
Dnešná uponáhľaná doba prináša do na-
šich životov zhon a nedostatok voľného 
času. Mnoho ľudí sa počas pracovného 
týždňa vracia neskoro z práce domov a ve-
čer už venujú len oddychu. Povinnostiam 
okolo domu alebo v byte sa venujú až cez 
víkend. Čo nestihnú urobiť v sobotu, robia 
v nedeľu. Či už ide o kosenie, pílenie alebo 

vŕtanie. Iní ľudia by ale po celom týždni 
naopak ocenili nedeľný oddych a pokoj. 
Zvuky z vedľajšieho bytu či záhrady im 
však relaxovať nedovolia. 

2  S A M O S P R Á V A 
  O situácii v doprave 

s ministrom 
dopravy Andrejom 
Doležalom

13  I N F O R M U J E M E
  Sčítanie 

obyvateľov, domov 
a bytov 2021

11  R O Z H O V O R
  Rozhovor so 

spisovateľkou 
Zuzanou Boďovou

NEDEĽNÝ POKOJ.  
ÁNO, ČI NIE?
Diskusie na tému nedeľného pokoja sa na rusovských sociálnych 
sieťach objavujú celkom pravidelne. Jedna, pomerne rozsiahla, 
sa odohrala aj začiatkom septembra. Čo si o potrebe nedeľného 
pokoja myslia Rusovčania?

O tom, čo si na túto tému myslia Rusovčania,  
ako aj o riešeniach z iných mestských častí  

sa dočítate na strane 4.

OKTÓBER 2020NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE
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ZASADNUTIE MZ
22. SEPTEMBER

Na septembrovom zasadnutí predložila starostka návrh nových 
členov rady školy, nakoľko súčasným sa končí mandát. Uviedla, 
že vyberala z tých rodičov, ktorí majú aj odborné predpoklady 
a ich deti navštevujú školské zariadenia. Navrhla Mgr. Katarínu 
Zjavkovú, Mgr. Janu Štulrajterovú, PhD., Ing. Miriam Letovanec 
a Mgr. Juditu Trnovcovú. Poslanci zvolili iba p. Trnovcovú hlas-
mi Kalmára, Zjavkovovej, Dubovskej, Filagu a Karácsonyho. 
Za ostatné kandidátky hlasovali iba poslanci Kalmár, Zjavková 
a Dubovská. 
Miestny úrad opäť predložil návrh na zníženie dotácií pre zdru-
ženia a spolky v rámci šetrenia z dôvodu výpadku príjmov spô-

sobených pandémiou ochorenia Covid-19. Z dotknutých ôsmich 
združení so znížením nesúhlasilo MFK Rusovce, naopak Jednota 
dôchodcov sa nároku na príspevok úplne vzdala. Poslanci však 
s krátením nesúhlasili a odhlasovali zachovanie plnej dotácie 
všetkým združeniam. Za šetrenie hlasovali Kalmár, Dubovská 
a Zjavková, proti boli Lošonský, Jenčík, Filaga, Karácsony 
a Vandrášeková.

Poslanci jednohlasne schválili zmenu rozpočtu zameranú na 
spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska v škole 
a ďalších investičných aktivít. 

Poslanci po dlhej diskusii jednohlasne schválili aj návrh na 
zámenu pozemkov a finančné vyrovnanie s vlastníkmi jedného 
z pozemkov pod školským areálom. 

MÚ •

Milé Rusovčanky, milí Rusovčania,
opäť tu máme čas premenlivého počasia a príchodu chlad-
nejších dní. Napriek novým bezpečnostným obmedzeniam 
i nepriaznivému počasiu, práce na skrášľovaní našej mestskej 
časti pokračujú.

Kým si nájdete nové číslo Rusovských novín vo svojich poš-
tových schránkach, budeme mať ukončené práce na novom 
multifunkčnom ihrisku umiestnenom v školskom areáli, ore-
zané rokmi zanedbávané stromy, rozbehnuté práce na novom 
oplotení a osvetlení futbalového ihriska. 

V súvislosti so zmenou legislatívy zameranej na podporu 
školského stravovania, ktorá je účinná od januára 2021, sme 
v spolupráci s vedením ZŠ a MŠ spustili online dotazník na 
zistenie spokojnosti a kvality poskytovania stravovania. Zva-
žujeme možnosť externého poskytovateľa stravy pre naše deti, 
žiakov, ale aj iných stravníkov. V pripomienkovom konaní máme 
aj návrh na riešenie parkovania na frekventovanej Irkutskej ulici. 
Do konca roka by sme ešte, okrem iného, radi stihli v spolu-
práci s Magistrátom hl. mesta SR (v rámci iniciatívy 10 000 
stromov) vysadiť ďalších 43 stromov, spracovať projektovú 
dotáciu na nový chodník pre obyvateľov Irkutskej ulice, spustiť 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa revitalizácie autobusové-
ho otočiska a osadiť nové estetické nádoby na zadržiavanie 
strešných vôd. Naši Rusekáči ešte vybudujú nové vzorové 
zberné miesto v Gaštanovej aleji (projekt podporený z parti-
cipatívneho rozpočtu). 

Rada by som tiež ubezpečila všetkých hráčov, fanúšikov 
i návštevníkov futbalu, že napriek medializovanej správe 
o vypovedaní podpory pre náš klub, táto nie je pravdivá a je 
aj naďalej mojou snahou podporovať všetky organizácie, 
občianske združenia a iniciatívy, ktoré poskytujú služby a ak-
tivity Rusovčanom. Pravdou však je, že v čase, kedy sa všetci 
snažíme „uskromniť“ vo výdavkoch, by sme mali byť všetci 
solidárni pri hľadaní kompromisu medzi tým nevyhnutným 
a tým, čo vieme oželieť. 

Hoci nás čaká náročné obdobie, predovšetkým v tom, aby 
sme si uchovali sociálny kontakt, nezostáva mi iné než veriť, 
že spoločným úsilím, zodpovedným správaním a hlavne s chá-
pavým prístupom to zvládneme.

Lucia TULEKOVÁ HENČELOVÁ •

JESENNÁ DERATIZÁCIA
Regionálny úrad verejného zdravotníctva každoročne upozor-
ňuje na zákonnú povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu 
(reguláciu živočíšnych škodcov). Tento rok táto povinnosť 
padla na obdobie od 01. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Podnika-
telia, fyzické aj právnické osoby, musia deratizáciu vykonať vo 

všetkých objektoch, ktoré im patria, resp. ich spravujú, pričom 
musia výlučne využiť služby firiem oprávnených profesionálne 
vykonávať deratizáciu. Občania sú povinní deratizovať svoje 
pivničné priestory, domy, ako aj pozemky využívané na chov 
hospodárskych zvierat, pričom deratizáciu môžu vykonať aj svoj-
pomocne, avšak iba s prípravkami schválenými na tento účel. 

MÚ

ŠKOLSKÉ 
STRAVOVANIE
Zrušenie štátnej dotácie na školské stravovanie 
(tzv. „obedy zadarmo“) spôsobí ďalší rast 
nákladov na školskú stravu. Ak nechceme 
zvyšovať cenu pre rodičov, musíme hľadať 
iné riešenia. Jedným z nich by mohla byť 
aj spolupráca s externým dodávateľom.

„OBEDY ZADARMO“

Pred dvomi rokmi predchádzajúca vláda ohlásila dotáciu na stravu 
vo výške 1,20 eura a nazvala to „obedmi zadarmo“. Samosprávy 
vopred upozorňovali, že nič nie je zadarmo. Mestská časť musela 
v tejto súvislosti, okrem prijatého opatrenia vlády, zohľadniť aj 
fakt, že poplatky neboli upravené od roku 2015 napriek rastúcim 
nákladom na potraviny a režijné náklady. Zákonné zvýšenie limitov 
na stravnú jednotku, povinné zákonné zvýšenie mzdových taríf 
zamestnancov, nárast cien energií, zvýšené náklady na odvoz 
odpadu (opäť ďalšia zákonná povinnosť), zmeny vo financovaní 
samospráv... – to sú najdôležitejšie dôvody, ktoré viedli k tomu, 
že výška doplatku rodičov sa napriek dotácii neznížila.

Sľúbili sme, že miestny kontrolór po skončení školského roka pod-
robí školskú kuchyňu a jedáleň kontrole, aby sme zistili, či a ak áno, 
tak kde sú rezervy, aby sme mohli prehodnotiť výšku poplatku. Do 
celej situácie však zasiahol koronavírus, kedy sme napriek výpad-
kom príjmov od rodičov museli financovať mzdy zamestnancov, 
zvýšené výdavky na dezinfekciu, ochranné prostriedky a povinnosti, 
ktorých plnenie musíme zabezpečiť, keďže nám štát prikázal ich 
splniť (opäť bez akejkoľvek finančnej náhrady). Problémom by tiež 
bolo objektívne vyhodnotenie spotreby energií, nakoľko školská 
kuchyňa aj jedáleň boli začiatkom marca zatvorené. Kontrola je 
preto v tejto chvíli bezpredmetná.

DAŇOVÝ BONUS

Nová vláda, nové opatrenia. Od januára 2021 štát prestáva vy-
plácať dotáciu 1,20 eura a nahrádza ju daňovým bonusom. Nová 
legislatíva teda prinesie výpadok príspevku 1,20 eur na každý 
odobratý obed a zároveň pre obce výpadok na dani z príjmov fy-
zických osôb z dôvodu platenia nižších daní. My tak stojíme pred 
otázkou, kde v dnešných neistých časoch nájsť peniaze, aby sme 
tento výpadok vykryli.

HĽADÁME RIEŠENIE

V čase, keď sa vám do rúk dostane toto číslo Rusovských novín 
už máme za sebou prvú fázu hľadania riešenia – vyhodnotenie 
údajov z dotazníka týkajúceho sa školského stravovania, ktorý 
bol zaslaný na vyplnenie rodičom. Tieto informácie by nám mali 
pomôcť nastaviť stravovanie v školskej jedálni efektívnejším 
spôsobom a najmä zabezpečiť, aby deti a žiaci dostali vyššiu 
hodnotu za peniaze. Vzhľadom na narastajúce finančné zaťaženie 
samospráv je hľadanie externého poskytovateľa stravovania jed-
nou z foriem riešenia tejto situácie. O celom procese vás budeme 
priebežne informovať.

MÚ •

DOPRAVA 
V RUSOVCIACH
Problém s priepustnosťou dopravy a pra-
videlnými rannými a poobednými kolónami 
áut eviduje vedenie mestskej časti už nie-

koľko mesiacov. V tejto súvislosti požiadala 
starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henče-
lová o osobné stretnutie ministra dopravy 
Andreja Doležala.
Pán minister na neformálnom rokovaní 
uznal, že doprava v mestských častiach 
Rusovce a Jarovce je výrazne zasiahnutá 
výstavbou diaľničného obchvatu D4R7. 
Po spoločnej dohode s NDS a PZ SR bolo 
operatívne zrealizované riešenie, kedy sa 
dá priamo na hraničnom prechode Jarovce 
otočiť a vrátiť späť do Bratislavy a napojiť 
sa tak na úsek D2. Pomôcť by mohlo aj 
zrušenie poplatku za regionálnu diaľničnú 
známku v Maďarsku, ktoré by malo začať 
platiť od novembra. Z oficiálneho vyjadre-
nia pána ministra vyberáme: „V súvislosti 
s nespoplatnením diaľničného úseku na 
hraničnom priechode Rajka, ktorý sa na-
chádza na území Maďarska, som inicioval 

stretnutie s maďarským ministrom zahranič-
ných vecí a obchodu Pétrom Szijjártóom. 
Rokovanie bolo úspešné. Úsek, ktorý je 
na území Maďarska, nebude pre osobnú 
dopravu spoplatnený. Znamená to, že 
obyvatelia cestujúci z Dobrohošte, Čuno-
va, Rusoviec alebo aj maďarskej Rajky, sa 
budú môcť napojiť na diaľnicu D2 už na 
území Maďarskej republiky a takto budú 
môcť využívať privádzač na diaľnicu D2 
bezplatne. Som presvedčený, že takýto 
krok zásadným spôsobom odľahčí dopravu 
v mestskej časti Rusovce.“

Pán minister zároveň vyslovil prosbu 
smerom k našim obyvateľom, aby sme 
boli ešte nejaký čas trpezliví. Práce na 
stavbe D4R7 by mali byť ukončené v lete 
budúceho roku.

MÚ •

VYSADÍME ĎALŠÍCH 
43 STROMOV
Bratislava potrebuje viac stromov a kríkov v parkoch, v uliciach, 
kde teraz chýbajú. Dreviny v lete chránia ulice pred prehrieva-
ním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových 
dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy. Ulice so stromami 
sú krajšie a cítime sa v nich príjemnejšie. Hlavné mesto pracuje 
v rámci iniciatívy 10 000 stromov na pláne obnovy a udrža-
teľnosti drevín. Na jar vysadilo hlavné mesto v Rusovciach 

23 stromov a kríkov, do konca roka máme prisľúbenú výsadbu 
ďalších 43 drevín. Ďakujeme vám za všetky návrhy na výsadbu – 
nie všetky sme však mohli kvôli majetkovým vzťahom či uloženým 
sieťam zahrnúť do jesenného plánu výsadby. A čo môžete pre 
zelenšiu Bratislavu urobiť vy? Môžete prispieť darom na výsadbu 
ďalších stromov, môžete kúpiť celý strom alebo sa zapojiť do 
jesennej výsadby! A pomôžete aj tým, že budete šíriť informácie 
o význame stromov pre mesto. Navštívte www.10tisicstromov.
sk alebo nám napíšte na 10000stromov@bratislava.sk a vytvorte 
spolu s nami zelenšie a krajšie mesto. Ďakujeme!

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy •

Andrej Doležal, minister dopravy
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V nedeľu, 4. októbra, sme v našej farnosti 
v Rusovciach mali slávnosť tzv. prvého sv. 
prijímania. Deti súhlasili, že by sa mohla 
volať aj „slávnosťou tisícich prijímaní“. Aj 
tento chlieb nie je na to, aby sa zjedol len 
raz. Podobne ako pri prvej spovedi ide 
o  odpustenie sebe, iným a pre seba. Dôle-
žité je tiež vedieť, že je to možné a užitočné 
po celý život. Najmä ak sa učíme, že aj voči 
korone je človek odolnejší a imunita silnej-
šia, ak má pokoj, mier a vyrovnanosť v duši.

Jedným bodom slávnosti je aj osobné vy-
hlásenie detí, že sa zriekajú zlého a veria 
v Boha. Pri krste to hovorili za nich iní. Teraz 
to povedali samy, čo je znakom dospievania 

a zrelosti a podobne to bude po celý ich 
život. Nechať hovoriť iných za seba „áno“, 
alebo „nie“, je vždy návrat do plienok. 
Hlasné „nie“ a rozhodné „áno“ detí znie ako 
provokácia pre ostatných. Vieme povedať 
nahlas „nie“ všade tam a vtedy, keď je to 
evidentne potrebné, alebo skĺzneme do 
rezignácie či hru na „slepú babu“? Je to 
prejav slabosti, strachu, nerozhodnosti či 
zbabelosti a nezrelosti?

 
K životu sa niektorí stavajú možno až ge-
neticky podmienene, negatívne. Na všetko 
sa pozerajú čierno a všade vidia koniec 
sveta. Iní sú nepolepšiteľní optimisti a zo 
všetkých kríz a katastrof padnú vždy „na 
rovné nohy“. Vieme sa aj tu rozhodnúť za, 
alebo proti? A aj keď sa rozhodneme mať 
pozitívny alebo negatívny postoj k životu, 
ešte stále je za tým aj hlbšia otázka, či toto 
všetko aj s „koronou“ má vôbec nejaký 
zmysel a človek naozaj aj zmysluplnejší 
cieľ? Vieme aj tu povedať agnostické „nie“ 
s rozumným zdôvodnením nášho absurd-

ného jestvovania alebo rozhodné „áno“? 
Švédsky diplomat a tajomník OSN Dag 
Hammarskjöld ku koncu života spomína, 
že „už neviem kto a kedy mi položil otázku, 
ale raz som odpovedal jasne „áno“ a od tej 
hodiny ma ovládlo hlboké presvedčenie 
a istota, že moja existencia má zmysel 
a môj život jasný cieľ“. 

V bežnom živote sa ani do budúcnosti 
nezbavíme zlého, chýb a nespravodlivostí. 
Ani pesimistov, rezignovaných, či depre-
sívnych. O to potrebnejší budú jednotlivci, 
ktorí sa s rozumným odôvodnením vedia 
jasne rozhodnúť za, alebo proti. Aj za vieru 
v Boha. Mať dištanc od náboženstva už nie 
je „in“. Nie je na to dôvod. Naopak, je veľa 
dôvodov hovoriť o Bohu a náboženstve 
pozitívne. Hoci aj ako o fascinujúcej dimen-
zii nepoznaného a túžby po nekonečných 
možnostiach a večnom živote.

Július Marián PRACHÁR 
rímskokatolícky farár •

• FARNOSŤ

TRADIČNÁ SLÁVNOSŤ 
– AKTUÁLNE VÝZVY

NEDEĽNÝ POKOJ. 
ÁNO, ČI NIE?

RUSOVSKÁ LAMPÁREŇ

Facebooková stránka Rusovská lampáreň 
je pravidelným miestom diskusií mnohých 
Rusovčanov. Začiatkom septembra pre-
behla rozsiahla diskusia na tému nedeľného 
pokoja.

Diskutujúci sa rozdelili do viacerých tábo-
rov. Jeden tábor vyžadoval ticho aspoň je-
den deň do týždňa. Oponovala im skupina 
„zaneprázdnených“ občanov, ktorí potrebu-
jú čas a priestor na splnenie si povinností, 
ktoré cez týždeň nestihnú. A ďalšia skupina 
nabádala prvé dve skupiny ku vzájomnej 
tolerancii. Tu je krátky „zostrih“ z diskusie:

RUŽINOV – VZN O ZÁKAZE  
HLUČNÝCH ČINNOSTÍ

Mestská časť Ružinov problematiku nedeľ-
ného pokoja riešila už v roku 2009. Vybrala 
sa cestou všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN), ktorým zakázala v nedeľu činnosti, 
ktoré produkujú hluk, napríklad rôzne 
stavebné, rekonštrukčné alebo udržiavacie 
práce. Nedeľné kosenie či vŕtanie malo byť 
sankcionované.

Táto cesta k dosiahnutiu nedeľného pokoja 
sa však ukázala ako neschodná. Protihlu-
kové VZN napadol prokurátor a v roku 
2011 ho zrušil krajský súd a následne aj 
Najvyšší súd. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA  
– „GENTLEMANSKÁ DOHODA“

Inou cestou sa vybrala mestská časť 
Záhorská Bystrica. V obci prebehla ce-
lospoločenská diskusia, ktorej výsledkom 
bola dohoda o obmedzení hlučných čin-
ností počas nedele a sviatkov. Mestská 

časť v roku 2017 na niekoľkých miestach 
osadila informačnú tabuľu o nevykonávaní 
týchto prác. Zároveň robila informačnú 
kampaň zameranú na obmedzenie rušenia 
nedeľného pokoja aj pomocou rôznych 
lokálnych médií.
 
Neznamená to, že by sa tým zamedzil 
akýkoľvek hluk. Požiadavka na nedeľný 
pokoj má iba odporúčací charakter a za jej 
nerešpektovanie žiadna sankcia nehrozí. 
Isté percento obyvateľov s požiadavkou 
na nedeľný pokoj nesúhlasilo. Niektorí 
posmešne poukazovali na to, že to by sa 
mali zakázať aj zvony na kostole. Napriek 
tomu väčšina obyvateľov nedeľný pokoj 
podporuje a rešpektuje. 

Aj poslanci Záhorskej Bystrice sa neskôr 
pokúsili túto „spoločenskú dohodu“ pod-
poriť aj prijatím osobitného všeobecne 
záväzného nariadenia, no podobne ako 
v Ružinove bolo toto napadnuté prokurá-
torom a zrušené. 

MÚ •

Starosta Záhorskej Bystrice  
pri informačnej tabuli
Zdroj: web MÚ Záhorská Bystrica

A K Ý  J E  V Á Š  N Á Z O R ?
Mestská časť pripravuje anketu na túto tému, aby zistila, aký je názor nás – obyvateľov Rusoviec. Anketa bude spustená sym-
bolicky 1. novembra, čo je nedeľa a zároveň sviatok. Na základe výsledkov sa rozhodne, akou cestou by sme sa mali ďalej 
uberať. O výsledkoch ankety vás budeme informovať aj na stránkach Rusovských novín. 
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DEŇ RUSOVIEC 
2020
29. 8. 2020  
PARK PRI KAŠTIELI

Aj tento rok, ako každý rok, sa mohli Ru-
sovčania tešiť na Deň Rusoviec, ktorý sa 
napriek istým obmedzeniam uskutočnil. 

Vďaka patrí Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, BKIS a Bratislava Tourist Board 
za technickú a finančnú podporu. Vďaka tiež 
patrí kolegom z MÚ a z MP Ruseko, dob-
rovoľníkom, účinkujúcim, našim hasičom 
a policajnej hliadke, že Deň Rusoviec 2020 
prebehol v príjemnom a pohodovom tempe, 
pánovi Veselovskému za zapálenie vatry 
ako i stánkarom, ktorí nás nakŕmili a zahnali 
náš smäd. V neposlednom rade, ďakujeme 
Vám – návštevníkom Dňa Rusoviec 2020. 
Veríme, že ste si ho užili a tešíme sa na Deň 
Rusoviec 2021.

RÍMSKE HRY 2020
12. 9. 2020 / MÚZEUM ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE

Výpravný program, na ktorý sme boli zvyknutí po iné roky, sa tento rok neuskutočnil, keďže aj 
do tejto akcie zasiahla koronakríza. Napriek tomu boli pre vás a pre vaše ratolesti pripravené 
mysteriózne prechádzky po Gerulate, veľké pátranie po poklade, či virtuálna cyklocesta po 
rímskych pamiatkach. Ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa budúci rok v plnej sile. 

NAŠE MESTO 
2020
18. 9. 2020 / RUSOVCE

Dobrovoľníci z Magistrátu hlavného mes-
ta SR Bratislavy a zo spoločnosti Piano 
Software, ako aj zamestnanci miestneho 
úradu a Rusekáči nám pomohli pri skráš-
ľovaní Rusoviec. Spoločne sme upravili 
okolie miestneho úradu na Vývojovej ul., 
ostrovčeky na Kovácsovej ul., námestie 
pred Krajom, vyčistili sme informačné ta-
bule na námestí a pri cintoríne a čiastočne 
vymaľovali priestory miestnej knižnice. 

Naše Mesto je najväčšie podujatie firem-
ného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré 
organizuje Nadácia Pontis. ĎAKUJEME!

FESTIVAL BÁBKY 
V PARKU
18. – 19. 9. 2020  
AREÁL SĽUK RUSOVCE

Už druhý rok spolupracuje mestská časť 
so SĽUK-om na medzinárodnom festivale 
bábkového divadla Bábky v parku. V sú-
časnosti ide o jediný festival tradičného 
bábkového divadla na Slovensku. Za finanč-
nú podporu ďakujeme Fondu na podporu 
umenia a SĽUK-u, účinkujúcim a divákom 

za skvelú atmosféru. Tešíme sa na Bábky 
v parku 2021!

MEDVEDICA 
BIKE TOUR 
RUSOVCE 2020
20. 9. 2020  
PARK PRI KAŠTIELI

Detské športové podujatie MEDVEDICA 
BIKE TOUR RUSOVCE 2020 sa konalo už 
po druhýkrát aj v Rusovciach. Zúčastnili sa 
na ňom nadšení detskí pretekári, rozdelení 
do šiestich vekových kategórii, ktorí sa 
tešili z úžasnej športovej atmosféry a vy-
dareného počasia. 

Organizátori hovoria: „Sme radi, že sa nám 
darí zlepšovať podmienky a možnosti pre 
športové aktivity detí v Bratislave a jej okolí. 
Naša spoločná snaha prináša aj skvelé vý-
sledky. Z roka na rok máme o podujatie väčší 

záujem, hlási sa viac pretekárov, motivácia 
k športovým výkonom napreduje“. Tešíme 
sa, že Rusovce sú aktívnou súčasťou týchto 
aktivít. Vidíme sa opäť o rok!

UPRACME RUSOVCE
4. 10. 2020 / RUSOVCE

Upracme Rusovce je dobrovoľnícka upratovacia akcia v okolí Rusov-
ského jazera, ktorá sa koná pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. 
Na čistení sa zúčastnilo viac než 10 dospelých a rovnaký počet detí. 
Vyzbieralo sa asi 10 vriec odpadu. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa 
zapojili do skrášlenia nášho okolia aj tým, ktorí ste nám držali palce.

VÝSADBA ZELENE NA VÝVOJOVEJ
Pracovníci miestneho úradu spolu s Rusekáčmi využili teplý jesenný deň na výsadbu 
zelene na Vývojovej ulici. Vysadili Fotíniu (Photinia fraseri Red Robin), ľudovo povedané 
červienku, ktorá o pár rokov vytvorí pozdĺž Vývojovej krásny zeleno-červený živý plot. 
Prosíme vás, aby ste nepúšťali na vysadenú plochu svojich štvornohých miláčikov, 
aby mali dreviny šancu zakoreniť sa. Ďakujeme!

Zdroj: MÚ

KULTÚRNE AKTIVITY  
DO KONCA ROKA ZRUŠENÉ
Opakuje sa situácia z jari tohto roka a opätovne vás musíme 
informovať o zrušení kultúrnych akcií a aktivít na území našej 
mestskej časti, predbežne do konca roka. Ide o kombináciu vy-
hláseného núdzového stavu a nariadení, resp. opatrení prijatých 
na rôznych úrovniach z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu. 

Mrzí nás to o to viac, že sme získali granty na festivalovú pre-
hliadku ochotníckych divadiel ako aj na „čítačky“ so zaujímavými 
spisovateľmi v knižnici. Tieto aktivity boli plánované na posledný 
štvrťrok tohto roka, podarilo sa nám ich však presunúť na prvý 
polrok budúceho roka a o ich konaní vás budeme určite včas 
informovať. 
Dúfame, že táto pre všetkých neľahká situácia čoskoro pominie 
a spoločne sa stretneme na niektorej z akcií organizovaných 
mestskou časťou Bratislava-Rusovce.

Od konca augusta sme v Rusovciach mohli zažiť viaceré 
kultúrne, športové či spoločenské podujatia. Akcie dopadli 
výborne. Ľudia si odniesli pekný športový aj kultúrny zážitok. 
A to aj napriek obmedzeniam v rámci dodržiavania požiadaviek 
na bezpečnosť a hygienu. Prinášame vám ich prehľad a malé 
pripomenutie. Ďakujeme všetkým za účasť pri podpore športu,  
kultúry a zveľaďovaní Rusoviec. 

RUSOVSKÉ LETO A JESEŇ

Foto: Anna GEKREPTEN
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Opatrenia v súvislosti s prevenciou šírenia 
koronavírusu zasiahli aj do príprav nového 
školského roka 2020/2021, no všetci praco-
vali na tom, aby to naše prváčatá pocítili čo 
najmenej. Ešte pred prvým školským dňom 
si rodičia našli v poštových schránkach 
Bedeker ZŠ a MŠ Rusovce, ktorý každo-
ročne vydáva OZ Rusovčatá v spolupráci 

s miestnym úradom, aby sme im pomohli 
zorientovať sa prvé dni v novom prostre-
dí. Bedeker obsahuje prehľad všetkého 
dôležitého, čo je potrebné o našej škole 
a jej fungovaní vedieť. Pani starostka sa 
v bedekri obracia aj na rodičov: „Milí rodičia, 
o vaše detičky sa báť nemusíte. S vašou 
podporou a láskou sa im určite prvé chvíle 
strachu a neistoty rýchlo podarí prekonať. 
Nezabudnite ich povzbudzovať a trpezlivo 
počúvať ich prvé dojmy a zážitky zo školy. 
O ostatné sa už postarajú naše šikovné 
pani učiteľky. Držíme vám palce.“ Samotné 
privítanie prebehlo na školskom dvore, po 
príhovore pána riaditeľa a pani starostky, 
dostali deti od mestskej časti knižku Mina 
a Riman Maximilián spisovateľky Zuzany 
Boďovej, ktorá žije v Rusovciach a rozhovor 
s ňou nájdete na strane 11. Začiatok škol-

ského roka sa niesol aj v znamení Príbehov 
Rusoviec, ktoré zas pre druhákov pripravuje 
OZ Rusovčatá v spolupráci so základnou 
školou a organizáciami v Rusovciach. Dru-
háčikovia si tak mohli na vlastné oči pozrieť 
život na poli a v parku, zažiť prácu polície, 
hasičov či poľnohospodárov. Na záver 
našli v Gerulate poklad a pani starostka ich 
pasovala za pravých Rusovčanov.

V čase, keď dokončujeme tento článok 
a noviny odchádzajú na spracovanie gra-
fičke, sa prijímajú na národnej úrovni ďalšie 
reštriktívne opatrenia, ktoré znamenajú 
obmedzenia vo vzdelávacom procese. 
Predvídať, čo bude ďalej sa rovná vešte-
niu z krištáľovej gule. Veríme, že to všetko 
spoločne zvládneme.

MÚ •

VOĽBY DO ŠKOLSKEJ 
RADY 2020
V septembri sa konali voľby do rady školy. Rodičia mali možnosť 
voliť si spomedzi kandidátov. Rada slúži ako poradný orgán, ktorý 
vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, žiakov, pedagogických 
zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Jej úlohou je prispievať k rozvoju školy, 
pomáhať a radiť riaditeľovi a iné, ktoré sú súčasťou Štatútu.

Dňa 29. 09. 2020 sa uskutočnili voľby jedného zástupcu rodičov 
za materskú školu. Na voľbách sa zúčastnilo 65 rodičov, čo 
bolo viac ako požadovaná nadpolovičná väčšina voličov. Títo 

voliči rozhodli, že do rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce bol za rodičov zvolený 
zástupca: Ing. Slavomír Heister.

V dňoch 28. 09. a 05. 10. 2020 sa uskutočnili voľby troch 
zástupcov rodičov za základnú školu. Dňa 28. 09. 2020 sa na 
voľbách zúčastnilo 93 rodičov, čo bolo menej ako požadovaná 
nadpolovičná väčšina voličov, a preto bolo 1. kolo volieb ne-
platné. 2. kolo volieb sa uskutočnilo 05. 10. 2020 a zúčastnilo 
sa 118 voličov, ktorí rozhodli, že do rady školy pri Základnej 
škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce boli 
za rodičov zvolení títo traja zástupcovia: 1. Zuzana Miščíková 
2. Martin Hentek 3. Katarína Michaliaková.

Ľubica FARKASOVÁ • 

V spolupráci so SZUŠ na Balkánskej ulici sa mestská časť snažila 
prispieť k zmysluplnému tráveniu voľného času pre naše deti po-
čas jarnej pandémie. Vyhlásili sme preto výtvarnú súťaž s názvom 
„Maľovaná pesnička“ v dvoch kategóriách. Hodnotiaca komisia 
v zložení J. Gajdošechová (riaditeľka SZUŠ), J. Trnovcová (MÚ) 
a J. Šebová (pedagogička pre výtvarnú výchovu SZUŠ) vyhod-
notila tri najlepšie práce v každej kategórii. V prvej kategórii – 
ilustrácia ľubovoľne zvolenej populárnej piesne (vek 5 – 9 rokov) 
sa umiestnili: 1. miesto: Stella Schuster, 9 rokov, pieseň: Len ma 
ľúb (S. Martausová), 2. miesto: Natália Strapcová, 9 rokov, pie-
seň: Bútľavá vŕba (Desmod), 3. miesto: Laura Schuster, 9 rokov, 
pieseň: Spojiť sily (S. Martausová a M. Harich)
V druhej kategórii – komiks k vybranej populárnej piesni (vek 

10 – 15 rokov) sa umiestnili: 1. miesto: Sarah Salajková, 11 rokov, 
pieseň: Prekvapenie (Slniečko TOČR), 2. miesto: Tereza Katarína 
Kučerová, 12 rokov, pieseň: Keď sme sami (Hex), 3. miesto: Zuzana 
Potočová, 14 rokov, pieseň: Radioactive (Imagine Dragons)
Špeciálnu cenu získala Henrieta Matulová z chráneného bývania 
Gerulata, ktorá výtvarne stvárnila pieseň Na bieleho koňa od Kristíny.
Víťazné práce sú zverejnené vo vstupnej hale (na prízemí) Základnej 
školy od 15. 10. do 15. 11. 2020.

MÚ •

Deti v materskej škole dostali k otvore-
niu školského roka pekný darček – nový 
bezpečný povrch na dvore. Deti zo školy 
sa zas môžu tešiť na nové multifunkčné 
ihrisko na školskom dvore, kde si môžu 
zahrať futbal, nohejbal či volejbal a špor-
tovo sa „vyblázniť“.

MÚ •

SYSĽOVSKÉ POLIA SA STALI 
DOMOVOM VZÁCNYCH DRAVCOV

V jedinej lokalite, kde sokoly hniezdia pravi-
delne, v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) 
V Sysľovských poliach, ktoré patria aj do 

katastra Rusoviec, bolo tento rok orga-
nizáciou Ochrana dravcov na Slovensku 
zaznamenaných 19 teritórií sokola čer-
venonohého. Z nich bolo 14 úspešných 
a odchovali spolu 35 mláďat. Veľká časť 
týchto jedincov bola označená krúžkom 
a do budúcna tak je veľká šanca, že o so-
kolíkoch sa ešte niečo dozvieme. 

V roku 2019 sme zaznamenali mimoriadne 
vysoký počet hrabošov poľných. Hraboše 
patria medzi dôležitú korisť sokola červeno-
nohého, čo sa prejavilo mimoriadne vyso-
kou početnosťou mláďat (71) a tiež vyšším 

počtom hniezdiacich párov (24) v CHVÚ. 
Oproti minulému roku nastal pokles, keďže 
sa potvrdila súvislosť – menej hlodavcov, 
menej potomstva u sokolov. V aktuálnom 
roku totiž na množstvo potravy (okrem 
hlodavcov ju tvorí najmä hmyz) vplývali tiež 
mimoriadne extrémne výkyvy počasia. Je 
však dôležité poznamenať, že v roku 2012 
na Slovensku nebol zistený ani jediný hniez-
diaci pár a aj z tohto pohľadu považujeme 
aktuálnu sezónu 2020 za úspešnú.

Roman SLOBODNÍK 
Ochrana dravcov na Slovensku •

R
U

S
E

K
O

 I
N

FO
R

M
U

JE
Opravili sme poškodenú dlažbu a obrubníky na 
parkovisku pred poštou

Pozdĺž Vývojovej ulice sme vysadili s kolegami z miestneho 
úradu živý plot

Opäť sme opravili už niekoľkokrát 
opravovanú dopravnú značku na námestí

V rámci akcie Naše mesto 2020 sme pripravovali 
terén pred miestnym úradom na výsadbu  
kvitnúcej lúky

Ohrozujúce konáre stromov sme stihli orezať ešte 
pred silným vetrom

Dokončili sme upravovanie priestorov pri 
zastávkach MHD na Balkánskej ulici pre 
bezpečný prechod žiakov

Samec sokola červenonohého s ulovenou korisťou 
– hrabošom poľným (Foto: Jozef CHAVKO)

NOVINKY PRE DETI 
V ŠKÔLKE A V ŠKOLE

• ŠKOLA

ZAČIATOK 
NOVÉHO 
ŠKOLSKÉHO 
ROKA

MAĽOVANÁ PESNIČKA

1. miesto: Stella Schuster

1. miesto: Sarah Salajková
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AKTUALITY 
Z MAGISTRÁTU
Koniec leta a začiatok jesene sa na meste 
spája s prípravou obľúbených podujatí, 
akými sú Biela Noc či Vianočné trhy. Štá-
tom zavedené obmedzenia týkajúce sa 
stretávania sa ľudí, priniesli rozhodnutie 
organizátorov o zrušení týchto obľúbených 
podujatí. Biela Noc sa obmedzí na pár 
inštalácií, Vianočné trhy sa zrušili úplne 
s tým, že prostriedky, ktoré mesto do nich 
každoročne investuje nasmeruje do lepšieho 
vianočného osvetlenia mesta a teda pod-
pory vianočnej atmosféry v jeho uliciach.

Po získaní Lekárne Salvator do vlastníctva 
mesta sa podarilo sprístupniť priestory tejto 
unikátnej stavby pre verejnosť. Od roku 
1995 bola lekáreň pre verejnosť zatvorená, 
teraz je v nej dočasne výstava fotografií 
s informáciami o histórii tejto legendy. Ak 
budete mať cestu do centra v najbližších 
dňoch (otvorené do konca októbra), určite 
sa zastavte a pokochajte sa. Budovu Sal-
vator nájdete na Panskej 35 oproti Dómu 
Sv. Martina.
 
Je dôležité, aby sme dávali veciam druhú 
šancu. Mesto preto v spolupráci s OLO, 
a. s. spustilo prvý mestský bazár. Ľudia 
mali možnosť počas septembra doniesť 
nepotrebné, ale zachovalé veci na zberný 
dvor na Ivánskej ceste a posunúť ich tak 
ďalej Bratislavčanom. Vyzbieralo sa neu-
veriteľných 13 ton nečalúneného nábytku, 
športovej výbavy, záhradkárskych či ku-
chynských potrieb, hudobných nástrojov, 
chovateľských potrieb, ako aj bicyklov, 
kolobežiek a iného spotrebného tovaru. 
Epidemiologická situácia síce skompli-
kovala predaj za symbolické sumy, ale 
podstatná je iná vec. Bratislavčania ukázali, 
že koncept opätovného použitia (reuse) im 
je blízky. Mesto preto počíta s vybudova-
ním stáleho Centra opätovného použitia 
(reuse centre), kde budete môcť doniesť 
nepotrebné veci a namiesto vyhodenia 

na zberný dvor im predĺžite životnosť 
a niekomu uľahčíte život. Pripravovaná 
koncepcia počíta s menšími centrami 
v každej mestskej časti.
 
Počas októbra sa vyhodnocuje pilotný 
projekt zberu papiera a plastov prostred-
níctvom vrecového zberu v siedmich mest-
ských častiach. Ak sa ukáže, že projekt 
priniesol zlepšenie v oblasti nakladania 
s odpadmi, tak by sa v 1. polovici roka 2021 
mal rozšíriť do všetkých častí Bratislavy 
vrátane Rusoviec. Medzi najväčšie výhody 
projektu patrí, že nemusíte odpad nikam 
voziť, ako aj zánik zberných hniezd, ktoré 
špatia verejný priestor (napr. na parkovisku 
pri Kraji, na začiatku Lónyaiovej alebo Pri 
gaštanovej aleji). Za nevýhody projektu 
dosiaľ obyvatelia mesta označili – nízku 
frekvenciu zberu (1-krát mesačne) a potrebu 
skladovať vrecia doma.
 
Uskutočnil sa ďalší ročník dobrovoľníckeho 
podujatia Naše mesto. Osobne ma teší, že 
viacerí zamestnanci magistrátu sa zapojili 
do aktivít v Rusovciach, keď sa nám podari-
lo vyčistiť zelené ostrovčeky na Kovácsovej 
ulici, ako aj zelenú plochu pri miestnom 
úrade na Vývojovej ulici.

Ctibor KOŠŤÁL 
riaditeľ Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy •

Údržbu miestnych komunikácií a zastávok 
MHD v Rusovciach má na starosti hlavné 
mesto SR Bratislava, malá časť z nich je 

zverená do správy našej mestskej časti. 
Tento rok pristúpil Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy (magistrát) k oprave 

cesty na Balkánskej ulici, v časti od že-
lezničného priecestia (v smere od Jaroviec) 
po križovatku Balkánskej a Vývojovej ulice, 
v oboch profiloch. Opravy prebiehali počas 
letných prázdnin. Bola to pre vodičov ako aj 
chodcov náročná situácia a sme radi, že 
sa zaobišla bez kolízií. Súčasťou týchto 
opráv bola aj úprava nástupíšť zastávok 
MHD v tomto úseku, oprava priechodov 
pre chodcov, osadenie dlažby pre nevidia-
cich a vybudovanie vsakovačky, keďže pri 
zastávke Vývojová sa dlhodobo po väčšom 
či menšom daždi vytvárali jazierka. Časť 
z týchto prác spolufinancovala mestská 
časť, keďže zastávky na Vývojovej sú jej 
zverené a na časť týchto prác prispel ma-
gistrát. Starostka Lucia Tuleková Henčelová 
v tejto súvislosti hovorí: „Teším sa, že sa 
začalo s opravami miestnych komunikácií 
a zastávok MHD aj v našej mestskej časti. 
Sme v komunikácii s magistrátom a naj-
bližšie by sme mali vymeniť betónovú za-
stávku na Kovácsovej a plechovú zastávku 
pri otočisku autobusov.“ 

MÚ •

ROZHOVOR  
– ZUZANA BOĎOVÁ
Mnohí z nás ani netušili, že jedným z našich 
susedov je slovenská spisovateľka Zuzana 
Boďová. A hoci je ekonómka a podnikateľka, 
pod jej rukami ožíva svet permoníkov 
a rozprávkových bytostí. Od mája sa s ňou 
môžeme stretávať aj na stránkach Rusovských 
novín, kde píše pre deti Rozprávky od Zuzky.

Ako dlho ste Rusovčankou a ako sa Vám tu páči?
Je to už dvadsať rokov, čo sme sa presťahovali z mesta do Ru-
soviec. Býva tu aj môj syn, priatelia a býva sa nám tu výborne.

Inšpirovali Vás aj Rusovce vo Vašej tvorbe?
Ale áno. Napríklad kniha o školáčke Mine a Rimanovi Maximiliánovi. 
Je to vlastne taká komiksová knižka, ktorá sa snaží priblížiť deťom 
rímske časy. Dúfam, že z nej mali radosť aj tohtoroční rusovskí 
prváčikovia, ktorí ju dostali pri nástupe do školy.

Ako to vlastne všetko začalo, ako ste sa dostali k písaniu 
knižiek pre deti? Určite si spomeniete, kedy sa narodila 
Vaša úplne prvá rozprávka a kniha.
Písala som už od malička. Najskôr do triednej kroniky, na strednej 
do školského časopisu. Keď bol môj syn malý, každý večer som 
mu rozprávala rozprávku. On vyberal, o čom alebo o kom má byť 
a ja som vymýšľala. Každý príbeh mal svoju zápletku, ale aj po-
naučenie na konci. Tieto rozprávky sa však nezachovali. Neskôr, 
po rokoch, keď už môj syn vyrástol, bol u nás synovec. Nezobral 
si so sebou žiadne učebnice a tak som mu vymyslela diktát. Bol 
to príbeh o bocianovi a žabe. Po čase sa mi diktát dostal znovu 
do rúk a celkom sa mi páčil. Trochu som ho upravila a tak vznikla 
moja prvá rozprávka Bocian a žaba. A keď som mala príbehov 
deväť, na svete bola moja prvá knižka Všelijaké rozprávky. To bolo 
v roku 2012 a odvtedy platí – čo rok, to kniha a sem-tam aj dve.

Takže to už je deväť kníh ak dobre počítam. Stretneme sa 
v nich s permoníkmi – malými škriatkami z banských štôlní, 
ale aj so zombíkmi a dinosaurami. Kde sa vzali vo Vašich 
knižkách takéto postavičky?
Banskú Štiavnicu mám veľmi rada. Rada chodím aj do miestneho 
antikvariátu. Povedali mi, že ak napíšem knihu so štiavnickou 
tematikou, môžu ju predávať. Tak som napísala ich najpredáva-
nejšiu knižku Štiavnickí permoníci. Časom sa k nej pridali aj knihy 
o kremnických a spišských permoníkoch. Aj keď celkom prvý 
permoník sa objavil v knižke Rozprávky do chrumkava prepečené. 
Boli to vlastne príbehy, ktoré som písala pre svoju priateľku do jej 
pekárne. Keďže jej pomocníčka bola z Indie, prekladali sme príbehy 
do angličtiny, aby im rozumela aj ona. Takto vznikla dvojjazyčná, 
anglicko-slovenská kniha. A zombíci? Napísať knihu o zombíkoch 
ma inšpirovalo dievčatko na besede. Povedalo, že nebude čítať 
o permoníkoch, ale o zombíkoch by si knižku prečítalo. Tak som 
ju napísala. A tento rok už je hotová aj desiata knižka.

Písať o baníckej tematike či rímskych časoch asi nie je také 
jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. 
Veru nie je. Treba naštudovať veľa faktov a potom ich podať rečou 

zrozumiteľnou pre deti. Človek si myslí, že veci dôverne pozná, ale 
keď sa hlbšie ponorí do akejkoľvek problematiky, zistí, ako málo 
o nej vie. Takže pred písaním je to vždy veľa čítania, ale je to veľmi 
zaujímavé a veľa sa pri tom dozviem.

Vaše knižky sú krásne ilustrované.
Áno, spolupracujem s veľmi šikovnými ilustrátormi Jarmilou Šau-
šovou a Filipom Horníkom. Filip kreslí obrázky aj k rozprávkam 
v Rusovských novinách.

Ktorú z Vašich rozprávkových postavičiek máte najradšej?
Rada mám všetky postavičky, no odkedy som babkou, jednoznačne 
Timo, Kubo a Mimi – moje vnúčatá.

Ste podnikateľka, spisovateľka, žena, mama, babka – ako to 
všetko stíhate? Ako sa to dá skĺbiť? Máte čas aj na oddych 
a koníčky?
Celkom to ide. A keď je už toho veľa, niekedy musím ísť písať na 
chalupu. A aj na koníčky sa sem tam nájde čas. Rada cestujem, 
fotím a znovu som sa vrátila k horolezectvu. 

Máte obľúbené miesto v Rusovciach?
Samozrejme, je ich viac. No najradšej venčím psíka Fúzika v našich 
lužných lesoch. Tam vzniklo mnoho pekných vetičiek do mojich 
príbehov.

Ďakujem za rozhovor a želám Vám veľa skvelých nápadov a krás-
nych knižiek.

zhovárala sa Valéria KMEŤOVÁ •

OPRAVA CIEST A ZASTÁVOK MHD V RUSOVCIACH

1110

R O Z H O V O RM E S T O



Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Kód projektu: 302011ACV1
Názov projektu: Revitalizácia autobusového otočiska
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48
Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava 

v regiónoch
Špecifický cieľ:  1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity 

a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy

Informácia o projekte
Projekt si kladie za cieľ zlepšiť infraštruktúru a prístup obyvate-
ľov k verejnej osobnej doprave, zvýšiť bezpečnosť účastníkov 
cestnej premávky, zabezpečiť bezbarierovosť priestoru auto-
busového otočiska, celkové zlepšenie a skultúrnenie verejného 
priestoru a zlepšenie životného prostredia.
Realizáciou projektu sa vytvorí kultúrny priestor poskytujúci 
nevyhnutný predpoklad pre uprednostnenie verejnej dopravy 
pred osobnou. 

Hlavnými aktivitami projektu sú: 
1. revitalizácia autobusového otočiska,
2. zastávky autobusovej dopravy a vybavenie otočiska.

V rámci aktivít projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“ 
budú rekonštruované komunikácie v priestore autobusového 
otočiska, vybudované 2 bezpečné priechody pre chodcov 
a 3 autobusové zastávky, osadené 2 informačné tabule s do-
pravnými informáciami (príchody a odchody) a 1 informačná 
tabuľa s informáciami o doprave, mestskej časti, pamätihodnos-
tiach v mestskej časti a pod. V rámci projektu sa pre zvýšenie 
bezpečnosti nainštalujú bezpečnostné kamery, osadí sa drobná 
architektúra (lavičky, smetné koše, cyklostojany) a 3 polozapus-
tené kontajnery na separovaný odpad, vybuduje sa zázemie pre 
vodičov autobusov, vybuduje sa studňa na polievanie zelene, 
rekultivuje sa existujúca zeleň a vysadí sa nová.

Dátum začatia hlavných aktivít  
projektu: marec 2017
Dátum ukončenia hlavných  
aktivít projektu: január 2022
Celkové oprávnené náklady  
na projekt: 517 663,40 EUR
Miera spolufinancovania  
projektu EÚ: 95%
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť 

Bratislava-Rusovce

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Rusovce
Kód projektu: 302021M710
Názov projektu: Radšej odbornú učebňu ako liečebňu
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším 

a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ:  2.2.2. – Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných 
škôl 

Informácia o projekte
Cieľom predloženého projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie 
žiakov, technickým vybavením učební implementovať a rozvíjať 
metódy a postupy zamerané na stimuláciu rozvoja životných 
zručností a celoživotného učenia sa a tiež vytvárať inkluzívne 
školské prostredie. Cieľovou skupinou sú žiaci 1. – 9. ročníka 
ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce.

Hlavnými aktivitami projektu sú: 
1. Obstaranie jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov,
2. Obstaranie fyzikálnej učebne,
3. Stavebno-technické úpravy.

Vybudovanie učebne cudzích jazykov umožní implementovať 
do vyučovania efektívnejšie a inovatívne metódy a formy práce, 
ktoré podporia a prehĺbia jazykové a interkultúrne kompeten-
cie žiakov. Učebňu budú môcť využívať všetci žiaci II. stupňa 
a popoludní v rámci záujmovej činnosti aj žiaci I. stupňa. Prí-
rodovedná učebňa, ktorá umožní na vyučovaní prepájať teore-
tické vedomosti s praktickými činnosťami, prispeje k zlepšeniu 
pracovných, sociálnych zručností a ku skvalitneniu kompetencií 
v oblasti prírodných vied. Učebňa bude podľa harmonogramu 
k dispozícii všetkým žiakom nielen počas vyučovania, ale aj 
v rámci mimoškolskej činnosti.

Dátum začatia hlavných aktivít  
projektu: máj 2020
Dátum ukončenia hlavných  
aktivít projektu: máj 2021
Celkové oprávnené výdavky  
projektu: 40 829,08 EUR
Miera spolufinancovania  
projektu EÚ: 95%
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť 

Bratislava-Rusovce

REVITALIZÁCIA 
AUTOBUSOVÉHO 
OTOČISKA

RADŠEJ ODBORNÚ 
UČEBŇU AKO 
LIEČEBŇU

Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2021 (SODB 2021) 
je súčasťou celosvetového 
programu populačných, 
domových a bytových 
zisťovaní, uskutočňujúcich sa 
pod záštitou Európskej únie 
a OSN. Prvýkrát sa sčítanie 
domov a bytov uskutočňuje 
úplne elektronicky; papierové 
dotazníky či sčítací komisári 
sú minulosťou.

Projekt sčítania obyvateľov, domov a by-
tov 2021 sa realizuje na celom Slovensku 
v spolupráci so samosprávami, čiže s 2 927 
obcami, medzi ktoré patrí aj naša mestská 
časť. Elektronicky budú zaznamenané 
údaje približne o troch miliónoch bytov na 
Slovensku.

SODB 2021 je rozdelené na dve fázy:
1. fáza: Sčítanie domov a bytov v období 
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021,
2. fáza: Sčítanie obyvateľov v období od 
15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Sčítanie je jedinečné svojou online elektro-
nickou formou v prvej aj druhej fáze.
Základný rozdiel oproti tradičnému sčítaniu 
domov a bytov prostredníctvom dotazníkov 
či sčítacích komisárov je v tom, že sa budú 
využívať údaje z rôznych informačných 
zdrojov (napr. register adries, kataster 
nehnuteľností, zoznam stavieb a iné). Oby-
vatelia sa na sčítaní domov a bytov zúčast-
ňovať nebudú. Spoločenstvá, resp. správ-
covia sú však povinní poskytnúť podklady. 
S údajmi pracujú výlučne zaškolené osoby, 
ktoré majú prístup do systému, v ktorom sú 
údaje čiastočne predvyplnené Štatistickým 
úradom. Dátum, ku ktorému sa vzťahujú 
zisťované údaje o domoch a bytoch je 
1. január ako rozhodujúci okamih sčítania.

AKÉ INFORMÁCIE PRINESIE SČÍTANIE 
DOMOV A BYTOV?

•  koľko bytov a domov na Slovensku pri-
budlo,

• prehľad o formách vlastníctva bytov,
•  počty a podiely neobývaných bytov v re-

giónoch,
•  preferencie bývania za poslednú deká-

du – menšie byty alebo naďalej väčšie, 
regionálne rozdiely, 

•  podrobnejšie informácie o obnove budovy 
z pohľadu obvodového plášťa, strechy 
a okien, 

•  napojenie bytov na vodu, plyn a kana-
lizáciu, 

•  prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne 
zásobovanie teplom víťazí nad potrebou 
vlastného kúrenia.

A AKÉ BUDE PRAKTICKÉ VYUŽITIE 
ÚDAJOV ZO SČÍTANIA?

Výsledky sčítania budú podkladom pre 
plánovanie novej infraštruktúry a budovanie 
ciest, nových materských škôl, predškol-
ských zariadení a základných škôl, zria-
denie nových stacionárov pre dôchodcov 
či nájomných bytov a ich reálna potreba 
v konkrétnych regiónoch SR.

Informácie o sčítaní obyvateľov vám prine-
sieme v decembrovom vydaní Rusovských 
novín. 
Bližšie informácie k SODB 2021 nájdete 
na adrese www.scitanie.sk.

MÚ • 
Zdroj: Štatistický úrad SR •

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

30 rokov na Slovensku
Mercedes-Benz

viac informácií na 
www.mercedesbratislava.sk

MB Panónska
Váš Mercedes-Benz partner v Bratislave

ZNÁMI 
RUSOVČANIA
V mene celej redakčnej rady RN by sme veľmi radi 
zagratulovali Andrejovi Petrovičovi, obyvateľovi 
Rusoviec, ktorý sa od 1. augusta stal novým ria-
diteľom baletu Štátneho divadla Košice. 

Andrej dlhodobo svoje umenie prezentuje na 
medzinárodnej scéne súčasného tanca, vďaka 
čomu precestoval celý svet. Je členom prestíž-
neho, svetovo uznávaného tanečného zoskupenia 
Akram Khan Company v Londýne. Okrem toho 
sa venuje autorskej tvorbe. Spolupracoval tiež 
s Katedrou tanečnej tvorby Vysokej školy múzic-
kých umení a Slovenským národným divadlom 
v Bratislave.

Andrejovi prajeme veľa šťastia v novej funkcii, 
tvorivého ducha a najmä spokojných divákov 
baletu. 

RN •

Pozn. redakcie: S Andrejom Petrovičom pripravujeme 

rozhovor v jednom z ďalších vydaní RN.

1312

I N F O R M U J E M E I N F O R M U J E M E



Stratená Lea
„Umriem od tepla!“ zaúpel Timko, červený ako zrelá paradajka. 
„Čo budeme robiť?“ spýtala sa Mimi a hladila pritom psíka 
Fúzika. Chudáčisko, tiež ledva odfukoval. 
„Poďme na zmrzlinu!“ navrhol Kubo a zoskočil zo stromu 
medzi deti. 
„Dobrý nápad!“ potešila sa Mimi a Timko sa už zalizoval. 
O minútku kráčali po parku. V tieni starých platanov bolo 
predsa len o čosi chladnejšie ako na rozpálenom chodníku 
v strede dediny. 
Ako tak šli, náhle sa ozval detský plač. Fúzik v okamihu trielil 
za hláskom.
„Uááá-uááá!“ rumázgalo akési malilinké dievčatko a žmolilo si 
očká. Fúzik vopchal ňufák k tváričke a jemne ju olizol. Dievčatko 
sa ho nebálo, no plakalo ďalej.
„Ako sa voláš?“ spýtala sa Mimi. 
„Leuška,“ odvetila malá pomedzi vzlyky.

„A kde bývaš?“
Leuška nechá-
pavo pozrela na 
deti a ešte jedna 
slzička jej stiekla 
po tváričke, ale sa 
upokojila.

„To je prvé, čo sa musíš naučiť, ak chceš sama chodiť po 
vonku!“ začala ju poučovať Mimi.
„Akej farby je váš dom?“ opýtal sa Kubo.
„Lužový,“ bez váhania povedala Lea a trošinku sa pousmiala. 
„A čo tu vlastne robíš sama?“ spýtal sa Timo.
„Stela som mlzlinku. Citlónovú,“ vysvetlila Leuška, v rúčke 
zvierala peniažťok, ktorý zrejme niekde našla. Fúzik sa k nej 
opäť pritisol a dievčatko ho pohladilo.
 „Psíka sa nebojíš, máš nejakého?“ opýtal sa Kubo, keď si 
ju tak obzeral.
„Áno, Zojku. Je celá čielna.“
Keď to Fúzik počul, v okamihu mu svitlo. Pozná Zojku dobre. 
Je to už staršia fenka, no kedysi sa mu páčila. Začal zvesela 
poskakovať, zahryzol sa Leuške do sukienky, snažil sa ju 
potiahnuť, no rozmyslel si to. Pozrel na deti a vyštartoval von 
z parku. 
Deti nelenili, hneď vedeli, že Fúzik Zojku pozná, a rozbehli 
sa za ním.
Nuž, a čo sa potom dialo pred Leuškiným domom? Stálo tam 
policajné auto, ocko a mama so slzami v očiach a smutná 
Zojka. Dom nebol ružový, ale akýsi svetlozelený, ale čo tam po 
tom, hlavné, že už bola Leuška doma. Rodičia si ju vystískali 
a všetko dobre dopadlo. 

Zuzana BOĎOVÁ •

AK BY FÚZIK NENAŠIEL LEUŠKIN DOM, KOHO TREBA ZAVOLAŤ NA 
POMOC? HASIČOV? POLICAJTOV? TU SA VŠETKO DOZVIEME: 

112 – Linka tiesňového volania 18 155 – Letecká záchranná služba
150 – Hasiči 18 300 – Horská záchranná služba
155 – Rýchla zdravotnícka pomoc 116 000 – Linka pomoci pre nezvestné deti v EÚ
158 – Polícia 0850 111 313 – Linka záchrany
159 – Mestská polícia 0800 123 232 – Detská linka záchrany
116 111 – Linka detskej istoty 0800 117 878 – Linka detskej dôvery

Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde o tiesňovú linku danej krajiny, a teda je dobré 
poznať úradný jazyk krajiny, do ktorej cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina. Kto chodí do hôr, určite by 
nemal zabudnúť na linku Horskej záchrannej služby, pričom najlepšie je mať v mobile číslo služby v danej oblasti. Prehľad týchto 
čísel nájdete na stránke www.hzs.sk.
Rodičia by určite mali mať v mobile číslo na toxikologické centrum (02 5477 4166), kde môžu zavolať po zavolaní sanitky.  
Tie predsa len neprídu okamžite, a odborná rýchla rada toxikológov môže dieťaťu zachrániť život. Podobne aj Linka záchrany  
(0850 111 313), kde poradia aj dospelým a nie len pri otravách.

KRÍŽOVKA
V septembri smerovali kroky mnohých z nás po Gerulatskej ulici. V múzeu Antická Ge-
rulata sa konali obľúbené Rímske hry. Toto miesto pozná asi každý veľký i malý obyvateľ 
našej obce. Jedinečný a vzácny kúsok Rímskej ríše v našej mestskej časti. Pôvod názvu 
Gerulatskej ulice je pravdepodobne každému úplne jasný. Vojenský tábor Gerulata patril 
do systému rímskeho hraničného opevnenia Limes Romanum a strážil hranice Rímskej 
ríše s ostatným svetom. Hoci dnes to vyzerá ako „neveľká hromada kameňov“, Gerulatu 
tvorilo niekoľko vojenských, kultových aj civilných stavieb. V časoch najväčšej slávy mohla 
mať rímska Gerulata ... (pokračovanie v tajničke). Teda ani nie oveľa menej ako dnes.

VODOROVNE: A. Prvá časť tajničky – prestalo rozprávať. B. Hazardná kartová hra – talianske 
mesto známe šikmou vežou – lepidlo. C. Akože – obaja – predná časť hlavy nad očami – tebe. D. 
Zvratné zámeno – závodný klub – absolútna technická atmosféra – otrava – hlina. E. Suma – tajná 
baskická organizácia – konzumujete potravu. F. Genotypovo rovnaký jedinec – druhá časť tajničky. 
G. osobné zámeno – stovky – ženské meno (27. 3.) – značky síry a vodíka. H. Klub angažovaných 
nestraníkov – Odvoz a likvidácia odpadu – osol po anglicky – jestvujete. I. Obeta – druh usne – diaľ-
kopis. J. Elizabeth po domácky – hnedé chlpaté ovocie – dolná končatina. K. Mäkký kov – sú na 
čele – vonku. L. Tretia časť tajničky.
ZVISLE: 1. Remeň – približne. 2. Rastlina s listami obsahujúcimi kokaín – novšia autoznačka 
Bratislavy – naplnilo náboje do zbrane. 3. Orgán zraku – skritizuj – neďob. 4. Domácke oslovenie 
Leonarda – účet – koráby púšte. 5. Oranie – trvalé – pevná vodivá látka. 6. Opatrovanie – olejnatý 
plod stredomorského stromu. 7. Nijaké množstvo – maďarské mužské meno – kvetina. 8. Umelec-
ky podaná úvaha – písomné osvedčenie – kráča. 9. Maličkej – chemická značka india – túžobné 
želanie – domček včiel. 10. Skratka elektrického – prístav pri Čiernom mori – základná jazyková 
jednotka. 11. Pohybuje sa vo vzduchu – títo – výšivka sa skladá z mnohých ... 12. Alkoholik – šiesty 
zo základných uhľovodíkov.
Pomôcky: F. Klon. G. SH. H. Ass. I. Elk. 7. Atila. 9. In. 12. Hexán.

RECEPTY 
OD SUSEDOV
Do života a tvorby pani spisovateľky 
Zuzany Boďovej sme nahliadli na 
predošlých stránkach. Teraz spolu 
zablúdime do kuchyne a ochutnáme 
jej obľúbený koláčik. Ako nám pre-
zradila, pečie ho celý život a často.

LETECKÝ KOLÁČ

Potrebujeme:
1 celé maslo

V miske zmiešame:  
3 šálky polohrubej múky
1 šálku práškového cukru
1 vanilkový cukor
1 prášok do pečiva

Plnka – vymiešame:  
3 tučné tvarohy
1 pohár mletého cukru
1 vanilkový cukor
1 vajce
trochu mlieka

Rúru rozohrejeme na 195 ºC, plech 
potrieme menšou polovicou masla. 
Nasypeme polovicu múky zmieša-
nej s cukrom a práškom do pečiva 
a na to nalejeme vymiešaný tvaroh. 
Nasypeme druhú polovicu zmiešanej 
múky, navrch poukladáme plátky 
masla a dáme piecť. Ak nie je maslo 
roztečené po celom povrchu, tak ho 
ešte doplníme. Pečieme asi 45 minút.
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Ilustroval:  
Filip HORNÍK

Milí Rusovčania a Rusovčanky, 

nezabudnite nám poslať svoje ob-
ľúbené recepty spolu s fotografiou 
a my ich uverejníme v našej novej 
rubrike Recepty od susedov. Re-
cepty môžete posielať na e-mailovú 
adresu sekretariat@bratislava-ru-
sovce.sk alebo priniesť osobne do 
podateľne MÚ.

KAŽDÝ Z NÁS JE 
DÔLEŽITÝ. CHRÁŇME SA. 

RÚŠKO, ODSTUP, RUKY.
MÚ •
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Podnety, námety a príspevky do ďalšieho čísla Rusovských novín nám posielajte do 21. 11. 2020 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk
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Budúcnosť je tu. 
S ponukou, ktorá sa neodmieta

viac informácií na www.mercedesbratislava.sk

8 010 eur s DPH
Využite edície so zvýhodenením až do

na Technology, Comfort a Satisfaction

30 rokov na Slovensku
Mercedes-Benz

mwk-naradie.sk
Starorímska 16 * 851 10 Bratislava-Rusovce

info@mwk-naradie.sk * 0905 432 800

KUPÓN mínus 10 %
RUSOVSKÉ NOVINY
na všetok tovar a služby požičovne

pre obyvateľa Rusoviec
okrem MX FUELTM

* SHOWROOM * PREDAJŇA * POŽIČOVŃA *

Z nášho sortimentu:
akumulátorové, sieťové a ručné náradie pre dielňu, stavbu, domácnosť 
či záhradu v rôznych cenových hladinách, ale vždy vo vysokej kvalite 
MILWAUKEE® a RYOBI®, príslušenstvo a spotrebný materiál k nára-
diu, kotviaca technika ako hmoždinky, skrutky, chemické kotvy, PUR 
pena FISCHER®, batérie (aj do naslúchacích prístrojov), power banky a 
svietidlá VARTA®, geodetická a meracia technika LEICA, lepiace pásky
a maskovací sortiment TESA®, vodováhy SOLA®. Vami objednaný tovar 
v iných obchodoch doručí k nám ZÁSIELKOVŇA.

Katalógy tovaru a cenník poži-
čovne nájdete v predajni a na
našej webovej stránke a k dispo-
zícii je aj náš e-shop!

INZ_Rusovske_noviny_210x83mm.indd   1 30.07.2020   8:15

Mestská časť Bratislava-Rusovce ponúka na 
prenájom priestory multifunkčného ihriska 
umiestneného v areáli základnej školy, na ktorom 
je možné zahrať si malý futbal, nohejbal a volejbal.

PONUKA/PRENÁJOM

Bližšie informácie nájdete na našej webstránke:
https://www.bratislava-rusovce.sk/multifunkcne- 
ihrisko 
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