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Vôbec po prvý raz sa organizátori 
rozhodli usporiadať zakáľačku spo-
lu s fašiangovou zábavou nie počas 
pracovného dňa, ale cez víkend, aby 
si ju mohlo užiť čo najviac Rusov-
čanov. Ďalšou zmenou bolo miesto 
konania pred požiarnou zbrojnicou.

S prípravou zabíjačkových špe-
cialít sa začalo už skoro ráno a prví 
ochutnávači dostali niečo z dobrôt 
krátko popoludní. Všade navôkol 
počas celej soboty rozvoniavali hur-
ky, klobásky, tlačenka, oškvarky či 
kapustnica. Samozrejme, nechýba-

čas pripravené tvorivé dielne, kde si 
mohli vyrobiť originálne masky na 
pamiatku. No a tí najvytrvalejší sa 
podvečer presunuli do spoločenskej 
sály zbrojnice, kde zábava pokračo-
vala v teple a so živou hudbou. 

Pevne veríme, že nový model fa-
šiangov sa našim obyvateľom za-
páčil a už teraz sa môžeme  tešiť na 
ďalší ročník. li ani šišky, ktoré pre nás pripravi-

lo PD Dunaj. A aby to všetko nebolo 
len o jedle, s kultúrnym programom 
najskôr vystúpili deti z  DFS Gerulata 
pod vedením Betky Uhrákovej, po ich 

tancoch a speve vystúpili pred náv-
števníkov hudobníci zo zoskupenia 
Urpín a zahanbiť sa nedala ani skupi-
na Ozvena. Pre najmenších návštev-
níkov fašiangovej zábavy boli po celý 

Hlavnými organi-
zátormi fašiango-
vého podujatia boli 
mestská časť Bra-
t i s l a v a - R u s o v c e  
v spolupráci s OZ 
Rusovčan, DFS Ge-
rulata a DHZ Ru-
sovce. Touto cestou 
ďakujeme aj všet-
k ý m s p on z or om  
a dobrovoľníkom. 

Rusovčania zažili veselú fašiangovú zábavu v novom šate

Pochovávanie basy nahradila tradičná zakáľačka
Keď sa pred rokmi vrátila fašiangová zábava do Rusoviec, sústredili 
sme sa na sprievod s maskami a pochovávanie basy. Tento rok sa 
scenár trocha zmenil, aby sa na podujatí mohlo zúčastniť čo najviac 
Rusovčanov. A podľa ohlasov sme urobili dobre: ľudová veselica 
pred budovou požiarnej zbrojnice sa naozaj vydarila, navyše  celou 
mestskou časťou sa niesla vôňa zakáľačkových dobrôt...

Text a foto: Veronika Vandrašeková
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Rokovanie o možnej spolupráci na vytváraní 
správ rusovského youtube kanála  

Projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG 
Slovenská republika – Maďarsko

Protipožiarna kontrola z HaZU hl. mesta SR BA 

Vianočné posedenie s dôchodcami

Miestna rada 

Transkontakt – preberacie konanie 

Stretnutie u primátora ohľadom kruhovej kri-
žovatky – doprava  

Rokovanie miestneho zastupiteľstva

Stretnutie s Pavlom Škodlerom, starostom Ja-
roviec, o cyklotrase Jarovce – Rusovce

Slávnostné otvorenie vianočných trhov 

Rokovanie s investormi o ich investičnom zá-
mere – Nová súkromná škôlka 

Stretnutie s projektantom k nadstavbe nových 
tried ZŠ nad jedálňou

Projekt vybudovania otočiska autobusov: 
- riešenie detailov s projektantom;
- rokovanie so zástupcami Dopravného podniku  
   Bratislava, a. s.; 

Preberanie vybudovaných chodníkov 

Zasadnutie regionálneho združenia mestských 
častí v Petržalke  

Prijatie členov rady ZMOS u prezidenta SR

Stretnutie so starostami všetkých MČ k VZN  
o poplatku za rozvoj 

Úrad vlády – zasadnutie riadiacej skupiny o ob-
nove kaštieľa

Stretnutie s p. Šedovou k projektom IROP, kto-
ré sú financované z EÚ

Magistrát hl. mesta – rokovanie mestskej rady 

Otváranie tradičného Rusovského plesu 

Riešenie vysokých zálohových platieb energií v ZŠ
Zuzana Červenáková, MÚ

 Ako vnímate takéto hodno-
tenie?

Rád by som v úvode spresnil, že 
ide o poslancov a neúspešnú kan-
didátku na starostku, ktorí spo-
lu kandidovali proti mne a nepo-
darilo sa im získať nielen miesto 
starostu, ale ani viac poslanec-
kých miest,  takže zastávam ná-
zor, že o objektívnom hodnotení  
dvojročnej činnosti asi nemôže byť 
reč. Ďalej je určite zaujímavé: keď-
že dvaja z pätice autorov sú riadne 
zvolení poslanci MZ,  trojkami aj 
štvorkami hodnotia aj svoju prá-
cu. V úvode  sa hovorí: „... sme sa 
pokúsili nezávislými očami  zhod-
notiť polčas vládnutia dnešnej po-
litickej moci v Rusovciach“. Viace-
ro invektív z príspevku by si žiada-
lo podstatne obsiahlejšiu reakciu, 
než  nám priestorovo umožňujú  
Rusovské noviny, takže, ak moji 
spoluobčania aj voliči dovolia, ne-
budem sa im na tomto mieste ve-
novať. Rozhodne však nezostanem 
ľahostajný a iste sa nájde priestor, 
aby sa viaceré  zavádzajúce fakty 
dostali na správnu mieru. Kritizo-
vať z pozadia je ľahké, no myslím 
si, že pre občanov je dôležité, po 
kom aká práca zostane. 

 Naozaj sa, podľa vás, obča-
nia boja chodiť na úrad? Cítite 
nevraživosť, apatiu a strach, 
ktoré – dokonca tučným pís-

mom – uvádzajú autori?
Som Rusovčan, vyrastal som tu, 

všetci starousadlíci ma poznajú... 
Skutočne neviem o tom, že by nie-
kto neprišiel zo strachu na úrad. 
Naopak, zastavujú ma na ulici, 
čiže často „úradujem“ aj na takej-
to neutrálnej pôde. Doteraz  bol 
náš vzťah vždy korektný a otvo-
rený, o čom svedčia aj výsledky 
volieb. Horšie je však to, že náš 
úrad a samospráva sú takto vy-
kresľované pred našimi obyvateľ-
mi, ktorí sa do Rusoviec prisťaho-
vali nedávno, resp. sa sem práve 
sťahujú. Čo si môžu pomyslieť, do 
akej atmosféry prichádzajú? Mož-
no práve o to ide autorom spomí-
naného článku.

 Autori nevynechali ani Ru-
sovské noviny, vraj nevidieť 
snahu informovať o dôležitých 
otázkach, autorom chýba ich 
internetová podoba.

Súhlasím, internetovú podo-
bu sme v posledných mesiacoch  
trocha zanedbali, no už je všet-
ko inak. Verím, že novú webovú 
stránku ocenia aj čitatelia. Čo sa 
týka zastúpenia redakčnej rady 
RN, vítaná je každá aktivita a kaž-
dý dobrý názor. Noviny, keďže 
ich vydavateľom je MČ Bratisla-
va-Rusovce, celkom prirodzene 
sprostredkúvajú predovšetkým 
aktivity samosprávy a úradu. Ne-

viem však o tom, že by sa nejaký 
článok, príspevok či názor neuve-
rejnili... Vždy som zastával názor, 
a toho sa roky držím, že ako sta-
rosta nebudem  nijakým spôso-
bom zasahovať do obsahu.

 Autorom článku Polčas vlád-
nutia chýba  motivácia ľudí za-
pájať sa do verejného života...

Viete, kritizovať je to najľah-
šie... Nepopieram, že popri tom, 
keď človek niečo robí, vznikajú aj 
chyby. No tie sa vždy dajú napra-
viť. Horšie je, keď sa len kritizuje,  
a nepríde sa s konštruktívnym ná-
vrhom. Nech si pani poslankyňa 
Henčelová-Tuleková položí otáz-
ku, či prišla  na rokovaní MZ s ne-
jakým konkrétnym návrhom na 
riešenie nejakého problému? Zá-
pisnice z MZ svedčia o tom, že veľ-
mi veľa návrhov nikdy nepodpo-
rila... Podobne pán poslanec Kal-
már, ktorý je v MZ už tretie vo-
lebné obdobie... Pritom moje dve-
re sú otvorené pre každého. Mám 
rád priamych ľudí, neobávam sa 
konštruktívnej kritiky, no nemá-
me čas na žabo-myšie vojny, na 
nepodstatné invektívy – Rusov-
ce majú iné priority. Naopak, po-
znám dosť spoluobčanov, ktorí sa 
do verejného života zapájajú a po-
máhajú, za čo im ďakujem.

-red.- 

 Poslancom v Rusovciach bol aj 
váš otec. Bol aj toto jeden z dôvo-
dov, prečo ste sa začali intenzív-
nejšie zaujímať o veci verejné?

Je pravda, že niektorí Rusovčania 
si spomenuli aj na môjho otca, te-
ším sa z toho. No jeho poslanecká 
činnosť  určite nebola dôvodom, aby 
som kandidoval za poslanca. Vždy 
som sa zaujímal o veci verejné, chcel 
som byť nápomocný pri správe na-
šej MČ – to boli hlavné podnety. Byť 
poslancom nie je privilégiom, je to 
záväzok a obrovská zodpovednosť. 
Tak to cítim.

 Už šiesty rok si sadáte  do po-
slaneckej lavice a usilujete sa aj 
svojimi návrhmi takpovediac  
„pohnúť veci dopredu“. Čo pokla-
dáte za najväčší problém Ruso-
viec, pri ktorého riešení by mohli 
poslanci výrazne pomôcť?

Ľudia, čo ma poznajú lepšie, vedia, 
že nemám problém vyhrnúť si ruká-
vy, a riešiť aj nepopulárne veci. Napr. 
ako v minulosti problém školy. Mož-
no to zaznie ako klišé, no za najväčší  
problém u nás pokladám dopravu a 
výstavbu. Neúmerná výstavba podľa 
mňa už nehrozí, okrem severu sa už 
dostavalo. A vďaka plánu pamiatko-
vej  zóny  nám nehrozí  ani výstav-
ba  bytoviek či vysokých stavieb v 
centre.  Som rád, že máme územný 
plán – de facto pre celé Rusovce – čo 
je dokument, ktorý museli podporiť 
dve tretiny poslancov. Taktiež nás 
čaká ÚPZ – Sever, čo je asi najväč-
šia časť Rusoviec, kde sa plánuje vý-
stavba.  A ak nechceme mať v Rusov-
ciach „druhé Slnečnice“, je nanajvýš 

potrebné mať  záväzný dokument, 
ktorý určuje regulatívy výstavby aj 
dopravu v danej časti. Toto sú práve 
tie témy,  ktorým sa ako poslanecký 
zbor musíme venovať prioritne.

 Jednou z vašich „srdcových“ 
záležitostí je škola. Prečo?

Lebo vzdelanie našich detí  je bu-
dúcnosť. Rusovce sú dynamicky sa 
rozrastajúca MČ, a z toho pramení 
kapacitný deficit. Veď budova školy 
nebola dimenzovaná na takýto počet 
detí. Nie je však namieste spoliehať 
sa na fakt, že naša škola je spádová. 
Má dostatok detí a tým sa nemusí 
usilovať obstáť v širokej konkurencii 
bratislavských škôl.  Snahu o skva-
litnenie výučby, zavádzanie inova-
tívnych metód do vzdelávania  a pri-
spôsobenie vyučovacieho procesu 
potrebám dnešnej doby považujem 
za kľúčové.

Dosť bolo „budovania“ zo strany 
školy. To je povinnosť zriadovateľa, 
čiže MČ, ktorá môže zobrať na svoje 
plecia všetky starosti školy týkajú-
ce sa jej budovy. Škole ako inštitú-
cii treba prenechať tak viac priesto-
ru na rozvoj v oblasti kvality vzde-
lávania. Považujem za dôležité, aby 
sme mali modernú školu, v ktorej sa 
budú cítiť  dobre nielen žiaci, ale aj 
učitelia,  aby učiteľský zbor ťahal za 
jeden povraz a pracoval ako tím. Ja 
ako člen RŠ a poslanec MČ sa budem 
vždy snažiť maximálne pomáhať na-
pĺňať tieto ciele.

 Náš relatívne úzky poslanecký  
kruh akoby bol rozdelený na dve 
skupiny. Vnímate to aj vy tak? 
Nie je to pri riešení závažných 

otázok kontraproduktívne?
Navonok to tak možno pôsobí, ale 

na zastupiteľstve to tak vždy nie je.  
Každý hlasuje za seba, či už sú ale-
bo nie sú naše názory rovnaké. Áno, 
sú medzi nami aj poslanci, ktorí za-
stávajú funkciu viac rokov a ich hla-
sovanie sa končí buď „zdržal som sa 
alebo som proti“ – len aby nebola 
žiadna zodpovednosť ani práca na-
vyše. Možno z toho pramení pocit, 
že MZ je rozdelené do skupín.

 Financie sú aj v komunálnej 
politike veľmi rozhodujúcim 
faktorom. Iniciovali ste vzdanie 
sa odmien za rok 2017 zo strany 
poslancov. Nejde pritom o malú 
sumu – na tento účel bolo v roz-
počte určených 7 000 eur. Kde 
teda tieto peniaze pomôžu?

Bolo to kolektívne rozhodnutie, aj 
keď dvaja poslanci boli proti. Nech-
cel som, aby ušetrené prostriedky  
z rozpočtu MČ smerovali do bežné-
ho rozpočtu, navrhol som tieto pro-
striedky rozdeliť medzi OZ podpo-
rované obcou, ako  sú MFK Rusov-
ce, Kukulienka, DFS Gerulata, OZ 
Vitus, Hasiči a v neposlednom rade 
Klub a Jednota dôchodcov. Časť pe-
ňazí sme alokovali na voľný rozpo-
čet.  Práve tu  by sme chceli zapojiť 
aj občanov obce a dať im možnosť  
rozhodnúť, kam, prípadne na aký 
projekt budú prostriedky použité.

 Ste predsedom stavebno-by-
tovej komisie. Čo je jej náplňou, 
akým problémom sa venujete?

Už z názvu komisie je  jasné, čomu 
sa prioritne venujeme. Keďže komi-
sia je hlavne poradným orgánom po-

slancov, jej hlavnou, no nie jedinou 
náplňou sú pripomienky k materi-
álom pripravovaným na zastupiteľ-
stvo.  V poslednom čase sme sa ve-
novali hlavne UPZ pamiatkovej zóny 
a UPZ - Sever.  Sú to s ohľadom na 
ďalší rozvoj obce nesmierne dôležité 
dokumenty. Práca na nich si vyžadu-
je mnoho času na štúdium a násled-
né stretnutia so zainteresovanými 
osobami. V našom programe dek-
larujeme obmedziť výstavbu, kým 
nebude vyriešená kapacitná otázka 
školy, doprava a vybavenosť. Nepod-
porili sme, a ani nepodporíme, žiad-
nu zmenu územného plánu, kým  tie-
to kľúčové body nebudú vyriešené.

 Pôsobíte aj ako sobášiaci po-
slanec. Je to iste vážne poslanie, 
no stala sa vám aj nejaká vesel-
šia príhoda?

Byť sobášiacim poslancom pokla-
dám za česť, keďže reprezentujem 
celú našu MČ, a nie len seba. Taktiež 
je to veľmi zodpovedná úloha, ktorá 
si vyžaduje plnú koncentráciu a za-
nietenosť pre moment, ktorý je taký 
významný pre zúčastnených.  No sa-
mozrejme, stávajú sa aj úsmevnejšie 
príhody, napr. keď sa tlačiarenský 
škriatok rozhodne nevytlačiť mi tú 
najdôležitejšiu časť textu na obrad... 
Takže mi neostáva nič iné, len im-
provizovať – a podľa možnosti  tak, 
aby si nikto nič nevšimol.  Zasmeje-
me sa potom po obrade :-).

Za rozhovor ďakuje  
Beata Vrzgulová

Foto: archív F. L.

MÚ informuje
zasadnutie miestneho zastupiteľstva
15.  december 2016
Rokovanie decembrového zastupiteľstva viedol starosta Du-
šan Antoš, prítomných bolo všetkých deväť poslancov. V pre-
pise sme vybrali najzásadnejšie body rokovania. Celý prepis 
nájdete na www.rusovskenoviny.sk.
V úvode stretnutia oznámila PhDr. Oľga Gáfriková odchod  
z pozície prednostky miestneho úradu, symbolicky sa rozlúči-
la a poďakovala za spoluprácu. 
návrh rozpočtu mč bratislava-Rusovce na rok 2017 
Rozpočet, ktorý je vyrovnaný, priblížil ekonóm MÚ. Keďže bol 
v tom čase novelizovaný zákon o poplatkoch za rozvoj, p. Kal-
már sa zaujímal, prečo náš rozpočet neráta s týmito príjmami. 
Ekonóm i starosta reagovali, že nemožno vopred rátať s nie-
čím, čo nie je stopercentne jasné. Zatiaľ teda nemožno ani od-
hadom vyrátať sumu, ktorú by Rusovce mohli ročne získať. Po 
krátkej diskusii na túto tému sa slova ujal poslanec Lošonský, 
ktorý predostrel pozmeňujúci návrh. 
P. Lošonský s podporou p. Jenčíka, Horvátha, Filagu a Vandra-
šekovej navrhol, aby poslanci nedostávali za túto činnosť od-
meny,  a  suma, ktorá bola každoročne na daný účel v rozpočte 
vyčlenená, nech je prerozdelená medzi občianske združenia a 
voľný (participatívny) rozpočet.  Ide o komplexný návrh s pre-
mysleným riešením, keď sa 7 000 eur rozdelí na 4 000 eur, kto-
ré sa prerozdelia medzi OZ, žiadajúce o dotáciu. Zo zvyšných 
3 000 eur sa v obecnom rozpočte vytvorí priečinok voľného 
rozpočtu, v ktorého rámci si budú môcť obyvatelia rozhodnúť 
o tom, na aký účel budú tieto prostriedky použité. Samotné 
detaily či presné špecifikácie disponovaním s voľným rozpoč-
tom sa budú prerokúvať na ďalšom rokovaní MZ. P. Kalmár žia-
dal, aby bola celá suma 7 000 eur použitá na voľný rozpočet s 
tým, že v rámci neho by o celú sumu „súťažili“ len občianske 
združenia. S návrhom sa nestotožňoval ani p. Karácsony, kto-
rý okrem iného chcel, aby financie mohli získať aj petangisti. 
P. Lošonský reagoval, že stačí, ak v budúcnosti požiadajú. Po 
diskusii došlo k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, keď boli 
vymenované presné sumy, ktoré boli vyčlenené ako navýše-
né pre jednotlivé OZ. Návrh p. Lošonského podporilo sedem 
poslancov, p. Kalmár a p. Karácsony sa zdržali. Návrh prešiel. 
Po odhlasovaní vyvstala otázka, ako bude najvhodnejšie vy-
riešiť oficiálne vzdanie sa poslaneckých odmien, a tak kon-
trolór a ekonóm MÚ navrhli, aby sa napísalo nové uznesenie, 
podľa ktorého poslanci zahlasujú o tom, že sa vzdávajú svo-
jich odmien, a to do roku 2018. Teda do konca aktuálneho vo-
lebného obdobia. Tento návrh podporilo sedem poslancov, 
p. Karácsony sa zdržal a p. Opitz bol dočasne neprítomný. 
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre mfK 
bratislava-Rusovce 
Keďže predchádzajúci návrh o prerozdelení navýšených roz-
počtových položiek medzi občianske združenia prešiel, MFK 
Rusovce dostalo namiesto pôvodných 8 200 eur, po novom 
9.700 eur. Poslanci boli jednohlasne za, p. Opitz bol dočas-
ne neprítomný
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Dfs gerulata 
Po navýšení položky bolo DSF Gerulata navrhnutých 3 000 eur, 
namiesto pôvodných 2200 eur. Poslanci boli jednohlasne za.
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre DHz 
bratislava-Rusovce 
DHZ bolo navrhnutých 100 eur, s ktorými jednohlasne súhla-
sili všetci deviati poslanci. (Obecným hasičom bolo v rámci 
obecného rozpočtu pridelených 1000 eur určených na nákup 
nového protipožiarneho oblečenia.)
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre oz vitus 
Združenie pôvodne žiadalo 600 eur, no po navýšení poslanci 
tomuto OZ jednohlasne schválili 950 eur. P. Lošonský zároveň 
v závere bodu dodal, že aj OZ Kukulienke bude navýšená pô-
vodná žiadosť, a to o 50 eur. Problém bol v tom, že si jej zástup-
covia podali žiadosť tesne pred MZ.
schválenie výšky nájomného za prenájom pozemkov vo 
vlastníctve alebo v správe mestskej časti bratislava-Rusovce
Zvyšovanie sadzieb nájomného priblížiliekonóm a starosta. 
MČ dáva do prenájmu pozemky, ktoré sú v jej vlastníctve alebo 
v jej správe na základe zverovacích protokolov. Jednotná cena 
za prenájom týchto pozemkov bola stanovená v roku 2007 
na 0,83 €/m2/rok za druh pozemku záhrada, resp. zastavané 
plochy a nádvoria a za pozemok zastavaný stavbou na 0,17 €/
m2/rok. V súčasnosti sa preto navrhlo zvýšenie týchto súm: na 
účely záhrada, ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria od  
1 m2 do 10 m2 20 €/rok, bez ohľadu na výmeru. Nad 11 m2 20 € 
+ 1 €/m2/rok a pre pozemok zastavaný stavbou od 1 m2 do 10 
m2 10 €/rok, bez ohľadu na výmeru a nad 11 m2 10 € + 0,20 €/
m2/rok. Všetci deviati poslanci boli jednohlasne za.
návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemok registra 
e Kn par. číslo 288 výmere 856 m2, katastrálne územie 
Rusovce, v podiele 11/20-tin k celku a podielu 6/20-tin k 
celku (Krennovci) 
Starosta priblížil, že pozemok vo výmere 856 m2, druh orná 
pôda, je čiastočne evidovaný v prospech vlastníka Alojza 
Krenna. Ide o pozemok nachádzajúci sa v školskom areáli, 
ktorý je čiastočne zastavaný stavbou základnej školy a jeho 
zostávajúca časť tvorí spolu s ostatnými pozemkami školský 
dvor. Prenajímatelia žiadajú od 1. 1. 2017 za prenájom 2,-€/m2/
rok. V zmluvách platných do 31. 12. 2016 je pritom výška ná-
jomného stanovená na 0,83,-€/m2/rok a zmluvy boli uzatvo- 02 / 03

Takmer každá domácnosť si  koncom roka našla v schránkach „noviny“ Naše 
Rusovce. Veľký priestor je v nich venovaný  hodnoteniu „polčasu“ vládnutia, 
teda ako sa náš deväťčlenný poslanecký zbor borí s problémami, ako plní 

predsavzatia. Pod toto „vysvedčenie“ sa spolu s ďalšími autormi podpísali aj dvaja poslanci nášho 
MZ. Keďže „známky“ nie sú lichotivé, zahorúca sme požiadali o rozhovor starostu Dušana Antoša.

V rozhovoroch s poslancami nášho miestneho zastupiteľstva dostáva 
slovo František Lošonský, ktorému sme dali vo voľbách dôveru už 
na druhé volebné obdobie. Čo pokladá za najväčší problém v našej 
mestskej časti a čo bolo impulzom, že inicioval návrh na prerozdelenie 
sumy určenej poslancom?

Polročné “vysvedčenie”?

Riešim aj nepopulárne veci

 ?  HoRúce otázKy staRostovi

  RozHovoR s poslancom

Z kalendára starostu  (december 2016 - január 2017)

Vyčistime 
si spoločne  
Rusovce!

 pozvánKa na  
tRaDičnú jaRnú bRigáDu 

Stretneme sa o 8. hodine pri ram-
pe na konci Irkutskej ulice smerom 
k jazerám. Rukavice, vrecia a odvoz 
vyzbieraného odpadu zabezpečí m. 
p. Ruseko. Pre zúčastnených dob-

rovoľníkov pripravíme občerstve-
nie. V prípade nepriaznivého poča-
sia bude určený iný dátum. Priložte 
aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, 
aby sme sa tu všetci cítili dobre, veď 

Rusovce sú naším domovom 
a zaslúžia si byť čisté! 

Zuzana Červenáková, MÚ

Starosta MČ Bratislava-Rusovce Dušan Antoš pozýva všetkých obyvateľov, ktorým záleží na čistote 
v našej mestskej časti, na tradičnú jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční 

  vo štvrtok 30. marca 2017 
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rené na obdobie 2 rokov. Ekonóm navrhuje doterajšiu sumu 
ponechať. Ôsmi poslanci hlasovali za návrh ponechať doteraj-
šiu sumu, p. Kalmár sa zdržal. 
návrh na spolufinancovanie projektu obnovy nKp Dom  
s hypocaustom v Rusovciach v roku 2017 
Starosta priblížil, že ide o pokračovanie v projekte obnovy 
pamiatky, kde bola vyrátaná spoluúčasť MČ vo výške cca 
1 000 eur. Šiesti poslanci tento návrh podporili, p. Kalmár  
a p. Tuleková sa zdržali. Návrh získal dostatočný počet hlasov.
štatút mč bratislava-Rusovce (alebo organizačný poriadok 
samosprávy mč bratislava-Rusovce) 
Aby mali Rusovce vlastný štatút, navrhol miestny kontrolór. 
Starosta preto požiadal o stanovisko k navrhovanému štatútu 
právnika. Ten okrem iného dospel k záveru, že tento samostat-
ný dokument Rusovce nepotrebujú, pretože všetko potrebné 
je zahrnuté v štatúte hlavného mesta, pod ktorý spadáme. 
Siedmi poslanci sa pri hlasovaní za štatút zdržali, p. Karácsony 
bol za. Návrh nezískal dostatočný počet hlasov.
návrh dodatku štatútu hl. mesta sR (parkovacia politika) 
V súčasnom kroku ide o prvotnú podporu komplexného rie-
šenia parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Samozrej-
me, až to bude aktuálne, Rusovce si vlastné podmienky v 
rámci celomestskej parkovacej politiky vyšpecifikujú. Tento 
návrh podporili šiesti poslanci, p. Tuleková a p. Kalmár sa zdr-
žali. Návrh prešiel.

zasadnutie miestneho zastupiteľstva
9.  február 2017
Rokovanie viedol po celý čas Radovan Jenčík, starosta bol 
ospravedlnený, rovnako aj p. Opitz. Vyberáme najzásadnej-
šie rokovacie body.
návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 zš s mš 
vývojová 228, bratislava-Rusovce na rok 2017 
Úpravu priblížil p. riaditeľ, ktorý okrem iného vyzdvihol dotáciu 
získanú na opravu okien. Tá by mala byť zrealizovaná do konca 
marca. P. Lošonský sa zaujímal o aktuálny stav s OZ, ktoré pôso-
bili pri ZŠ s MŠ a cez ktoré bolo v minulosti možné čerpať 2 % z 
daní. Riaditeľ Kunst reagoval, že sa stretol s predsedom OZ, kto-
ré fungovalo pri ZŠ pod vedením p. Poláka. Ten nemá záujem 
ďalej združenie viesť a ani nemieni OZ odovzdať inému človeku 
na vedenie, aby sa OZ mohlo uchádzať o 2 %. Pri  MŠ existuje 
nové OZ Rusovčatá, ktoré však nepožiadalo o možnosť čerpať 
2 % z daní, preto s ním na budúci rok taktiež rátať nemožno. Pre 
dočasné posielanie 2 % z daní bolo oslovené OZ Vitus, no tam 
sa ešte preveruje, či bude možné peniaze pre školu čerpať z far-
ského združenia. P. Lošonský reagoval, že ak by bol problém, tak 
OZ Rusovčan poskytne tú možnosť, aby naň mohli byť dočasne 
zaslané 2 % pre ZŠ a MŠ. 
P. Jenčík sa zaujímal, prečo na škole opätovne učí p. Bičanová 
a ako bude táto situácia riešená. P. riaditeľ rozsiahlo popísal 
komunikáciu s p. Bičanovou od svojho nástupu do funkcie. 
Dvaja predchodcovia pred ním s ňou ukončenie pracovného 
pomeru neriešili. Bývalá riaditeľka bola dlhodobo PN, pričom 
jej bolo ponúknuté ukončenie pomeru dohodou. Nestalo sa 
tak a až deň pred koncom PN sa rozhodla nastúpiť ako učiteľka 
tretej triedy. Problém teda nastal zo dňa na deň. Do debaty sa 
zapojil aj právnik MČ p. Beracka, ktorý zdôraznil chúlostivosť 
tejto situácie vzhľadom na to, že p. Bičanová podala žalobu 
na mestskú časť. Právnik preto uistil, že aj keď už naplánova-
né ukončenie pracovného pomeru s p. Bičanovou existuje  
a malo by byť zrealizované do mesiaca, bude lepšie o ňom 
vopred nerozprávať. 
Po krátkej diskusii boli všetci prítomní poslanci za pôvodne 
predložený návrh. 
schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na 
prenájom pozemkov
Už na začiatku rokovania p. Jenčík avizoval, že do rokovania 
zaraďuje nový bod, ktorý si osvojil a ktorý mu bol navrhova-
teľmi predložený iba deň pred rokovaním MZ. Ide o nové OZ, 
ktoré si založili obyvatelia domov v novo vznikajúcej štvrti Za 
gaštanovou alejou. Na tomto území pred koncom roka niekto 
nezákonne vyrúbal všetky stromy, pretože tam mala byť ces-
ta, za čo MČ podala trestné oznámenie. Poslanec Jenčík spo-
lu s ostatnými poslancami preto navrhol, aby sa tam vytvoril 
verejný priestor na zeleň, ihriská atď., a to prenajatím tohto 
priestoru. Najschodnejšia cesta je verejná obchodná súťaž. 
Poslanci s návrhom súhlasili.
návrh termínov zasadnutia mz na rok 2017 
Poslanci boli jednohlasne za predložený návrh rokovacích 
termínov na rok 2017. Zastupiteľstvá sa teda budú konať  
v termínoch: 6. apríla, 22. júna, 21. septembra, 9. novembra, 
19. decembra. 
návrh vzn mč bratislava-Rusovce č. 1/2017 o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj na jej  území  
Na sumách za poplatok za rozvoj sa spoločne dohodli staros-
tovia všetkých MČ Bratislavy. Konkrétne, za stavby na bývanie 
35 €/m², za poľnohospodárske stavby 10 €, za priemyselné 
stavby 25 €, za stavby na ostatné podnikanie 35 € a za ostat-
né stavby 35 € na m2. Poslanci k návrhu v krátkosti diskutovali, 
pričom padol návrh, aby bol poplatok za priemyselné stavby, 
keďže tie najviac poškodzujú prírodu, dvihnutý taktiež na 35 
eur za m2. Poslanci boli za tento návrh. Zástupca starostu na-
vyše reagoval na výzvu p. Kalmára v tom zmysle, že financie 
budú musieť byť vždy viazané na presný účel ich využitia. Kon-
trolór navyše doplnil, že zákon definuje 6 položiek, na ktoré 
môžu byť viazané. Pri následnom hlasovaní o pôvodnom ná-
vrhu doplnenom o toto zvýšenie, boli všetci jednohlasne za. 

Rusovce, tak ako aj ďalšie samosprávy na Slovensku, môžu zaviesť na svojom území nový poplatok, 
ktorý sa nazýva poplatok za rozvoj. Jeho cieľom je spoplatniť novú výstavbu na území Rusoviec, 
pričom výťažok z poplatku bude slúžiť na rozvoj školstva, sociálnej agendy, zdravotníckej oblasti, 
komunikácií alebo aj verejných priestranstiev. Teda bude slúžiť na rozvoj oblastí, ktoré pociťujeme 
následkom zvyšujúceho sa počtu našich občanov ako nedostatočné. Napriek tomu, že nový zákon 

o odpadoch, ktorý bol prijatý 
ešte v roku 2015, sa už uplatňuje, 
neustále prichádza k nerešpekto-
vaniu povinností, ktoré sa týkajú 
občanov a tiež prevádzkovateľov 
servisov s pneumatikami. Z dôvo-
du, že nový zákon už nedovoľuje 
ukladať použité pneumatiky  
a zneškodňovať ich skládkovaním, 
vytvorila sa nová forma a nové 
spôsoby, ako staré a použité 
pneumatiky zneškodňovať. 

Plánujeme zaviesť nový poplatok za rozvoj

Čo s použitými 
pneumatikami?

Máme nové chodníky 

Bojujeme proti 
nelegálnemu 
výrubu

MČ  pRíjem na aKtivity mč 

 cHRánime 
životné pRostReDie

zlepšovanie Kvality života

nie je nám ľaHostajné

Po dohode s ďalšími mestskými časťami boli zvolené nasledujúce návrhy sadzieb poplatku za rozvoj:

stavby na bývanie za každý, aj začatý m² 
podlahovej plochy nadzemnej časti stavby – 
35 eur;
stavby na pôdohospodársku produkciu, sklení-
ky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby vy-
užívané na skladovanie vlastnej poľnohospo-
dárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu – 10 eur;

priemyselné stavby a stavby využívané na skla-
dovanie vrátane stavieb na vlastnú administra-
tívu –  35 eur;
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, stavby využívané na skladovanie a ad-
ministratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a so zárobkovou činnosťou – 35 eur;
ostatné stavby – 35 eur.

Podstatné je uviesť, že poplatok 
za rozvoj sa bude týkať nových 
stavieb, ktoré budú vznikať po 1. 
marci 2017 (navrhovaný termín 
účinnosti).  Na výpočet konkrét-
nej výšky poplatku sa v zásade vy-
chádza z výmery nadzemnej čas-
ti podlahovej plochy realizovanej 
stavby v m2, pričom za podlahovú 

plochu nadzemnej časti stavby sa 
považuje súčet výmery všetkých 
miestností v nadzemných podla-
žiach stavby. Od takto vypočíta-
nej výmery sa odpočíta koeficient 
60 m2 a získaná hodnota sa ná-
sobí určenou sadzbou poplatku. 
Výsledný poplatok za zaokrúhľu-
je na eurocenty smerom nadol. Aj 

z dôvodu, že príjem, ktorý takto 
Rusovce získajú (po odvedení čas-
ti pre Hl. mesto Bratislava) je zá-
konom striktne viazaný na služ-
by, ktoré sme už úvode definovali, 
je zaručené ich použitie práve na 
zlepšenie nášho života a našich 
spoločných aktivít. 

Ondrej Beracka, MÚ

V minulom čísle Rusovských 
novín sme informovali, že hlavné 
mesto SR ako správca Balkánskej 
ulice realizuje a financuje budo-
vanie chodníka v úseku od Hájo-
vej ulice po ulicu Ľudmily Kras-
kovskej, a pozdĺž vozovky v úse-
ku od križovatky Keltská a Bal-
kánska ulica po rodinný dom č. 
58 rekonštruuje existujúci chod-
ník. Súčasne v zelenom páse bu-
duje pozdĺžne státie s možnosťou 
krátkodobého parkovania pre vo-
zidlá majiteľov rodinných domov. 
Koncom decembra minulého roka 
sa práce na diele úspešne ukončili 
a odovzdali. Hlavné mesto SR má 
v pláne s rekonštrukciou chodníka 
na Balkánskej ulici pokračovať aj 
v tomto roku,  a to v úseku od ro-
dinného domu č. 58 po priechod 
pri Kostole sv. Víta.

Alexander Kitanovič, MÚ
Foto: archív MÚ

Každý distribútor pneumatík, teda 
osoba, ktorá poskytuje pneumatiky  
v rámci svojej podnikateľskej činnosti 
konečnému používateľovi samostatne 
alebo ako súčasť servisu, alebo aj ten, 
kto vykonáva výmenu pneumatík bez 
ich predaja, má najmä povinnosť:

• zabezpečiť na svojich predajných 
miestach spätný zber odpadových 
pneumatík bez ohľadu na výrob-
nú značku a dátum uvedenia pne-
umatík na trh, po celú prevádzko-
vú dobu a

• informovať konečných používa-
teľov odpadových pneumatík na 
svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené, a na mieste, ktoré je pri 
predaji pneumatík viditeľné a pre 
verejnosť prístupné, o možnosti 
bezplatného spätného zberu.

Zároveň pre každého občana pla-
tí, že je povinný pneumatiku po tom, 
ako sa stala odpadovou pneumati-
kou, odovzdať distribútorovi pneu-
matík, okrem odpadových pneuma-
tík umiestnených na kolesách sta-
rého vozidla odovzdávaného osobe 
oprávnenej na zber starých vozidiel 
alebo spracovateľovi starých vozidiel.

 i  Situácia, keď sa občania alebo aj iné 
subjekty snažia ponechať pneumatiky pred 
zberným dvorom, už nie je zákonom dovo-
lená. Keďže vznikla možnosť a zároveň po-
vinnosť ich odovzdať priamo distribútorovi, 
mestská časť pneumatiky naďalej nevie a 
ani nemôže zneškodňovať skládkovaním. 
Preto prosíme občanov, aby pneumatiky 
odovzdávali výlučne distribútorom pneu-
matík, ktorí sú povinní ich od nich prevziať.

Chodník na Balkánskej ulici

Chodník od Hájovej ulice po ulicu Ľudmily Kraskovskej

Pred

Pred

Po

Po

V decembri minulého roka sme 
museli zasiahnuť proti aktivitám 
spojeným s nelegálnym výrubom 
na našom území. Na zásah polície 
sa podarilo zaistiť a zastaviť aktivi-
ty, ktoré Pri Pieskovom Hone sme-
rovali k odstráneniu aj našich stro-
mov, teda drevín, ktoré sa nachádza-
jú na mestských pozemkoch v správe 

mestskej časti Bratislava-Rusovce. 
Keďže máme povinnosť sa o tieto 
pozemky a dreviny na ich území sta-
rať, navštívili sme policajného vy-
šetrovateľa, oznámili sme mu naše 
závery, naše podozrenie z trestného 
činu a tiež sme vyčíslili výšku ško-
dy, ktorá tým vznikla v celkovej výš-
ke 18 399,86 eura, čo predstavuje 
zničenie celkového počtu 27 stro-
mov. Takýmto spôsobom budeme 
postupovať vždy, keď príde k ohro-
zeniu alebo poškodeniu majetku, 
ktorý slúži Rusovčanom, Rusovciam  
a návštevníkom. 

Ondrej Beracka, MÚ
Foto: V. Vandrašeková

Naša mestská časť požiadala Environmentálny fond o poskytnutie dotácie na sanáciu miest s nelegálne 
umiestneným odpadom v MČ. Poskytnuté financie boli využité na sanáciu nezákonných čiernych skládok.

Odstránili sme nelegálne skládky
 cHRánime životné pRostReDie

V katastri mestskej časti Brati-
slava-Rusovce sa nachádzali štyri 
miesta s nezákonne umiestneným 
odpadom – komunálnym, staveb-
ným a objemným. Dve skládky boli 
v obytnej zóne (Tehelný hon, na Ir-
kutskej ulici za bytovým domom), 
jedna v priemyselnej zóne pozdĺž 
železničnej trate a posledná v pria-
mom dotyku s prírodnou rezervá-
ciou Ostrovné lúčky (za Pieskovým 
honom). Všetky štyri skládky mali  
negatívny dosah na životné prostre-
die, spôsobovali zvýšenú prašnosť,  
ekologickú ujmu pre mestskú časť, 
znečistenie pôdy, vody a ovzdušia, 
znižovali kvalitu života občanov.

Mestská časť verejným obstará-
vaním cez elektronické trhovisko 
vysúťažila na realizáciu prác  spo-
ločnosť Tradestone Slovakia, s. r. 
o., ktorá odstránila čierne skládky.  
Sanácia nezákonných skládok v cel-
kovej sume 31 786 eur  spočívala v  

odvoze odpadu na riadenú skládku 
a rekultivácii miesta v zmysle úče-
lu využitia a charakteru okolitého  
prostredia. Pred začiatkom prác sa 
odstránila náletová drevina a zele-
ný porast. Následne sa na miestach 
triedil odpad podľa možností na 
druhotné odpady podľa zloženia  
a odvážal sa na riadenú skládku.  
Po odvoze odpadu sa upravil te-

rén do pôvodného stavu s okoli-
tým prostredím. Sanáciou skládok 
sa prispelo k trvalo udržateľné-
mu zlepšeniu životného prostredia  
v našej mestskej časti. Počas sanácie 
čiernych skládok v oblasti za Piesko-
vým honom sa vyskytol aj nepríjem-
ný prípad, keď niekto z obyvateľov 
prepichol všetky štyri kolesá na ná-
kladnom vozidle patriacom spoloč-
nosti Tradestone Slovakia.

Mestská časť priebežne monitoruje 
vyčistené miesta, ako aj okolie, aby 
zamedzila  opätovnému vzniku čier-
nych skládok. Prosíme občanov Ru-
soviec, aby nevytvárali nové sklád-
ky odpadu a aby stavebný a objem-
ný odpad vyvážali na zberný dvor. 
V prípade, že uvidíte zakladať čier-
ne skládky, žiadame vás, okamžite 
oznámte vzniknutú udalosť na polí-
cii a miestnom úrade.

Alexander Kitanovič,   
Anna Gabrišová, MÚ

Foto: archív MÚ

-red.-

Priestor po vyčistení

Nezákonne umiestnený komunálny 
odpad v katastri našej MČ



Nové zloženie rady školy (RŠ) už na jeseň minulého roka dekla-
rovalo, že jednou z priorít ďalšej práce rady bude schválenie nové-
ho štatútu tak, aby bol moderným a úplným základným riadiacim 
dokumentom RŠ. 

Zároveň boli navrhované jednotlivé podnety a návrhy na zlep-
šenie fungovania ZŠ s MŠ po všetkých stránkach. Rada po piatich 
mesiacoch príprav a rokovaní na svojom prvom zasadnutí v roku 
2017 jednohlasne prijala nový dokument.  Novinkou oproti staré-
mu dokumentu je komunikácia s verejnosťou prostredníctvom 
poštovej schránky RŠ, elektronickej pošty, ako aj cez fb stránku ZŠ 
s MŠ Rusovce. Rada školy sa zhodla aj na príprave elektronického 
hlasovania svojich členov prostredníctvom e-mailov rodičov. Nový 
štatút RŠ spolu s volebným poriadkom budú v najbližších dňoch 
uverejnené na stránke školy www.zsrusovce.sk.

Riaditeľ školy Mgr. R. Kunst sa poďakoval za pomoc OZ a rodi-
čom, ktorí prispeli darmi a zabezpečením výchovno-vzdelávacích 
pomôcok do ZŠ a MŠ. Škola získala 27 000 eur na výmenu okien 
a roliet. Rekonštrukcia prebieha už od januára. Okná, ktoré boli  
v havarijnom stave, sa vymieňajú v celej budove školy a v telocvič-
ni. Začiatkom roka sa zrenovoval vchod do budovy školy a z pro-
striedkov OZ pri škole sa v hodnote 8 800 eur nakúpili pomôcky 
pre školský klub detí a predmety telesná výchova, fyzika, chémia.  
Od januára začal na škole fungovať  kamerový systém, ktorý má 
zaisťovať bezpečnosť objektu, no aj predchádzať krízových situá-
ciám. Obnova a modernizácia čaká aj jazykovú učebňu, učebňu fy-
ziky a školskú jedáleň. Vedenie, zamestnanci aj rada školy chcú vy-
pracovať zoznam priorít, ktoré by prispeli k modernizácii školy, aby 
mohla dosahovať výborné výchovno-vzdelávacie ciele a priestory 
umožňovali žiakom aktívny aj pasívny odpočinok. Najbližšie zasad-
nutie rady školy bude 4. apríla 2017.

Lucia Schusterová, predsedníčka  RŠ

Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy s materskou školou, 
Vývojová 228 v Rusovciach sa uskutoční 7. a 8. apríla 2017 

(piatok a sobota) v týchto časoch:

Piatok od 14. do 18. hodiny
Sobota od 9. do 13. hodiny

    
    06 / 07

 www.rusovskenoviny.sk
participatívny rozpočet 2017 
Návrh administratívneho postupu pre participatívny rozpo-
čet, ktorý iní poslanci navrhli a schválili na predchádzajúcom 
zastupiteľstve, predložili p. Tuleková a p. Kalmár. Išlo pritom o 
materiál prebratý z iných obcí, kde už takýto rozpočet existuje. 
Návrh priblížila p. Tuleková, na čo ako prvý reagoval p. Filaga, 
predseda finančnej komisie. Tá návrh neodporúča schváliť, ale 
prepracovať z niekoľkých dôvodov: napríklad problematické 
zapojenie dobrovoľníkov vzhľadom na kvalitu prác a záruku, 
časové zosúladenie dobrovoľníkov navzájom a zosúladenie s 
dodávateľmi, reálnu ochotu pracovať na projekte po schvále-
ní projektu atď. S návrhom sa nestotožnili ani p. Jenčík a p. Lo-
šonský, ktorému prišlo nepochopiteľné, prečo predkladatelia 
návrh vopred nekonzultovali s finančnou komisiou, ktorej čle-
nom je p. Kalmár. Predseda finančnej komisie na to doplnil, že 
p. Kalmár sa rokovaní komisie dlhodobo nezúčastňuje a touto 
cestou ho žiadal, aby si začal plniť svoje povinnosti. Do disku-
sie sa zapojil p. Kalmár, ktorý svoj nezáujem o účasť v komisii 
odôvodnil tým, že mu nevyhovuje spolupracovať s ostatnými 
členmi, ktorí ju tvoria, a zároveň, keď prehodnotil svoj prínos 
pre Rusovce vo finančnej komisii, tak usúdil, že najlepším rie-
šením bude vzdanie sa členstva. To má v najbližšom čase pred-
ložiť na úrade aj oficiálne, teda písomne. 
Po zdĺhavej diskusii sa poslanci zhodli, že bude zorganizované 
pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu, na ktorom 
spoločne určia presné kritériá, na ktorých základe bude tento 
nový systém fungovať. Predkladatelia preto predložený ná-
vrh stiahli z rokovania. 

veronika vandrašeková
Celý prepis rokovaní MZ nájdete na www.rusovskenoviny.sk.

výzva na poskytnutie dotácie od bsK
Bratislavský samosprávny kraj spustil výzvu na dotáciu na rok 
2017 v oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, športu a mlá-
deže. O dotáciu mohli požiadať obce Bratislavského kraja vrá-
tane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom 
obyvateľov do 12 000. Maximálna výška dotácie v jednom 
rozpočtovom roku jednému žiadateľovi vrátane iných dotač-
ných schém nesmela prekročiť sumu 20 000 eur. MČ Bratisla-
va-Rusovce požiadala o poskytnutie dotácie v oblasti turizmu 
a rozvoja vidieka. V oblasti turizmu ide o rekonštrukciu dreve-
ného schodiska pre peších vedúceho k náučnému chodníku, 
ktorý spája Gerulatskú ulicu a lesopark v sume 4 382,19 eura. 
V oblasti rozvoja vidieka v rámci aktivity podporujúcej vsako-
vanie zrážkovej vody do prírodného podložia sme požiadali 
o poskytnutie dotácie na vybudovanie vsakovacích vpustov 
a vsakovacích vrtov na komunikáciách v sume 15 617,70 eura.

výmena okien a dverí v zš
Mestská časť spolu so ZŠ v roku 2014 požiadali MŠ SR  o poskyt-
nutie dotácie na výmenu okien a dverí v budove školy. Minis-
terstvo pridelilo na túto aktivitu dotáciu v celkovej sume 57 
000 eur. Z tohto balíka sa v roku 2015 investovalo 30 000 eur. 
Keďže celková poskytnutá dotácia nebola vyčerpaná, opäť 
sme koncom roka 2016 požiadali MŠ SR o poskytnutie nevy-
čerpanej časti dotácie, t. j. 27 000 eur na výmenu okien a dverí 
v ZŠ.  Z tohto balíka máme v pláne vymeniť okná na telocvični 
a chýbajúce na základnej škole. Ak suma nebude dostačujúca, 
MČ a tiež ZŠ uvoľní zo svojho rozpočtu prostriedky, aby boli 
vymenené všetky okná na budovách. V súčasnosti MČ spolu 
so ZŠ začína pripravovať verejné obstarávanie pre výber do-
dávateľa okien a dverí. 

parkoviská v mč
Koncom minulého roka mestská časť vybudovala nové parko-
visko pozdĺž komunikácie na Gerulatskej ulici pred požiarnou 
zbrojnicou. Výstavbou parkoviska vzniklo 5 nových parkova-
cích miest s pozdĺžnym státím. Celé dielo bolo financované  
z rozpočtu MČ v celkovej sume 6 604,80 eura. MČ informuje, že 
v novembri minulého roka začala s budovaním parkoviska na 
Colníckej ulici v blízkosti futbalového ihriska MFK Rusovce. Na 
tieto práce bola vysúťažená externá firma prieskumom trhu. 
Dielo je financované z rozpočtu MČ. Výstavbou parkoviska 
vznikne 23 nových parkovacích miest s kolmým státím. Práce 
plánujeme ukončiť v jarnom období.

Kolaudácia kanalizácie na maďarskej a gerulatskej ul.
Stavebník Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., podal kon-
com minulého roka na Okresný úrad Bratislava návrh na kolau-
dáciu stavby Jarovce, Rusovce, Čunovo, Odkanalizovanie obcí, 
III. etapa, 4. časť Kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusov-
ce. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie.  Potrebné infor-
mácie získate v klientskom centre alebo webovej stránke BVS, 
a. s. Informáciu o nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia zverejníme na webovej stránke MÚ.

alexander Kitanovič, mú
samostatne hospodáriaci roľníci
Samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sú povinní všetky zme-
ny, potvrdenia a ukončenie činnosti vybaviť na Magistráte 
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bra-
tislava, prízemie – kancelária prvého kontaktu, teda už nie na 
miestnom úrade. Žiadosti vybavuje legislatívno-právne od-
delenie, pani Sojková, tel.: 02/59 356 631. Bližšie informácie  
k činnosti SHR nájdete na stránkach Magistrátu hlavného 
mesta Bratislavy, v časti Mesto a jeho správa – ako vybaviť, v 
kolónke formuláre a tlačivá.  K žiadostiam je potrebné priniesť 
okrem osobných dokladov aj Osvedčenie o zápise do eviden-
cie samostatne hospodáriaceho roľníka.

vlasta Komorowska, mú

Rada školy má moderný štatút
z RoKovania RaDy šKoly

 i  infoRmácia pRe RoDičov buDúcicH pRváčiKov

Od 1. januára  2017 je povinná každá domácnosť v individuál-
nej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď 
kompostovacieho zásobníka, alebo zbernej nádoby s minimál-
nym objemom 120 l. Zároveň treba zabezpečiť odvoz odpadu 
minimálne jedenkrát za 14 dní v období marec až november.

Novinky v zbere biologicky 
rozložiteľného odpadu

 Kompostovací zásobníK

Na tento účel každá domácnosť 
v individuálnej bytovej výstav-
be, ktorá je platiteľom miestne-
ho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady, 
podá na oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií 
magistrátu, Blagoevova 9,  
P. O. BOX 76, 850 05 Brati-
slava 55 vyplnenú Žiadosť o za-
pojenie sa do systému zberu od-
padu zo záhrad.

Žiadosť vypĺňa aj domácnosť, 
ktorá už má zabezpečený vlast-
ný kompostovací zásobník ale-
bo má zabezpečenú starostlivosť  
o záhradu vrátane odvozu od-
padu zo zelene súkromnou fir-
mou – danú skutočnosť uvedie 
v čestnom vyhlásení k vyplnenej 
žiadosti. Kompostovací zásobník 
alebo zbernú nádobu môže užívať 
aj viac domácností, pričom k vy-
plnenej žiadosti je potrebné pri-

Záchrana túlavých zvierat 
aKtualita 

Radi by sme upozornili na obetavých ľudí, ktorí zachránili a ujali sa 
dvoch kôz, ktoré sa dlhodobo túlali po Rusovciach. Navyše, jedna z 
nich je aktuálne kotná.

Bezohľadný majiteľ sa o zvieratá nestaral, až kým neprišli pred dom 
pani Anny Egberts. Tá sa premrznutých a vyhladovaných zvierat na 
určitý čas ujala, zabezpečila im stravu na celú zimu a nakoniec im aj 
našla nový, trvalý domov u staršieho pána chatára za železničným 
priecestím. Je preto namieste, aby sa Rusovčania dozvedeli o tejto 
záchrannej akcii a hlavne o ľuďoch, ktorí aj v dnešnej uponáhľanej 
dobe obetovali čas a peniaze na záchranu bezbranných kôz. Vďaka 
patrí pani Kataríne Masárovej, pani Anne Egberts a dôchodcovi, kto-
rý sa zvierat ujal.          -red.-  / Foto: V. Vandrašeková

ložiť vzájomnú dohodu domácností  
o spoločnom užívaní kompostova-
cieho zásobníka alebo zbernej nádo-
by. Náklady na zberné nádoby a kom-
postovacie zásobníky znáša obec  
a náklady na odvoz tohto druhu od-
padu sú súčasťou miestneho poplat-
ku za komunálne a drobné staveb-
né odpady. Držiteľ biologicky roz-
ložiteľného odpadu môže požiadať  
o zriadenie komunitného kom-
postoviska, pričom podmienky na 
zriadenie sú uvedené v § 13a VZN  
č. 4/2016. Do hnedej zbernej nádoby 
a kompostovacieho zásobníka vha-
dzujte: kvety, štiepky, piliny, poko-
senú trávu, konáre, lístie, zvyšky po 
zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovo-
cie, burinu. Nevhadzujte: odpady 
z domácnosti živočíšneho pôvodu, 
najmä mliečne a mäsové výrobky.  

 i  Zberný dvor na Vývojovej ulici v Rusov-
ciach bude aj naďalej otvorený a prevádz-
kový tak ako doteraz.  

    -red.-

V našich žiakoch aj pedagógoch sa skrývajú utajení 
básnici. Svedčí o tom aj tento príspevok, keď rýmovanú 
podobu dostali najbližšie plány a podujatia školákov.  

Plány školy vo veršoch
 naša šKola

Po Predvianočnej cukrárni
Sme v novom roku privítali

Bok po boku, zimné biele dni.
Chladné, ale veľmi príjemné,
Do školy nás opäť naženie, 

Nová snaha, nové snaženie.

Vysvedčenie, každý vzdychne, 
Nejeden žiak v úsmev kvitne.

Zvieratká,  princezné, kominári,
Úsmev  v tvári

Zažijeme opäť spolu 
Na tohtoročnom karnevali.

Noc literatúry nás všetkých čaká
K príbehom nás všetkých láka,
Rozprávky, súťaže, knižky a hry

Stretnúť so snom sa nám podarí.

Tešíme sa na všetko, čo príde, čo sa dozvieme
I Vám od srdca prajeme 

potešenie, lásku, správny krok,
Šťastie a krásny nový rok!

Kolektív detí a zamestnancov ZŠ s MŠ

Naša materská škola má za sebou prvý polrok 
školského roka 2016/2017. Od septembra 2016  je 
v platnosti nový školský vzdelávací program Spo-
znávame svet. Školský vzdelávací program je zo-
stavený  súlade so Štátnym vzdelávacím progra-
mom pre predprimárne vzdelávanie v mater-
ských školách  tak, aby rešpektoval ciele výchovy 
a vzdelávania.

Deťom sme okrem každodenných vzdeláva-
cích aktivít pripravili veľa zaujímavých  podujatí  
v našej škôlke, aj mimo nej.  Pravidelne organi-
zujeme turistické vychádzky, kurz korčuľovania, 
začiatkom školského roka sa uskutočnil plavec-
ký výcvik. Pripomenuli sme si Deň stromov vý-
sadbou nového stromu na dvore materskej ško-
ly, deti besedovali s poľovníčkou o starostlivosti  

o zvieratá v zimnom období a zúčastnili sa envi-
ronmentálneho programu. Úzko spolupracujme 
so základnou školou,  uskutočnili sme spoloč-
né divadelné predstavenie predškolákov  a žia-
kov prvých tried,  naši predškoláci sa zúčastnili 
vyučovacej hodiny v základnej škole. Navštívili 
sme hasičskú stanicu v Petržalke. V spolupráci  
s rodičmi organizujeme tematické tvorivé dielne 
a brigády prispievajúce k úprave dvora materskej 
školy. O našich aktivitách svedčia aj fotografie.

V spolupráci s vedením ZŠ s MŠ sa nám poda-
rilo zabezpečiť množstvo didaktických pomôcok, 
vybavenie malej telocvične, ktorá sa nachádza  
v budove škôlky, športovým náradím a náčiním, 
nábytok do tried, herné prvky na dvor materskej 
školy, materiál na rekonštrukciu sociálnych za-
riadení a podobne.

 i  Ďakujeme  všetkým, ktorí nám poskytujú výtvarný, 
kancelársky materiál,  rodine Potičnej za kúpu klavíra a 
didaktických pomôcok, rodine  Tulekovej za revitalizá-
ciu vonkajších lavičiek, rodine Dobešovej za pravidelné 
rozširovanie detskej knižnice a kúpu koberca do triedy 
Sovičiek, rodine Repkovej za kúpu a inštaláciu vianoč-
ného osvetlenia,  pánovi poslancovi Jenčíkovi za kúpu 
sušičky a športového náradia a náčinia, rodine Kmil-
číkovej za rekonštrukciu okenných parapetov a rodine 
Ondrejkovej za nákup športového náradia a náčinia a 
za úspešné zapojenie našej materskej školy do súťaže 
Bratislavských novín o najkrajšiu vianočnú fotografiu. 

Kolektív pracovníkov MŠ
Foto: archív MŠ

Najmenší 
Rusovčania sa 
denne vzdelávajú

  naša šKôlKa
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Náš ples ani tento rok nechýbal

Športovci v gala SĽUK s novou premiérou

Webová stránka v novom šate  

  KultúRa

  KultúRa   KultúRa

  buďte on-line

Kultúrna sála vyzdobená a osvetlená na nepoznanie, dámy odeté do 
dlhých rób a páni do smokingov, pódium plné tombolových cien…  
Áno, aj Rusovce sa zapojili do plesovej sezóny. 

Februárový Ples športovcov je už 
roky neodmysliteľnou súčasťou fa-
šiangov v Rusovciach. Bol  ako každý 
rok vypredaný do posledného mies-
ta. Aj tentoraz sa potvrdila jeho ty-
pická rodinná atmosféra. Ako nám 
prezradil neúnavný organizátor Pe-
ter Golej: „Všetci sa takmer v rovna-
kej zostave stretávame už niekoľko 
rokov, ľudia si už automaticky re-
zervujú lístok na ďalší rok. O vyni-

kajúcu zábavu sa postarala kapela 
LM STEPS z Hamuliakova, o polno-
ci nás čakala bohatá tombola. Týmto 
sa chcem poďakovať za podporu pri 
organizovaní tohto plesu aj starosto-
vi Dušanovi  Antošovi, výboru MFK 
Rusovce, sponzorom, zabávajúcim 
sa a v neposlednom rade mojej rodi-
ne, ktorá mi každoročne pomáha pri 
zabezpečovaní rôznych podujatí.“

-red.-
Slovenský ľudový umelecký kolek-

tív, ktorý  je roky spätý s Rusovca-
mi, prichádza s premiérou nového 
programu Genezis s podtitulom Prí-
beh o stvorení sveta. Súbor má za se-
bou úspešnú premiéru na doskách  
Mestského divadla P. O. Hviezdo-
slava v Bratislave, ďalšie premiéro-
vé uvedenia budú na materskom ja-
visku 25. a 26. februára  2017.  SĽUK 
prináša na scénu hudobno-taneč-

né predstavenie, obohatené spek-
takulárnou videoprojekciou. V hu-
dobnom spracovaní, choreografiách,  
textoch,  projekcii, na scéne i v kos-
týmoch sa tvorcovia zamerali na 
súčasné inscenačné postupy, no na 
scéne je ich štylizované spojenie  
s tradičnou ľudovou kultúrou zjavné. 

Viac informácií: www.sluk.sk
-red.-

Foto: Ctibor Bachratý

Vážení Rusovčania, v uplynulých mesiacoch 
sme pracovali na renovácii oficiálnej stránky 
Rusovských novín, keďže doterajšia stránka už 
bola zastaraná a „trápili ju“ technické problémy. 
Nový web by mal byť jednoduchší a prehľad-
nejší. Zachovaná zostala aj obľúbená občianska 
inzercia a ďalšie rubriky. Veríme, že vám bude 
nová stránka znovu 
prinášať všetky po-
trebné informácie 
z diania v MČ, ako aj 
rôzne zaujímavosti 
zo života Rusovča-
nov. V prípade zá-
ujmu o umiestnenie 
inzertného priestoru 
kontaktujte admina. 

nájdete nás už aj na facebooku, kde môžete 
Rusovské noviny „lajknúť“, a tým ich aktuálne 
sledovať. Samozrejme, ešte lepšie môžu byť aj 
vďaka vašim postrehom, návrhom, impulzom. 
Tešíme sa na vzájomnú komunikáciu!

-red.-

Mestská časť Bratislava-Rusovce 
usporiadala tradičný Rusovský ples, 
ktorý by svojou úrovňou mohol po-
kojne konkurovať tým mestským. Po 
tom, ako podujatie úvodným valčí-
kom otvorilo tanečné zoskupenie In-

terklub Bratislava, si hostia pochutili 
na výbornej večeri a následne sa už 
len bavili. A podaktorí až do rána. Do 
tanca im hrala skupina Starmania  
a nechýbala ani tombola, tradične bo-
hatá na hodnotné ceny. Spestrením 

programu bolo vystúpenie sexi taneč-
níc z formácie La Dansa Group.

Touto cestou ďakujeme všetkým 
sponzorom. Obzvlášť nášmu Martino-
vi Kubánkovi a firme Q-99 za zabez-
pečenie tanečného vystúpenia skupi-

ny La Dansa Group, a tiež za komplet-
né ozvučenie i svetelnú výzdobu sály. 
Vďaka patrí aj ďalšiemu spoluorgani-
zátorovi plesu – OZ Rusovčan.     

 -red.-
Foto: OZ Rusovčan

 i  Rusovský ples sponzorsky podporili: • Firma- 4stinger • f. kočíky.sk • reštaurácia Stroodel •  
f. veterník.sk • BNC – Hotel – Reštaurácia – Bowling • Reštaurácia SĽUK • f. ARVY, s. r. o – L. Arvay •  
p. Kasanický • HMnet, s. r. o. – M. Hudoba • Reštaurácia Gatto Matto • Starosta D. Antoš • ROT, s. r. o. •  
R. Drozdek • R. Adam • V. Vladár f. Ceresit, s. r. o. • Zada Group, Rusovský penzión • Autodiely Peroma • 
Remprint, s. r. o. • Tuky car wash • M. Mittendorfer • Omnitron Slovakia,  s. r. o • Ľ. Ranincová • Kvetino-
vá pohotovosť Rusovce • K. Starsich • T.M.A. • kozmetický salón Jolka Likierová • kaderníctvo Venuša –  
A. Keszeiová, Z. Lišková • Cafe bar – P. Blahovec ml. • piváreň Stodola – P. Blahovec ml. + M. Horváth 
• J. Plechlo • Auto Lamač, Jozef Löffler ml. • Kvetinárstvo Margarétka, p. Vidrová • 

www.rusovskenoviny.sk


