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Ani tento rok nezostanú Rusovce bez tradičnej májky. O to, aby bola aj 
tento rok krásna, sa môžeme postarať všetci. Organizátori pozývajú všet-
kých Rusovčanov na tradičné stavanie mája dňa

Bez Zadunajského majálesu by to ani nebol máj. Už  18. ročník tohto tra-
dičného podujatia sa uskutoční

Deti,  nezabudnite na ozdobné mašle, ktoré spoločne uviažeme na vetvič-
ky stromčeka. Následne spoločne s DFS Gerulata privítame jar. Pripravené 
bude aj malé občerstvenie.

Pripravený je  bohatý kultúrny program so skupinami Lojzo a Indigo s cha-
rizmatickým spevákom Petrom Nagyom. Súčasťou kultúrneho programu 
budú aj folklórne vystúpenia, večer uzavrie  tradičná diskotéka.  

Nebudú chýbať ani stánky s občerstvením, cukrovinkami  či  rôznymi dar-
čekmi. Deti sa budú môcť vyšantiť na viacerých atrakciách.

Podujatie organizujú: MČ Bratislava-Rusovce, 
OZ Rusovčan, DHZ Rusovce a DFS Gerulata.

Podujatie organizujú:  MČ Rusovce, MČ Jarovce, MČ Čunovo, 
MČ Petržalka, OZ Rusovčan, DHZ Rusovce.

POZVÁNKY

 28. apríla 2017 na námestí o 17. hodine.

6. mája 2017 v rusovskom parku od 15. hodiny.

Májka pre všetky Rusovčanky

Začiatok mája 
bude patriť majálesu

Vážení Rusovčania,
nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia  

a šťastia. Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje 

dušan antoš, starosta

Foto: V. Vandrašeková

Foto: V. Vandrašeková
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Rada ZMOS – stretnutie starostov na Štrbskom 
plese 

Okresný úrad – civilná obrana, stretnutie sta-
rostov 

Mestská polícia – stretnutie troch starostov (Ja-
rovce, Čunovo a Rusovce) k výkonu služby mest-
ského policajta 

Riešenie rôznych susedských sporov 

Havária v BND 

Kompenzačné opatrenia D4: stretnutie - NDS,  
a. s., Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Minis-
terstvo životného prostredia SR

Organizovanie Rímskych hier v spolupráci s Mú-
zeom mesta Bratislavy 

Podpis memoranda o spolupráci -  projekt REPA 
– regionálne partnerstvá ako základ efektívnej 
cezhraničnej spolupráce, stretnutie všetkých sta-
rostov v Jarovciach

Organizovanie jarnej brigády v lesoparku

Riešenie rôznych záležitostí súvisiacich s ZŠ 
a MŠ s riaditeľom ZŠ

Zasadnutie petičného výboru proti hazardným 
hrám zvolané primátorom 

Územný plán Rusovce Sever, magistrát, projek-
tant 

MDŽ s klubom dôchodcov

MDŽ s jednotou dôchodcov 

RZMČ – schôdza sa uskutočnila na pôde MČ 
Bratislava-Rusovce za prítomnosti všetkých sta-
rostov mestských častí a primátora, naša MČ 
bola organizátorom stretnutia

ZŠ – organizácia Dňa učiteľov

Účasť na zasadnutí sekcie zahraničných vzťahov 
(ZMOS) na Veľkej Domaši

Stretnutie so záhradkármi, riešenie problémov 

BSK – stretnutie v súvislosti s cyklotrasami s cie-
ľom zistenia aktuálneho stavu pripravenosti pro-
jektov nahlásených zo strany MČ

Riešenie nastavenia intervalov na semafore na 
Balkánskej ulici s magistrátom

Rekonštrukcia Včelej farmy 

Stretnutie so zástupcami obchodného reťazca 
LIDL

Zuzana Červenáková, mÚ

 Poslancom ste relatívne dlho.  
Čo vás každé štyri roky presvedčí, 
aby ste kandidovali znova?

Vždy je to niečo iné, ale má to spo-
ločného menovateľa. A tým je sku-
točnosť, že to má zmysel. Má zmysel 
robiť niečo pre Rusovce.

 Za roky poslaneckej práce sú 
iste  projekty, resp. aktivity, pod 
ktoré ste sa významne podpísali 
a stali sa realitou aj vďaka vám. 
Ak sa obzriete dozadu, ktoré by 
ste vyzdvihli?

Nerád si pripisujem zásluhy. Vždy 
je to kolektívna práca. Sám poslanec 
nič nezmôže, ale predsa len sa nájdu 
veci, ktoré ma tešia, že sa podarili. 
Ide najmä o maličkosti, ktoré dlhé 
roky boli pre všetkých neriešiteľné,  
a nám sa to podarilo zmeniť. Medzi 
takéto radím napríklad obnovu lavi-
čiek v parku pri kaštieli. Som rád, že 
som mohol byť pri tom. 

 Vráťme sa do súčasnosti: čo 
pokladáte v rozvoji Rusoviec za 
úlohu dňa, čo je najdôležitejšie? 
S akými návrhmi prichádzate, 
resp. plánujete prísť?

Za najzávažnejšie považujeme za-
bránenie živelnej výstavbe, zachovať 
udržateľný rozvoj Rusoviec. Preto 
považujem za zásadné pre našu bu-
dúcnosť, aby mestská časť dotiahla 
do úspešného konca proces regulá-

cie územia Rusovce Sever. Ak sa to 
nepodarí, tak tvár a charakter Ru-
soviec sa môže navždy zmeniť nežia-
ducim smerom. V tomto smere sme 
vyvinuli niekoľko aktivít po pora-
de s rôznymi odborníkmi. Žiaľ, tie-
to naše návrhy a pripomienky neboli 
spracovateľom návrhu takmer vôbec 
rešpektované. Dnes sa však tieto ne-
riešené problémy najmä v oblasti do-
pravy vracajú ako bumerang a hrozí, 
že v danom území skončí stavebná 
uzávera bez toho, aby platil územný 
plán zóny. 

 Poslanecký zbor nášho zastupi-
teľstva – aspoň tak to vyzerá pri 
pohľade zvonka – veľmi často ne-
ťahá za jeden povraz, resp. akoby 
sa nehľadali riešenia, ale dôvody, 
prečo sa isté veci nedajú posunúť 
dopredu. Akoby bolo najpodstat-
nejšie rozdelenie na „opozíciu  
a koalíciu“. Vnímate to podobne? 
Čo s tým? 

V prebiehajúcom  volebnom ob-
dobí  to, žiaľ, vnímam dosť nega-
tívne. Je škoda, ak sa v prvom rade 
pozerá na to, kto predkladá nejaký 
návrh. Vopred sa naň pozerá ako 
na niečo nie dobré a hľadá  sa, ako 
ho zmietnuť zo stola. Z mojej stra-
ny môžem povedať, že ja netrpím 
takouto predpojatosťou. Práve na-
opak, snažím sa hľadať priestor na 
spoločný kompromis.

 Podľa zákona o obecnom zria-
dení  pracuje v Rusovciach aj 
miestna rada. Je „iniciatívnym, 
výkonným a kontrolným orgá-
nom obecného zastupiteľstva. 
Plní úlohy podľa rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva. Záro-
veň plní funkciu poradného or-
gánu starostu.“ Spolu s R. Jenčí-
kom a J. Karácsonym ste jej čle-
nom. Občania o tejto práci veľa 
nevedia. V čom spočívajú aktivity 
tejto rady?

Za hlavný zmysel fungovania 
miestnej rady považujem skutočnosť, 
že vytvára priestor na predbežné pre-
rokovania programu zastupiteľstva. 
Je to miesto na vychytanie posled-
ných „múch“ materiálov a zároveň je 
to aj priestor na vyjadrenie rôznych 
názorov tak, aby bolo možné ich pri-
blížiť na zastupiteľstve.

 Ste členom finančnej komisie. 
Na  februárovom zasadnutí MZ 
ste však  avizovali, že po osobnom  
prehodnotení vášho pôsobenia 
bude  najlepším riešením vzdanie 
sa členstva. Prečo chcete pristú-
piť k takémuto kroku?

Som dosť pracovne vyťažený, ale to 
však neznamená, že nemám čas na 
svoje poslanecké aktivity. Len ma to 
núti premýšľať, čo má a čo nemá zmy-
sel.  Po dlhšej úvahe som vyhodnotil, 
že pri súčasnom zložení finančnej ko-

misie moje pôsobenie v nej mňa a ani 
Rusovce neposúva dopredu. Svoju 
energiu a čas preto chcem presunúť 
na iné zmysluplnejšie aktivity.

 Ste aj sobášiaci poslanec. Čo 
kladiete na srdce budúcim man-
želom?

Hlavne, aby si nenechali zobrať to 
šťastie, ktorým v ten slávnostný deň 
sršia.

 Aby sme sa nevenovali len ko-
munálnej politike, prezradíte 
nám, ako najradšej relaxujete, 
čím dobíjate baterky?

Najlepším relaxom je pre mňa po-
byt v prírode a  najviac inšpirácie zís-
kavam pri cestovaní spoznávaním 
nových miest a ľudí. Otvára to člove-
ku nové obzory. 

 Blížia sa veľkonočné sviatky, 
dodržiavate tradície? Ako ich bu-
dete tráviť? 

Tieto sviatky vnímam najmä ako 
príležitosť, keď  sa zíde rodina a po-
budne spolu. Napriek všetkému je 
Veľká noc pre mňa veselým sviat-
kom, a to aj vďaka klasickým tradíci-
ám, ako je oblievačka. Samozrejme, 
aj tento rok sa plánujem do tejto ak-
tivity zapojiť.

Beata vrzgulová
Foto: archív

MÚ informuje
Nezávislý a  objektívny pohľad
Rusovce ako malá mestská časť nebola v minulosti sú-
časťou hodnotenia transparentnosti, ktoré pre sto naj-
väčších samospráv vykonáva Transparency Internatio-
nal Slovensko. Keďže máme záujem, aby aj Rusovce boli 
nezávisle hodnotené z viacerých hľadísk transparent-
nosti, oslovili sme ešte začiatkom roka práve Transpa-
rency International Slovensko s ponukou na spoluprácu 
a hodnotenie Rusoviec. Z celého dialógu nakoniec vzi-
šiel nápad a ponuka, že aj malé obce, ako je napríklad 
naša mestská časť, budú do projektu zapojené a dosta-
nú šancu byť hodnotené. Rusovce vítajú túto možnosť a 
na rok 2018 budú súčasťou hodnotenia a porovnávania 
s inými mestami a taktiež s ostatnými mestskými čas-
ťami v Bratislave. Vytvorí sa tak nezávislý a objektívny 
pohľad na to, do akej miery ponúka Mestská časť Brati-
slava-Rusovce priestor na verejné a transparentné kroky 
pri predajoch majetku, dotáciách, verejnom obstaráva-
ní, personálnej politike alebo poskytovaní informácií.

Príležitosť pre nezamestnaných
Úrady práce ponúkajú a poskytujú pre obce možnos-
ti, ako zapojiť evidovaných nezamestnaných do svojej 
činnosti. Aj pre Rusovce sme chceli využiť túto príleži-
tosť. Je to alternatíva a pomoc v činnostiach, ktoré sa 
vykonávajú na Miestnom úradu v Rusovciach, najmä v 
podobe administratívnej pomoci pre jednotlivé útva-
ry. Máme v pláne takýmto spôsobom spočiatku vyu-
žívať dvoch zamestnancov, ktorí však budú vykonávať 
práce pre Rusovce bez nároku na priamu mzdu, teda 
rozpočtovo príde k úspore finančných nákladov. Ak sa 
projekt osvedčí, bude možné rozšíriť ho  na väčší počet 
zamestnancov. Pozitívnym faktorom je tiež to, že úrad 
práce bude Rusovciam refundovať náklady na kancelár-
ske vybavenie a administratívne pomôcky. Týmto spô-
sobom chceme zlepšovať kvalitu nami poskytovaných 
služieb, a to pri minimálnom alebo nulovom zaťažení 
rozpočtu mestskej časti.

Ondrej Beracka, MÚ

Výzva na poskytnutie dotácie 
Environmentálny fond spustil výzvu formou dotácie na 
činnosť: zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane zatepľovania. Maximálna výš-
ka podpory formou dotácie v rámci činnosti na projekt 
bola 200 000 EUR s DPH, pričom spolufinancovanie pro-
jektu bolo min. 5 % z celkových oprávnených nákladov 
projektu. Aktivity projektu, na ktorých realizáciu sme 
požiadali o podporu formou dotácie v rámci predlo-
ženej žiadosti, je možné realizovať do 31. októbra. MČ 
Bratislava-Rusovce požiadala o poskytnutie dotácie na 
zateplenie obvodového a strešného plášťa a s tým sú-
visiacich prác na Materskú školu v celkovej výške 169 
763,24 EUR s DPH. 

Rekonštrukcia objektu Včelia farma
Objekt Včelia farma sa nachádza v atraktívnom pros-
tredí lesoparku za kaštieľom v MČ Bratislava-Rusovce. 
Objekt je dopravne napojený prostredníctvom lesnej 
cesty na verejnú miestnu komunikáciu na Balkánskej uli-
ci. Vzhľadom na to, že objekt je dlho nefunkčný a v zlom 
technickom stave, je prínosom, že bude zrekonštruo-
vaný a uvedený späť do života. Samotná rekonštrukcia 
objektu bude trvať tri mesiace a s prácami sa začne v II. 
kvartály tohto roka.
Uvažovanou rekonštrukciou objektu nedôjde k zása-
hu do životného prostredia. Rekonštrukciou objektu a 
s tým aj súvisiacou úpravou areálu sa výrazne zhodno-
tí terajší stav nehnuteľnosti a zelene. Architektonické, 
stavebné a sadovnícke riešenie zvýši súčasný štandard 
areálu.  Na záver by sme radi uistili všetkých obyvateľov 
MČ, že rekonštrukciou objektu síce vznikne v predmet-
nej lokalite stavebný ruch, ktorý však nebude narúšať 
predmetné územie a nebude mať negatívny vplyv na 
kvalitu životného prostredia.

Skolaudovaná kanalizácia 
Kanalizácia na uliciach Maďarskej a Gerulatskej bola 
úspešne skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím, kto-
ré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. februára 2017. Všet-
ci dotknutí občania, resp. majitelia rodinných domov si 
môžu podávať na BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava žia-
dosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. 
Pre napojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu je 
potrebné osloviť klientske centrum BVS a postupovať v 
zmysle štandardných  postupov pre zabezpečenie pri-
pojenia nehnuteľnosti. Následne po vydaní vyjadrenia 
od BVS je potrebné požiadať MČ o povolenie rozkopáv-
kových prác 20 dní pred plánovaným začatím a požia-
dať MČ o súhlas so zaujatím verejného priestranstva.

Ing. Alexander Kitanovič, MÚ 02 / 03

Občanov Rusoviec zastupuje v miestnom zastupiteľstve takmer pätnásť rokov.  Je rodákom z našej 
mestskej časti, dôverne ju pozná. Čo mu najväčšmi leží na srdci, čo pokladá za najnaliehavejší 
problém? O rozhovor sme požiadali Róberta Kalmára.

Starosta Dušan Antoš 
sa spolu s pracovníkmi 
miestneho úradu a dobro-
voľníkmi z Rusoviec pustil 
do jarného upratovania v 
našom lesoparku. Dňa 30. 
marca 2017 čistili priestor 
hlavne okolo jazier a par-
ku. Celkovo sa podarilo 
naplniť jeden kontajner  
(7 m3) rôznym odpadom. 

Nerád si pripisujem zásluhy
  ROZhOVOR S POSlANcOM

Z kalendára starostu  (február a marec 2017) 

Spoločne 
za dobrú 
vec ...

 jARNÁ BRIgÁdA 

Našlo sa všeličo: plastové a skle-
né fľaše, bežný papierový odpad, 
no aj pneumatiky, plážová stolička, 
bicykle, sušiak na bielizeň, matrace 
či dokonca veľký nákupný kôš. Po 
hodinách usilovnej práce sa poda-
rilo časť priestoru vyčistiť. Starosta 
ďakuje m. p. Ruseko za zabezpeče-
nie rukavíc, vriec na odpad, ktorý 
priebežne odvážali na zberný dvor 
a, samozrejme, všetkým dobrovoľ-
níkom a pracovníkom úradu, ktorí 
sa zapojili do jarného upratovania. 
Vďaka krásnemu počasiu, skvelé-
mu pocitu z dobre vykonanej práce  

a výbornému gulášu, ktorý nám 
pravidelne pripravuje Jožko Ka-
rácsony, sme spoločne prežili nád-
herný a zmysluplný deň v prírode. 
Všetkým, ktorí priložili ruku k die-
lu a nie je im ľahostajné prostredie, 
v ktorom žijeme, patrí ešte raz ob-
rovské ĎAKUJEME! Dokedy vydr-
ží toto prostredie čisté – na to môžu 
dať odpoveď aj tí, ktorí si prírodu 
zamieňajú za smetisko... Ozaj, kedy 
príde na brigádu viac Rusovčanov?  

Zuzana Červenáková, mÚ
Foto: archív

Strasti na kruhovom objazde
Rusovčania aj obyvatelia z okolitých obcí si už vyše mesiaca užívajú jazdu 
po novovybudovanej okružnej križovatke pri Slnečniciach, ktorá bola kon-
com februára spustená do riadnej prevádzky. Kruhový objazd má priniesť 
vodičom bezpečnejší a plynulejší prejazd týmto dopravným uzlom. 

Každá nová stavba, teda ja táto,  
potrebuje čas na návyk vodiča  
a prípadné vylepšenie zvislého 
dopravného značenia KDI. Zau-
jímavosťou je smerové značenie 
na dopravných značkách (veľko-
plošné tabule) pre vodičov prichá-
dzajúcich z Panónskej a Dolno-
zemskej cesty do kruhového ob-
jazdu smerom do Rusoviec, kde 
nenájdeme výjazd na Jarovce, Ru-
sovce a Čunovo. Nevidíme dôvod, 
aby na takej veľkej plošnej tabuli 
chýbalo smerové označenie s ná-
zvom našej MČ. Dopravné zna-
čenie musí pôsobiť jasne a zrozu-
miteľne pre vodičov. Nestačí, aby 
dopravné značenie svojím vyhoto-

vením a umiestnením spĺňalo len 
tzv. technické normy, ale v prvom 
rade, aby komunikovalo s vodič-
mi. Pre návštevníka z iného kraja 
je priam stresová situácia zistiť, 
či ide správnym smerom. MČ Bra-
tislava-Rusovce listom požiada-
la Magistrát hl. m. SR Bratislavy  
o doplnenie dopravného značenia 
na kruhovom objazde s vyznače-
ním smeru na Jarovce, Rusovce  
a Čunovo. Dúfame, že náš podnet 
bude mať pozitívny ohlas a pred-
metné dopravné značenie bude 
čoskoro doplnené.

ing. alexander kitanovič, mÚ
Foto: archív

  POdNet NA MAgIStRÁt
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Blížia sa veľkonočné sviatky. Majú veľký kresťanský význam, no vní-
mame ich aj ako šibačku, oblievačku, varenie, pečenie, upratovanie... 
Spájajú sa s nimi aj dni voľna. Spýtali sme sa niekoľkých  obyvateľov 
Rusoviec,  ako tieto sviatky vnímajú a či dodržiavajú tradície.

Veselé spomienky 
a radosť z voľných dní

 ANKetA Z RíMSKOKAtOlícKej fARNOStI

Henrieta, 
18 rokov v Rusovciach 

Spomínam si, že Veľká noc bola pre 
mňa ešte ako dievča situačne zvlášt-
na. Myslím, že som prežívala to, čo 
väčšina Sloveniek. Na jednej stra-
ne nachystať pohostenie, tešiť sa na 
návštevu, na druhej čakať, že bude 
„vaňa” a tiež nejaké tie „švihy” kade-
-tade. Keď som bola staršia, uvedo-
mila som si význam a silu rodinných 
stretnutí, návštev, ktoré dnes majú 
pre mňa veľký zmysel. Veľká noc má 
pre mňa osobne však stále hlbší výz-
nam, najmä z hľadiska kresťanského 
posolstva. Uvedomiť si, že Boh Otec 
dal svojho Syna, aby zomrel za nás, 
aby sme mali odpustené hriechy – 
zmyté a zahodené do mora zabudnu-
tia, len pre Jeho veľkú lásku k nám – 
je zmysel a vyvrcholenie lásky Boha 
k človeku. Veľká noc je teda o veľ-
kej láske a pokore Boha k nám, ale aj  
o nás, či sa rozhodneme ju prijať. 

Zvykneme varievať vajíčka, voľake-
dy sme ich s dcérou aj maľovali a zdo-
bili. Môj syn dodnes chodieva pra-
videlne šibať. Takže tradície „áno”, 
nejdem však nikdy do čarov, mágie 
či okultizmu, ktoré sú nezlučiteľné  
s kresťanstvom. Nuž a výslužka? 
Mladším dávame vajíčka a takisto pe-
niažky, nech si ich vyšibú pre radosť!

Romana,  
v Rusovciach od roku 2000

Úprimne sa priznám, že Veľká noc 
nepatrí k mojim obľúbeným sviat-
kom. Máme dve dcéry, a keď boli 
menšie a bývali sme ešte v Petržalke, 
vystriedalo sa u nás v pondelok veru 
veľa šibačov. Mnohí nepoznali mieru 
v oblievaní, prípadne nezvládali mie-

ru v pohostení. Teraz sú dcéry už do-
spelé, a  je to iné. Mám aj  najmilšieho 
šibača – vnúčika, ktorý má teraz dva 
a pol roka. Už sa tešíme, ako sa všetci 
spoločne stretneme. Kúpačov neča-
káme, urobíme si vlastný program – 
určite  si vyjdeme do prírody, ak bude 
pekne, iste aj na bicykle. 

Melinda, 
rodená Rusovčanka

Veľkonočné sviatky trávim doma  
s rodinou. Spolu s dcérou napečieme 
koláče, pripravíme pohostenie pre ši-
bačov a užívame si sviatočný deň v po-
hodlí domova. Patríme k rodine, kto-
rá sa snaží tradície odovzdávať z po-
kolenia na pokolenie. Byt si tradične 
ozdobíme veľkonočnými dekoráciami 
a spolu s dcérou maľujeme veľkonoč-
né vajíčka. Spoločne s týmito sviat-
kami prichádza jar, ktorú si tradične 
spájame s prechádzkami v prírode. 
Tam vždy nazbierame prútie, z kto-
rého muž neskôr pripraví korbáč na 
veľkonočný pondelok. Doobeda sme 
vždy doma a čakáme na šibačov. Dve-
re otvoríme každému, no pravda je, že 
šibačov už nechodí toľko, ako kedysi. 

Počas môjho detstva boli tieto sviat-
ky viac o tradíciách. Ľudia sa navzá-
jom oveľa viac navštevovali. Šibači, 
ktorí chodili po domoch, boli podľa 
môjho názoru skromnejší a tešili sa  
z kraslíc, ktoré som ako dieťa pre nich 
vyrábala. Kamaráti chodili v skupi-
nách a taktiež rovnako aj oni, dodr-
žiavali tradície. Spievali pesničky, re-
citovali básničky.

Milan, 7 rokov v Rusovciach
Na Veľkú noc som s otcom vždy cho-

dieval šibať dievčatá v rámci rodiny  

a rodinných priateľov. Za vyšibanie 
sme vždy dostali výslužku vo for-
me čokoládových vajíčok. Rovnako 
som zbieral aj stužky, ktoré mi vždy 
dievčatá dali za nejaký vinš. Sviat-
ky sú podľa môjho názoru atraktív-
ne hlavne pre malých chlapcov, kto-
rí dostanú peniaze a veľa sladkostí.  
S kamarátmi sme sa vždy tešili aj 
z maličkostí. Pre mňa osobne bolo 
vždy potešením, keď som dostal 
Kinder vajíčko. Veľký rozdiel medzi 
zvykmi na dedine a v meste som však 
videl už ako malý. Na dedine chodili 
spolužiaci spoločne šibať spolužiač-
ky či kamarátky. Zvyky tam vnímali 
viac tradične a snažili sa dodržiavať 
ich. Vtedy sa žilo pomalšie, dnes sa 
ľudia tešia skôr voľným dňom, keď 
si môžu oddýchnuť. 

Andrea,  
v Rusovciach od roku 2000

Veľká noc sa u mňa spája s mater-
ským centrom Kukulienka.  S ma-
minami sme si tento sviatok vždy 
osviežili maľovaním vajíčok a výro-
bou rôznych dekorácií. Chvíle v spo-
ločnosti detí a rodičov boli veľmi zá-
bavné. Výroba musí byť rýchla, aby 
sme to zvádli, kým mali deti chuť a 
náladu.  K tomuto sviatku  už niekoľ-
ko rokov patrí kukulienkovská  jarná 
vychádzka rodín s deťmi do parku, 
kde si užívame prvé jarné slniečko, 
sviežu zeleň, v prírode nachádzame 
rôzne zaujímavosti, a aj vajíčka. Veľ-
ká noc  u nás doma patrí celej našej 
rodine a tradične ju trávime spoloč-
ne na nejakej chate v prírode. Staré 
mamy, samozrejme, napečú, chlapi 
oblievajú  vodou a vždy hľadáme čo-
koládové vajíčka v lese. 

Irena, v Rusovciach od roku 1940
V mojej mladosti boli ľudia otvo-

renejší, viac sa spolu stretávali, ro-
diny boli väčšie. Ak bola časť rodi-

ny v inom meste či krajine, zvykla 
na tieto veľké sviatky prísť domov. 
Veľkonočné sviatky boli u nás viac 
uctievané, celá dedina chodila do 
kostola. Veľkonočný pondelok bol 
pre nás výnimočný deň, začínal sa 
už od skorého rána. Šibači chodili 
s veľkými korbáčmi, ktoré si ručne 
uplietli a spolu s nimi si nosili veľké 
vedrá vody. Už spoza brány bolo po-
čuť veľkonočné verše, ktoré recito-
vali, kým sme priamo od nich nedo-
stali veľkú nádielku vody. Za tú boli 
vždy odmenení. Dievčatá vyrábali 
kraslice a piekli koláče. Po vyšibaní 
sme šibačov vždy pozvali dnu, ponú-
kli ich vínom či napečenými dobro-
tami. Junáci chodili šibať dievčatá 
len doobeda. Dievky sme si dopre-
du na tento deň pripravovali svia-
točné oblečenie, väčšina sme chodili  
v krojoch. V podvečerných hodinách 
sa konali zábavy vo vtedajšej krčme 
u pána Zezuláka. Tu sa oslavovalo až 
do rána. Boli to pekné časy, na ktoré 
vždy rada spomínam.

 
Zuzana, 7 rokov v Rusovciach

Samozrejme, že sviatky obľubu-
jem, Veľká noc pre mňa znamená 
4 dni oddychu od práce (smiech). 
Tieto jarné sviatky mám rada naj-
mä preto, že som doma s rodinou  
a mám možnosť vidieť sa aj s tými, 
na ktorých počas bežného roka ne-
mám čas. Chodíme na chatu s kama-
rátmi a ich rodinami. Tam vždy strá-
vime niekoľko príjemných dní v prí-
rode spolu s deťmi, kde si pripome-
nieme aj tradície spojené s Veľkou 
nocou. Vyfúkneme a namaľujeme 
vajíčka, občas si aj upletieme korbá-
če. Zakladáme si najmä na tom, aby 
sme boli v prírode.

Teraz mi už na Veľkej noci nepre-
káža nič. Z minulosti si vždy spome-
niem, ako nás šibači striekali s „lacný-
mi“ konvalinkovými voňavkami. Po 
tých som vždy smrdela ešte dva týžd-
ne (smiech). Napriek týmto spomien-
kam sa každý rok na Veľkú noc teším. 

pripravili: Beata vrzgulová 
a diana Ďorďová

Foto: Palo Mokráň a archív

Aj v roku 2016 pokračoval archeologický výskum pre ve-
decké a dokumentačné účely na národnej kultúrnej 
pamiatke Dom s hypocaustom. Najdôležitejším 
objavom tohtoročnej sezóny bolo pokračo-
vanie kanálu kúreniska  a jeho ukončenie. 
Odkryté boli aj dva kostrové hroby.

Výskum na Dome s hypocaustom pokračuje
hIStóRIA RuSOVIec

 i  Čo je Dom s hypocaustom?
Ide o stavbu z prelomu 3. – 4. storočia, kto-
rej dlážka bola vykurovaná horúcim vzdu-
chom z kúreniska. Vykurovanie bolo zdo-
konalené ďalšími tehlami: dutými, tzv. tu-
bulae s otvorom po bokoch, či dlaždicami 
s výčnelkami, tzv. mammatae. Takéto vy-
kurovanie sa využívalo v thermách, čiže   
v kúpeľoch a v drsných krajinách severu aj  
v obytných domoch.

Fragment tehly 
s odtlačkom 

zvieracej labky. 

Už v roku 2002 sme odkryli južne 
od Domu s hypocaustom múry, kto-
ré sme v roku 2015 definovali ako 
murovanú ohrada kúreniska. Pre-
skúmaná a odkrytá bola celá ohra-
da. Výskumom sme získali ďalší 
kvalitný materiál, a to 3 mince, ne-
skoroantický kahanec, ktorého tvar 
vychádza z kovových predlôh, sklo, 
fragmenty malty a omietky, rímskej 
strešnej krytiny. 

Mestská časť Bratislava-Rusov-
ce je taktiež úspešná pri získavaní 
externých zdrojov financovania na  

Veľkonočné sviatky sú každoročne aj výzvou, ktorú však nie každý chce počuť. Za tradičnou 
oslavou Kristovho zmŕtvychvstania sa skrýva viac, než len individuálna spása v zmysle 
„zachráň si svoju dušu“. Veľká noc ponúka tiež v zmysle teológie oslobodenia sociálne  
a kultúrne posolstvo, plné nádeje a radosti oproti všetkému dekadentnému a negatívnemu. 

Aj všetky nepokoje a pohyby vo sve-
te sú dôkazom, že človek sa nádeje 
na lepšie, múdrejšie, spravodlivejšie, 
nikdy nevzdá. A vždy bude túžiť po 
absolútnej spáse. V zatiaľ kresťan-
skej civilizácii sa nezriekame nádeje  
a možností meniť sa a dozrievať. 

Týka sa to nielen elít, ktorým väčši-
na už nedôveruje, no aj každého jed-
ného z nás. Napr. vyrastať z detských 
predstáv uspokojovania svojich po-
trieb. Človek sa od dojčenského veku 
učí, aj príkladom ľudí z okolia, roz-
víjať vnútorné sily sebaovládaním, 
sebakontrolou a disciplínou. Filozof-

ka Sabine Pauen v teologickom ča-
sopise Christ in der Gegewart uvá-
dza: „Ustavične sa musíme sami re-
gulovať. Či doma alebo v zamestnaní, 
ako účastníci cestnej premávky alebo 
ako rodičia vzhľadom na vlastných 
potomkov, v láske, ale aj v konflik-
toch... Len ten, kto má moc sám nad 
sebou, dokáže v pohode zvládnuť svoj 
život. To znamená: niektoré žiadosti 
odmietnuť, odsunúť, alebo akcepto-
vať, že sa niektoré moje túžby zmys-
luplne nebudú realizovať.“ Infantili-
zácia spolu s prehnanou vášňou kon-
zumu, okato prezentovaná najmä v 

postsocialistických krajinách. Do-
spelí sa znova stávajú deťmi, ktoré sú 
presvedčené, že ich čoraz väčšia žia-
dostivosť a jej uspokojenie – okam-
žite a ihneď, hoci aj na úkor ostat-
ných a budúcej generácie, je normou 
pre ich zmysluplný život. Počiatoč-
ný, biologicky zakorenený egoizmus,  
z ktorého máme vyrastať a vyzrievať. 
K tomu potrebujeme inú motiváciu  
a niečo, čo môže dať životu hodnot-
nejší a hlbší zmysel. Celé stáročia väč-
šina kultúr čerpali hodnotové dôvody 
pre humánnu politiku, hospodáre-
nie, normy a zákony z náboženstiev.  

Z viery, nádeje, solidárnej lásky a pre-
dovšetkým z túžby a presvedčenia, že 
naša časovo a materiálne obmedzená 
existencia nájde svoje naplnenie až vo 
večnosti, za horizontom tohto sveta,  
v „dome“ nášho Nebeského Otca. 

Oslavu a pravdu o vzkriesení Kris-
ta a prísľubu večného života si máme 
právo vychutnať privátne a z nej 
osobne veľa čerpať. Ale rovnako je to 
aj výzva, ktorá prekračuje hranice sú-
kromia a vždy bude mať aj politický 
rozmer a dosah na celú spoločnosť.       

thdr. július marián prachár, farár

Július Marián 
Prachár

Sviatočná nádej

 

tieto aktivity. Tým, že v roku 2016 
nám Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky odsúhlasilo na zá-

klade našej žiadosti celkovú sumu  
7 000 eur, nemusíme zaťažovať 
vlastný rozpočet, a na strane druhej 
si zlepšujeme status úspešnej samo-
správy z pohľadu získavania nená-
vratných zdrojov financovania na-
šich aktivít. 

jaroslava schmidtová,   
ondrej Beracka

Foto: archív

Naša MČ spolu so školou na pre-
lome rokov 2016 a 2017 z vlastné-
ho rozpočtu vymenili časť starých 
okien a vstupných dverí za plas-
tové v telocvični, škole a  kuchyni 
školskej jedálne v sume 11 659,92 
eur s DPH. V minulom čísle RN 

sme informovali, že MŠ SR po-
skytlo nevyčerpanú časť dotácie 
v hodnote 27 000 eur na výmenu 
okien a dverí v ZŠ. Na tieto práce 
bola vysúťažená verejným obsta-
rávaním spoločnosť ESOPLAST, s. 
r. o. Práce na výmenu okien a dverí 

za plastové budú dokončené kon-
com marca (v čase prípravy RN).  
Poskytnutou dotáciou sa podarí 
vymeniť všetky staré okná a dvere 
na telocvični a škole. Zostáva už 
len vymeniť okná a vstupné dve-
re v školskej jedálni. Z rozpočtu 

MČ a ZŠ boli zafinancované inte-
riérové látkové rolety, ktoré sa na-
montovali na nové plastové okná 
na budove školy zo strany Vývo-
jovej ulice. 

ing. alexander kitanovič, mÚ
Foto: archív

nový stav pôvodný stav

Nové okná a dvere na budove ZŠ



Polícia radí 
občanom 
Niekoľko rád proti zlodejom
Aj svojím správaním môžeme zabrániť páchaniu 
trestnej činnosti. Praktiky zlodejov sú rôzne, šikovní 
zlodeji sa vyskytujú skutočne všade, najmä však vy-
užívajú davy ľudí. Najčastejšie ich môžeme stretnúť 
vo vozidlách MHD,  v nákupných centrách, v rých-
lych občerstveniach,  na výstavách, kultúrnych pod-
ujatiach, v čakárňach ambulancií... 
Preto si dovolíme pripomenúť občanom  niekoľ-
ko rád, ktorými by mohli obmedziť nekalé prakti-
ky rýchleho a hlavne nezákonného zisku získané-
ho zlodejmi: 
•	 Pri nákupoch,  najmä v davoch ľudí,  si strážte ka-

belku, tašku, vždy ju noste uzavretú,  v žiadnom 
prípade si ju neukladajte na voľnú plochu alebo 
do nákupných vozíkov;

•	 V prostriedkoch MHD dbajte na uzavretie ka-
belky či tašky, ruksaky nenoste na chrbte, zvlášť 
treba zvýšiť pozornosť, ak sa na vás tlačí nejaká 
cudzia osoba;

•	 Peňaženky, mobily, ani doklady nenoste v zad-
nom vrecku nohaví či na vrchu kabelky;

•	 Vyhýbajte sa aj noseniu peňaženky,  dokladov, 
mobilu a cenností vo vrecku kabáta, ktorý pre-
vesíte na stoličku v reštauračnom zariadení, na 
vešiak v čakárni, cez nákupný vozík;

•	 Odporúčame nenosiť  veľkú hotovosť  peňa-
zí  a tiež peniaze nosiť oddelene od dokladov, 
v žiadnom prípade nenoste so sebou zapísaný 
PIN platobnej karty;

•	 v prípade odcudzenia platobnej karty ihneď ko-
munikujte s bankou a žiadajte o jej zablokovanie; 

•	 buďte obozretní, keď vás oslovia cudzí ľudia, kto-
rí vás požiadajú o drobné, prípadne rozmenenie 
peňazí a podobne.

V prípade, ak ani zodpovedným správaním k svoj-
im osobným veciam nepredídete  krádeži, kontak-
tujte políciu na čísle 158 alebo najbližšie oddelenie 
Policajného zboru.

Kpt. Mgr. henrieta Čechovičová, 
OR PZ v Bratislave

Prijímanie detí na predprimárne vzdelá-
vanie na školský rok 2017/2018 sa v ma-
terskej škole v Základnej škole s materskou 
školou v Rusovciach uskutoční 

od 2. do 12. mája 2017

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 
Bratislava-Rusovce spravidla prijíma deti od 3 do 
6 rokov. Prednostne sa prijímajú tie, ktoré dovŕšili 
piaty rok a majú v nasledujúcom školskom roku 
plniť povinnú školskú dochádzku, ako aj deti  
s odloženým a dodatočne odloženým začiatkom 
plnenia povinnej dochádzky. Ostatné podmien-
ky určuje riaditeľ ZŠ s MŠ  po prerokovaní s pe-
dagogickou  radou školy.
Zákonní zástupcovia detí predložia MŠ žiadosť 
o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom 

stave, ktoré musí obsahovať aj údaj o po-
vinnom očkovaní. Tlačivo Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v mater-
skej škole s vyučovacím jazykom slovenským 
a podrobnosti o prijímaní sú zverejnené na 
internetovej stránke www.zsrusovce.sk  
v sekcii Materská škola. Písomné rozhodnu-
tie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa zašle ria-
diteľ ZŠ s MŠ zákonným zástupcom dieťaťa 
v priebehu júna 2017.

diana petrovičová, ZŠ s mŠ
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 i  PRIjíMANIe detí 
dO šKôlKY

Vodný a otvorený deň v škole 
  AKtíVNA šKOlA

Vynovená škôlka
 ReKONštRuKcIA 

V posledný februárový týždeň sa deti z tried Žabky a Mravčeko-
via našej škôlky  mohli tešiť z krásne zrekonštruovaných sociál-
nych zariadení.  Rekonštrukčné obkladačské a zdravo-technické 
práce sa začali 9. februára a ukončené boli do troch týždňov. Po-
ďakovanie patrí všetkým zainteresovaným – vedeniu a zamest-
nancom školy, realizačným tímom, miestnemu podniku Ruseko 
a MČ Bratislava-Rusovce a všetkým rodičom za ústretovosť, spo-
lupatričnosť a spoluprácu.

diana petrovičová, ZŠ s mŠ  Foto: archív MŠ

aj tento rok vás aj s rodičmi  pozývame na oslavu vášho dňa. Stretne-
me sa na futbalovom ihrisku, kde na vás budú čakať atraktívne súťaže, 
veselá zábava, veľa kamarátov a možnosti zasúťažiť si a vyhrať niektorú 
z cien. Nezabudnite si do kalendára už teraz poznačiť termín: 

Tešia sa na vás organizátori  tradičného podujatia:  MČ Bratislava-Ru-
sovce, OZ Rusovčan a MFK Rusovce. Bližšie informácie nájdete webovej 
stránke MÚ a Rusovských novín.

-red.-  Foto: V. Vandrašeková

POZVÁNKA

nedeľa 4. jÚna 2017. 

Milé deti,
Svetový deň vody sme po prvýkrát spojili s dňom otvorených dverí 
pre všetkých, ktorí mali záujem navštíviť našu školu. Malí aj veľkí, 
rodičia, starí rodičia, súrodenci, susedia, známi, aj rodičia nádejných 
budúcich prváčikov mali možnosť celé dopoludnie zúčastniť sa 
vyučovania a nahliadnuť do zákulisia školy. 

V stredu  22. marca 2017 prebiehalo 
v našej vynovujúcej sa škole tematic-
ké vyučovanie v znamení vody s ná-
zvom Voda – nositeľka života a veľ-
mi dôležitá látka využívaná v širokej 
technickej praxi. Vyzdobené átrium 
školy sa v tento deň zmenilo na vý-
skumné pracovisko, kde žiaci šieste-
ho až deviateho ročníka jednoduchý-
mi pokusmi využívajúcimi poznatky 
z fyziky, biológie, technickej výchovy 
a chémie priblížili rodičom, spolužia-
kom, deťom z materskej farskej škôl-
ky a našim predškolákom zaujímavé 
vlastnosti, správanie  vody a dôvody 
potreby ochrany životného prostre-
dia. Všetci návštevníci mali možnosť 
ochutnať a porovnať rozmanité chute 
slovenských minerálnych vôd.

Pedagógovia I. a II. stupňa pripra-
vili zaujímavé tematické vyučovanie 

s rôznymi aktivitami: kolobeh vody, 
pitná a úžitková voda, slaná a slad-
ká voda, znečisťovanie vodných to-
kov, dramatizácie, čítanie o rekordoch 
zvierat v oceáne, písanie básni o vode, 
vypĺňanie pracovných listov na dané 
aktivity, výtvarné práce, prečo ťava 
nemusí piť stále vodu a pod. 

Na vyučovanie nadväzovali činnos-
ti v Školskom klube detí hlavne zá-
bavného a športového charakteru, 
ako chytanie rybičiek, futbalový tur-
naj medzi žralokmi a delfínmi, súboj 
vo vybíjanej kaprov a žralokov, jabl-
kolov a boj o vodu. Deti a žiaci si od-
niesli bohaté zážitky z celého dňa. A čo 
je najdôležitejšie? Všetci pochopili, že 
voda je vzácna a pre ľudský organiz-
mus nenahraditeľná a nezameniteľná. 

kolektív ZŠ s mŠ
Foto: archív ZŠ Šport 

a škôlkari

  ZdRAVý  
      žIVOtNý štýl

Neodmysliteľnou súčasťou výcho-
vy a vzdelávania v materskej škole je 
výchovnovzdelávacia oblasť Zdravie 
a pohyb, ktorej cieľom je deti pred-
školského veku viesť k zdravému 
životnému štýlu. Na jeho podporu 
pravidelne organizujeme zdravot-
né cvičenia, pohybové hry, denne 

sme vonku. Deti absolvujú aj turis-
ticko-branné vychádzky do prírody  
v okolí  Rusoviec – lužné lesy, Terezi-
ánska hrádza, záhradkárska oblasť, 
park, okolie jazera a mnoho ďalších 
prírodných lokalít. K osvojeniu si 
základných pohybových návykov  
a pohybových schopností prispieva-
jú i kurzy organizované našou MŠ. 
Predškoláci mali možnosť absolvo-
vať v školskom roku 2016/2017 kurz 
plávania a kurz korčuľovania. Úlo-
hou kurzov je nielen nadobúdať po-
hybové schopnosti, ale aj viesť deti 
k samostatnosti, tešiť sa z nových 
zážitkov a v neposlednom rade mať 

radosť z pohybu. Okrem spomenu-
tých aktivít sa naša MŠ zapojila do 
projektu Dajme spolu gól pod zášti-
tou Slovenského futbalového zväzu, 
ktorý zatraktívni bežné aktivity te-
lesnej výchovy v triede Mravčekov 
a Sovičiek. V rámci projektu sa deti 
jedenkrát v týždni počas troch me-
siacov zúčastnia pohybovej prípravy 
so zameraním na futbal, ktorá bude 
vedená licencovanými trénermi hra-
vou formou tak, aby vzbudila záujem 
detí o šport. 

michaela schneiderová, ZŠ s mŠ
Foto: archív MŠ

Foto: V. Vandrašeková
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Szpätznýz  zzzzzzzzzzzzzzzzzz bzzzwwqqzzer sa vykonázvaz:

Z recyklovaných  
pneumatík je možné  

vyrobiť detské ihriská,  
športoviská a ďalšie  

užitočné výrobky?

Kam s ojazdenými pneumatikami?
Vedeli ste, že…

Pneumatiky  
je možné ekologicky  
zlikvidovať alebo  

recyklovať pre  
ďalšie využitie?

Zakúpením  
pneumatiky  
automaticky  

platíte za  
ich recykláciu?

Zberný dvor, či  
dokonca čierna skládka,  
nie sú tie pravé miesta  

na odovzdanie ojazdených 
pneumatík!

Spoločnosť Eltma zaisťuje zvoz a likvidáciu ojazdených pneumatík pre miesta spätného zberu  
zdarma a podľa podmienok spätného zberu. Odovzdaním v našej sieti sa Vaša pneumatika  

dostane do správnych rúk a je garantovaná jej 100% likvidácia. 

Viac informácií na www.eltma.sk.

bez viazanosti na nákup tovaru či služieb bez ohľadu na značku pneumatík bezplatne

Odovzdávajte ojazdené pneumatiky  
na miesta spätného zberu

Miestom spätného zberu je každá spoločnosť, ktorá predáva pneumatiky a ktorá ich prezúva  
aj bez ich predaja. Naše zberné miesta nájdete na www.eltma.sk.
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www.rusovskenoviny.sk

V minulom čísle novín sme 
informovali, ako staré a pou-
žité pneumatiky zneškodňovať  
a akú povinnosť majú pneuser-
visy. Do každého pneuservisu  
v Rusovciach sme rozposlali le-
ták s informáciou o povinnos-
tiach a kontaktné údaje o spo-
ločnosti, ktorá bezplatne zabez-
pečuje odvoz a likvidáciu pneu-
matík. Stojisko kontajnerov ne-
môže zo zákona odoberať tieto 
pneumatiky a ani pneumatiky 
vyhodené pred stojiskom, kto-
ré spôsobujú len zbytočné ná-
klady MČ. 

alexander kitanovič, mÚ, 
Branislavstraka, m. p. ruseko 

Mestská časť vybudovala do-
dávateľským spôsobom parko-
visko s 23 miestami s pozdĺž-
nym státím na Colníckej uli-
ci pred futbalovým štadiónom 
MFK Rusovce. Miestny pod-
nik Ruseko zrealizoval terén-
ne úpravy a výsadbu trávnika 
okolo parkoviska, ako aj zvislé 
a vodorovné dopravné znače-
nie parkoviska. Celé dielo bolo 
financované z rozpočtu MČ. 

alexander kitanovič, mÚ, 
Branislav straka, m. p.  ruseko 

Foto: archív MÚ

Klietky na chov prepelíc, 
králiky, činčily, pasce na 
líšky a kuny, liahne na va-
jíčka, odchovne pre kuriat-
ka, kŕmidlá a napájačky,  
robíme rozvoz po celom Slo-
vensku, viac na:

www.123nakup.eu  
tel.: 0907 18 18 00

Čo s použitými 
pneumatikami?

Nové parkovisko

 chRÁNIMe 
     žIVOtNé PROStRedIe

INZeRcIA

Pomocou vysokozdvižnej plošiny sme na Krátkej Keltskej 
ulici vyčistili bocianie hniezdo, do ktorého sa bociany kaž-
doročne vracajú s príchodom jari. Čistením hniezda sa od-
stránilo 50 kg odpadu.

Na bytovom nájomnom dome na Vývojovej ulici 8A sme pre-
pojili strešný dažďový zvod do vsakovacieho vrtu a takisto 
pri požiarnej zbrojnici sme prepojili uličnú vpusť. Týmito 
prepojmi  sme zabezpečili bezpečné odvádzanie dažďo-
vých vôd zo spevnených plôch do podložia, ako aj zo strechy 
bytového nájomného domu, ktorého dažďová voda spôso-
bovala susednému bytovému objektu zatekanie do pivnič-
ných priestorov.

Po stavebných prácach a asfaltovaní na Maďarskej a Gerulatskej 
ulici sme oproti požiarnej zbrojnice a pri Múzeu Gerulata zrea-
lizovali terénne úpravy vrátane výsadby nového trávnika pozdĺž 

celej vozovky. Ďalej sme pri budove bývalého Fitnes rozprestreli 
riečny štrk, ktorý vylepší vzhľad ulice. Postupne sa upravené plo-
chy zazelenajú a prispejú k zatraktívneniu tejto lokality MČ.

Všetky aktivity  sme zrealizovali v spolupráci s mestskou časťou.
Branislav straka, m. p. ruseko

Foto: archív MÚ


