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Rusovčanky a Rusovčania počas druhej 
adventnej nedele zaplnili námestie pri 
fontáne. Neprekážalo im ani mrhole-
nie. Prišli si totiž dosýta užiť Vianočné 
trhy, kde postretali priateľov i susedov, 
ktorých bežne, počas hektického roka, 
nevídajú. 
V nedeľu 4. decembra sme sa stretli pod 
vianočným stromom na námestí, kde už 
rozvoniavali pochúťky ako cigánska, klo-
báska, kapustnica či varené vínko. Dôka-
zom toho, že Rusovčanom chýbal kontakt 
s priateľmi z našej mestskej časti bol ten, 
že po zotmení sa námestie zaplnilo stov-
kami návštevníkov. Nechýbal ani pán farár 
Július Marián Prachár, ktorý za asistencie 
nového pána starostu Radovana Jenčíka 
symbolicky posvätil a  rozžiaril obrovský 

vianočný strom na námestí. Nevytkol mu 
dokonca ani to, že nesvietil už počas prvej 
adventnej nedele. Razil totiž názor, že je 
vždy lepšie neskoro, ako nikdy. No a  po 
milých úvodných slovách už nasledoval 
kultúrny program v  podobe vystúpenia 
talentovaných detí zo ZUŠ Rusovce a po 
nich hudobné vystúpenie Mirky Šimuneko-
vej & The Brothers. 

Pevne veríme, že ste si Vianočné trhy užili 
a že nimi bolo viac než jasne ukázané, ako 
má vyzerať utužovanie komunitných vzťa-
hov v Rusovciach. Tešíme sa na stretnutie 
zase o rok. 

Za pomoc aj v  tomto prípade ďakujeme 
Martinovi Kubánkovi a  firme Q 99 za za-
bezpečenie programu, všetkým nápo-
mocným dobrovoľníkom, pánovi farárovi 

a Martinovi Harumovi za foto dokumentá-
ciu podujatia.
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Základná škola s  materskou školou v 
Rusovciach požiadala v  marci 2022 
o posúdenie stavu drevín v areáli ško-
ly a  škôlky z  dôvodu ochrany zdravia 
a  bezpečnosti detí a  zamestnancov 
školy. 

Na základe tejto žiadosti oslovila mest-
ská časť Bratislava-Rusovce spoloč-
nosť Arbor Vitae – Arboristika, s. r. o. 
so žiadosťou o  inventarizáciu a  zhod-
notenie stavu drevín v oboch areáloch. 
Spoločnosť Arbor Vitae vypracovala pre 
mestskú časť dendrologický posudok, 
v  ktorom bol zhodnotený zdravotný 
stav drevín, ako aj uvedené navrhované 
realizácie zákrokov s  ohľadom na zá-
važnosť poškodení a zdravotného stavu

drevín. Mestská časť v  zmysle uvedeného dendrologického posudku spustila prvú 
fázu orezov a výrubov (tých s nutnosťou zásahu s bezodkladným zákrokom a zákro-
kom potrebným vykonať do 3 mesiacov).

Jedným z mnohých hodnotených drevín bola aj breza previsnutá (Betula pendula), 
nachádzajúca sa v areáli materskej školy, ktorá bola podľa dendrologického posudku 
z augusta 2022 vyhodnotená ako odumretá a bolo potrebné jej odstránenie v horizon-
te 3 mesiacov. Po konzultácii s nadriadeným orgánom, ktorým je Okresný úrad Brati-
slava, odbor starostlivosti o životné prostredie, požiadala mestská časť v zmysle usta-
novení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, o povolenie na jej výrub. 
Vlastníkom pozemku, na ktorom drevina rastie, je mestská časť Bratislava-Rusovce. 
Podľa § 69 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny: „Ak je na konanie o vydaní sú-
hlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu 
na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu 
na výrub dreviny“. V našom prípade bola okresným úradom určená obec – mestská 
časť Bratislava-Jarovce, ktorá viedla konanie a vydala v predmetnej veci rozhodnutie.

Po vydaní rozhodnutia – povolenia na výrub dreviny a nadobudnutí jeho právoplatnos-
ti bola breza z areálu materskej školy odstránená. Výrub dreviny v materskej škole, 
ako aj výrub ďalších 2 ks odumretých drevín v základnej škole, vykonal poslanec 
mestskej časti Juraj Glazer-Opitz, ktorý ma všetky potrebné oprávnenia na uve-
denú činnosť, čím ušetril mestskej časti 1 260 eur a za to mu patrí poďakovanie.

Milé obyvateľky, milí obyvatelia Rusoviec, spol. OLO a. s. zaviedla

v našej mestskej časti zber kuchynského bioodpadu. 

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť naj-
neskôr k 1. januáru 2023. Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne od-
strániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. 
Ten tvorí 20-25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so 
záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Vedeli ste, že na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 
kg kuchynského bioodpadu? Ak zozbierame tento druh odpa-
du zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako 
hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového 
domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského 
bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára 
pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 - 70 ton 
mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu 
znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporuje-
me rozvoj cirkulárnej ekonomiky.

Zavádzanie triedeného zberu kuchynského odpadu

V uplynulých dňoch pracovníci spoločnosti OLO do všetkých do-
mácností bezplatne distribuovali jeden 10 l odvetrávací kuchyn-
ský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú 
nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikova-
né kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 
vrecká na týždeň) a informačný leták. Ak dodané kompostovateľ-
né vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť 
ďalšie, označené logom OK compost, OK home compost alebo 
papierové vrecká.

Domácnostiam v rodinných domoch spoločnosť OLO rozniesla 
balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od 
dverí k dverám. 

Distribúcia v bytových domoch prebehla v súčinnosti so správ-
covskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov boli 
balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu 
distribuované v okolí ich bytových domov, prostredníctvom distri-
bučných bodov podľa harmonogramu.

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť 
do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom 
košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej 
zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozlo-
žiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na ob-
vyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 
hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu 
priamo v kuchyni. Obyvatelia bytových domov budú kuchynský 
bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 
10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho 
do 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v byto-
vom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľ-
ný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na 
obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Obyvateľov prosíme, aby kuchynský bioodpad začali doma triediť 
najskôr týždeň pred zberom, ktorý spol. OLO a. s. vykoná každý 
utorok. Nádoby je potrebné vyložiť ráno do 7:00 hod. pred dom.

Čo patrí a nepatrí do kompostovateľných vreciek na kuchyn-
ský bioodpad?

Tým, že sa odpad vhadzuje do kompostovateľného priedušného 
vrecka, ktoré je uložené v odvetrávanej nádobe, jeho vlhkosť a 
biologické procesy sa eliminujú, čím sa predchádza tvorbe zápa-
chu. Odpad teda nemá tendenciu hniť alebo plesnivieť. V prípa-
de, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, 
zvyšky mäsa), odporúčame ich najprv zabaliť do novinového (nie 
letákového!) papiera, aby sa zachytili vlhkosť a zápach. Potravi-

ny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vy-
hadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných 
nádob čo najskôr. S cieľom vyhnúť sa nepríjemnému zápachu v 
domácnosti, odporúčame včasné vynášanie naplnených a zau-
zlených vreciek do hnedej nádoby. Nemusíte čakať, kým bude 
vrecko plné. Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný od-
pad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete vyhadzo-
vať polievku, odporúčame ju najskôr osobitne scediť, pevnú časť 
vhodiť do košíka na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad a 
tekutú zložku vyliať do výlevky. Potraviny ako jogurty, smotana a 
pod. môžete vyhadzovať v malých množstvách, ale neodporúča-
me do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by 
mal Váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, 
odporúčame vystlať spodnú časť košíka kúskom kartónu, ktorý 
vlhkosť zachytí. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľ-
ného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a ucho-
vávať v tme. Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo 
vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku, ani pri extrémnych 
podmienkach. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu.

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a domáce 
kompostovanie?

Obe metódy sa efektívne dopĺňajú, čím je možné zabezpečiť 
zhodnotenie čo najväčšieho množstva potravinového odpadu. 
Odpad z ovocia a zeleniny je možné kompostovať doma, podob-
ne ako kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, 
lístie, burinu. Mäso, ryby a mliečne výrobky spolu s akýmkoľvek 
vareným jedlom môžete uložiť do zberu kuchynského odpadu, no 
nemali by ste ich kompostovať doma. Bežný domáci kompostér, 
ktorý je umiestnený na záhrade, ich nedokáže plnohodnotne spra-
covať.

Aký je rozdiel medzi zbernou nádobou na kuchynský biood-
pad a nádobou na záhradný bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. 
Záhradný bioodpad bude naďalej vyvážaný sezónne od marca 
do novembra 1x za dva týždne, tak ako doteraz. Nevhadzujte ku-
chynský bioodpad do nádob na záhradný bioodpad, tieto druhy 
odpadu majú rozdielne spracovanie. Hnedá nádoba na záhradný 
bioodpad a hnedá nádoba na kuchynský bioodpad sú odlíšené 
nálepkami.

Ako prebieha zber kuchynského bioodpadu?

Zber kuchynského bioodpadu v Rusovciach prebieha od 5. 12. 
2022, to každý utorok. Zber bude realizovaný počas celého roka. 
V období od začiatku marca do konca novembra bude prebiehať 
2x do týždňa a v období od začiatku decembra do konca februára 
bude 1x do týždňa. Prosíme obyvateľov, aby kuchynský bioodpad 
začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom, predídete 
tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka do termí-
nu prvého zvozu.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.ru-
sovce.sk a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj najčastejšie otázky 
a odpovede. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zá-
kaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na 
zakazka@olo.sk.

DISTRIBÚCIA BALÍČKOV PRE KUCHYNSKÝ ODPAD

V NOVEMBRI PREBEHLA DISTRIBÚCIA BALÍČKOV PRE ZAVE-
DENIE ZBERU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU V NAŠEJ MEST-
SKEJ ČASTI

Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce s ra-
kúskou obcou Petronell-Carnuntum sa naša 
mestská časť rozvíja. A to cez rozvoj infraš-
truktúry, ako i propagovaním kultúrneho a 
historického dedičstva Rusoviec.

V našej mestskej časti pribudli informačné 
stromy a informačné panely, ktoré vás oboz-
námia s bohatou históriou Rusoviec. Výmenou 
prešla aj brána pri vstupe do Domu s hypo-
caustom, či smerovníky. Boli nainštalované 
nové cyklostojany, smetné koše a propagač-
né vlajky na stĺpoch osvetlenia. Pribudol tiež 
nový chodník pre peších na Irkutskej ulici, 
nová vozovka na ulici Laury Henckelovej a 
parkovacie miesta pri múzeu Antická Gerula-
ta. Projekt Gerulata - Carnuntum - Geschichte 
lebt / Gerulata - Carnuntum - Zažite históriu 
je spolufinancovaný z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja z programu Interreg V-A 
Slovenská Republika – Rakúsko

MÚ

AJ VĎAKA EÚ 
PROJEKTOM SA 
RUSOVCE ROZVÍJAJÚ

MIESTNA KNIŽNICA SA ROZRÁSTLA O 269 KNÍH
Vďaka dotácii z Fondu na podporu ume-
nia, ktorú sa mestskej časti podarilo získať 
aj tento rok, rozšírila miestna knižnica kniž-
ničný fond o ďalších 269 nových titulov pre 
deti, mládež i dospelých. Za posledné tri 
roky sa tak podarilo rozšíriť knižničný fond 
o takmer 1 000 novučkých kníh! Knihy vy-
berala pani Mirka z knižnice aj na základe 
požiadaviek čitateľov z ponuky vydavateľ-
stiev Absynt, Albatros Media, Artforum, 
IKAR, PEMIC, SLOVART a Martinus a na 

Humanitné centrum na Kovácsovej ulici združuje pod svojou stre-
chou najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Rusoviec. Stretávajú 
sa tu obyvatelia zariadenia podporovaného bývania, detičky s 
mamičkami v rámci Materského centra Kukulienka, ako aj naši 
dôchodcovia. 

K budove patrí aj záhrada, ktorá dáva predpoklady na plnohodnotné 
trávenie voľného času. Nedostatkom areálu bola terasa, z ktorej sa 
odstránila poškodená dlažba terasy a túto bolo potrebné nahradiť 
novou. Vďaka Nadácii mesta Bratislavy v rámci výzvy “Funkčnejšie 
verejné priestory” získala Kresťanská liga pre pomoc mentálne po-
stihnutým na Slovensku finančné prostriedky, za ktoré sa novú tera-
su podarilo vytvoriť. Terasa bude slúžiť všetkým a komunitný život  
v Humanitnom centre tak naberie nový rozmer a možnosti. Ďa-
kujeme.

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku

TERASA HUMANITNÉHO CENTRA ZÍSKALA NOVÝ ŠAT

M I E S T N Y  Ú R A D  I N F O R M U J E 

medzinárodnom knižnom veľtrhu Biblio-
téka. Veríme, že požiadavky návštevníkov 
knižnice sú aj v tomto roku splnené. Knižky 
sú uložené v novom policovom systéme, 
ktorý vyhovuje požiadavkám bezpečnosti 
a svojím vzhľadom zútulní prostredie kniž-
nice a zvýši komfort používateľov knižnice. 
Za finančnú podporu ďakujeme Fondu na 
podporu umenia.

MÚ

VÝRUB DREVÍN V ZŠ A MŠ  
A UŠETRENÉ PENIAZE

M I E S T N Y  Ú R A D  I N F O R M U J E : :

PRED PO
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I. Dátum a čas konania referenda

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h., 
a to v objekte Základnej školy v Rusovciach na Vývojovej ulici 228. 

II. Právo voliť

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, 
ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osob-
nej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zá-
kon v čase pandémie neustanoví inak.

III. Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
alebo

• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho 
preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

• nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na zák-
lade žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase refe-
renda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada 
obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

IV. Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň 
konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého 
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísa-
ný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hla-
sovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hla-
sovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v kto-
romkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

• osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním re-
ferenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. 
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

• v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho pre-
ukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

• elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasova-
cieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). 
Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle a na 
úradnej tabuli elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preu-
kaz.

• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno 
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posled-
ný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 
20. 1. 2023). 

 Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  meno a priezvisko,

  rodné číslo,

  štátnu príslušnosť,

  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, 
ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri 
pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz 
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlast-
ných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že 
hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej 
meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je po-
vinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V. Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v 
čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

REFERENDUM
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase 
referenda sa zdržiava mimo jej územia a požiadal obec trvalého 
pobytu o voľbu poštou, a to 

- písomne do 2. 12. 2022

- elektronicky (e-mailom) do 2. 12. 2022

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle naj-
neskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požia-
dal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

• obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

• hlasovací lístok,

• návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypí-
sanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou 
voliča v cudzine ako odosielateľa),

• poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) 
vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej 
pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obál-
ky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky 
poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích líst-
koch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v 
posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t. j. najne-
skôr 20. 1. 2023).

Referendum bolo vyhlásené v otázke: 

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť refe-
rendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, 
a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

• v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak 
v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu 
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

• v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré 
znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Dote-
rajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

• v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka 
a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

• v Čl. 84 ods. 3  sa  za  slová  „s medzinárodnou  zmluvou  podľa  
čl.  7  ods. 3  a 4“  vkladá  čiarka a tieto slová: „na prijatie uzne-
senia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

• v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

• „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdo-
bia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je 
všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

• v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane pred-
časného skončenia volebného obdobia Národnej rady Sloven-
skej republiky.“;

• čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predse-
da Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

OKRSKY V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE budú 
zriadené v objekte Základnej školy, Vývojová ulica č. 228, s ozna-
čením VCHOD č. 1

Okrsok č. 1 Prislúchajúce ulice: Antická, Attidova, Auréliova, Do-
lichénska, Domiciánová, Firmova, Fláviovska, Hadriánova, Kana-
nefatská, Keltská, Longobardská, Mínešská, Pri gaštanovej aleji, 
Pri Pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene, Pri žrebčíne, Septi-
miova, Severovcov, Starorímska, Svébska, Švajčiareň, Tibériova, 
Trajánova, Valentiniánova 

Okrsok č. 2 Prislúchajúce ulice: Balkánska, Bronzová, Druidská, 
Ilýrska, Laténska, Pri vodnej veži 

Okrsok č. 3 Prislúchajúce ulice: Kovácsova, Lónyaiova, Pohra-
ničníkov 

Okrsok č. 4 Prislúchajúce ulice: Ágosta Sötéra, Aladára Radnóti-
ho, Colnícka, Gerulatská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Jana Dekana, 
Laury Henckel, Lesnícka, Ľudmily Kraskovskej, Maďarská, Rado-

slava Hošeka, Vojtecha Ondroucha, Vývojová, Zdravotnícka + ob-

čania prihlásení na obec Bratislava-Rusovce

Počet zapísaných voličov: 3 456

Účasť voličov na voľbách: 1 935

Účasť voličov: 55,98%

Za starostu v MČ Bratislava-Rusovce bol zvolený:
RADOVAN JENČÍK, nezávislý kandidát, 1 101 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých  
kandidátov na funkciu starostu MČ Bratislava-Rusovce:

1. RADOVAN JENČÍK, nezávislý kandidát,1 101 hlasov

2. LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ, PhDr., PhD.,Team Bratislava, 
Progresívne Slovensko, 735 hlasov

Za poslanca do mestského zastupiteľstva Hl. mesta SR 
Bratislavy bol zvolený:
RADOVAN JENČÍK, nezávislý kandidát, 1 101 hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do miestneho za-
stupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v poradí podľa počtu 
získaných platných hlasov: 
1. RADOVAN JENČÍK, nezávislý kandidát, 1 060 hlasov

2. PETER GOLEJ, nezávislý kandidát, 871 hlasov

3. FRANTIŠEK LOŠONSKÝ, nezávislý kandidát, 868 hlasov

4. PETER FILAGA, Mgr., nezávislý kandidát, 781 hlasov

5. JURAJ GRAZER OPITZ, nezávislý kandidát, 777 hlasov

6. STANISLAVA BRUNCVIKOVÁ, Mgr., nezávislý kandidát, 765 hlasov

7. MARTIN KUBÁNKA, Ing., nezávislý kandidát, 758 hlasov

8. VERONIKA VANDRÁŠEKOVÁ, Mgr., nezávislý kandidát, 749 hlasov

9. LUCIA TULEKOVÁ HENČELOVÁ, PhDr., PhD, Team Sloven-
sko, Progresívne Slovensko, 736 hlasov

VÝSLEDKY VOLIEB ZO DŇA 29. 10. 2022 V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE

M I E S T N Y  Ú R A D  I N F O R M U J E 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov miest-
neho zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. JOZEF KARÁCSONY, nezávislý kandidát, 725 hlasov

2. DUŠAN ANTOŠ, nezávislý kandidát, 723 hlasov

3. RÓBERT KALMÁR, Ing., Team Slovensko, Progresívne Slo-
vensko, 701 hlasov

4. KATARÍNA ZJAVKOVÁ, Mgr., Team Slovensko, Progresívne 
Slovensko, 679 hlasov

5. VLADIMÍR MOKRÁŇ, Mgr., Team Slovensko, Progresívne Slo-
vensko, 678 hlasov

6. ROMAN PORUBEC, Ing. arch., Team Slovensko, Progresívne 
Slovensko, 640 hlasov

7. MIRIAMA LETOVANEC, Ing., Team Slovensko, Progresívne 
Slovensko, 639 hlasov

8. FRIEDRIK HEIDEMA, MSc., Team Slovensko, Progresívne 
Slovensko, 623 hlasov

9. JURAJ BOGNÁR, Mgr., Sloboda a solidarita, 182 hlasov

10. BRANISLAV OSTRIHOŇ, Ing., SPOLU – občianska demokra-
cia, 157 hlasov

11. ANTON DOSTÁL, MVDr., PhD., nezávislý kandidát, 153 hlasov

12. STANISLAVA KERTESOVÁ, MUDr., ODS – Občianski demo-
krati Slovenska, 115 hlasov

13. PATRICK MARCO BOŠKO, SRDCE -SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
JEDNOTA, 66 hlasov

14. KRISTIÁN MÉRY, SRDCE -SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA, 
62 hlasov

15. KAROL PETRŽÍLKA, HLAS – sociálna demokracia, 38 hlasov
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Autobusové otočisko je dokončené, no 
používať sa zatiaľ nesmie. Hlavným dô-
vodom prečo sa nepoužíva je fakt, že nie 
je ešte skolaudované. Stavebné práce na 
výstavbe projektu sa skončili začiatkom 
novembra 2022. Na realizáciu projektu 
získala mestská časť financie z Integrova-
ného regionálneho operačného programu 
(IROP) a zo svojho rozpočtu priložila čiast-
kou povinného spolufinancovania.

Samotná stavba je členená na šesť sta-
vebných objektov:

SO 01 Cyklotrasa

REVITALIZÁCIA AUTOBUSOVÉHO OTOČISKA  

JE DOKONČENÁ, ČAKÁME NA KOLAUDÁCIU

SO 02 Autobusové otočisko, dopravná 
časť

SO 03 Vybavenie otočiska a cyklotrasy
SO 04 Verejné osvetlenie
SO 05A Prípojka vody a studňa
SO 05B Prípojka dažďovej a  splaškovej 

kanalizácie
SO 06 Sadové úpravy

Pred ukončením stavby boli podané žiados-
ti o kolaudáciu všetkých stavebných objek-
tov. Na kolaudácii stavby sa zúčastňujú tri 
stavebné úrady, ako špeciálny stavebný 
úrad mestská časť Bratislava-Rusovce, sta-
vebný úrad mestská časť Bratislava-Petr-

žalka a Okresný úrad Bratislava. Termíny 
ukončenia kolaudačných konaní sú závislé 
od zákonných lehôt a stanovísk dotknutých 
orgánov. Uvedomujeme si, že prebiehajúca 
kolaudácia stavby je komplikovaný proces, 
pretože tri stavebné úrady kolaudujú šesť 
stavebných objektov. Postaviť akúkoľvek 
stavbu nie je ani zďaleka tak náročné ako 
papierovanie okolo. Po získaní všetkých 
kolaudačných rozhodnutí budeme môcť 
autobusové otočisko odovzdať verejnosti 
do užívania. Veríme, že do konca januára 
2023 úspešne prebehne kolaudácia. O ter-
míne odovzdania budeme cestujúcich a ve-
rejnosť včas informovať.

Rusovčania sa tak budú môcť tešiť na 
skvalitnenie infraštruktúry verejnej osob-
nej dopravy prostredníctvom revitalizácie 
autobusového otočiska, ktoré sa nachá-
dza v tesnej blízkosti železničnej stanice 
a modernizáciu autobusových zastávok. 
Pre zvýšenie komfortu cestujúcich je celý 
areál  bezbarierový. Vybudovali sa  dva 
bezpečné priechody pre chodcov, osadil 
drobný mobiliár, nainštalovala informačná 
tabuľa a osadili stojany na bicykle, lavičky 
či smetné koše. Okrem toho  sa priestor 
osvetlil LED svietidlami  a  dvomi bezpeč-
nostnými kamerami. Vybudovali sa aj nové 
autobusové zastávky  s dvomi informač-
nými tabuľami o aktuálnych príchodoch a 
odchodoch autobusov. Ako príspevok k 
zlepšeniu životného prostredia sa rekul-
tivovala zeleň, zasadili sa stromy a vybu-
dovala sa studňa na zavlažovanie trávnika 
v priestore autobusového otočiska. V do-
tknutom priestore autobusového otočiska 
sa vybudovala časť cyklotrasy, ktorá bude 
pokračovať v prípade získania dotácie na 
vybudovanie cyklotrasy pozdĺž Balkánskej 
ulice po Gaštanovú alej.
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Detský folklórny súbor GERULATA tohto roku oslavuje 30 rokov 
svojho pôsobenia.

Detský folklórny súbor GERULATA pôsobí v Mestskej časti Brati-
slava-Rusovce už tri desaťročia. Názov súboru súvisí s historicky 
zachovanými archeologickými nálezmi, medzi ktoré patria aj zák-
lady stavieb z 2. až 4. storočia nášho letopočtu. Je to miesto, kde 
stál rímsky vojenský tábor Gerulata.

Zakladateľkou folklórneho súboru je pani Alžbeta Uhráková, ktorá 
pôsobila 20 rokov v tanečnej zložke Slovenského ľudového ume-
leckého kolektívu, ako sólistka. 1. novembra 1992 pani Uhráková 
otvorila súkromné Tanečné štúdio Alžbety Uhrákovej, v priesto-
roch SĽUK-u. Po vzájomnej dohode s Mestskou časťou Bratisla-
va-Rusovce prešlo tanečné štúdio 1. septembra 1995 pod správu 
Miestneho úradu MČ Bratislava–Rusovce a v tomto období došlo 
aj k premenovaniu názvu kolektívu na Detský folklórny súbor GE-
RULATA. Od roku 2001 až po súčasnosť súbor pôsobí v  našej 
MČ ako občianske združenie. V súčasnosti má súbor 55 detí, a to 
najmä z Rusoviec a okolia Bratislavy. Je rozdelený do troch veko-
vých kategórií, od 5 – do 16 rokov. Deti sa prijímajú formou zápisu. 

 
Vo svojom repertoári sa súbor zameriava na spevy, detské hry 
a tance z rôznych regiónov Slovenska, t. j. z okolia Bratislavy, My-
javy, Nitry, Tekova, Vrábeľ, Považia, Liptova, Zemplína a Šariša. 
Počas svojej histórie súbor absolvoval viac ako 600 vystúpení, a 
to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí -  Maďarsko, Rakúsko, 
Chorvátsko, Srbsko, Česko, Bulharsko, Taliansko,  Poľsko. Zú-
častnil sa viacerých domácich a medzinárodných festivalov, vy-
stúpení v Slovenskej televízii, ako aj v Slovenskom rozhlase. Na 
vystúpeniach spevy a detské hry na heligónke a ľudových ná-
strojoch pravidelne 20 rokov doprevádzal súbor sólista SĽUK-u, 
pán Alojz Bučko a od roku 2019 člen opery SND, inštrumentalista 
a  výrobca ľudových nástrojov, pán Ľubo Straka. Na festivaloch 
a zahraničných zájazdoch súbor doprevádza ľudová hudba FER-
KOVCI. Presne 3. decembra súbor oslávil svoje krásne jubileum 
na umeleckej scéne SĽUK-u.

„KEĎ SI JA ZASPIEVAM“
Veru, Mikuláš, ktorý prišiel potešiť deti do 
Rusoviec, nie je zo starej školy. Klasické 
sane so záprahom nechal doma, na Sever-
nom Póle a ku nám dorazil na autíčku. 

Na Mikuláša sme sa znovu stretli na ná-
mestí pred potravinami, kde všetky deti, 
ktoré počas roka poslúchali rodičov, ob-
daroval sladkým balíčkom Mikuláš. Ten 

V RUSOVCIACH MÁME ŠTÝLOVÉHO MIKULÁŠA
síce prišiel bez anjelskej pomoci, no verný 
čert stál po jeho boku po celý čas. Nechý-
balo dokonca ani smetiarske auto OLO, 
ktoré bolo sviatočne vysvietené a pre ma-
lých i veľkých bolo veľkou atrakciou. 

S Mikulášom si prišli spraviť fotku desiatky 
detí i rodičov. Počas akcie panovala na ná-
mestí skvelá priateľská atmosféra a každé 

jedno dieťa neodišlo domov s  prázdnymi 
rukami. Mikuláš s jeho asistentmi totiž roz-
dal všetkých 300 balíčkov, s  ktorými pri-
šiel. 

Touto cestou ďakujeme Jurajovi Glazerovi 
Opitzovi, všetkým nápomocným dobrovoľ-
níkom, ako aj Marekovi Harumovi za foto-
dokumentáciu.

Opätovne sme sa vrátili k rokmi zaužívanej 
tradícii, ktorú si Rusovčania v čase advent-
nom obľúbili. Námestie pred potravinami 
rozžiaril ihličnan veľkých rozmerov. 

Keďže ihličnan zasadený na námestí musí 
ešte pár rokov rásť, aby sa mohol jedného 
dňa stať našou dominantou adventu, poži-
čali sme si tento rok strom zo susedných 
Jaroviec. Obrovský ihličnan Rusovciam 
venoval starosta Jaroviec Jozef Uhler a na 
strom bolo vydané povolenie, pretože 
ohrozoval životy a majetok. Pri výrube me-
ral približne 16 metrov a vážil 3400 kilogra-
mov. Výrub a osadenie zabezpečili chlapci 
z  m. p. Ruseko, osvietenie dobrovoľníci 
a na bezpečnosť dohliadali aj naši dobro-
voľní hasiči. Pevne veríme, že sa strom pá-
čil a umocnil adventnú atmosféru v celých 
Rusovciach. 

NA NÁMESTIE 
SA VRÁTIL 
VEĽKÝ VIANOČNÝ 
STROM

TOUTO CESTOU ĎAKUJEME:
MČ Bratislava - Jarovce za strom 

m. p. Ruseko za osádzanie stromu

Poslancom miestneho zastupiteľstva za 
pomoc pri organizácii

Martinovi Kubánkovi za sfunkčnenie 
fontány

Dobrovoľníkom za ozdobovanie a po-
moc pri zabezpečení

OZ Rusovčan za zafinancovanie plo-
šiny a osvetlenia stromu

Marekovi Harumovi za fotografie

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

RUŠNÝ PROGRAM NAŠICH ŽIAKOV
Rusovské deti mali uplynulé mesiace program plný zaují-
mavých a náučných aktivít. A tak si spoločne pripomeňme 
aspoň niektoré z nich. 

BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA
V piatok 11. 11. sa žiaci 7. A a 7. B zúčastnili medzinárodného 
knižného veľtrhu Bibliotéka Pedagogika. Čakala ich beseda so 
známou spisovateľkou kníh pre deti a mládež, Gabrielou Futovou, 
mohli sa tiež zapojiť do kvízu a napokon ich čakal voľný program, 
počas ktorého si mali možnosť prezrieť či kúpiť ponúkané knihy. 
Tešíme sa na ďalšiu návštevu o rok! 

Pani učiteľky ZŠ

Slnečné lúče zubatého jesenného slniečka doprevádzali 

mravčekov z 3.A triedy cestou na letisko M.R. Štefánika v Bra-

tislave. Prežili krásny deň plný zážitkov a krásnych spomienok.

Pani učiteľka Grigová

TRIEDA 3.A. NA LETISKU  

M.R. ŠTEFÁNIKA

BRATISLAVSKÉ MOSTY II.  
- LUŽNÝ MOST

Dňa 10. 11. 2022 sa žiaci 6.B triedy zúčast-
nili prírodovedno-vlastivednej vychádzky. Vy-
chádzkou nadviazali na tú minuloročnú. Vtedy 
prešli cez Prístavný most, Most Apollo, Starý 
Most a Most SNP. Tentoraz prišiel na rad Luž-
ný most. Ide o diaľničný most s dĺžkou takmer 
3 km, ktorý bol odovzdaný do užívania 26. sep-
tembra 2021. Spája brehy ponad hausboaty v 
Jarovskom ramene, Veľký Zemník, na ktorom 
trénujú naši rýchlostní kanoisti, cez hlavné ko-
ryto Dunaja, niektoré vedľajšie ramená a Lužný 
les. Tí pozornejší mali možnosť vidieť aj mno-
ho divých kačíc, letiace labute, kormorána, 
volavky, krkavce, ale aj vzácnych rybárikov 
riečnych. Celkovo sme prešli takmer 15 km. Už 
nám ostáva len jeden most cez Dunaj, ktorý si 
už necháme na jarnú vychádzku. 

Pán učiteľ Hlubocký

Z O  Ž I V O T A  V  Z Š  A  M Š

Na čele našej mestskej 
časti sa po štyroch rokoch 
vymenilo vedenie. Staros-
tom sa stal Radovan Jen-
čík, ktorý doposiaľ pôso-
bil ako miestny i mestský 
poslanec a  v  minulosti 
bol zástupcom starostu 
Dušana Antoša. Nového 
starostu sme boli po pr-
vých týždňoch vo funk-
cii navštíviť a  v  krátkosti 
vyspovedať, čo nebolo 
vôbec jednoduché, vzhľa-
dom na jeho nabitý pra-
covný program.

Funkcie starostu ste sa 
ujali 28.11.2022, teda 
takmer na deň presne me-
siac po voľbách...

Áno, úrad som prevzal v posledný možný termín, ale nesťažujem sa. 
To je život. No na úvod by som sa chcel ešte raz poďakovať Rusov-
čanom za prejavenú dôveru. Veľmi si to vážim. Spolu s kolektívom 
sme dostali silný mandát od našich obyvateľov, a tak urobíme všetko 
pre to, aby sme nesklamali.  

Aké boli prvé pracovné aktivity, ktorým ste sa po nástupe do 
funkcie museli venovať?

Okamžite sme sa pustili do príprav Mimoriadneho rokovania miestne-
ho zastupiteľstva, kde sme museli, okrem mimoriadnych jednorazo-
vých odmien, vyriešiť aj podlžnosti voči našej základnej škole. O tejto 
a ďalších témach v spojitosti s našou základnou i materskou školou, 
budeme obyvateľov informovať priebežne.

Tesne pred voľbami sa vám podarilo zistiť, že sa develope-
ri snažia o  opätovné presadenie masívnej bytovej výstavby 
v Územnom pláne Zóny Sever. Venujete sa tejto veci, respek-
tíve, sú tieto hrozby zažehnané?

Zóna Sever je veľká téma a zaslúži si viac času na odpoveď, ale aspoň 
v krátkosti vysvetlím. Odpísal som magistrátu, že ako novozvolený sta-
rosta mestskej časti Bratislava – Rusovce nesúhlasím s navrhovanými 

STAROSTA RADOVAN JENČÍK:

O NEPRÍJEMNOSTIACH HOVORIŤ NEBUDEM  

VYSPORIADAM SA S NIMI

SVIATKY POKOJA BUDÚ TENTO ROK INÉ
„Budovy a osobnosti, ktoré formovali židovskú 
spoločnosť.“ Veta, ktorú nájdeme pri pomníku 
zbúranej synagógy, vedľa Dómu sv. Martina 
v  Bratislave. Dodnes nás ovplyvňujú budo-
vy a  osobnosti. Obnovené, zrekonštruované 
stavby povzbudia a potešia aj dušu človeka. 
Schátrané, ošarpané a  zanedbané pohoršia 
a okradnú o schopnosť rozlišovať, čo je este-
tické a čo nie. Podobne je to s osobnosťami. 
Diktátori, falošní vodcovia, dokážu zmanipu-
lovať masy. Charizmatické osobnosti zase 
pozitívne osloviť celé generácie a  posunúť 
vývoj ľudstva k solidarite a spolupráci. Tento 
rok budeme oslavovať Vianoce v čase vojny, 
ktorú väčšina nechce. Sviatky mieru a pokoja, 

uprostred vojny a vraždenia. Produkt pokaze-
ného človeka a ponuka a projekt jeho Stvori-
teľa. To nie sú prázdne sny. V Katare sa hra-
jú majstrovstvá sveta vo futbale. Na jednom 
ihrisku sú hráči z demokratických, vyspelých, 
diktátorských, neslobodných a nedemokratic-
kých krajín. A  predsa rešpektujú všetci toho 
istého rozhodcu. Možno sme o  krok bližšie 
k  Osobnosti a  Rozhodcovi, ktorý prichádza 
ako Láska, odpískať vojnu, nastoliť mier, pokoj 
a vložiť nepolepšiteľnú nádej do sŕdc všetkých 
ľudí. Jemu podobná osobnosť môže byť kaž-
dý a svet bude viac „vianočný“.

ThDr. Július Marián Prachár

zmenami a ani s postupom, ktorý magistrát hlavného mesta zvolil pre 
zmenu Územného plánu Zóny Sever. Mám za to, že k tak závažnému 
dokumentu sa musí v prvom rade vyjadriť miestne zastupiteľstvo, nie 
iba magistrát. K tejto téme sme tiež pripravili aktualizáciu Územného 
plánu Zóny Sever, ktorou ešte do konca roka 2022 potvrdíme platnosť 
územného plánu tejto lokality tak, ako bol pred rokmi prijatý. Teda, že 
sa zachovajú maximálne 2 podlažia výšky budov.

Bolo niečo, čo vás po prevzatí si úradu prekvapilo? 

Príjemne ma prekvapili zamestnanci miestneho úradu, ktorí ma prijali 
s úsmevmi na tvárach. O tých nepríjemných veciach rozprávať nebu-
dem. Vysporiadam sa s nimi.

Aby nevznikali kadejaké fámy, ako v minulosti, skúste priblížiť, 
v akom stave ste si prevzali úrad - s koľkými novými pripravo-
vanými projektami, s koľkými hotovými projektami na stole?

Prebral som úrad s  tým, že na mňa čakali rozpracované projekty, 
ktoré boli projektované ešte v rokoch 2017, 2018 a už mali byť dávno 
hotové. Sú veci, ktoré už nezmením, ale urobím maximum pre to, aby 
sme niečo na prebiehajúcich projektoch ušetrili. Napríklad v prípade 
kotolne a kuchyne pri nadstavbe základnej školy. Čo ale vnímam ako 
veľkú škodu je, že som zatiaľ nenatrafil na žiaden pripravený nový 
projekt...

Stretávame sa v predvianočnom období, ešte vôbec pred 
prvým riadnym rokovaním miestneho zastupiteľstva pod va-
šim vedením. Predpokladáme, že ešte s kolegami poslancami 
nemáte ujasnené priority, ktorým sa budete venovať budúci 
rok, respektíve počas nadchádzajúcich štyroch rokov?

Samozrejme, jasnú predstavu o tom, akým smerom chceme aj s ko-
legami, aby sa Rusovce uberali, máme. Ale na zozname konkrét-
nych priorít ešte len pracujeme a pevne verím, že v nadchádzajúcich 
týždňoch budeme môcť priority predstaviť všetkým Rusovčanom. 
Napokon, o  všetkých mojich, ako aj našich spoločných krokoch 
s poslancami miestneho zastupiteľstva, budeme priebežne informo-
vať verejnosť. 

Čo by ste na záver Rusovčanom odkázali?

Ako ste už spomenuli, pred nami sú Vianoce, viaceré sviatky a Nový 
rok. A  tak všetkým Rusovčanom prajem, aby si toto obdobie užili 
v kruhu najbližších a ak sa bude dať, tak aby si oddýchli.
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Vďaka spolupráci s Boni Fructi, spol.s 
r.o. - „Dobrý ježko“ a  zapojeniu sa našej 
školy do programu školského ovocia, sa 
mohli naši predškoláci zúčastniť exkurzie v 
ovocných sadoch v Dunajskej Lužnej. Deti 
na vlastné oči videli púť jabĺčok od sklado-
vania, triedenia, umývania, balenia, až po 
expedíciu. Dozvedeli sa, ako správne jabl-
ká skladovať, aké vitamíny obsahujú, aké 
druhy jabĺk v týchto sadoch pestujú. Inte-
raktívnym spôsobom bol deťom zdôrazne-
ný význam konzumácie ovocia a zeleniny 
pre ich vekovú kategóriu. Deti si odnášali 
nielen jabĺčka na ochutnanie, ale aj množ-
stvo nových vedomostí a zážitkov. 

Kolektív ZŠ s MŠ

ŠKÔLKARI V OVOCNÝCH SADOCH

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americ-
kej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.  Presný 
dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti od 
klimatických podmienok vhodných k vysádzaniu stromov. V stre-
doeurópskych krajinách bol za dátum dňa stromov ustanovený  
20. október.

Aj v našej materskej škole každoročne oslavujeme tento sviatok 
zasadením aspoň jedného stromu v areáli MŠ. Pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa stromov  si s  deťmi pripomíname dôležitosť 
stromov, ktoré produkujú  kyslík, odparujú vodu, zlepšujú pôdu, 
poskytujú plody a drevo, sú domovom mnohých živočíchov, po-
hlcujú prach a hluk, tvoria tieň, filtrujú ovzdušie. Deti sa aktívne 
zapájajú do činností, získavajú a upevňujú si informácie o dôleži-
tosti starostlivosti o stromy a o ochrane životného prostredia ako 
takého. V tomto roku sa nám na dvore materskej školy podarilo 
vysadiť až štyri stromy. Jeden darovala rodina Pohorelá, jeden 
sme zakúpili z triednych fondov a dva darovalo Občianske zdru-
ženie Rusovčan. Ďakujeme.

Kolektív ZŠ s MŠ

DEŇ STROMOV

„ČÁRY – MÁRY, NECH SA TI 
U NÁS DARÍ“

Minulý rok sme zaviedli milú tradíciu jesennej výzdoby nášho námestia 
v podobe vyrezávaných tekvíc, ktoré k jeseni neodmysliteľne patria. Aj 
tento rok nám s výzdobou pomohli rusovskí seniori počas tvorivej dielne, 
ktorú organizovala mestská časť.

Milí seniori, srdečne vám ďakujeme za vašu pomoc. Aj vďaka vám zažili 
Rusovce príjemnú atmosféru jesenných dní. Za finančnú podporu ďaku-
jeme Ministerstvu kultúry SR, ktoré podporilo aktivity v rámci projektu 
Rusovskí seniori v akcii a za spoluprácu ďakujeme kolegyniam z miest-
neho úradu a kolegom z Ruseka, PD Dunaj, ako aj Kresťanskej lige pre 
pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

MÚ

ĎAKUJEME RUSOVSKÝM SENIOROM 
ZA POMOC PRI JESENNEJ VÝZDOBE
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Dňa 10. 11. sa žiaci 8. A a 8. B zúčast-
nili exkurzie do interaktívneho centra 
finančného vzdelávanie FLiP vo Viedni. 
Počas dvojhodinovej prehliadky sa do-
zvedeli zaujímavé informácie zo sveta 
financií a naučili sa, ako rozumne hos-
podáriť s peniazmi. Celá prehliadka pre-
biehala hravou formou. 

Pani učiteľky ZŠ Rusovce

VÝLET DO VIEDNE

POLICAJTI ZAVÍTALI 
MEDZI DETI V ŠKD
Dňa 29.11.2022 na školský dvor ZŠ s MŠ 
Bratislava Rusovce za zvukov policajných 
sirén prišli policajti z Obvodného oddele-
nia PZ Bratislava Rusovce za deťmi, ktoré 
navštevujú ŠKD. Prišli aj príslušníci polí-
cie z oddelenia služobnej kynológie, ktorí 
priviezli aj mladých psíkov, ktorých cvičia 
a predviedli ukážku s vycvičeným psíkom 
Ivana, ktorý rýchlo vyhľadá nebezpečné 
látky. Deti sa tiež dozvedeli, s čím pracujú 
policajti počas zásahov a  tieto pomôcky, 
ako je ochranný štít, prilba, nepriestrelná 
vesta, si mohli vyskúšať za asistencie prí-
slušníka policajného zboru. Deti téma za-
ujala a  kládli mnoho zaujímavých otázok. 
Do tried odchádzali s novými zážitkami aj 
informáciami, ktoré sa na stretnutí s  prí-
slušníkmi polície dozvedeli. Ďakujeme 
ochotným policajtom z  OO PZ Bratislava 
Rusovce, že si na deti našli čas a zavítali 
medzi nás. 

Vychovávateľky ŠKD

EXKURZIA  
DO PLANETÁRIA

Dňa 14.11. naši tretiaci navštívili Planetá-
rium v Hlohovci. Dozvedeli sa veľa nových 
poznatkov o vesmíre, planétach, hviezdach 
a ďalekohľadom si obzreli Slniečko. Do 
školy sa vrátili s peknými zážitkami. 

Pani učiteľky ZŠ

A K T Í V N E  R U S O V C EZ O  Ž I V O T A  V  Z Š  A  M Š 
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Vážení Rusovčania, v súvislosti s uskutočnenými komunálny-
mi voľbami, budú v nadchádzajúcom období kreované odbor-
né komisie pôsobiace pri miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti ako jeho poradné orgány. 

Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme požiadať obyvateľov našej 
mestskej časti, ktorí majú odbornosť, prípadne prax z pôso-
benia v oblastiach financií, dopravy, stavebníctva, architektúry, 
sociálnych a zdravotných služieb, bezpečnosti, životného pro-
stredia, kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít a školstva 
a majú záujem podieľať sa na činnosti odborných komisií a zú-
častňovať sa tvorby politík mestskej časti v uvedených sférach, 
aby posielali svoje žiadosti spolu so súhlasom na spracovanie 
osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov na adresu: sekretariat@bratislava-rusovce.

KOMISIE: sk, prípadne ich doručili osobne do podateľne miestneho úradu 

mestskej časti na Vývojovej ul. 8 do 31. 12. 2022. 

V žiadosti, prosím, uveďte, o členstvo v ktorej komisii by ste 

mali záujem:

• finančná a podnikateľská 

• stavebno - bytová, dopravná a environmentálna 

• pre školstvo, sociálne a zdravotné veci

• pre kultúru a šport 

• mandátová a ochrany verejného záujmu

• redakčná rada Rusovských novín  

Dokument „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ nájdete 

na linku: https://www.bratislava-rusovce.sk/komisie alebo na 

podateľni miestneho úradu mestskej časti.

Za vašu spoluprácu a prejavený záujem vám vopred ďakujeme.
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Vytlačené na recyklovanom papieri

P O D N E T Y  A   N Á M E T Y
Podnety, námety a príspevky do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 31. 1. 2023 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk

STAŇTE SA  

SPOLUTVORCOM  

RUSOVSKÝCH NOVÍN 
Baví vás dianie v Rusovciach a máte radi prácu s textom? 
Tak nám poďte pomôcť s tvorbou obsahovej stránky Ru-
sovských novín, ktoré aktuálne nemajú zodpovedného 
redaktora. Pozícia je vhodná aj pre študentov, ktorí potre-
bujú získať prax. 

V  prípade záujmu napíšte na: sekretariat@bratislava-ru-
sovce.sk, alebo sa osobne zastavte priamo na miestnom 
úrade.

V Ý Z V Y

Parkovacie karty na rok 2023 pre obyvateľov Irkutskej a 

Maďarskej ulice si môžu obyvatelia týchto ulíc vyzdvihnúť 

počas stránkových hodín na miestnom úrade v podateľni, 

a to od 27. 12. 2022. Parkovacie karty sa budú vydávať 

podľa žiadostí o vydanie parkovacej karty z predchádzajú-

ceho roka. Zmenu ŠPZ môžu obyvatelia nahlasovať počas 

celého roka na sekretariat@bratislava-rusovce.sk na zákla-

de čoho im bude vydaná nová parkovacia karta.

OZNAM  

PRE OBYVATEĽOV  
IRKUTSKEJ  
A MAĎARSKEJ ULICE:


