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O tvorili sme
Voľnočasový
priestor
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OFICIÁLNE SME OTVORILI
SKATEPARK A WORKOUTOVÉ IHRISKO
V polovici augusta sme za účasti viceprimátorky Zdenky Zaťovičovej oficiálne otvorili
nový Voľnočasový priestor v Rusovciach,
ktorého súčasťou sú dve nové športoviská:
skatepark a workoutové ihrisko.
Tešíme sa, že deti tak získali nové možnosti zašportovať si, rozvíjať svoje pohybové

schopnosti a stráviť čas v kruhu kamarátov. Po rekonštrukcii školskej telocvične
a vybudovaní multifunkčného ihriska na
školskom dvore ide v poradí o tretie športovisko, ktoré sa nám podarilo v priebehu štyroch rokov vybudovať. Na každý
z týchto projektov sa nám tiež podarilo
získať externé zdroje, tak aby sme zaťa-

V RUSOVCIACH
G ERUCA – Rímska
	
história vo filme

10 	 I N F O R M U J E M E
	
K omunálne
a župné voľby

žili rozpočet mestskej časti čo najmenej.
Viac o projekte sa dozviete na strane 4.

BALKÁNSKA ULICA
SA DOČKALA OBNOVY
Začiatkom roka sme avizovali, že hlavné mesto
SR Bratislava preinvestuje v Rusovciach tento
rok takmer 1 milión EUR. V čase, keď budete
držať v rukách toto vydanie Rusovských novín,
bude väčšina prác v záverečnej fáze, tak aby
začiatok školského roka nebrzdili dopravné
a iné obmedzenia. Spolupráca s hlavným
mestom SR Bratislava, ktorej výsledkom je
aj táto výmena základnej infraštruktúry,
tak výrazne zlepší kvalitu a komfort života
obyvateľov v Rusovciach.
ČO VŠETKO BOLO OBNOVENÉ?
VÝMENA VEREJNÉHO OSVETLENIA
Výmena verejného osvetlenia na časti Balkánskej ulice (od vstupu
do Rusoviec z Petržalky až po autobusové otočisko) sa začala
začiatkom leta a aktuálne je v záverečnej fáze. Viac než 60 stĺpov
osvetlenia bolo vymenených za úplne nové s LED svietidlami.
Ich výmena prebiehala postupne, v úsekoch, bez prerušenia
prevádzky osvetlenia.
Výmena osvetlenia v priestore autobusového otočiska bola spolu-

SAMOSPRÁVA
financovaná z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho
operačného programu (v rámci projektu Revitalizácia autobusového otočiska) a jeho dizajn sme počas realizácie projektu zladili
s osvetlením, ktoré umiestnil magistrát na Balkánskej ulici.
VÝMENA ČASTI VOZOVKY
Práce na výmene vozovky na Balkánskej ulici v úseku od Irkutskej
(od Pizzaria) po Maďarskú (po odbočku ku Gatto Matto) začali
začiatkom augusta a ich predpokladané ukončenie je 04. 09. 2022.
Oprava zahŕňala výmenu ložnej a vrchnej vrstvy vozovky, výmenu
prídlažby a obrubníkov, výškovú úpravu inžinierskych sietí, vybudovanie betónovej odvodňovacej priekopy a odbariérizovanie
priechodu pre chodcov. Spolu v rozsahu 5 900 m2.

MÚ •

DO KONCA ROKA ZAČNEME TRIEDIŤ
AJ KUCHYNSKÝ ODPAD A JEDLÉ OLEJE A TUKY
Do konca roka nás čakajú ďalšie novinky v triedení odpadov.
Separovať začneme aj kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
a jedlé oleje a tuky. Prinášame vám základné informácie o tom,
čo a kedy nás čaká.
Distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu prebehne v našej mestskej časti do konca tohto roka. Obyvatelia
bytových i rodinných domov dostanú 10 litrový kuchynský
košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek
na 12 mesiacov a informačný leták.
Domácnosti v rodinných domoch obdržia navyše aj 20 litrovú
hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „Kuchynský biologický rozložiteľný odpad“. Distribúcia balíčkov do rodinných
domov prebehne formou „od domu k domu“. Obyvateľom

ZASADNUTIE MZ
21. JÚN
Na júnovom zastupiteľstve vystúpil prezident Policajného zboru
Š. Hamran a predstavil možnosti riešenia výcvikového strediska
polície v Rusovciach – odkúpenie pozemkov a úprava priestoru
alebo premiestnenie strelnice do inej lokality. Za účelom ziste2

AKTUÁLNY STAV PROJEKTOV
REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÉHO OTOČISKA
Koniec septembra sa rýchlo blíži a s ním aj ukončenie projektu
revitalizácie autobusového otočiska. Postupne je dodávaný mobiliár, ktorý bude v priestore autobusového otočiska umiestnený:
prístrešky, informačné tabule, infokiosk, lavičky, koše, stojany na
bicykle, osvetlenie. Po ochladení počasia je plánovaná výsadba
zelene, ktorá priestor otočiska zútulní. Veríme, že autobusové
otočiska privíta svojich prvých cestujúcich v októbri.

VÝMENA CHODNÍKA
Asfaltový povrch chodníka v časti od Pizzaria po Rusovský penzión
sa nahrádza betónovou dlažbou. Celkovo ide o opravu cca 392 m2
chodníka. Tieto opravy by sa mali ukončiť do konca septembra.
Investičný dlh na verejnej infraštruktúre nielen v Rusovciach, ale
v celej Bratislave, je obrovský. Evidujeme niekoľko lokalít, ktoré
si zaslúžia akútnu opravu, najmä chodník pre peších vedúci od
Zdravotného strediska po otočisko. Výmenu si zaslúži aj zvyšok
osvetlenia na Balkánskej, úpravu potrebuje aj dopravné riešenie
výjazdu z Gaštanovej aleje. Keďže však ide o infraštruktúru, ktorá
je majetkom hlavného mesta, tieto opravy ostávajú na pleciach
magistrátu. Prvé rokovania, aby sa tieto opravy vykonali čo najskôr, už prebehli.

Milé Rusovčanky,
milí Rusovčania,

REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A NADSTAVBA ŠKOLY
Stavba jedálne a školy nám priam rastie pred očami. Koncom júla
bola zaliata stropná doska, ktorá ukončila stavbu prvého nadzemného podlažia, v ktorom bude umiestnená jedáleň. Po jej zatuhnutí
sme začali s výstavbou druhého nadzemného podlažia – tu už budú
umiestnené triedy. Stavba ide podľa plánu. V najbližších týždňoch
nás čaká obstaranie gastrozariadení do kuchyne školskej jedálne.

Distribúcia nádob na zber jedlých olejov a tukov pre Rusovce
bude v mesiacoch november – december 2022. Predpokladaný začiatok zberu jedlých olejov a tukov je december 2022
až január 2023.

MÚ •

nia názoru obyvateľov Rusoviec na túto tému bude realizovaný
prieskum.
Poslanci schválili zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ a mestskej časti,
niekoľko prenájmov priestorov (Zdravotné stredisko, Humanitné
centrum, administratívna budova na Balkánskej ulici) a vzali na
vedomie správy, ktoré sa každoročne predkladajú na júnové
zasadnutie.
MÚ •

máme tu vrchol leta a s ním aj posledné prázdninové dni.
Leto sme intenzívne využili na práce na novej školskej jedálni
a nadstavbe školy. Všetko pokračuje podľa plánu a hrubá stavba budovy by, podľa slov zhotoviteľa, mala byť ukončená do
konca kalendárneho roku. Nové priestory by tak mali privítať
prvých žiakov už budúci školský rok. Aby sme predišli úrazom,
čakajú nás aj bezpečnostné výruby a orezy stromov, ktoré sa
nachádzajú v areáli školy a škôlky.
Letné prázdniny, kedy je doprava v našej mestskej časti menšia,
využil magistrát mesta na výmenu časti vozovky, chodníka
a osvetlenia na Balkánskej ulici. Všetky práce by mali byť
ukončené v priebehu septembra.
Teší nás, že sme tento mesiac „uviedli do prevádzky“ ďalšie
športovisko v Rusovciach. Na mieste pôvodne zanedbaného
a burinou zarasteného pozemku sme vybudovali skatepark
a workoutové ihrisko, ktoré si užijú hlavne naši tínedžeri. Tento
projekt bol pre nás veľkou technicko-administratívnou výzvou,
o to viac sa tešíme, že už teraz je priestorom, kde sa stretáva
veľa malých i starších nadšencov týchto športov.

bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky
rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO na určených miestach pred bytovkami. Obyvatelia,
ktorých distribučné tímy nezastihnú doma, si balíček budú môcť
vyzdvihnúť v sobotných distribučných centrách.

O podrobnostiach distribúcie nádob ako aj spôsobe zberu vás
budeme informovať dostatočne vopred prostredníctvom našich
informačných kanálov.

XXXXX

Z DENNÍKA
S T A R O S T K Y
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Popri intenzívnych pracovných povinnostiach nás vždy poteší
a motivuje, ak sa projekty vydaria. Takto je to aj v prípade rozširovania sa našej knižnice. Aj v tomto roku sme boli úspešní
a získali sme externé finančné prostriedky na nákup ďalších
350 nových kníh, prvú stovku už nájdete v miestnej knižnici.
PROJEKT CYKLOTRASY Z GAŠTANOVEJ ALEJE
PO AUTOBUSOVÉ OTOČISKO
Súčasťou projektu revitalizácie autobusového otočiska je aj niekoľko desiatok metrov cyklotrasy, ktorá aktuálne končí za otočiskom
v trávniku. Nejde o chybu, ani o nedostatky v plánovaní. Finančné
prostriedky na realizáciu cyklotrasy boli z projektu oprávnené iba
v priestore otočiska. V súčasnosti pripravujeme ďalší europrojekt, ktorý pre cyklistov prepojí Gaštanovú alej s autobusovým
otočiskom.
Projekty staviame jeden po druhom. Územie strategicky rozvíjame
a na projekty hľadáme externé zdroje, a tie naše obecné využívame
na spolufinancovanie.
MÚ •

Do finále sa blížime aj s naším cezhraničným projektom.
V polovici septembra nás čakajú veľkolepé Rímske hry. Ich
tvárou sa stal populárny slovenský herec Braňo Deák. Máme
radosť, že k spolupráci sa pridala aj momentálne veľmi úspešná
mladá influencerka a popularizátorka histórie Sandra Sviteková. Bohatý program s gladiátorskými zápasmi, prezentáciou
rímskych tancov i kuchyne a sprievodným programom na vás
čaká v sobotu 10. septembra.
Želám všetkým ešte príjemný záver leta

😊.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ
starostka •
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GERUCA – RÍMSKA HISTÓRIA
VO FILME
„Dávne a tajomné sú osudy Rimanov, ktorí tu na severnej
hranici antického sveta, vybudovali mohutné mesto
Carnuntum a vojenský kastel zvaný Gerulata. Napriek tomu, že
v majestátnom Dunaji pretieklo veľa vody, ich príbehy nie sú úplne
zabudnuté. Kamenné múry a pamiatky Carnunta a Gerulaty ich
prežili do dnešných dní a nesú ich odkaz nám, ľuďom 21. storočia.
Poďme sa spolu pozrieť, pre poučenie a aj potešenie, ako sa žilo
Rimanom na brehu Dunaja pred 1700 rokmi.“

OFICIÁLNE SME OTVORILI
SKATEPARK A WORKOUTOVÉ IHRISKO
VOĽNOČASOVÝ PRIESTOR
Projekt s názvom „Voľnočasový priestor Rusovce“ sme postavili
širšie a multifunkčnejšie než bol pôvodný zámer. Do priestoru sme
preto navrhli nielen skatepark pre skajťákov, korčuliarov a bajkerov, ale aj workoutové ihrisko pre fanúšikov cvičenia s vlastnou
váhou. Územie, kde sa nachádzajú, bolo pôvodne nevyužívanou
plochou v dezolátnom stave po bývalých stavebninách, plnou
odpadu a náletových drevín, v tesnom susedstve s autobusovým
otočiskom. Je voľne prístupný pre všetkých, ktorí majú radi pohyb
na čerstvom vzduchu a je miestom pre aktívny odpočinok, relax
a zmysluplné využitie voľného času.

smerom ako uvádzali podklady od príslušných správcov, museli
sme vysporiadať aj s tým, že ŽSR počas realizácie tesne vedľa
nášho projektu položili nový asfaltový koberec, ktorý náš projekt
„utopil“ a museli sme preto zdvihnúť jeho nivelitu, aby nedochádzalo
k jeho zatápaniu počas dažďov a podobne.
ČO ĎALEJ?
Športovisko je síce vybudované, no radi by sme k nemu v priebehu
budúceho roka dobudovali zázemie pre našich malých a mladých
športovcov. Za týmto účelom sme požiadali ŽSR o nájom pozemkov susediacich so skateparkom a workoutovým ihriskom,
ktoré postupne upravujeme. Opätovne budeme hľadať externé
zdroje, aby sme mohli vybudovať stupňovité sedenie pre oddych
ako aj odloženie vecí, pitnú fontánku, aby sa mali športovci kde
občerstviť, tienenie či viac lavičiek pre rodičov detí, ktoré si prídu
zašportovať. Priestor je určený vám všetkým, a preto ak máte
podnety ako ho vylepšiť, určite nám dajte vedieť, aby sme mohli
vaše návrhy zohľadniť.
ĎAKUJEME
Projekt bol spolufinancovaný z Grantového programu pre rozvoj
športu a vzdelávania v hlavnom meste SR v Bratislave a realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislava v rámci
poslaneckej priority pána Jenčíka. Ďakujeme.
Zároveň sa chceme poďakovať spoločnostiam Octago Corporation a Sketon, ktoré projekt realizovali, ako aj zamestnancom
mestskej časti, ktorí neúnavne pracovali, aby priestor získal svoju
dnešnú podobu.
MÚ

OD MYŠLIENKY K REALIZÁCII
Počas uplynulých štyroch rokov sme realizovali množstvo väčších
či menších projektov a musíme konštatovať, že hoci ide rozmerovo o neveľký priestor, bol technicky a administratívne jedným
z najnáročnejších, mal aj niekoľkých neprajníkov a jeho realizácia
si vyžadovala množstvo času a energie. Od myšlienky poslanca
Jenčíka, ktorou bolo pár strán návrhu ako by mohol projekt vyzerať,
až po priestor, ktorý dnes slúži deťom, sme prešli dlhú cestu: bolo
potrebné nanovo prenajať pozemok od ŽSR ako vlastníka pozemku,
vypracovať projektovú dokumentáciu, spracovať rozpočet, napísať
projekt, ktorý by zabezpečil externé spolufinancovanie projektu,
zrealizovať verejné obstarávanie, vybaviť množstvo povolení.
Nehovoriac o problémoch počas samotnej realizácie, keď sme
museli riešiť prekládky inžinierskych sietí, ktoré viedli úplne iným
4
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Takto začína herec Braňo Deák svoje rozprávanie o živote starých Rimanov v pripravovanom filme s názvom GERUCA, ktorý je
jedným z výstupov projektu financovaného
z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v rámci projektu
GeruCa: Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu. Spolu so Sandrou Svitekovou z Dejepis
Inak vás prevedú príbehom a vysvetlia
niektoré historické fakty, súvislosti a zaujímavosti, rovnako ako slovenskí a rakúski
historici a archeológovia.

Natáčanie filmu prebiehalo najmä v rakúskom Petronell-Carnuntum, keďže tamojšie múzeum je vlastne „znovupostavenou“
časťou rímskeho mesta Carnuntum. Vo
filme tak spolu prežijeme život bežných
Rimanov ako aj bohatých senátorov, nazrieme do ich domovov, zažijeme lásku
dvoch rímskych bratov Lucia a Marcusa
ku germánskej dievčine Fride, zradu, či
boje na život a na smrť. Celý tím, ktorý na
projekte spolupracoval – od talentovaných
filmárov, hercov, archeológov, odborníkov

až po projektový tím, ktorý neúnavne zabezpečoval, aby všetko išlo ako po masle,
vytvoril skvelé dielo, ktoré si budete môcť
pozrieť už začiatkom septembra počas
Rímskych hier.
Premiéra a premietanie dokumentu o rímskom dedičstve sa uskutoční 10. septembra
o 19:30 hod.v parku kaštieľa v Rusovciach.
Srdečne vás pozývame!
MÚ •

„Účasť na projekte, ktorý svojim historickým významom a celospoločenským
rozmerom zostáva ako dedičstvo aj pre ďalšie generácie, považujem za obrovskú
česť a výzvu. Myšlienka oživiť históriu a spomienku na unikátne rímske mesto
Carnuntum, či vojenský kastel Gerulata v Rusovciach, sa mi od prvej chvíle veľmi
páčila. Rímske dedičstvo a osudy Rimanov na severnej hranici ich antickej ríše sa
nás bezprostredne dotýka a tvorí nezmazateľnú historickú stopu v našich dejinách.
Tento projekt má tak nielen obrovský lokálny význam pre Rusovce, ale svojim historickým kontextom aj pre celé Slovensko. Som preto rád, že môžem byť súčasťou
tohto projektu.“ Braňo Deák, herec

„Do projektu GERUCA som sa s radosťou zapojila, pretože ma vždy
tešilo rozprávať príbehy z minulosti
a prebúdzať v ľuďoch zvedavosť
a lásku k dejinám. Rímska ríša má
veľký vplyv na náš moderný svet,
aj keď od jej zániku uplynuli stovky
rokov. Je prítomná v našich politických či kultúrnych tradíciách, v umení, technológiách, ale i v spôsobe
myslenia. A teda ak je príležitosť
robiť osvetu o dôkazoch pôsobenia
Rimanov na našom území, veľmi
rada priložím ruku k dielu!“ Sandra
Sviteková, popularizátorka histórie,
Dejepis inak

V budúcom roku plánujeme vytvoriť pre športovcov takúto oddychovú zónu
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V RUSOVCIACH PRIBUDLO VYSUNUTÉ
PRACOVISKO MESTSKEJ POLÍCIE

ZÁPIS ŽIAKOV
DO NOVÉHO
ŠKOLSKÉHO ROKA

Po rokoch, kedy bolo pracovisko Mestskej polície v Rusovciach
zrušené, dochádza k jeho opätovnému otvoreniu. Od augusta
sa tak môžu Rusovčania, preferujúci osobný kontakt, zastaviť
v priestoroch Mestskej polície v budove na Balkánskej ulici 102.
Od augusta sú tak mestskí policajti bližšie
k takmer 10 000 obyvateľkám a obyvateľom
Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Náčelník
bratislavskej Mestskej polície, pán Miroslav
Antal oficiálne prevzal do užívania priestory
z rúk starostky Rusoviec Lucie Tulekovej
Henčelovej.
A kedy môžete za mestskými policajtmi
zájsť osobne? „Úradné hodiny reflektujú
záujem verejnosti, potreby mestskej časti
a aj možnosti mestskej polície. Aktuálne

sú policajtky a policajti na vysunutom
pracovisku k dispozícii v utorky v čase od
14:00 do 16:00 hod. a štvrtky od 16:00 do
18:00 hod.“ informovali nás zástupcovia
Mestskej polície.
V prípade, ak potrebujete kontaktovať políciu mimo týchto časov, ponúkajú sa aj iné
možnosti: „Samozrejme, všetky obyvateľky
a obyvatelia sa môžu spoľahnúť na linku
159. Vždy, ak sa ocitnete v problémoch
alebo ste svedkom protiprávneho konania,

Foto: Archív MsP

neváhajte a oslovte nás prostredníctvom
telefónu. Ak potrebujete riešiť neakútne
situácie, môžete tak urobiť prostredníctvom
podnetov na našom webe msp.bratislava.sk
alebo v mobilnej aplikácii pre Android a iOS.“
MÚ •

• FARNOSŤ

RANY Z MINULOSTI
10. augusta bol sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, ktorý
zomrel v roku 258 za prenasledovania kresťanov. V Ríme Bazilika
sv. Vavrinca za hradbami svedčí
o jeho ocenení medzi kresťanmi,
rovnako ako aj desiatky kostolov v západnej Európe alebo aj
v Českej republike. K menšiemu počtu kostolov sv. Vavrinca na
Slovensku patril aj kostol v Rusovciach na Laurinom majeri, zbúraný
v roku 1954 minulou totalitou. Bol vraj prekážkou pri prenasledovaní osôb, ktoré chceli ujsť do slobodného sveta. Dnes sa na
jeho mieste nachádza len informačná tabuľa a kamenné obrysy
časti základov. Napriek tomu je toto miesto, rovnako ako ostatné
sakrálne budovy a pamätníky, pozvaním dotknúť sa dejín a cez

Vážení rodičia, milí žiaci. Zápis do školského roka 2022/2023
bude prebiehať v dňoch od 05. 09. 2022 do 09. 09. 2022, v čase
od 14:00 do 18:30 hod. Žiaci sa môžu prihlásiť priamo u svojho
pedagóga, alebo osobne v sídle školy na Balkánskej 87 a tiež na
elokovanom pracovisku v ZŠ s MŠ, Vývojová 228.
Prijímanie nových žiakov v septembri bude možné do naplnenia
kapacity. V hudobnom odbore s radosťou privítame záujemcov
hry na husliach, čím chceme rozvíjať folklórnu tradíciu v prostredí
Rusoviec. Dodatočných prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť
žiaci, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku na našej webovej stránke
www.zuska.sk

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME,
PÁN DANIEL
BIDELNICA!

okolitú prírodu a ticho, aj tajomstva Božieho stvorenia. Zároveň
je výzvou a ponukou, liečiť rany z minulosti, učiť sa žiť s rozdielmi
a aktívne sa starať o kultúru spravodlivosti a mieru. Človeka od
malička formuje nielen najbližšia rodina, škola, ale aj príklady
a vzory zo širšieho okolia. Kto eviduje a vníma okolo seba aj
svätých, anjelov a svojho Stvoriteľa, je vždy v dobrej spoločnosti.
V nej sa dá s úsmevom, nadhľadom a láskavo prežiť, aj u každého
z nás, osobná „epizóda života“. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí
toto pamätné miesto na Laurinom majeri podporujú a podporili
svojou prítomnosťou aj malú slávnosť dňa 10. augusta o 18:00
hod., v deň sviatku sv. Vavrinca.
Július Marián PRACHÁR
rímskokatolícky farár •

VEČNÝ DOMOV
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Kolektív SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava •

• ŠKOLA

HURÁ DO ŠKOLY!
Pred pár dňami sme sa rozlúčili na konci školského roka s deviatakmi, ktorí sa
rozpŕchli do nových škôl, aby sa dobre
pripravili na dospelú éru svojho života.
Budú nám chýbať, pretože pomáhali pani
učiteľkám a našim najmenším. Malí prváci
ich v posledný deň školského roka z vďačnosti sprevádzali po bránu školy.
Už teraz v septembri medzi nás zavítajú naši
noví malí prváčikovia. Pripravujeme pre nich
dve triedy, ktoré budú krásne vyzdobené
a budú sa v nich príjemne cítiť. Veľmi sa na
nich tešíme. Začiatky sú pre každého ťažké,
ale nemusíte sa báť. My učitelia sme na to,
aby sme vám pomohli. Školský rok bude
náročnejší hlavne pre deviatakov, ktorí sa
budú usilovne pripravovať na monitor, aby
ho zvládli čo najlepšie. Ale samozrejme na
škole nie sú iba deviataci a prváčikovia. Je
tu ešte ďalších sedem ročníkov, ktoré by

• FARNOSŤ

„Ale naša otčina je v nebesiach;
odtiaľ očakávame aj Spasiteľa,
Pána Ježiša Krista.“ Filipským 3,20
Milí priatelia, leto je v plnom prúde
a my si užívame jeho radosti. Mnohí z nás využívajú šancu cestovať,
spoznávať nové miesta, alebo po
čase navštíviť aj tie staré známe. Tak či onak sa však musíme vrátiť
späť, domov. Kde je ten náš? Na to by vedel azda každý odpovedať. A predsa naša odpoveď nemusí a ani nie je konečná. Je len
momentálna. Iste sa Vám už stalo, že ste sa niekde cítili ako doma,
hoci ste tam nikdy predtým neboli. Bol to zvláštny pocit. Možno
k nemu prispeli ľudia, ktorí vytvárali túto realitu, alebo prostredie,
ktoré Vás očarilo. Možno ste vtedy aspoň v kútiku duše zatúžili mať

Ďakujeme všetkým za spoluprácu v predchádzajúcich rokoch
a tešíme sa na vás v novom školskom roku 2022/2023.

práve tam svoje sídlo, svoj domov. Keď premýšľam o Vás, myslím,
že mnohí z Vás práve takto prišli aj sem, do Rusoviec. A našli tu
svoj domov. Niečo podobné sa ponúka aj každému, kto po domove túži, mať ho nielen tu a teraz, v tomto živote, na tejto zemi,
ale navždy. Teda aj po tom, keď sa náš život tu na zemi skončí.
Je tu domov, otčina, kam sme pozvaní naším Tvorcom, Darcom
života. Túto Jeho ponuku nemusíme prijať, ale ak to neurobíme,
nespoznáme jej krásu. A hoci si to ani nevieme teraz predstaviť,
môžeme sa v tom trénovať pripomínaním si všetkého dobrého
a krásneho, čo sme zažili doma, alebo niekde, kde by sme radi
doma boli, ale nestalo sa tak. A to je len „slabý odvar“ toho, čo
nám Pán Boh ponúka vo večnom domove.

V priebehu augusta hostila galéria
Umelka výstavu rusovského umelca, maliara Daniela Bidelnicu. Výstava s názvom Moje DNA obrazy bola
prierezom jeho tvorby za ostatných
15 rokov. Súčasťou vernisáže bol aj
krst knihy, ktorá je darčekom k jeho
životnému jubileu.

Eva KOLESÁROVÁ
evanjelická farárka •

MÚ •

Pripájame sa ku gratulantom a želáme tvorivého ducha, silu a energiu
aj v ďalších rokoch!

tiež mali usilovne pracovať na hodinách,
ak chcú niečo dokázať. Školské prostredie
už poznajú a sme presvedčení, že všetkým
žiakom sa bude dariť a z poznávania nových vecí budú mať radosť. V škole sme už
pripravení na nový školský rok 2022/2023
a dúfame, že opatrení z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 bude čo najmenej.
Veríme, že ste si všetci počas školských
prázdnin dobre oddýchli, načerpali dosť
síl na nasledujúci desaťmesačný maratón.
Nástup žiakov do školy bude v pondelok
05. 09. 2022. Žiaci druhého až deviateho ročníka prídu do školy na 8:30 hod.
Našich nových prváčikov s rodičmi radi
privítame o 9:00 hodine.
Na záver budeme všetci radi, keď aj naďalej
naša škola bude miestom, kde ako žiaci,
tak i učitelia a ostatní školskí pracovníci sa
cítia dobre, miestom, kde plnenie si svojich
povinností je pre všetkých príjemné.
Vedenie ZŠ s MŠ •

NOVÉ KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ
Začiatkom tohto roku sme sa zapojili do 6. ročníka Zamestnaneckého grantového
programu 2022 Nadácie ZSE s projektom „Detská a mládežnícka literatúra do
Miestnej knižnice v Rusovciach“. Máme veľký záujem, aby knižnicu navštevovali
už malé deti od batoliat a škôlkarov cez deti s povinnou školskou dochádzkou až
po tínedžerov, ktorí budú mať od septembra k dispozícii zaujímavé detské knihy
s peknými ilustráciami, leporelá a hodnotné mládežnícke tituly z beletrie a náučnej literatúry. Vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE sme zakúpili 102 ks nových
knižných titulov a rusovskí čitatelia tak majú možnosť čítať
čerstvé novinky zo slovenského knižného trhu.
MÚ •
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MESTO

INFORMUJEME
obstarávaní. Preto bolo potrebné nájsť
vhodný spôsob ako vypočítať prípadné
navýšenie ceny tak, aby mesto o európske
zdroje neprišlo. To sa podarilo a začiatkom
augusta bol podpísaný dodatok k zmluve. Práce sa majú v najbližších týždňoch
rozbehnúť a dodávateľ má záujem dohnať
zameškané. Musíme dúfať, že ďalšie masívne zvyšovanie cien už nenastane.

AKTUALITY
Z MAGISTRÁTU

RUSEKO INFORMUJE

Zdražovanie stavebných materiálov výrazne
zasiahlo do prác na predĺžení petržalskej
električky. Konzorcium vedené španielskou Aldesou výrazne obmedzilo počas
leta práce na stavenisku a domáhalo sa
navýšenia zdrojov. Projekt je financovaný
z EÚ a vzťahuje sa naň zákon o verejnom
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V Rusovciach mesto opravuje časť hlavnej cesty na Balkánskej ulici od Irkutskej
po Maďarskú. Pre lepšiu predstavu – od
reštaurácie Pizzarium po Gatto Matto. Po
úseku Vývojová-Hájová je to pokračovanie
investícií do cestnej infraštruktúry v Rusovciach, ktorá utrpela výstavbou obchvatu
známeho ako D4 R7. Rekonštrukcia prebieha podľa nových technických listov, ktoré
sa stávajú mestským štandardom s cieľom
zabezpečiť vyššiu kvalitu opráv. Keď pôjdete okolo, tak si všimnite novú prídlažbu
na krajnici. Tá dnes plní najmä estetickú
funkciu, no v minulosti sa využívala aj na
lepšie vsakovanie vody, najmä v prípade
kamenných kociek.

1. Pustili sme do rekonštrukcie terasy Humanitného centra,
aby mali jeho návštevníci plnohodnotný priestor na oddych.
2. Popri kosení zelene, ktoré zaberá v letných mesiacoch
väčšinu našich kapacít, nezabúdame v horúcich dňoch
ani na jej polievanie.

Súbežne s opravou cesty dochádza na Balkánskej ulici k výmene osvetlenia. Po zakopaní nových káblov prišli na rad nové stĺpy
a následne samotné osvetlenie. Moderné
stĺpy budú výhľadovo napojené aj na optickú
sieť a okrem osvetlenia tak budú môcť plniť
funkciu zberu dát, napríklad frekvencie dopravy či meranie hluku. Zároveň sú stĺpy menej
masívne, osvetlenie je úsporné a zvyšuje
bezpečnosť na ceste a chodníkoch.
Našou snahou v ostatných rokoch je zlepšovať komunikáciu mesta s obyvateľmi.
Okrem drobných aktivít akými sú napríklad
digitálna tabuľa pri vstupe do Rusoviec
oznamujúca dátum rekonštrukcie cesty,
či informovanie o plánovaných výruboch
chorých stromov prostredníctvom infotabúľ,
sa podarilo vyvinúť a spustiť novú webstránku mesta. Tím, ktorý na nej viac ako
rok pracoval, sa inšpiroval tými najlepšími
stránkami európskych miest ako sú Helsinki
či Reykjavík. Ak máte chvíľu, navštívte www.
bratislava.sk.
Ctibor KOŠŤÁL
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

3. Opravy sa dočkal aj múrik okolo budovy, v ktorej sídli pošta.
4. P
 ravidelnou údržbou prešla aj fontána na námestí.
5. O
 krem opráv existujúceho mobiliáru v mestskej časti…
6. ...osádzame aj nové prvky. Tentokrát pribudli lavičky a kôš
na Starorímskej a pri skateparku.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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INFORMUJEME

INFORMUJEME

KOMUNÁLNE A ŽUPNÉ VOĽBY
BUDÚ V JEDEN DEŇ
Komunálne voľby (voľby do orgánov samosprávy obcí), ktoré sa budú konať 29.
októbra v čase od 7. do 20 hod., sú prvý raz
spojené s voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Voliči našej mestskej časti si
budú vyberať starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva. Zároveň si budú voliť
aj primátora a tiež poslanca do mestského
zastupiteľstva. A keďže ide o spojené voľby,

budeme voliť aj predsedov samosprávnych
krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce
má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu môže kandidovať obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
volieb dovŕši vek 25 rokov. Za poslanca

miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v obci,
a najskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.bratislava-rusovce.sk v sekcii Voľby 2022, ako aj na úradnej tabuli
miestneho úradu.
MÚ •

Prijímateľ:
Mestská časť Bratislava-Rusovce
Kód projektu:
305020AXN3
Názov projektu:	Gerulata-Carnuntum – Geschichte lebt /
Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu
Kód výzvy:	INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Prioritná os:	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
a biodiverzity
Špecifický cieľ:	2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom
zhodnocovania prírodného a kultúrneho
dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje
ďalšiemu rozvoju programovej oblasti, ako
atraktívnej turistickej destinácie
Informácia o projekte
Hlavným motívom projektu „Gerulata-Carnuntum – Geschichte
lebt / Zažite históriu“ (GeruCa) je spolupráca medzi obcou Petronell-Carnuntum a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce v oblasti
rímskeho kultúrneho dedičstva. Vďaka cezhraničnej spolupráci
partnerov projektu sa zatraktívnia kultúrne pamiatky auxiliárny
kastel (AT) a kastel Gerulata (SK), ako aj prístupové cesty k nim
a zároveň pribudnú dvojjazyčné informácie pre ešte lepší zážitok
z návštevy. Vytvorí sa spoločná ponuka pre cezhraničný cestovný
ruch – pre obyvateľov prihraničného regiónu a jeho okolia, a tak

Kým sa sklenená fľaša zabudnutá v prírode rozloží, na Zemi
ubehne 4 000 rokov. Udržateľnosť skla spočíva v tom, že ho môžeme recyklovať donekonečna, pričom nestratí na svojej kvalite.
Recyklované sklo potrebuje v procese výroby nižšiu teplotu ako
sklo z primárnych materiálov, vďaka čomu sme schopní ušetriť
25 až 30 % energie. Recyklovaním skla tiež redukujeme znečistenie ovzdušia o približne 20 % a vody o cca 50 % v porovnaní
s primárnou výrobou skla.
Sklenený obsah zelených nádob znečistený inými druhmi odpadu je v Bratislave opakujúcim sa problémom, ktorý znemožňuje
spracovanie skla. Prečítajte si preto tipy ako správne triediť sklo
a zodpovedným triedením skla chráňte životné prostredie.
•	Do zbernej nádoby je potrebné vkladať len prázdne a chemicky
neznečistené číre, zelené a hnedé sklo.
•	Nálepky a etikety z fliaš a iných obalov nie je potrebné odstraňovať. Odstraňujú sa v procese recyklácie.
•	Vrchnáky od kozmetiky, kávy či iných pochutín nie je potrebné
pred vhodením do nádoby odstraňovať. V procese separácie
prebieha ich magnetická a nemagnetická separácia.
10

Okrem vybudovania cestnej infraštruktúry (miestna komunikácia, chodník a parkovacie miesta) a osadenia nového mobiliáru
(infostromy, infotabule, cyklostojany, koše, nové smerovníky), sú
pripravené aj kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré budú realizované
v septembri počas tzv. Rímskych dní (napr. detský rímsky tábor,
Rímske hry, odborná konferencia, sprievodné podujatia).
Dátum začatia hlavných aktivít projektu:
marec 2021
Dátum ukončenia hlavných aktivít projektu: december 2022
Celkové oprávnené náklady na projekt:
449 740,65 EUR
Miera spolufinancovania projektu EÚ:
95 %
Miesto realizácie projektu:	Mestská časť
BratislavaRusovce

TERASA HUMANITNÉHO CENTRA
ZÍSKA NOVÝ ŠAT

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ SKLO?
Nevhodný odpad v zelených zberných
nádobách komplikuje recykláciu skla.
Viete, ako ho správne triediť?

bude spoločné kultúrne dedičstvo viditeľnejšie a prístupnejšie.
Vypracujú sa spoločné propagačné materiály, ktoré budú propagovať rímske „hotspoty“ v obci Petronell-Carnuntum a Mestskej
časti Bratislava-Rusovce a podnecovať u ľudí záujem o návštevu
druhej lokality. Vyžaduje si to menšie investície a spoločný marketing a prácu s verejnosťou. Cezhraničná kultúrna/spoločenská
výmena, ktorá sa v rámci projektu iniciuje po prvýkrát, má byť
navyše kľúčovým prvkom pre budúce úspešné partnerstvá, spoločné projekty a podujatia. Projekt taktiež prispieva k programovo
špecifickému cieľu „Podpora komplexných prístupov k udržateľnému zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva“ tým, že sa
zatraktívnia spoločné turistické – predovšetkým kultúrne, rímske
prvky a hodnoty a prostredníctvom moderných marketingových
činností sa spoločne zviditeľnia a stanú hmatateľnejšími.

•	Olej vyplavený do vody je v rámci procesu čistenia odpadových
vôd problematický, preto sa prázdne fľaše od kuchynského
oleja pred vhodením do nádoby neumývajú.
A ČO DO ZBERNÝCH NÁDOB NA SKLO NEPATRÍ?
•	Bezpečnostné sklá a autosklá obsahujú špeciálne prímesy,
preto nepatria do zberu skla, ale na miesta spätného zberu
alebo na zberný dvor.
•	Žiarovky, žiarivky, ledky a halogénky patria na miesta spätného
zberu (napr. predajne svietidiel) alebo na zberný dvor. Rovnaký
princíp platí aj pre TV obrazovky či monitory (napr. predajne
elektrozariadení).
•	Zrkadlá sú pokryté pokovovanou vrstvou, v ktorej sa vidíme.
Práve tá spôsobuje nerecyklovateľnosť zrkadiel.
•	Úlomky z tabuľového skla, napr. z okien a dverí sú vhodnou
zložkou do zelených zberných nádob na sklo. Väčšie množstvo
tabuľového skla je však potrebné odniesť na zberný dvor.
•	Keramika či porcelán patrí do zmesového odpadu, pri väčšom
množstve na zberný dvor.
•	Plasty, kovy, papier alebo bioodpad majú vlastné nádoby na
zber, vďaka ktorým môžu byť tieto druhy odpadu zrecyklované.
Ďakujeme, že triedite zodpovedne.
OLO •

Humanitné centrum na Kovácsovej ulici
združuje pod svojou strechou najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Rusoviec.
Stretávajú sa tu klienti Kresťanskej ligy pre
pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, detičky s maminami v rámci Materského centra Kukulienka ako aj naši rusovskí
dôchodcovia. K budove patrí aj záhrada,

ktorá dáva predpoklady na plnohodnotné
trávenie voľného času. Nedostatkom areálu
je však terasa, z ktorej bola v rámci dobrovoľníckej akcie Naše mesto v minulom
roku odstránená poškodená dlažba terasy
a túto je treba nahradiť novou.
Vďaka Nadácii mesta Bratislavy v rámci
výzvy “Funkčnejšie verejné priestory” zís-

kala Kresťanská liga pre pomoc mentálne
postihnutým na Slovensku finančné prostriedky na vytvorenie novej terasy. Táto
po ukončení prác na jeseň začne slúžiť
všetkým a komunitný život v Humanitnom
centre tak naberie nový rozmer a možnosti.
Ingrid IVÁNYOVÁ •

POSÁDKA DANUVINA
ALACRIS SA ZASTAVILA
AJ V RUSOVCIACH
Rieka Dunaj po stáročiach ožila ako hranica Rímskej ríše. Plne
funkčná replika rímskej lode zavítala počas svojej dva a pol
mesačnej plavby z Nemecka k Čiernemu moru aj na Slovensko,
čím prepojila rímske kultúrne dedičstvo v rôznych európskych
krajinách. Loď nesie meno Danuvina Alacris, čo v preklade
znamená Živý Dunaj. Bola vybudovaná výlučne s použitím
dobových materiálov a postupov v rámci medzinárodného

Foto: FB Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

projektu INTERREG LIVING DANUBE LIMES. Jej posádku sme
radi privítali aj u nás v Rusovciach, v našej Gerulate.
MÚ •
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INZERCIA

RUSOVSKÝ
MARIÁŠOVÝ
KLUB
– RUMAK

KALENDÁR
AKCIÍ 2022

Nie sú karty, ako dvojhlavé hracie karty, povedali sme si traja susedia.
Po desiatkach rokov sme na jeseň 2017 oprášili pravidlá hry mariáš.
Hovorí sa: „Mariáš je hra, kde sa rozdá 32 kariet, poháda sa a zaplatí.“
Nie je to také jednoduché. Hráči sa vedia dorozumieť aj bez slov.
Miesto peňazí je na stole zápisník s perom a šikovný zapisovateľ.
Poznáte nás podľa čiernostrieborných tričiek s nápisom RUMAK.
Náš klub pozostáva z 3 členov a momentálne robíme nábor nových.
Stretávame sa: každý štvrtok od 16:00 do 19:00 v reštaurácii
Biela pec v Rusovciach.
Všetci záujemcovia, ktorí ovládajú pravidlá hry, sú vítaní. Stačí
zavolať: p. Maurer 0905 548 791, alebo napísať: amaurer@post.sk.
Hre zdar, mariášu zvlášť!
Alexander MAURER •

03. 09. 2022	
Medzinárodná súťaž
s historickou hasičskou
technikou/park pri kaštieli
03. 09. 2022	
Rusovská jazda veteránov
/kostol sv. Víta
08. – 11. 09. 2022	
Rímske dni/kino SĽUK, múzeum
Antická Gerulata a park pri kaštieli
16. – 17. 09. 2022	
Medzinárodný festival
tradičného bábkového divadla
Bábky v parku /SĽUK
16. – 22. 09. 2022	
Týždeň dobrovoľníctva
18. 09. 2022	
Medvedica Bike Tour
/park pri kaštieli
24. 9. 2022	
Susedská sobota
/Mufuza Pub
30. 10. 2022	
Lampiónový sprievod

ÚSPECHY MLADÝCH
RUSOVSKÝCH KAJAKÁROV

04. 12. 2022

05. 12. 2022	
Mikuláš pre rusovské deti
31. 12. 2022	
Silvester v Rusovciach

Začiatkom augusta sa konali na neďalekom Zemníku Majstrovstvá
Slovenska v kanoistike – krátke trate, na ktorých sa zúčastnili aj
úspešní športovci z Rusoviec, členovia klubu ŠKP Bratislava.
Adam Kišš získal dve tretie miesta v kategórii chlapci 12 K1
2 000 m a v kategórii chlapci 11 + 12 K2 2 000 m.
Maximilián Vician obsadil prvé miesto v kategórii chlapci
13 + 14 C2 a tri tretie miesta v kategóriách chlapci 13 C1
1 000 m, 500 m a 200 m.

Vianočný koncert

Zmena programu vyhradená.

Benjamín Vician získal v kategórii chlapci 11 + 12 C2 2 000 m
tretie miesto.
Mladým športovcom srdečne blahoželáme!
MÚ •

RUSOVSKÝ SUSEDSKÝ TRIATLON 2022
Druhý ročník Rusovského triatlonu sa podaril. 20. augusta sa na brehu Rusovského jazera
stretlo 27 športovcov. Boli tu odvážne deti, skúsení triatlonisti ako aj odvážlivci, ktorí si
prišli tento šport vyskúšať prvýkrát. Odštartovali sme detským triatlonom, pokračovali
dospeláckymi kategóriami Šprint a Super Šprint a na záver sme si dali spoločný obed
a vyhodnotenie v Mufuza pube. Prežili sme veľmi príjemné, zábavné a športové dopoludnie v komornej susedskej atmosfére. Všetci zúčastnení a aj organizátori nazbierali
ďalšie cenné skúsenosti, aby bol tretí ročník ešte lepší – už teraz sa tešíme, dovidenia
v lete 2023!
Michal NOVOMESKÝ •

PODNETY A NÁMETY

Podnety, námety a príspevky do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 12. 9. 2022 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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