dovolenkách, deti sú opäť v škôlkach 
a školách a dni sa nám začínajú skracovať. Pozitívom ostáva, že 
zatiaľ nám žiadne nariadenia nebránia v spoločných aktivitách 
a stretnutiach. Využívajme to preto naplno.
 
Som presvedčená, že Rusovce si takto užili druhú septem-
brovú sobotu počas na program bohatých Rimskych hier. 
Týmto podujatím sme úspešne ukončili kultúrno-spoločenské 
aktivity realizované v rámci cezhraničného projektu Rusoviec 
s partnerskou rakúskou obcou Petronell-Carnuntum. Do konca 
roka ešte osadíme informačné panely, nové stojany na bicykle 
a vybudujeme chodník na Irkutskej ulici a cestu na ulici Laury 
Henckelovej. 

Naši Rusekáči medzitým ukončili kompletnú opravu terasy 
v Humanitnom centre na Kovácsovej ulici. Klienti chráneného 
bývania ako aj mamičky so svojimi ratolesťami z materského 
centra Kukulienka tak budú môcť rozšíriť svoje aktivity aj do 
exteriéru. 

Finišuje sa aj s výmenou verejného osvetlenia na Balkánskej 
ulici a k novému povrchu vozovky v tejto lokalite pribudol aj 
úplne nový chodník pre peších či mamičky s kočíkmi. Pevne 
verím, že postupná obnova chodníkov bude pokračovať aj 
v nasledujúcom volebnom období.

Na úrade sa na nadchádzajúce komunálne voľby už intenzív-
ne pripravujeme. Ich príprava je administratívne zložitá. O to 
viac, že prvýkrát budeme spoločne voliť nie len zástupcov do 
samosprávy, ale aj do samosprávneho kraja. 

Vedenie samosprávy je náročná práca. Je preto dôležité, 
aby sme túto úlohu zverili naozaj zodpovedným ľuďom. Hoci 
termín volieb padá presne na „Dušičky“ a školáci budú mať 
jesenné prázdniny, rada by som vás povzbudila prísť v sobo-
tu 29. októbra 2022 do volebných miestností odovzdať hlas 
vašim kandidátom. 

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ 
starostka •

13. SEPTEMBER 2022

Na septembrovom zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci. Vy-
počuli si dve strany susedského sporu ohľadom povolení na 
používanie piecok na tuhé palivo. Na základe tejto debaty bol 

následne stiahnutý bod o predaji pozemku jednej zo strán sporu.

Poslanci odmietli návrhy na zmenu rozpočtu mestskej časti. K to-
muto bodu sa bude musieť vrátiť nové zastupiteľstvo po voľbách. 
Na záver rokovania si ešte vypočuli kritiku občana k téme budúc-
nosti strelnice, ktorá bola prerokovávaná na predchádzajúcom 
rokovaní miestneho zastupiteľstva.  

MÚ •

ZASADNUTIE MZ

AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV
REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÉHO OTOČISKA
Mobiliár autobusového otočiska bol dodaný, rovnako tak vysadené 
dreviny a trávnik. Globálny nedostatok čipov však zasiahol aj náš 
projekt. Koniec realizácie projektu sme museli predĺžiť, nakoľko 
je dodávateľ (napriek včasnej objednávke) v omeškaní s dodaním 
čipov do informačných svetelných tabúľ. Súbežne rozbiehame 
kolaudačné konania, aby mohlo byť otočisko odovzdané do uží-
vania čím skôr. 

REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A NADSTAVBA ŠKOLY
Hrubá stavba budovy školy, ktorej súčasťou bude aj nová školská 
jedáleň, sa dostáva do záverečnej fázy. Druhé nadzemné poschodie 
je už postavené a ku koncu sa chýli aj výstavba tretieho (posled-
ného) nadzemného podlažia.

K SKATEPARKU PRIBUDNE PITNÁ FONTÁNKA
Už niekoľko týždňov sme v rokovaní s BVS, a. s., ktorá nám 
prisľúbila pitnú fontánku k skateparku. Táto bude slúžiť mladým 
športovcom a v prípade potreby aj cestujúcim (vedľa je autobusové 
otočisko) či okoloidúcim. Aktuálne čakáme na dodanie fontánky, 
ktorá bude dizajnom ladiť s okolitým mobiliárom.

VÝMENA OSVETLENIA NA BALKÁNSKEJ ULICE
V čase písania tohto textu bola výmena osvetlenia na Balkánskej 
ulici vo svojej finálnej fáze. Prebieha demontáž posledného úseku 
osvetlenia a zapájajú sa nové stĺpy a svietidlá. Osvetlenie auto-
busového otočiska (v rámci projektu Revitalizácia autobusového 
otočiska) už bolo zrealizované a priestor je riadne osvetlený.

VÝMENA VOZOVKY A CHODNÍKA NA BALKÁNSKEJ ULICI
Vozovka na Balkánskej ulici v úseku od Irkutskej po Maďarskú je 
už vymenená, aktuálne prebiehajú už len úpravy napojenia novej 
časti vozovky na pôvodnú. Vymenený je aj chodník po ľavej strane 
pri vstupe do Rusoviec. Našou prioritou je v budúcom roku výmena 
chodníka od Zdravotného strediska po otočisko.

DO KONCA ROKA EŠTE PLÁNUJEME
Do konca roka nás čaká aj realizácia vozovky na ulici Laury Hen-
ckelovej, chodníkov na Irkutskej a vodozádržných opatrení na 
Lesníckej ulici (vybudovanie dvoch vsakovačiek), ktoré pomôžu 
pri výdatných a návalových dažďoch odvodniť cestu.

MÚ •

OCENILI SME 
OSOBNOSTI 
RUSOVIEC 
ZA ROK 2022
Milá tradícia, ktorú sme započali v minulom 
roku, sa dočkala svojho pokračovania aj tento 
rok. Pri príležitosti Dňa Rusoviec si z rúk 
starostky Lucie Tulekovej Henčelovej prevzali 
ocenenia Osobnosti Rusoviec za rok 2022.

Archeologička Jaroslava Schmidtová bola ocenená za celoživotný 
prínos k archeologickému výskumu lokality Gerulata v Rusovciach, 
ako aj za významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO.

Jozef Mallinerits získal ocenenie za dlhoročnú záslužnú archivársku 
prácu, ako aj za spoluautorstvo na úspešnej historickej publikácii 
o Rusovciach. Ocenenie prevzala jeho dcéra Eva.

In memoriam za prínos pri budovaní, rozvoji a zveľaďovaní mestskej 
časti Bratislava-Rusovce bolo ocenenie Osobnosť Rusoviec 2022 
udelené Alojzovi Veselovskému, s ktorým sme sa rozlúčili tento 
rok. Ocenenie prevzal jeho syn Alojz. 

V náhradnom termíne bude ocenenie Osobnosť Rusoviec 2021 
In Memoriam udelené aj Jurajovi Kubánkovi, za jeho prínos pre 
kultúru a umeleckú scénu na Slovensku.

Srdečne blahoželáme!

V kategórii „Dieťa do 15 rokov” ocenenie udelené nebolo, nakoľko mestskej 
časti nebola doručená žiadna nominácia. 

Ocenením prejavujeme úctu významnej osobnosti za vynikajúce tvorivé 
výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedago-
gickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-
-prospešnej 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.

X X X X X
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KANDIDÁTI ZA STAROSTU  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  
pre voľby starostu mestskej časti 

Bratislava-Rusovce
29. októbra 2022
Mestská časť Bratislava-Rusovce uverejňuje podľa § 178 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu mestskej časti. 

Kandidáti:
1.  Radovan Jenčík, 44 r., poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát 
2.  Lucia Tuleková Henčelová, PhDr., PhD., 42 r., starostka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko

Radovan Jenčík,  
44 r., poslanec mestského zastupiteľstva,  
nezávislý kandidát

Predpokladám, že som mnou budú mnohí Rusovčania súhlasiť ak 
poviem, že starosta by mal byť starostom všetkých občanov a nie 
iba pre tých, ktorí ho volili a ktorí patria do jeho blízkej skupiny ľudí. 
V Rusovciach som sa narodil, prežil som v nich celý život a chcem tu 
aj zostarnúť. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktoré mi záležalo a záleží 
na dianí v našej mestskej časti. Chcem ju posúvať dopredu a hlavne 
tu chcem byť pre vás, obyvateľov. Desatoro dobrého starostu z roku 
1936 hovorí, že dobrý starosta by mal obecný majetok spravovať 
opatrnejšie a úzkostlivejšie ako svoj vlastný, pretože ide o česť. Síce od 
vzniku desatora prešlo desiatky rokov a dnes žijeme v modernej dobe, 
no o to dôležitejšie je hovoriť o efektívnom hospodárení samosprávy. 
Úrad musí byť otvoreným miestom pre Rusovčanov a peniaze, ktoré 
jeho vedenie spravuje, patria aj jeho obyvateľom. Rád by som robil to, 
čo viem najlepšie. Chcem vám načúvať, pomáhať a hľadať riešenia. 
Nebudem sa zatvárať za dverami, budem vás informovať o veciach 
v našich Rusovciach. Pretože Rusovce sa musia stať miestom, v kto-
rom chcú mladí ľudia zakladať svoje rodiny a najstarší tu budú chcieť 
prežiť jeseň života. Aj z tohto dôvodu so svojim tímom poslancov 
ponúkame program a chuť pracovať. Pred vojnou je každý generál, 
preto je dôležitá spolupráca, ktorá celé roky v našom zastupiteľstve 
absentovala. Mám pred očami konkrétny cieľ, a to dobre fungujúci 
úrad a zastupiteľstvo.

Lucia Tuleková Henčelová, PhDr., PhD.,  
42 r., starostka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko

Milé Rusovčanky, milí Rusovčania, opätovne sa uchádzam o vašu priazeň 
a váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Čaká nás náročné 
obdobie, ktoré preverí ekonomickú stabilitu našej mestskej časti. Nie 
som nováčikom v komunálnej politike, legislatíva a procesy vedenia obce 
sú mi zrejmé. Ponúkam preto kontinuitu v odborne a vecne spravovanej 
samospráve. Pri nástupe do funkcie som deklarovala zintenzívnenie 
získavania financií do obecného rozpočtu z projektových zdrojov. Čo sa 
mi aj podarilo. Za uplynulé 4 roky sme získali z dotačných a grantových 
výziev takmer 4 mil. EUR. Nezaťažujeme tak našu pokladnicu a vieme tak 
robiť aj významné investičné aktivity (skatepark, otočisko, revitalizácia 
vozoviek, kamerový systém, škola,...). A máme v pláne pokračovať! 
Stále je tu veľký investičný dlh na našich budovách (ZŠ, stará škôlka 
pri Hasičskej zbrojnici, Dom záhradkárov), ktorý si nesieme z minulých 
rokov. Budeme pokračovať v ich postupnej obnove. Významným pro-
jektom bude aj revitalizácia námestia pred OD Kraj. Samozrejmosťou 
je pokračovanie v zlepšovaní poskytovaných služieb miestnym úradom 
a zavádzanie tzv. smart living riešení. Tie skvalitnia život obyvateľom 
a jednoznačne do obce 21. storočia patria. Problémy, ktoré nám prináša 
život, sa snažíme riešiť. Vedeli by sme ich riešiť aj efektívnejšie. K rea-
lizácii verejnosti prospešných nápadov preto musí byť nápomocný tím 
erudovaných poslancov, schopný komunikovať a pracovať Pre Rusovce. 
Takýto tím vám ponúkam. Ďakujem vopred za vašu dôveru. 

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 
A SAMOSPRÁVNYCH 
KRAJOV BUDÚ V JEDEN DEŇ
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 
samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. 10. 2022 v čase 
od 7:00 do 20:00 hod.
V jeden deň si teda budeme vyberať starostu, primátora, poslancov 
miestneho a mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu kraja a po-
slancov krajského zastupiteľstva. Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava-Rusovce uznesením č. 390/2022 zo dňa 21. 06. 
2022 schválilo pre nastávajúce funkčné obdobie 2022 – 2026 voľbu 
9 poslancov do miestneho zastupiteľstva. 

Mestská časť Bratislava-Rusovce má k 29. 9. 2022 4525 obyvateľov. 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu a vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Všetky 
volebné miestnosti sa nachádzajú v budove Základnej školy, 
Vývojová ulica č. 228, prízemie, s označením VCHOD č. 1.

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 1
Prislúchajúce ulice: Antická, Attidova, Auréliova, Dolichénska, 
Domiciánová, Firmova, Fláviovska, Hadriánova, Kananefatská, 
Keltská, Longobardská, Mínešská, Pri gaštanovej aleji, Pri Pies-
kovom hone, Pri Rusovskom ramene, Pri žrebčíne, Septimiova, 
Severovcov, Starorímska, Svébska, Švajčiareň, Tibériova, Trajá-
nova, Valentiniánova

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 2
Prislúchajúce ulice: Balkánska, Bronzová, Druidská, Ilýrska, La-
ténska, Pri vodnej veži

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 3
Prislúchajúce ulice: Kovácsova, Lónyaiova, Pohraničníkov

VOLEBNÝ OKRSOK Č. 4
Prislúchajúce ulice: Ágosta Sötéra, Aladára Radnótiho, Colnícka, 
Gerulatská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Jana Dekana, Laury Hen-
ckelovej, Lesnícka, Ľudmily Kraskovskej, Maďarská, Radoslava 
Hošeka, Vojtecha Ondroucha, Vývojová, Zdravotnícka a občania 
prihlásení na obec Bratislava-Rusovce. 

Do každej domácnosti bolo doručené oznámenie o čase a mieste 
konania volieb s poučením o spôsobe hlasovania. Domácnosť, 
ktorá oznámenie nedostala alebo má iné námietky, môže sa obrátiť 
na Miestny úrad Bratislava-Rusovce v úradných hodinách, aby sa 
prípadné zmeny stihli zaznamenať do zoznamu voličov ešte pred 
voľbami (02/68207027, Mgr. V. Kollárová). 

HLASOVANIE MIMO VOLEBNEJ MIESTNOSTI 
Volič, ktorý sa v deň volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať osobne 
alebo telefonicky aj v predstihu miestny úrad, aby mohol v deň 
volieb hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to na telefónnom čísle 
0907 776 226. Oprávnenie voliť mimo volebnej miestnosti majú 
len tí občania Rusoviec, ktorí sa v čase volieb zdržujú na území 
našej mestskej časti. 

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA/COVID-19
Volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia CO-
VID-19, môže požiadať zapisovateľa miestnej volebnej komisie 
na tel. čísle 02/6820 7016 o špeciálny spôsob hlasovania v obci 
svojho trvalého pobytu, a to sám alebo prostredníctvom inej osoby. 
Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách miestneho úradu. 
Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12:00 hod.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE HLASOVANIA
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť 
občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca 
(s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rusovce).

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. 
Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková volebná 
komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími 
lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístka-
mi. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobit-
ného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky krúžkovaním. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlaso-
vacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 
lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hla-
sovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu 
obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky volič odloží 
do zapečatenej schránky. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej 
volebnej komisie.

AKO HLASOVAŤ
Každý volič pri vstupe do volebnej miestnosti dostane dve prázdne 
obálky: BIELU a MODRÚ. K bielej obálke dostane 4 hlasovacie 
lístky a k modrej 2 hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku 
zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, a to týmto spôsobom:

BIELA OBÁLKA (pre komunálne voľby):
•  Hlasovací lístok pre voľby primátora mesta Bratislavy – volič 

zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta 
•  Hlasovací lístok pre voľby poslancov mesta Bratislavy – volič 

zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta
•  Hlasovací lístok pre voľby starostu MČ Bratislava-Rusovce 

– volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta
•  Hlasovací lístok pre voľby poslancov MČ Bratislava-Rusovce  

– volič zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo viacerých 
kandidátov, najviac však 9

MODRÁ OBÁLKA (pre župné voľby): 
•  Hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja 

– volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta
•  Hlasovací lístok pre voľby poslancov do samosprávneho kraja 

– volič zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo viacerých 
kandidátov, najviac však 9

Zuzana ČERVENÁKOVÁ • 
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Lucia Tuleková Henčelová, PhDr., 
PhD., 42 r., starostka, Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, Sloboda 
a Solidarita

Rusovce patria medzi malé mestské časti. 
V mestskom parlamente je zastúpená len jedným 
voleným zástupcom. Silný hlas Rusoviec v meste 
vie hájiť záujmy aj malej samosprávy. Spoluprácu 

s hlavným mestom pre rozvoj mestskej časti preto považujem za kľúčo-
vú. Mnohé aktivity by sa bez neho nerealizovali. Aktuálnym príkladom 
u nás je výmena verejného osvetlenia či rekonštrukcia Balkánskej 
ulice. Ako vaša kandidátka na poslankyňu mestského zastupiteľstva 
budem presadzovať pokračovanie rekonštrukcie Balkánskej ulice, 
vybudovanie chodníka pre peších od zdravotného strediska k auto-
busovému otočisku a zriadenie odbočovacieho pruhu z hlavnej cesty 
do Gaštanovej aleje. 

Radovan Jenčík, 44 r., poslanec 
mestského zastupiteľstva,  
nezávislý kandidát

Pred štyrmi rokmi som dostal dôveru občanov 
a stal som sa poslancom mesta Bratislava. Úloha 
to bolo dôležitá a už teraz viem, že uchádzať sa 
o túto funkciu bolo jedno z najlepších rozhodnutí. 
Stal som sa jeden z reprezentantov našich za-
dunajských častí. Prečo o tom píšem? Pretože 

mestským častiam sa musí načúvať. Bratislava nie je iba Staré Mesto či 
nový downtown v bývalej priemyselnej zóne. Bratislava, to sú aj lužné 
lesy, jazerá, krásne príroda a ukrytý turistický potenciál. Je dôležité 
budovať mestskú časť 21. storočia vo všetkých častiach. Súčasne je 
však nutné mať silný hlas, ktorý bude stáť za svojimi občanmi. Myslím si, 
že ja týmto hlasom som. Len v mestskom zastupiteľstve sa dá ustrážiť 
napríklad územný plán našej mestskej časti, kde ho mesto má právo 
zmeniť. Rovnako dôležité sú aj financie na úrovni magistrátu. Netreba 
zabúdať na spoluprácu medzi magistrátom, starostami a poslancami 
z jednotlivých mestských častí. Chcem v nej pokračovať a chcem stáť 
za našou mestskou časťou, za Rusovcami. 

KANDIDÁTI ZA MIESTNEHO POSLANCA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE

Dušan 
Antoš, 63 r., 
podnikateľ, 
nezávislý 
kandidát 

Važení spoluobča-
nia, predstavujem 
Vám svoj volebný 

program na r. 2022-2026. Myslím si, že 
sa nemusím predstavovať ako osoba, 
nakoľko ma prevažne poznáte z minu-
losti. Od r.1994 som robil poslanca MZ 
a zároveň zástupcu starostu a od r.1999 
som začal pôsobiť ako starosta v našej 
MČ Rusovce. Chcem vyjadriť podporu 
volebného programu, ktoré prezentujú 
„Som Rusovčan“. Najmä chcem podporiť 
výstavbu nájomných bytov pre mladé rodi-
ny, rozšírenie kapacít našej ZŠ a MŠ atď. 
a jej aktivity, starosť o seniorov, kultúru, 
šport a iné. Hlavne všetky aktivity, ktoré 
stmelia Rusovčanov, čo sa nedarí za po-
sledné roky. Trochu o aktivitách za moje 
funkčné obdobie. Odkanalizovala sa cela 
MČ, vo všetkých uliciach sa dobudoval 
verejný vodovod a plynofikácia, zrekon-
štruovali sa v značnej miere komunikácie, 
kúpili sme nehnuteľný majetok ako dom 
záhradkárov, kultúrny dom a to bez EU 
peňazí. Postavilo sa 64 nájomných bytov, 
vybudovali sa cyklotrasy, zrekonštruovalo 
sa centrum, námestie aj s chodníkmi atď, 
atď. Chcem sa podeliť a odovzdať moje 
skúsenosti pre Rusovčanov pokiaľ mi dáte 
svoj hlas vo voľbách. Ďakujem.

Juraj Bognár, 
Mgr., 24 r., 
dobrovoľník, 
Sloboda 
a Solidarita

Vážené Rusovčanky 
a Rusovčania, Na-
koľko v Rusovciach 

žijem od narodenia, rozhodol som sa viac 
angažovať sa v zveľaďovaní našej obce do 
jej najideálnejšieho stavu, najmä v rámci 
dopravy, výstavby, školstva a bezpečnosti. 
V oblasti výstavby považujem za dôležité 
udržiavať čo najnižšiu mieru invazívnosti 
developerských spoločností, ktoré by na-
rušili náš prirodzený spôsob života. Takisto 
považujem tému rekonštrukcie kaštieľa 
v Rusovciach a jeho následnú obnovu 
do stavu, ktorý mu prináleží za absolútnu 
prioritu. Nakoniec oblasť školstva, ktorá 
sa za uplynulé roky dostala do bodu kon-
štantných hádok a manipulácií, je z môjho 
pohľadu oblasť o ktorú by sme sa spoločne 
mali starať, keďže práve tu sa formujú a vy-
víjajú naši budúci spoluobčania. Verím, že 
vďaka každému Rusovčanovi ktorý príde 
29.10.2022 voliť, sa môže naša mestská 
časť stať opäť raz transparentnou, tolerant-
nou a kompetentnou riešiť rôzne oblasti 
pre skvalitnenie verejného života u nás 
v Rusovciach. Ďakujem Vám za priazeň.

Patrick Marco 
Boško, 23 r., 
 technical 
writer, SRDCE 
- SLOVENSKÁ 
NÁRODNÁ 
JEDNOTA 
- strana 
vlastencov 

„RUSOVCE SRDCOM, SRDCOM PRE 
RUSOVCE“ Rusovce sú mojim rodiskom, 
som už 5. generácia žijúca v tejto stále 
rozkvitajúcej sa obci. Dianie v nej mi nie je 
ľahostajné. Jeden z mnohých dôvodov mo-
jej kandidatúry na post poslanca MČ. Stále 
poskytuje možnosti realizácie zmien. Rád by 
som bol ich súčasťou a svojim pôsobením 
prispel k lepšiemu nažívaniu v obci. Pre 
mnohých z vás som nová tvár, niektorí z vás 
ma poznajú cez starých rodičov, rodičov. 
Od útleho veku som členom DHZ-Rusovce. 
Nebojím sa nových výziev, vnímam ich ako 
svoje ciele, ak patríte k tým ľuďom, ktorí 
strach z nepoznaného nemajú, dovoľte si 
urobiť aj vy prvý krok k spoznaniu mojej 
osoby a zahlasovať za novú tvár. Vynaložím 
všetky sily, aby som bol prínosom pre vás, 
obec, odvážnych, ktorí ma podporia svojim 
hlasom v komunálnych voľbách. Vážim si 
každého z vás, či už podporovateľa alebo 
oponenta. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEM 
za venovaný čas týmto mojim riadkom. 
„NOVÁ TVÁR-NOVÁ VÝZVA-NOVÉ CIELE-
-NOVÁ GENERÁCIA- NOVÁ IDEA“

Stanislava 
Bruncviková, 
Mgr., 37 r., 
šéfredaktorka; 
dobrovoľníčka, 
nezávislý kandidát 

Rusovce sú mojím 
domovom. Nech som kdekoľvek, Rusovce 
sú miestom, ktoré nosím v srdci, na ktoré 
nikdy nezabúdam, známym aj neznámym 
o nich rozprávam, Rusovce sú moja ro-
dina. Ale to nestačí. Chcem pre to niečo 
urobiť a priložiť ruku k dielu, spoločnému. 
Preto som sa rozhodla kandidovať do 
miestneho zastupiteľstva ako nezávislá 
kandidátka. Chcem byť pri tom, keď sa 
rozhoduje o budúcnosti našej mestskej 
časti a jej ďalšom správnom smerovaní. 
Chcela by som stavať na tradíciách našich 
predkov, zachovávať všetko to krásne, 
čo nám zanechali, zveľaďovať to a spolu 
s ďalšími Rusovčanmi sa pričiniť aj o nové 
veci. Chrániť životné prostredie, starať sa 
nielen o svoje domy a záhrady, ale aj o to, 
čo máme za dvorom a bránou, zaujímať 
sa o potreby druhých, našich seniorov, 
ktorí si mnohokrát nevedia pomôcť sami. 
Zachovávať dedinský ráz našej mestskej 
časti, v ktorej sa bude dobre žiť starou-
sadlíkom aj novým obyvateľom. Nedeliť 
sa, ale spoločne tvoriť a budovať krásne 
miesto pre nás všetkých.

Anton Dostál, 
MVDr., PhD., 
60 r., hlavný 
štátny radca, 
nezávislý 
kandidát

Nie som predstavi-
teľom nereálnych cieľov, ale zástancom 
klasického „gazdovského rozumu.“ Mojim 
tímom je každý občan našej mestskej časti. 
Spolupráca s konštruktívne zmýšľajúcimi 
poslancami je pre mňa samozrejmosťou. 
Pri rozhodovaní aplikujem jednoduchú 
filozofiu: „Audiatur et altera pars“ ... Nech 
je vypočutá aj druhá strana. Priority musia 
byť jasne stanovené, odkomunikované 
a akceptované väčšinou. Iniciatívne budem 
pokračovať v aktivitách, ktoré boli správne 
naštartované a úspešne korigovať tie, 
ktoré zlyhali. Vykonával som funkciu na 
pozícii riaditeľa dvoch spoločností, venoval 
som sa podnikaniu a v súčasnosti štátnej 
službe. Som zástupcom 64 vlastníkov 
v troch bytových domoch. Považujem za 
nevyhnutné posilniť záujem o našu mest-
skú časť tak, aby aj návštevníci sa radi do 
nej znovu vrátili. Podporujem vybudovanie 
komunitných centier a starostlivosť o se-
niorov. Ako veterinárny lekár mám vzťah 
k prírode a ochrane životného prostredia. 
História našich predkov, vrátane kaštieľa 
mi nie je ľahostajná. Ďakujem za vašu 
podporu.

Peter Filaga, 
Mgr., 34 r., 
hasič; 
podnikateľ, 
nezávislý 
kandidát 

Volám sa Peter Fila-
ga a kandidujem za poslanca do miestneho 
zastupiteľstva v našich Rusovciach. Aj 
keď sú na kandidátnej listine aj výsluho-
vo starší kolegovia, myslím si, že vďaka 
uplynulým dvom volebným obdobiam 
v pozícii poslanca som nadobudol značné 
skúsenosti s prácou pre Rusovce a Ru-
sovčanov. Práca poslanca je pre mňa 
motiváciou k tomu, aby som mohol prispieť 
k zvýšeniu kvality života u nás. Ako hasič 
som 24/7 v pohotovosti a ako poslanec za 
posledné dve volebné obdobia som bol 
vždy pripravený podať rovnako plnohod-
notný výkon v prospech vás všetkých. Inak 
tomu nebude ani počas nadchádzajúceho 
volebného obdobia, kedy by som v tejto 
svojej dobrovoľníckej aktivite rád pokra-
čoval. Chcem zúročiť to, čo som sa naučil 
a zároveň cítim, že môžem miestne zastu-
piteľstvo obohatiť o svoju stále mladícku 
dynamiku. Svoje poslanecké priority vám 
predstavím v najbližšom čase.

Juraj Glazer-
Opitz, 43 r., 
vodič autobusu, 
nezávislý 
kandidát 

Milí  Rusovčania, 
dovoľte, aby som sa 

vám v skratke predstavil. Pre tých, ktorí ma 
nepoznajú, dozvedia sa niečo nové, a tých, 
ktorí ma poznajú, možno ešte v niečom 
prekvapím. Volám sa Juraj Glazer - Opitz, 
mám 43 rokov a som jeden z mála pôvod-
ných Rusovčanov. Vďaka mojim predkom, 
ktorí pochádzajú z Rusoviec, som hrdý na 
to, že som Rusovčan, ktorý sa dohovorí 
maďarsky a aj nemecky, ale s rakúskym 
dialektom. Pred 3 r som hľadal zmenu 
a z dôvodu, že ma stále láka pomoc a služ-
ba ľudom, zamestnal som sa ako vodič 
autobusu v DPB. A v tejto službe by som 
rád pokračoval aj v Rusovciach. Byť Ru-
sovčanom pre mňa neznamená len môj 
pozemok po plot, ale aj to, čo je za ním. 
Mnohí z vás si povedia, prečo to robím? 
Lebo som Rusovčan a nie je mi ľahostajné, 
ako to v Rusovciach vyzerá. Ako ma už moji 
starí rodičia a aj rodičia učili, rob všetko 
tak, aby to malo zmysel a úžitok pre všet-
kých. Som za to, aby sme sa všetci spojili 
a nie rozdeľovali. (Jeden múdry človek raz 
povedal: Múdry človek sa učí na chybách 
druhých a hlúpy na chybách vlastných.)

Peter Golej, 
47 r., prezident 
futbalového 
klubu; štátny 
zamestnanec, 
nezávislý 
kandidát 

Volám sa Peter Go-
lej, mám 47 rokov a rozhodol som sa 
kandidovať za poslanca v Rusovciach, 
pretože mi záleží na ďalšom úspešnom 
rozvoji a smerovaní našej mestskej časti. 
V minulosti som pôsobil v komunálnej 
politike ako poslanec miestneho zastu-
piteľstva Rusovce. Už 13 rokov pracujem 
s mládežou, som prezidentom Miestneho 
Futbalového klubu v Rusovciach a som 
členom OZ Rusovčan, čo sa týka práce 
poslancov, som presvedčený o tom, že 
poslanci by sa mali zaujímať o potreby 
a problémy občanov nielen pred voľbami, 
ale počas celého volebného obdobia by sa 
mali s nimi stretávať a komunikovať. Všetci 
volení zástupcovia majú pozerať a hľadieť 
nie na vlastné dobro, ale hlavne na dobro 
Rusoviec a jeho obyvateľov.

Friedrik 
Heidema, 
MSc., 53 r., 
konzultant, 
Team Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko

Rusovce majú boha-
tú a fascinujúcu históriu, kde ich unikátna 
geografická poloha a meniace sa hranice 
ovplyvnili kultúrnu identitu a rôznorodosť ich 
obyvateľov. Ako Holanďan sa preto už viac 
ako 15 rokov cítim v Rusovciach doma - na 
výnimočnom mieste, kde sme s mojou slo-
venskou manželkou vychovali deti a všetci 
sme sa stali hrdými Rusovčanmi. Vo svojej 
práci sa zaoberám poradenstvom a riade-
ním rozvojových a investičných projektov 
v strednej Európe a najmä na Slovensku, 
pre verejný aj súkromný sektor. Ako vyštu-
dovaný geograf a expert turizmu som získal 
cenné skúsenosti v oblasti strategického 
rozvoja a plánovania. V uplynulých rokoch 
sa Rusovce ako mestská časť výrazne roz-
rástli. Ich ďalší rozvoj si však vyžaduje citlivý 
a profesionálny prístup, aby sme si zvýšili 
kvality života a uchovali hodnoty a miestnu 
identitu. Pomôžem Rusovciam ďalej sa 
rozvíjať prostredníctvom strategického 
plánovania a vzhľadom na polohu Ruso-
viec nevyhnutnej cezhraničnej spolupráce. 
Moje osobné skúsenosti z medzinárodného 
prostredia Vám dám s radosťou a nasade-
ním k dispozícii - Pre Rusovce – pre nás 
všetkých. 

KANDIDÁTI ZA POSLANCA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  
ZA MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
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Radovan 
Jenčík, 44 r., 
poslanec 
mestského 
zastupiteľstva, 
nezávislý 
kandidát 

Predkampaňové 
sľuby treba nahradiť realistickými víziami. 
Nezabúdajme ani na malé, tzv. mikrotémy, 
ako je stav chodníkov, osvetlenie priecho-
dov pre chodcov či čistota v Rusovciach. 
Ako miestny poslanec som usúdil, že 
“šialenstvo”, ktorého som bol svedkom 
po roku 2018, viem zastaviť len z pozície 
starostu. Som veľmi rád, že veľká časť po-
slancov sa toto volebné obdobie nevzdá-
vala. Aj napriek neférovosti a častokrát až 
mimo rámec rokovacieho poriadku, či nad 
rámec zákona, kedy si vedenie našej MČ 
vytváralo a presadzovalo vlastné pravidlá, 
sme vždy stáli za záujmami občanov. Ako 
poslanec som sa stretol s nepochopením 
a s absenciou konštruktívnej debaty. Ľudia 
si zvolili svojich zástupcov, ktorí ich majú 
zastupovať a zároveň, úrad a vedenie 
MČ by názory obyvateľov nemali ignoro-
vať. Moje motto je jasné - viac pracovať 
a menej rečniť. Veď vysvedčenie mojej 
poslaneckej práce si Rusovčania môžu 
pozrieť a objektívne posúdiť. Viem ako má 
vyzerať spolupráca poslancov a starostu 
a presne to treba u nás v Rusovciach 
zmeniť. Ďakujem všetkým za podporu.

Róbert Kalmár, 
Ing., 42 r., 
ekonóm, Team 
Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko 

Od narodenia bý-
vam v Rusovciach. 

Pracovným zameraním som ekonóm – 
daňový špecialista. Pozerám sa na realitu 
cez čísla a peniaze, ale aj na to, čo ľudia 
za ne dostávajú. Uvedomujem si našu je-
dinečnú polohu a históriu Rusoviec a som 
na to hrdý. Beriem to ako veľkú príležitosť 
na zdieľanie skúsenosti so susedmi, ako 
aj pre ďalší rozvoj našej mestskej časti, 
tak aby to bolo najlepším miestom pre 
život. Mojou snahou je skĺbiť tieto výzvy 
a príležitosti, ktoré z tohto pre Rusovce 
vyplývajú. Chcem aby sme mohli pokračo-
vať v prospešných projektoch pre všetkých 
nás a to so zapojením hlavne externého 
nenávratného financovania. Zároveň sa 
budem snažiť čo najviac o zachovanie 
a propagovanie miestnych tradícií, ktoré 
posilňujú miestnu identitu a súdržnosť. 
Cieľom je, aby Rusovce nezabudli na svoju 
minulosť a čo najviac využili svoj potenciál.

Jozef 
Karácsony, 
65 r., 
dôchodca, 
nezávislý 
kandidát 

Vážení spoluobča-
nia, mojím krédom 

vždy bolo spájať všetkých rusovčanov 
športovými a kultúrno-spoločenskými 
akciami. Rozhodovať o prioritách našej m. 
č. Tak, aby  jej rozpočet bol čo najlepšie 
využitý. Netreba planých sľubov,ale treba 
vytvoriť poslanecký kolektív, ktorý spolu so 
starostom určí prioritné ciele v našej m. č.
Tomuto treba zamerať činnosť miestneho 
úradu. Dať vám transparentne najavo čo sa 
mieni za dané volebné obdobie dosiahnuť, 
či už z vlastného rozpočtu, alebo pomocou 
vypísaných grantov. Riešenie problémov 
školy so škôlku, budovanie infraštruktú-
ry, zariadenia pre dôchodcov, kultúrno 
športové akcie... Toto je aj naďalej mojím 
predsavzatí v nastávajúcom volebnom 
období. Pekné dni prajem vám všetkým.

Stanislava Kertesová, MUDr., 
53 r., manažérka, ODS  
– Občianski demokrati Slovenska. 
(pozn. red.: text ani fotka neboli 
poskytnuté)

Martin 
Kubánka, 
Ing., 64 r., 
podnikateľ, 
nezávislý 
kandidát 

Kandidujem za po-
slanca ako nezávislý 

kandidát bez podpory politických strán. 
Od narodenia som spätý s Rusovcami 
keďže som tu vyrastal a neskôr aj pracoval 
v SĽUK-u. Rusovce sú proste moja srd-
covka. Som šťastne ženatý s manželkou 
Oľgou s ktorou máme dve deti, Petra 
(40) a Simonku (34). Pracujem v oblasti 
zabezpečenia kultúrno-spoločenských 
a športových podujatí, seminárov, vý-
stavníctva a všade tam, kde je potrebné 
profesionálne osvetlenie, ozvučenie a zo-
brazovacia technika. Keďže som vyrastal 
v rodine Sľukárov, bez kultúry si život 
neviem predstaviť. Tejto činnosti sa venu-
jem aj mimo svojho profesionálneho života 
a preto sa snažím pomáhať a organizovať 
podujatia aj u nás v Rusovciach. V oblasti 
kultúry mám veľa známych a priateľov, 
ktorých sa mi pravidelne darí pozývať na 
tieto podujatia. Odmenou sú mi úsmevy 
na tvárach Vašich detí a Vás Rusovčanov. 
Od malička poznám Rusovce ako tiché 
a kľudné miesto pre život a urobím všetko 
preto, aby to tak aj zostalo.

Miriama 
Letovanec, 
Ing., 37 r., 
analytička, 
Team 
Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko 

Pre Rusovce pre mňa znamená pre Luciu 
a jej víziu pre Rusovce v spolupráci s celým 
naším tímom. Pre našu motiváciu robiť Ru-
sovce kvalitnejším a dostupnejším miestom 
pre život. Miesto, kde budeme mať pocit, 
že sa nám oplatí žiť. Nielen nám silným, 
ktorí dokážeme bojovať pre svoj osud. 
Ale aj tým, ktorí sú zraniteľní a potrebujú 
našu pomoc. No najmä realisticky bez 
zbytočných politických sľubov. Je ľahké 
sľúbiť nerealizovateľné. Ľúbivé a príťažlivé 
riešenia, ktoré sľubujú náborové príspevky, 
či teatrálne projekty. Papier znesie všetko. 
No omnoho ťažšie je priniesť výsledok. 
Nie je to vôbec jednoduché – od nápadu, 
cez jeho prípravu, verejné obstarávanie až 
po samotné finále. A to všetko pod drob-
nohľadom nás všetkých. Politici si zvykli 
ohlasovať veci na začiatku. No buďme 
frajeri aj na konci. Viem, aké to je pracovať 
pre štát, samosprávu aj súkromný sektor. 
Spoločné majú to, že sa počíta len výsle-
dok. A nie prázdne reči. Výsledok je to, čo 
pre Rusovce znamená to pravé orechové.

František 
Lošonský, 
45 r., podnikateľ; 
predseda 
OZ, nezávislý 
kandidát 

Kandidujem za po-
slanca ako nezávislý 

kandidát bez podpory politických strán. Som 
šťastne ženatý s manželkou Martinou a mam 
dve deti, Lea (20) a Lukáš (14). Podnikám 
v oblasti predaja a servisu motorových 
vozidiel ŠKODA, Renault a Dacia. Aj v našej 
MČ máme veľa spokojných zákazníkov. Ob-
čanov našej MČ zastupujem ako poslanec 
miestneho zastupiteľstva už 12 rokov. Za túto 
dlhú dobu som mal možnosť sa dokonale 
oboznámiť s prácou poslanca. Ako zástupca 
zriaďovateľa som bol členom Rady Školy. 
Bezmála celý život som prežil v Rusovciach, 
pozná ma väčšia časť Rusovčanov, s ktorými 
sa stretávam vo verejnom priestore v našej 
MČ. Vždy sa rád zastavím a podiskutujem 
o aktuálnych témach. Dlhodobo sa venujem 
nášmu futbalovému klubu MFK Rusovce. 
Vždy som rád a ochotne pomohol pri budo-
vaní nášho klubu. V ostatných štyroch rokoch 
som aj vďaka Radovi Jenčíkovi našiel záľubu 
vo včelárení. Je to síce namáhavá a časovo 
náročná práca, ale na druhej strane nesmier-
ne obohacujúca a prospešná.

Kristián Méry, 
18 r., študent, 
SRDCE - 
SLOVENSKÁ 
NÁRODNÁ 
JEDNOTA 
- strana 
vlastencov

„HOCI KROK VPRED NEZARUČUJE POK-
ROK, VŽDY JE LEPŠÍ AKO OSTAŤ STÁŤ“ 
Som už piata generácia rodinnej histórie, 
počínajúc u konských záprahov Lony-
ayovcov. Mám osemnásť, pre mnohých 
z vás nová tvár, ktorá doposiaľ mala málo 
príležitostí sa zviditeľniť. Teraz je čas na 
moju nápravu. Nie som zatiaľ všestranne 
talentovaný ako môj otec, či životom zo-
celený ako moja mama. Zato som vzorný 
študent a rád sa učím nové veci, o čom 
svedčí plynulá angličtina, ruština a vše-
stranné vzdelávanie sa. Jediné čo vám 
môžem pre začiatok sľúbiť je otvorenosť. 
Spolu sa nebudeme báť chýb, pretože 
práve tie sú základom ľudského pozna-
nia. Nestránim sa omylom, ich priznaniu 
a následnej náprave, neskrývam sa pred 
ponaučením z našich činov. Každá chyba 
je možnosť zlepšiť sa a napredovať, pokiaľ 
je priznaná. Mojim cieľom je spoznať vás, 
priložiť ruku činom pre krajšie RUSOVCE. 
Som odhodlaný vykročiť, jediné čo si pra-
jem je vaša DÔVERA v moju odhodlanosť. 
VĎAKA patrí všetkým vám, ktorí došli až 
na koniec týchto riadkov

Vladimír 
Mokráň, 
Mgr., 50 r., 
IT špecialista, 
Team Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko

Mojou srdcovou témou vždy bolo život-
né prostredie, preto som sa aj doteraz 
zasadil za výsadby stromov či kvitnúcich 
lúk, dosiahol som, že Rusovce sú prvou 
mestskou časťou ako zóna bez pesticídov, 
bojoval som proti výrubom, zabezpečil som 
prípravu Dokumentu starostlivosti o zeleň. 
To všetko však už dnes nestačí. Klimatická 
kríza je výzva, ktorá si vyžiada omnoho 
väčšie úsilie. Preto som pre Rusovce 
vypracoval klimaticko-energetický plán 
smerovania k bezuhlíkovým Rusovciam. 
Tento odborný materiál predstavuje kľú-
čovú časť cesty pre našu mestskú časť, 
ako môžeme dospieť k udržateľnému 
životu, a zároveň si zachovať aj iné po-
trebné priority a navyše šetriť energie aj 
obecné peniaze. Aby to však bolo možné, 
potrebujeme silu pozitívne veci presadiť. 
Končiace volebné obdobie ukázalo, aké 
je dôležité, aby starostka mala podporu 
zastupiteľstva. Preto prosím, ak mi dáte 
dôveru, zvážte voľbu celého nášho tímu. 

Branislav 
Ostrihoň, Ing., 
36 r., projektový 
manažér, SPOLU 
- občianska 
demokracia

Vážené Rusovčanky 
a Rusovčania, žijem tu od roku 2013 a za-
miloval som sa do Rusoviec od prvého 
dňa. Máme výnimočnú polohu, súdržnú 
komunitu a potenciál na zlepšovanie. Ko-
munálna politika je dnes často o hádkach, 
a nie o tolerancii a rozvoji spoločného 
priestoru v súlade s prírodou, ako si ju 
predstavujem ja. Priority: EKOLÓGIA: 
zabezpečiť separáciu bioodpadu, ako už 
majú v iných častiach Bratislavy. Zmyslom 
toho je, aby sme do zeme vrátili aspoň 
časť z toho, čo z nej dostávame. Neskôr 
aj vlastnú kompostáreň. DOPRAVA: riešiť 
nočné trúbenie vlakov rampou, výsad-
bou stromov, prípadne umelým kopcom 
(sánkovanie v zime). ŠKOLA: podporovať 
rozvoj a kvalitu našej ZŠ, a ochrániť ju od 
politického tlaku. Ide o naše deti. rozvíjať 
voľnočasové aktivity a viac zelene s la-
vičkami. VÝSTAVBA: ustrážiť primeranú 
zastavanosť tak, aby nič nenarušilo našu 
komunitu, kvalitu služieb a všetko to, čo 
robí naše spolunažívanie tak výnimočné. 
Ďakujem, že ste to dočítali, a prosím, 
nezabudnite ísť voliť. ☺

Karol 
Petržílka, 67 r., 
dôchodca, 
HLAS - sociálna 
demokracia 

Som Petržalčan od 
roku 1967. Zažil 
som obdobie starej 

Petržalky a takisto začiatky budovania 
súčasnej. Moje pracovné povinnosti ma 
v roku 1990 zaviedli do časti Rusovce kde 
som pôsobil dva roky na úseku verejného 
poriadku a bezpečnosti. Od toho obdobia 
som bol takisto úzko spätý s občanmi 
tejto časti mesta ako poľovný hospodár 
poľovného združenia. Stretával som sa 
s občanmi, ochranármi a funkcionármi 
miestneho zastupiteľstva kde sme spoloč-
ne riešili rôzne problémy v oblasti životného 
prostredia. Momentálne mám trvalý pobyt 
v Rusovciach a chcel by som moje skúse-
nosti a znalosti využiť v prospech občanov 
v práci v miestnom zastupiteľstve.

Roman 
Porubec, Ing. 
arch., 45 r., 
architekt, Team 
Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko 

Ako rodený Bratislavčan a dlhoročný Petr-
žalčan som sa pred niekoľkými rokmi spolu 
s manželkou a dvomi synmi prisťahoval do 
Rusoviec. Tie som celý život vnímal ako 
malý svet, ktorý je síce súčasťou mesta, ale 
zároveň má vlastné veľmi výrazné genius loci. 
Profesiou architekt, s prirodzeným záujmom 
o veci verejné a spoločný životný priestor som 
sa pridal ku skupine priateľov združených 
v komunitnej občianskej platforme Pre Ru-
sovce, ktorá dlhoročne rieši rozvoj Rusoviec 
a ich obyvateľov. Vo svojom profesijnom aj 
súkromnom živote sa často stretávam s té-
mou rozvoja sídiel, témou, ktorá sa dotýka 
každého z nás. Ako architekt mám priamu 
zodpovednosť za komplexné vnímanie diela, 
v rámci urbanistických, sociálnych a ekono-
mických vzťahov. Túto skúsenosť prinesiem 
do riešenia problémov rozvoja našej mestskej 
časti tak, aby sme skĺbili bohatú tradíciu 
a moderné služby, ktoré sú nevyhnutné 
pre kvalitný život - či už je to téma rozvoja 
centrálneho priestoru Rusoviec - projekt 
Zeleného námestia, rekonštrukcia kaštieľa, 
alebo ďalší stavebný rozvoj Rusoviec bez 
negatívnych vplyvov na obyvateľov.

KANDIDÁTI 
NA PRIMÁTORA 
BRATISLAVY:

MIROSLAV HEREDOŠ

MARTIN JAKUBEC

RUDOLF KUSÝ

MILENA MINICHOVÁ

MARTIN MLÝNEK

PETER POLÁČEK

ANDREJ TRNOVEC

MATÚŠ VALLO

MIROSLAV VETRÍK
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Lucia Tuleková 
Henčelová, 
PhDr., 
PhD., 42 r., 
starostka, Team 
Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko 

Rusovce sú svojím postavením nepo-
chybne veľmi príťažlivé – ponúkajú výhody 
vyplývajúce z blízkosti veľkomesta aj pred-
nosti pokojného vidieckeho bývania. Za 
posledné roky sa rozrástli predovšetkým 
o mladé rodiny a aktívnych pracujúcich. 
Aj preto si čoraz viac uvedomujem, aké 
dôležité je snažiť sa zachovať výnimočný 
charakter našej obce. Zároveň však in-
tenzívne vnímam i to, že v oblasti rozvoja 
kvality života a služieb je pred nami ešte 
stále veľa práce. Z pozície poslankyne 
miestneho zastupiteľstva budem presa-
dzovať efektívne narábanie s verejnými 
financiami, keďže nás čakajú náročné časy 
súvisiace s celkovým nárastom cien. Moju 
podporu budú mať aj odborne spracované 
investičné projekty, rozširovanie kamero-
vého systému, zmena systému školského 
stravovania a kontinuita v cezhraničnej 
spolupráci. Spolu s mojím tímom sme pri-
pravení pokračovať v práci PRE RUSOVCE. 

Veronika 
Vandrášeková, 
Mgr., 36 r., 
žurnalistka; 
dobrovoľníčka, 
nezávislý 
kandidát 

Podaktorí z vás už moje meno možno 
zaregistrovali. Aktuálne končí moje druhé 
volebné obdobie a po zvažovaní som sa 
rozhodla, že sa vašu priazeň pokúsim 
získať znovu. Spolu s kolektívom Ob-
čianskeho združenia Rusovčan by sme 
chceli Rusovciam vrátiť aktívneho ducha, 
ktorého si dlhodobo budovali, no po roku 
2018 oň prišli. Počas môjho pôsobenia 
v zastupiteľstve sa podarilo zrealizovať či 
aspoň presadiť mnohé (renovácia knižnice, 
rozšírenie kapacít školy, renovácia jedálne, 
rozšírenie a zateplenie škôlky, renovácia 
autobusového otočiska, skatepark, regu-
lácia Zóny Sever a zamedzenie výstavby 
panelákov, kanalizácia na Maďarskej, 
atď.). Roky som zároveň v Redakčnej rade 
Rusovských novín, v minulosti som bola 
v Rade školy a predsedníčkou Sociálnej 
komisie. Uplynulé volebné obdobia mi dali 
mnohé. Minimálne to, že viem porovnať, 
kedy Rusovce napredovali a kedy nastal 
opak. A keďže Rusovce sú domovom mojej 
rodiny a mňa už po celé generácie, tak 
chcem, aby sme sa znovu cítili najlepšie 
doma, v našich Rusovciach. Ako poslan-
kyňa by som pre to urobila maximum. 

Katarína 
Zjavková, Mgr.,  
 44 r., sociálna 
pracovníčka 
so zameraním 
na špecifické 
pedagogické 
problémy, Team 
Bratislava, 
Progresívne 
Slovensko

Celý svoj profesijný život mám prepojený 
so sociálnymi službami a vzdelávaním. 
Dlhodobo som sa venovala skvalitňovaniu 
sociálnych služieb a preto prostredníc-
tvom dobre koncipovaného/pripraveného 
komunitného plánu budem podporovať 
rozvoj sociálnych a komunitných služieb 
v Rusovciach tak, aby služby boli dostupné 
všetkým Rusovčanom. Posledné roky 
profesijného života sa intenzívne venu-
jem inovatívnym vzdelávaním dospelých. 
Vzdelanie vnímam ako základ dobrej spo-
ločnosti a budúcnosti, a preto sa naďalej 
budem angažovať v rozvoji našej školy 
- nielen ako rodič, ale aj ako členka Rady 
školy. Podporím aktivity, ktoré budú roz-
víjať potenciál našich detí, pretože verím, 
že každé dieťa by malo zažiť úspech aj na 
škole. Štyri roky v zastupiteľstve mi ukázali, 
ako dôležitá je spolupráca a podpora. Ak 
sa ma rozhodnete v týchto komunálnych 
voľbách podporiť, podporte aj mojich spo-
lukandidátov. Spojme sily PRE RUSOVCE.

KANDIDÁTI NA 
PREDSEDU BSK

Ivan BOŠŇÁK

Juraj DROBA

Milan LOPAŠOVSKÝ

Ján MAŽGÚT

Magdaléna SULANOVÁ

Andrej TRNOVEC

Dušan VELIČ

Štefan ZIMA

RUSOVCE BUDÚ MAŤ 
NOVÝ MOBILIÁR
Vstupujeme do ďalšej fázy realizácie projektu 
projektu Gerulata - Carnuntum - Geschichte 
lebt/Zažite históriu financovaného z programu 
Interreg V-A Slovenská Republika - Rakúsko, 
a to do jeho investičnej časti.

Súčasťou projektu je aj propagácia prístupových ciest k pamiat-
kam v našej mestskej časti, ktoré budú obsahovať dvojjazyčné 
informácie pre ešte lepší zážitok z návštevy, čím sa naše kultúrne 
dedičstvo stane viditeľnejším a prístupnejším. 

V Rusovciach tak budú osadené rôzne prvky drobnej architektúry 
a mobiliár. Okrem informačných tabúľ vo forme infostromov pribud-
nú aj informačné panely s QR kódmi a informačné vlajky na stĺpy 
osvetlenia. V centrálnej časti mestskej časti vymeníme informačné 
smerovníky a pribudne aj nový typ smerovníkov – ukazovacie 
svetelné infotabuľky. Vymeníme a doplníme aj odpadkové koše 

a cyklostojany. Národná kultúrna pamiatka Dom s hypocaustom 
zas získa novú vstupnú bránu.

MÚ •

AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Hodnotenie práce samospráv v ostatných 
štyroch rokoch je zásadne ovplyvnené dvo-
mi udalosťami, ktoré sme nezažili niekoľko 
generácií. Následky pandémie koronaví-
rusu a ruskej agresie na Ukrajine zásadne 
ovplyvnili a naďalej ovplyvňujú fungovanie 
miest a obcí v celej Európe. Obidve krízy 
zmenili samosprávam priority, plány investí-
cií a obrátili rozpočty hore nohami. Zároveň 
ukázali, že len spolupracujúce samosprávy 
ich dokážu prekonať a byť v prvej línii po-
moci svojim obyvateľom. Napriek ťažkým 
dopadom týchto kríz sa podarilo viacero 
dobrých a užitočných vecí. To platí aj pre 
spoluprácu magistrátu s mestskými čas-
ťami. V Rusovciach sme realizovali v spo-
lupráci so starostkou a miestnym úradom 
viacero dôležitých investícií:

Z mestských zdrojov na podporu športu bola  
•  kompletne zrekonštruovaná telocvičňa 

základnej školy a
•  vystavaný skatepark pri železničnej 

stanici. 

Obidve investície majú jednoznačný do-
pad na podporu pohybu rusovských detí 
a mládeže a sú v súlade s našou snahou 
podporovať investície do amatérskeho 
a rekreačného športu. 

•  Rekonštrukcie ciest a chodníkov boli 
rozdelené do dvoch hlavných etáp. 
V prvej etape v roku 2020 došlo k ob-
nove cesty od zastávky Vývojová po 
železničné priecestie smer Jarovce, 
kde bola položená nová asfaltová vo-
zovka a nové povrchy autobusových 
zastávok. V druhej etape v roku 2022 
smerovala rekonštrukcia vozovky do 
úseku od odbočky na futbalové ihrisko 
po odbočku k SĽUK-u. Súčasťou tejto 
etapy je aj obnova a vydláždenie chod-
níka v zákrute na vstupe do Rusoviec, 
ako aj osadenie nových obrubníkov 
a betónovej prídlažby. 

•  Zásadná investícia sa udiala pri obnove 
osvetlenia, kedy na hlavnom ťahu našou 
mestskou časťou (Balkánska ulica) bolo 
osvetlenie kompletne zrekonštruované 
od vstupu do Rusoviec z Petržalky po 
autobusové otočisko. Došlo k výme-
ne kabeláže, boli osadené nové stĺpy 
a nové, úsporné svetlá a hlavice, ktoré 
zvyšujú bezpečnosť pre autá, ako aj 
chodcov a cyklistov. 

•  V oblasti životného prostredia sme 
v spolupráci s miestnym úradom iden-
tifikovali lokality na výsadbu stromov 
v rámci projektu 10 tisíc stromov, kto-
rým sa mesto posilňuje v boji proti kli-
matickej kríze. Okrem stromov boli 
vysadené aj cibuľoviny, z ktorých sme 
sa na jar tešili v podobe krásnych tuli-
pánov a narcisov popri hlavnej ceste. 

•  Múzeum mesta Bratislavy a mestská 
časť Rusovce spoločne usilovali o zís-
kanie významného ocenenia pre rímske 
osídlenie - Gerulata. To sa aj podarilo 
a Gerulata bola v roku 2021 zapísa-
ná do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Je to ďalšia vec, ktorá robí 
Rusovce jedinečnými. 

Čo nás čaká ďalej? Mesto plánuje pokračo-
vať v investíciách do verejných priestorov 
v  mestských častiach. Vedenie mestskej 
časti sa obrátilo na magistrát v súvislosti 
s prípravou obnovy centrálneho námestia 
pred potravinami, ktoré si zaslúži mnohé 
vylepšenia, ako napríklad viac zelene, stro-
mov a tieňa, keďže je počas leta jedným 
z najteplejších bodov Rusoviec. Spolu 
s modernizáciou fontány a napojením na 
zvyšnú časť námestia za parkoviskom 
môže vytvoriť priestor, v ktorom budú ľudia 
tráviť čas a nielen ním prebehnú pri ceste 
do obchodu. Rovnako sa plánuje aj opra-
va chodníka od zdravotného strediska po 
otočisko na Balkánskej, či oprava výjazdu 
z Gaštanovej aleje. 

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

ÚSPEŠNÁ 
SEZÓNA 
RUSOVSKÝCH 
LOVCOV 
KOMÁROV

Rusovský dobrovoľnícky tím Lovcov komárov bol tento rok veľmi úspešný. Vďaka 
takmer 1000 monitoringom, ktoré odhalili 76 aktívnych liahnísk komárov a ktoré 
boli našimi odborníkmi následne ošetrené, mali Rusovčania túto sezónu naozaj 
pokojné leto. Všetky potenciálne kalamity sa podarilo zlikvidovať už v zárodku.
Veľká vďaka patrí všetkým naším lovcom a lovkyniam:

Ivana Kukanová, Katka Zjavková, Martina Kováčiková, Roman Porubec, Zuzka 
Májeková, Vlado Mokráň, Daniel Šarišský, Alenka Mokráňová, Hilda Vojtková, 
Ondrej Sekáč, Viki Kanichová a Palo Mokráň.

Ďakujeme!
Pavel MOKRÁŇ •

POZNÁMKA REDAKCIE

Kandidáti na jednotlivé funkcie sú zoradení 
podľa abecedy (priezviska). S ponukou 
prezentácie boli oslovení všetci kandidáti. 
Jedna kandidátka ani po telefonickej ur-
gencii svoju prezentáciu nezaslala. Zároveň 
ďakujeme všetkým, ktorí na našu výzvu 
zareagovali a svoj text a fotografiu zaslali 
včas. Doručené texty neprešli korektúrou, 
ani neboli upravované. Za prípadnú nekva-
litu fotografií sa ospravedlňujeme, no mohli 
sme pracovať len s podkladmi, ktoré nám 
zaslali kandidáti. 

Ilustračné foto
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• ŠKOLA

PRIVÍTALI SME 
NOVÝCH PRVÁČIKOV

Prvý školský deň padol tento rok na pon-
delok 5. septembra. Žiaci, pedagógovia aj 
ostatní zamestnanci školy sa zhromaždili na 

dvore multifunkčného ihriska, kde ich privítal 
a slávnostne odštartoval nový školský rok 
riaditeľ školy aj so svojimi zástupkyňami.

Naša škola otvorila v tomto roku svoje brány 
aj pre 50 prváčikov. Na oficiálnom uvítaní, 
ktoré sa konalo v telocvični školy, sa im pri-
hovorila starostka Rusoviec Lucia Tuleková 
Henčelová a riaditeľ školy Rastislav Kunst. 
V očiach prváčikov bolo vidieť očakávanie 
aj obavy z nového prostredia. Do života 
školy ich hneď v prvý deň „zasvätili“ pani 
učiteľky a pani vychovávateľky. Ukázali im 
vyzdobené triedy, kde sa budú najbližší 
rok oboznamovať s písmenkami i číslicami. 

Prajeme im, aby ich cesta za vzdelaním 
bola úspešná. Aby sa naša škola pre nich 
stala príjemným a bezpečným miestom 
nie len na štúdium, ale aj na vznik nových 
kamarátstiev. 

MÚ •

POĎAKOVANIE
Evanjelická cirkev v Rusovciach má viac ako 190 ročnú tradíciu. V evanjelickom kos-
tole na Maďarskej ulici sa slúžia liturgie nielen pre Rusovčanov, ale aj pre veriacich zo 
širokého okolia, z rakúskej Pamy i maďarskej Rajky. Koncom mesiaca august sme sa 
pri slávnostnej bohoslužbe rozlúčili s manželmi, farármi, Evou a Jánom Kolesárovcami, 
ktorí spravovali a duchovne viedli našu farnosť posledných 14 rokov. Prajeme im, aby 
sa ich nové pôsobisko stalo miestom, kde nájdu toľko pohody a porozumenia, koľko 
ich venovali nám v Rusovciach. 

MÚ •

RUSOVSKÁ  
JAZDA 
VETERÁNOV 
3. 9. 2022 
KOSTOL SV. VÍTA

MEDZINÁRODNÁ 
SÚŤAŽ S HISTORICKOU 
HASIČSKOU TECHNIKOU 
3. 9. 2022 
PARK PRI KAŠTIELI

MEDVEDICA  
BIKE TOUR 
18. 9. 2022 
PARK PRI KAŠTIELI 

DEŇ 
RUSOVIEC 
27. 8. 2022 
PARK PRI KAŠTIELI

ĎAKUJEME!
Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Dell, ktorí nám v rámci akcie Týždeň dob-
rovoľníctva pomohli vyplieť zelené ostrovčeky na Kovácsovej ulici.

Ako hovoria organizátori tejto celoslovenskej akcie: „Týždeň dobrovoľníctva je 
maličkým krokom k zmene. Ďakujeme všetkým, ktorí mali odvahu vykročiť spolu 
s nami.“

FESTIVAL 
BÁBKY V PARKU
16. – 17. 9. 2022
AREÁL SĽUK

Foto: Archív SĽUK

Foto: Pavel MOKRÁŇ 

Foto: Archív DHZO

Foto: Archív ŠK Medvedica

Foto: Marek HARUM 

25. 10. 2022
15:00 HOD.

HUMANITNÉ
CENTRUM

KOVÁCSOVA 85
RUSOVCE

jesenné tvorivé stretnutie

seniorov z rusoviec

 

"vyrezávanie tekvíc 
a výroba jesenných

dekorácií"

Materiál sme pre vás
zabezpečili, so sebou si

vezmite iba dobrú náladu!

Podujatie "Rusovskí seniori v akcii" sa realizuje 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
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RÍMSKE HRY 2022

Po vynútenej dvojročnej prestávke spô-
sobenej pandémiou koronavírusu sa tento 
rok vrátili do programu kultúrnych podujatí 
v Rusovciach aj Rímske hry – tentokrát vo 
veľkolepom prevedení a s novým progra-
mom pod taktovkou šermiarskej skupiny 
TOSTABUR. Deň plný rímskej histórie začal 
pri múzeu Antická Gerulata zážitkovým 
sprievodom Rimanov, ktorého sa zúčastnilo 
viac ako 100 účinkujúcich zo Slovenska, 
Česka, Poľska a Nemecka. V bohatom zá-
bavno-vzdelávacom programe si našli svoje 
všetci, tak deti ako aj dospelí. Vďaka zážit-
kovým predstaveniam pred očami divákov 
ožili hrdinské báje antického Ríma, príbeh 
o putovaní mladého Gala a vyvrcholili hlav-
ným bodom programu Roma Invicta, ukáž-
kou cvičení rímskych vojenských jednotiek 
a vzburou gladiátorov. Ako sa hovorí „lepšie 

raz vidieť ako stokrát počuť“ – preneste sa 
preto spolu s nami do starovekého Ríma 
prostredníctvom fotiek skvelého fotografa 
Karola Srnca.

Radi by sme na tomto mieste poďakovali 
šermiarskej skupine TOSTABUR, organizač-
nému tímu a ďalším nadšencom, bez zápalu 
a nadšenia ktorých by sa nám tohtoročné 
Rímske hry nepodarilo zorganizovať. 

Podujatie Rímske hry boli spolufinancované 
v rámci programu Interreg V-A Slovenská 
Republika – Rakúsko v rámci projektu Geru-
lata-Carnuntum Geschichte lebt / Gerulata-
-Carnuntum – Zažite históriu. Za finančnú 
podporu a podporu ďakujeme Bratislava 
Tourist Board, Bratislavskému samospráv-
nemu kraju, Bratislava Region Tourism, 
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému 
stredisku a Múzeu mesta Bratislavy.

Šermiarska skupina TOSTABUR (Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel 
z Bratislavy) je prvou a najstaršou skupinou historického šermu na Slovensku. 
Už v roku 1964 ju založil Ing. Peter Koza, ktorý je dnes uznávaným šermiarskym 
majstrom a skupinu vedie umelecky i odborne 58 rokov.

Hlavným cieľom TOSTABUR je umelecky, verne a divácky príťažlivo zobrazovať 
históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – predovšetkým však šermiarske umenie, 
rytierske turnaje, historické tance, dobové sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity 
súvisiace s históriou. Viac: www.tostabur.sk

 „Počas jedného víkendového 
dňa opäť ožili v Rusovciach 
Rímske hry, ktoré sa tento 
rok konali ako oslava zápisu 
rusovskej Gerulaty do 
zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Návštevníkov 
privítali doboví obyvatelia 
a legionári z antickej Gerulaty, 
ktorí prostredníctvom 
príbehov priblížili históriu, 
život a rôzne zaujímavosti 
z obdobia mocného rímskeho 
impéria,“ hovorí starostka 
Rusoviec Lucia Tuleková 
Henčelová.

GERUCA
Rímske hry vyvrcholili premiérou historic-
kého hraného dokumentu GERUCA. Dejo-
vá línia filmu GERUCA je príbehom lásky, 
vojny, ale aj smrti zasadeným do života 
Rimanov na južnej strane Dunaja, ktorí 
obývali severnú hranicu Rímskej ríše pred 
1700 rokmi a vybudovali tu viacero miest 
a vojenských kastelov. Film je doplnený 
o dokumentárno-informatívne časti filmu.
Film je zároveň aj mostom spolupráce 

medzi dvoma miestami, slovenskými Ru-
sovcami a rakúskou obcou Petronell-Car-
nuntum, stojacimi na pozostatkoch rímskej 
kultúry, ktorú je dôležité si pripomínať a tieto 
poznatky odovzdávať ďalším generáciám.

Poďakovanie patrí talentovaným filmárom 
režisérovi: Michalovi Stasakovi, scenáristke 
Paulíne Vítkovej, kameramanovi Vikto-
rovi Kamenickému, celému filmárskemu 
a produkčnému tímu a všetkým hercom, 
odborníkom a nadšencom, ktorí si vo filme 
zahrali a podieľali sa na jeho výrobe, ako 
aj archeológovi Milanovi Horňákovi, ktorý 
prišiel s námetom.

„Našou ambíciou je dostať tento film ako 
vyučovaciu pomôcku do slovenských 
škôl. Film totiž žiakom prístupnou a ná-
učno-zážitkovou audio-vizuálnou formou 
vysvetľuje rôzne aspekty života antického 
Ríma.“ hovorí starostka Lucia Tuleková 
Henčelová.

Projekt je spolufinancovaný v rámci progra-
mu Interreg V-A Slovenská Republika - Ra-
kúsko v rámci projektu Gerulata-Carnuntum 
Geschichte lebt / Gerulata-Carnuntum 
– Zažite históriu.

MÚ •

„Hraná časť filmu je metaforou spo-
jenia dvoch miest a divákovi zobra-
zuje rímsky spôsob života, ich zvyky 
a tradície na príbehu troch generácií 
kupeckého rodu Maticeius, ktorého 
predstavitelia museli prekonávať, 
rovnako ako my teraz, strasti bež-
ného života a vzťahov. Dobovým 
príbehom nás sprevádza hlas herca 
hudobníka Mila Kráľa. Aby sme fil-
mové rozprávanie spravili pútavejším 
a jednoduchším pre diváka, rozhodli 
sme sa pre dvojicu moderátorov, 
Braňa Deáka a Sandru Svitekovú 
z Dejepis Inak.Čo taktiež stojí za 
zmienku je autentická hudba od ka-
pely Synaulia, ktorej hudbu ste mohli 
počuť aj vo filme Gladiátor alebo 
Osada (The Village). Pre divákov sme 
pripravili film, ktorý okrem príbehu 
dokáže zaujať aj svojou informa-
tívnou hodnotou a nie len za seba, 
ale aj celý štáb ktorý sa podieľal na 
jeho výrobe, môžem povedať, že sa 
naozaj majú načo tešiť.“

režisér Michal Stasak 

„Film GERUCA je na slovenské pomery výnimočný nie len svojím žánrom, kde 
kombinuje hrané sekvencie s nehranými, ako to poznáme zo zahraničných produkcií, 
ale poskytuje nám aj základný prehľad, že slovenské územie bolo súčasťou jednej 
z najzaujímavejších ríš našej civilizácie.“

producent a kameraman Viktor KAMENICKÝ

Foto: Karol Srnec Foto: Karol Srnec

Foto: Karol Srnec

Foto: Karol Srnec

Foto: Karol Srnec

Záber z premiéry filmu GERUCA
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POĎ VOLIŤ!
Budúcnosť je aj 
v tvojich rukách. 

29. 10. 2022

PONUKA DOMÁCEJ 
OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI 
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS 
Slnečnica ponúka pre Rusovčanov svoje služby

Odborná zdravotná starostlivosť sa poskytuje prostredníctvom kvalifikovaných 
sestier v domácom prostredí pacienta v spolupráci so zdravotnými poisťovňami 
a po dohode s obvodným lekárom.

Jedná sa o ošetrovanie chronických rán a preležanín, základnú ošetrovateľskú 
rehabilitáciu, aplikáciu injekcií a infúzií, starostlivosť o pacientov s katétrami, 
sondami a vývodmi, meranie krvného tlaku a glykémie.

Ordinačné hodiny: pondelok až piatok, v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Zdravotnícke výkony sú hradené zdravotnými poisťovňami. Pre klienta je táto 
služba bezplatná. ADOS Slnečnica má uzatvorený zmluvný vzťah s nasledujúcimi 
zdravotnými poisťovňami: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a. s. a UNION zdravotná poisťovňa, a. s.

Koordinátorka: Bc. Alžbeta Hanáková, sr. Veronika
Tel. kontakt: +421 917 573 863
E-mail: ados@hospic-slnecnica.sk

ŠPORTOVÁ 
VÝBAVA PRE 
MALÝCH 
RUSOVSKÝCH 
FUTBALISTOV
Miestny futbalový klub Rusovce realizoval 
projekt „Športová výbava pre futbalistov 
MFK Rusovce“ v rámci poskytnutej podpory 
z grantového Podprogramu 1 na podporu 
pohybových aktivít a neformálneho vzdelá-
vania v oblasti práce s deťmi a mládežou, 
ktorý je jedným zo štyroch podprogramov 
Grantového programu pre rozvoj športu 
a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej 
republiky v Bratislave.

Vďaka finančnej podpore 1 500 Eur sme 
nakúpili futbalové lopty a vaky na lopty za 
účelom skvalitnenia celoročnej tréningovej 
činnosti a materiálneho vybavenia pre deti 
a mládež. Finančná podpora pomohla v do-
plnení športovej výbavy a v modernizácii 
materiálneho vybavenia s cieľom vytvoriť 
lepšie podmienky pre aktívne športujúce 
deti a mládež, umožniť im športový rast 
a podporovať rozvoj ich telesnej kultúry, 
duševných a fyzických schopností.

MFK Rusovce •

V augustovom čísle sme písali o úspe-
chu našich mladých kajakárov. A radi 
by sme sa s vami podelili aj o úspechy 
našich mladých kajakárok z Rusoviec, 
členiek klubu KRK Vinohrady.

Na Majstrovstvách Slovenska 2022 sa 
dievčatá umiestnili nasledovne: 

1. miesto: Paulína Sůvová, K1 Diev-
čatá – 11 ročné, 2 000 m, zároveň je aj 
majsterkou Slovenska v tejto kategórii 
2. miesto: Sofia Sůvová, K1 Dievčatá 
– 12 ročné, 2 000 m 
3. miesto: Sofia Sůvová, K2 Dievčatá 
– 11 – 12 ročné, 2 000 m

V rámci 33. ročníka Medzinárodnej Re-
gaty Capris v Slovinsku, v konkurencii 
štyroch krajín (Slovinsko, Slovensko, 
Taliansko a Česká republika), sa diev-
čatá umiestnili:

1. miesto: Sofia Sůvová, K1 Dievčatá 
– 11 – 12 ročné, 500 m 
2. miesto: Paulína Sůvová, K1 Dievčatá 
– 11 – 12 ročné, 500 m

Gratulujeme!

Ľubica FARKASOVÁ •

ÚSPECHY MLADÝCH 
RUSOVSKÝCH KAJAKÁROK

I N Z E R C I A


