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„Námaha, ktorá stojí za to,“ zhodujú sa organizátori obnovených Ru-
sovských hodov, vďaka ktorým sa v sobotu 22. júla zaplnilo futbalové 
ihrisko. Stalo sa tak práve na sviatok sv. Magdalény –  
Rusovčania nielen hodovali, ale si aj uctili patrónku nášho kostola. 

Cukrová vata, maľovanie na tvár, 
nadrozmerná šmykľavka a trampo-
lína, stánky so suvenírmi i občer-
stvením, kapela Ozvena a mnoho 
ďalších atrakcií – to všetko čaka-
lo nielen na našich obyvateľov, no 
i mnohých návštevníkov. Na svoje 
si prišli malí i veľkí, atrakcií bolo 
dosť, no hlavnou bol predsa len ho-
dový futbalový zápas dvoch veľ-
kých rivalov: Horného konca pro-
ti Dolnému koncu Rusoviec. Zá-
pas sa skončil rozstrelom penált s 
výsledkom 4 : 3 pre Horný koniec. 
„Bola to zábava, ale počas horú-
čav, aké nás v sobotu skúšali, to na 
ihrisku hráči nemali vôbec jedno-
duché,“ konštatoval starosta Du-
šan Antoš, ktorý aj s pomocníkmi 
Jozefom Tomasom a Mirkom Flo-

rišom vlastnoručne na akciu pri-
pravili držkovú polievku, ktorá vy-
darene konkurovala už tradičnému 
gulášu. Poďakovanie určite patrí aj 
„gulášmajstrom“ Ivanovi Holbuso-
vi, Ivanovi Noškovi a Jurajovi Kud-
ríkovi. Ďakujeme aj sponzorovi, 
ktorý daroval mäso do tejto dobro-
ty.  Hladný teda určite nezostal nik.  
A kto vydržal, mohol to s futbalom 
vyskúšať aj v nadrozmerných nafu-
kovacích loptách. Vrcholom vyda-
reného popoludnia bolo vystúpenie 
akrobatiek, ktoré predviedli origi-
nálnu vzdušnú šou. 

Text a foto: Veronika Vandrašeková

 Hody prilákali mnoHo rusovčanov

Tradícia sa ujala 

 i  Organizátori podujatia: MČ Bratislava-
-Rusovce  •   OZ Rusovčan  •   MFK Rusovce 
Sponzori: Rusovský penzión  •   OZ Rusovčan. 
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Magistrát – riešenie cyklochodníka na Balkán-
skej ul.

Zasadnutie Mestskej rady 

Organizácia Medzinárodného dňa detí 

Športový deň polície  v Rusovciach 

Aurex – pracovné stretnutie o obchvate  
+ zmeny ÚP pamiatkovej zóny 

Stretnutie s obyvateľmi Tehelného honu  
a riešenie územia Rusovce – Sever 

Riešenie neplatičov v nájomných bytoch 

Transkontakt – prevzatie územia

Čunovo – stretnutie súvisiace s témou civilnej 
obrany 

Stretnutie s občanmi a riešenie ich problémov 

Riešenie problémov v záhradkárskej oblasti 

MČ Staré Mesto – stretnutie starostov –  
o financovaní mestských častí

Riešenie predaja stánkarov 

Rada ZMOS – stretnutie starostov na Štrb-
skom Plese 

Riešenie rôznych susedských sporov 

Úrad vlády SR – zasadnutie riadiacej skupiny  
o rekonštrukcii kaštieľa 

Základná škola – ukončenie školského roka 

BVS, a. s.  – riešenie odpredaja vodohospodár-
skych diel BVS, a. s. 

Stretnutie s klubom vojenských veteránov,  
organizácia podujatia uctenia si obetí  
z I. svetovej vojny

Včelia farma – kontrolný deň 

Stretnutie s redaktorkou Rusovských novín 

Stretnutie s dôchodcami (70 rokov a viac)

BVS, a. s.  – pracovné rokovanie zamerané na 
riešenie kanalizácie a vody v území Rusovce 
– Sever 

Stretnutie s poslancami k participatívnemu 
rozpočtu

Preberanie chodníka na Balkánskej ulici 

Organizácia hodov 

Stretnutie s občanmi Bratislavy, ktorí majú  
záujem o kúpu nehnuteľností v Rusovciach

Západoslovenská energetika – stretnutie  
ohľadom zmeny trasy uloženia zemného vede-
nia VN a NN a káblov cez centrum Rusoviec

Mimoriadne MZ 

Kresťanská liga – stretnutie s p. Škottom (vo-
dovodná a elektrická prípojka k záhradkárom) 

ZMOS – mimoriadne zasadnutie starostov   
v Liptovskom Mikuláši, kde sa riešila proble-
matika zvýšenia platov učiteľov na originálne 
kompetencie (MŠ, školský klub a jedáleň)  

Zuzana Červenáková, MÚ

MÚ informuje
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva
29. júna 2017
Rokovanie viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr sa 
dostavili p. Jenčík a p. Kalmár. Vopred ospravedlne-
ný boli p. Opitz a p. Karácsony. Prinášame tie najzá-
sadnejšie body rokovania, úplné znenie nájdete na 
www.rusovskenoviny.sk. 
Bod č. 1a: Informácia o ukončení verejnej 
obchodnej súťaže na predaj pozemku 
registra C KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 
867 m2, katastrálne územie Rusovce 
V úvode tohto bodu dorazil aj p. Jenčík. Prednosta 
priblížil, že obecný pozemok za bytovkou má koneč-
ne seriózneho záujemcu, víťaza verejnej obchodnej 
súťaže, do ktorej sa prihlásil ako jediný. Ten zároveň 
žiada do zmluvy zakomponovať aj svojho spoloční-
ka, keďže záujemca o pozemok zistil, že sám nebude 
pri kúpe stačiť s financiami. Šiesti prítomní poslanci 
boli jednohlasne za predložený návrh.
Bod č. 4a (pôvodný bod č. 22): súhlas na 
uzatvorenie Zmluvy o odplatnom prevode 
majetku spojená so Zmluvou o zriadení vecného 
bremena 
Keďže poslanec Jenčík iba dočasne odbehol z pre-
biehajúceho rokovania mestského zastupiteľstva, 
tak bol bod, v rámci ktorého vyvinul značnú akti-
vitu, presunutý na úvod. V rámci úvodného slova 
vysvetlil, že ide o odpredaj vodárenskej infraštruk-
túry v oblasti Pieskový hon, na ktorej sa pracovalo 
približne osem rokov a ktorá je zrejme prvá svojho 
druhu v Bratislave. Doposiaľ sa totiž obdobné od-
predaje realizovali za symbolické euro. No týmto 
odpredajom, ktorý by mal byť zmluvne uzavretý 
do septembra, naša mestská časť získa 280 tisíc eur. 
Predaj pochválil miestny kontrolór p. Mráz, ktorý  
v minulosti pôsobil ako starosta inej mestskej časti 
a ktorý za obdobný predaj s BVS „bojoval“ takmer 
dve desiatky rokov, pričom sa mu nepodaril. Sta-
rosta dodal, že až bude vec definitívne uzavretá, 
peniaze budú investované v rámci rozbehnutých 
projektov, ako je napríklad nadstavba nad jedálňou 
s cieľom rozšírenia kapacity ZŠ. Všetci šiesti prítomní 
poslanci boli napokon jednohlasne za.
Bod č. 5: pedagogicko-organizačné zabezpečenie 
školského roka 2017/2018 v Základnej škole 
s materskou školou vývojová 228 Bratislava 
– rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mč 
Bratislava – rusovce 
V úvode riaditeľ ZŠ a MŠ stručne predostrel predlože-
ný materiál, uviedol aj počet aktuálne prijatých detí  
a opätovne upozornil, že treba riešiť rozšírenie kapaci-
ty ZŠ, ktorá v budúcich rokoch už nemusí stačiť. Aktu-
álne sa budú otvárať dve prvé triedy. Po krátkej disku-
sii vzali šiesti poslanci bod jednohlasne na vedomie.
Bod č. 8: návrh na spolufinancovanie projektu 
radšej odbornú učebňu ako liečebňu
Starosta spolu s p. riaditeľom školy predostreli ná-
vrh projektu na vybudovanie dvoch nových učební,  
v ktorého rámci by mala MČ spoluúčasť. Ide pritom 
o náročný projekt, vďaka ktorému môže byť pridele-
ných až 40 tisíc eur (z nich musí spolufinancovať MČ 
5 %) práve na vytvorenie jazykovej učebne (cca 10 
tisíc eur) a fyzikálnej učebne (cca 30 tisíc eur). Všet-
ci siedmi  poslanci boli jednohlasne za tento návrh.
Bod č. 9: návrh na schválenie dofinancovania 
miezd v školskej jedálni v ZŠ s mŠ vývojová 228 
Bratislava – rusovce na rok 2017 
Riaditeľ školy vysvetlil, že vzhľadom na poddimen-
zovaný stav školskej jedálne je nevyhnutné prijať 
do kuchyne ďalšie pracovné sily. Tie je však prob-
lém zohnať z dôvodu nízkej mzdy, ktorá sa určuje 
tabuľkovo. Preto riaditeľ spolu so starostom navrhli 
motivačné zvýšenie pre pracovníčky školskej jedál-
ne, a to aspoň zatiaľ o 50 eur. Postupne je v záujme 
hľadať ďalšie prostriedky na zvýšenie ich miezd. Po-
slanci boli jednohlasne za tento návrh.
Bod č. 11: Zmena rozpočtu mč na rok 2017 
Návrh opätovne predostrel ekonóm MÚ. Miestny 
kontrolór sa zaujímal, ako sa v rozpočte ráta s po-
platkom za rozvoj. Ekonóm i starosta reagovali, že 
predbežne s týmito financiami nemožno rátať, ke-
ďže v prípade, že stavbár nezačne stavať, budú mu 
musieť byť vrátené. Plus sú ďalšie dôvody, pre ktoré 
s nimi nebude také jednoduché okamžite narábať, 
ako spočiatku niektorí predpokladali. Po krátkej dis-
kusii boli siedmi prítomní poslanci jednohlasne za.
Bod č. 17: odpis nevymožiteľných pohľadávok  
z nájmu bytov (pupáková, nagyová) 
Odpis pohľadávok z rokov minulých, ktoré celkovo 
činia až cca 30 tisíc eur, priblížil prednosta MÚ. Podľa 
neho išlo o zanedbanie riešenia vymáhania dlžôb, 
pričom nie vo všetkých prípadoch bolo možné do-
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Z kalendára starostu  (jún a júl 2017)  

  pokračovanie na strane 4

 Môžeme bližšie vysvetliť, o čo 
ide?

Som veľmi rád, že po asi desiatich 
rokoch žiadostí o predaj vodáren-
ských diel (čiže kanalizačných a vo-
dovodných potrubí) v lokalite Pies-
kový hon sa mestskej časti podarilo 
vyrokovať uzavretie zmluvy s Bra-
tislavskou vodárenskou spoločnos-
ťou, a. s. Hneď po tom, ako predsta-
venstvo BVS, a. s., odsúhlasí uzav-
retie zmluvy, predaj týchto diel sa 
stane realitou. BVS sa stane aj ich 
vlastníkom.  Na vybudovaní týchto 
diel sa podieľali viaceré spoločnos-
ti, ktoré ich po dokončení odovzdali 
za symbolické 1 euro mestskej časti. 
Následne uzavrela MČ s BVS zmlu-
vy o prevádzkovaní. Tu by som rád 
pripomenul, že prevádzkovanie pre 
MČ nebolo vo všetkých rovinách vý-
hodné, keďže v prípade  akejkoľvek 
poruchy, ktorá nie je spôsobená pre-
vádzkou, ale napríklad nejakou ži-
velnou pohromou (napr. zosuvom 
pôdy), hradí opravu vlastník z vlast-
ných nákladov – čiže v našom prí-
pade z peňazí mestskej časti. Takže 
takejto „časovanej bomby“  sa týmto 
predajom zbavíme. Celková hodno-
ta spomínaných diel na Pieskovom 
hone je 560-tisíc eur, z čoho v zmysle 
zmlúv pripadne 280-tisíc do „kasy“ 
našej mestskej časti. 

  Sú už všetky vodárenské diela v 
Rusovciach v majetku BVS, a. s.?

Takmer áno, kanalizácia za kaštie-
ľom v časti R-Invest je ešte vo vlast-
níctve mestskej časti.  Intenzívne 
pripravujeme rokovania o predaji 
aj týchto vodárenských diel. A tak-
tiež vodovod na Longobardskej nie 
je vo vlastníctve BVS, a. s., ale ani v 
správe, lebo investor nedodržal pod-
mienky, ktoré stanovila BVS, a. s., 
pri výstavbe. 

  Spomenuli ste finančné pros-
triedky, s ktorými môže MČ po-
čítať. Už sa vie, kam budú sme-
rovať?

Som presvedčený, že budú investo-
vané správne – na rozšírenie našej 
školy, ktorá náporu rusovských ško-
lákov už nestačí. Máme pripravené 
plány na nadstavbu školského klubu 
a jedálne, kde by perspektívne pri-
budlo šesť plnohodnotných tried na 

dvoch nadstavených poschodiach.  
Hotová je štúdia, zavŕšili sme výbe-
rové konanie na projektanta a za-
dali sme projekty. Dúfam, že do jari 
sa nám podarí získať územné roz-
hodnutie a stavebné povolenie. Spo-
mínaných 280-tisíc eur by sme teda 
chceli investovať do tohto projek-
tu. Samozrejme, nebude to stačiť, 
a tak budeme hľadať aj ďalšie spô-
soby na  zvýšenie tejto sumy. Zatiaľ 
ešte presne neviem povedať, koľko 
to bude. Žiaľ, v tomto prípade vypa-
dáva možnosť uchádzať sa o peniaze 
z eurofondov, keďže Bratislavský sa-
mosprávny kraj je vyňatý zo zozna-
mu možných uchádzačov. Verím, že 
všetko pôjde podľa plánu a rozšíre-
nie školy sa podarí. 

  V minulom školskom roku sa 
otvorili dve prvé triedy, tento rok 
opäť – bude vôbec stačiť šesť no-
vých tried?

Škola je jednou z priorít rozvoja na-
šej MČ, na budúci rok budeme môcť 
otvoriť opäť dve triedy, aby sme vede-
li zabezpečiť pre  žiakov dobré pod-
mienky. Dvoma otvorenými trieda-
mi dva roky po sebe sme uspoko-
jili  všetky deti s trvalým pobytom  
v našej MČ, tento rok sme druhú 
triedu mohli doplniť o niekoľko „cu-
dzích“ detí, aby sa naplnila kapacita 
triedy a škola dostávala finančné pro-
striedky na každého žiaka.

  Situácia v škole bola donedáv-
na trochu problematická. Zme-
nila sa nástupom nového riadi-
teľa? Ako hodnotíte spoluprácu?

Dúfam, že nič nezarieknem, ak 
poviem, že jednoznačne áno. Za ten 
rok sa pán riaditeľ ukázal ako veľ-
mi ambiciózny, kreatívny, spolu-
pracujeme na mnohých projektoch. 
Ovzdušie v škole sa uvoľnilo – sved-
čí o tom aj záujem rodičov zapisovať 
deti k nám. Isté nezrovnalosti, naj-
mä v ekonomickej oblasti, sa vďa-
ka kontrole vyriešili a nedostatky 
odstránili. Samozrejme, všetko sa 
už naprávať nedalo, no urobili sme 
hrubú čiaru a vyštartovali takpove-
diac s čistým štítom. Ešte by som rád 
ozrejmil, že odvolaním bývalej ria-
diteľky z riaditeľského postu sa ne-
mohol rozviazať s ňou aj pracovný 
pomer, ako si mnohí rodičia želali. 

Tento školský rok ešte učila mate-
matiku na prvom stupni, no k 31. au-
gustu 2017 dochádza aj k ukončeniu 
pracovného pomeru na našej škole. 
Jediné, čo ma mrzí, je, že budeme 
musieť ešte doriešiť súdne konanie – 
bývalá riaditeľka totiž podala na MČ 
žalobu o neplatnosti jej odvolania  
z funkcie riaditeľky školy.

  Otázkou, ktorá doslova „hýbe“ 
Rusovcami, je územný plán zóny 
Rusovce – Sever.  V akom štádiu 
sa celá problematika momentál-
ne nachádza?

Územný plán (ÚP) zóny Rusovce 
– Sever je takmer na konci preroko-
vania. V súčasnosti sa kompletizu-
je na predloženie na Okresný úrad  
v Bratislave, na odbor výstavby a by-
tovej politiky. Odtiaľ aby nám ná-
sledne mali  vystaviť potvrdenie, že 
ÚP zóny Rusovce – Sever spĺňa § 25 
stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  
a neskorších dodatkov a následne 
potom ho môže schváliť miestne za-
stupiteľstvo MČ Bratislava-Rusov-
ce. Po takmer siedmich rokoch, keď 
sme začali  pracovať na tomto doku-
mente, budú mať Rusovce prvý ÚP 
zóny, ktorý bude regulovať budúcu 
výstavbu na nových plochách na se-
vere Rusoviec. Aj keď stavebná uzá-
vera sa skončila na tomto území kon-
com mája tohto roka a  ÚP zóny  nie 
je ešte odsúhlasený, verím, že sa tak 
stane najneskôr do konca tohto roka. 
Všetko záleží od vydaného potvrde-
nia okresným úradom, kde očakáva-
me, že nám potvrdenie bude vydané 
do približne troch mesiacov. V kaž-
dom prípade, ak by niekto z vlast-
níkov chcel na tomto území stavať, 
musí riešiť v prvom rade dopravu 
z Rusovskej cesty, čo je dosť nároč-
ný proces. Dopravu riešil magistrát 
ako správca komunikácie, a ten dbal 
na dodržiavanie aj našich zásadných 
pripomienok, aby boli všetky návr-
hy zapracované do návrhu ÚP zóny. 

Vypracovaný ÚP zóny Rusovce – 
Sever je k dispozícii na nahliadnu-
tie na miestnom úrade v kancelárii 
č. 7 alebo na http://www.bratisla-
va-rusovce.sk/sk/uzemny-plan/up-
-rusovce-sever/.

Často sme boli kritizovaní opozí-
ciou za zle odkomunikovaný spô-
sob riešenia prerokovania ÚP zóny, 

Naposledy sme sa s Dušanom Antošom zhovárali začiatkom roka, po polroku  
je tém opäť viac než dosť. Viaceré projekty finišujú, iné sa rozbiehajú, dokonca  
sa našli možnosti na výraznú finančnú injekciu do „kasy“ mestskej časti. Peniažky 
navyše vždy potešia – a tak prvá otázka sa dotkla práve tejto pozitívnej správy.

Na aktuálne témy
 roZHovor so starostom

k čomu sa vyjadrím neskôr. Samo-
zrejme, ani ja som nebol spokojný so 
všetkou prácou našich dodávateľov, 
resp. architektov, ktorí boli riadne 
vysúťažení, ale taký dokument, akým 
je ÚP zóny, nie je jednoduché pripra-
viť v plnom konsenze pripomienkujú-
cich – či už verejnosti, poslancov  MZ 
a v neposlednom rade vlastníkov po-
zemkov, ktorí boli a priori proti všet-
kým návrhom, ktoré vzišli od nás ako 
od zadávateľov. K tejto téme sa určite 
ešte raz vyjadrím. 

  Prejdime k aj ďalším otázkam, 
ktoré zaujímajú Rusovčanov. Jed-
nou z takých je otočisko autobu-
sov na Kovácsovej ulici. Ako sa 
vyvíja tento zámer?

Pôvodným zámerom bolo na pro-
jekte spolupracovať s maďarskými 
partnermi  z obce Bezenye, keďže ide 
o medzinárodnú dopravu, no partne-
ri sa odmlčali. Projekt však pokladá-
me za veľmi užitočný a preto v ňom 

pokračujeme v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu 
na roky 2014 – 2020 (IROP). Od oto-
čiska autobusov  plánujeme realizo-
vať ďalší úsek cyklotrasy smerom na 
Gaštanovú aleju a za ňou až po hrád-
zu, kde bude možné prepojenie sme-
rom do Petržalky alebo Maďarska. 
Nie je to však také jednoduché, lebo 
najskôr treba doriešiť vzťahy s Lesmi 
SR, Slovenským pozemkovým fon-
dom, magistrátom a podobne. Veľ-
mi dlho čakáme na rôzne  povolenia, 
schválenia, znalecké posudky atď. 
– skrátka byrokratické prekážky sa 
ťažko a najmä dlho prekonávajú...  
A pritom ide o službu občanom na les-
nej ceste, ktorá je tam už od nepamä-
ti a ktorú chceme skultivovať. Takisto 
sa zabezpečí bezpečnejší prejazd Bal-
kánskou ulicou, ktorá je frekventova-
ná a nebezpečná pre cyklistov. Samo-
zrejme, cyklotrasu chceme v budúc-
nosti viesť cez celú Balkánsku ulicu  
v rámci zastavanej časti Rusoviec. 

  Podarila sa aj ďalšia dobrá vec 
– onedlho bude sprístupnené ih-
risko na Tehelnom hone.

Áno, ide o veľmi pekný objekt, kto-
rý bude slúžiť verejnosti. Nedávno 
sme ako budúci vlastník  pri prebe-
racom konaní vyslovili niekoľko pri-
pomienok, takže po náprave už bude 
ihrisko slúžiť všetkým deťom. Je aj 
oplotené, čo prispeje k bezpečnosti 
užívateľov. 

  Mnohí obyvatelia nie sú spo-
kojní, že sa neopravujú chodníky 
pri ich domoch. Môžeme vysvet-
liť, kde sú takéto práce v kompe-
tencii MČ, a kde už nie?

Áno, často sa ma občania pý-
tajú, prečo nie je opravený prá-
ve „ich“ chodník. Tu treba rozlišo-
vať dve veci: chodníky pri cestách  
1. a 2. triedy, čiže celú Balkánsku uli-
cu, samozrejme, aj čo sa týka finan-
covania, má na starosti magistrát, 
čiže tie MČ neopravuje ani neudr-

žiava. Ak by nám ich magistrát zve-
ril do správy, situácia by sa zmenila. 
O chodníky a zeleň priľahlé ku ko-
munikáciám 3. a 4. triedy  sa stará 
mestská časť. Takýto princíp fungu-
je v celom meste, zbytočne to staros-
tovia jednotlivých MČ neustále pri-
pomienkujú. Napríklad: my kosíme 
päť ráz ročne, magistrát dva razy. 
Pričom svoje kosenie si zabezpeču-
jeme z nášho rozpočtu. Kosiť plochy, 
ktoré nemáme v správe, si  finanč-
ne nemôžeme dovoliť, a ani zo záko-
na to nevieme riešiť, lebo NKÚ tieto  
finančné operácie považuje za pro-
tizákonné a v rozpore s rozpočtový-
mi pravidlami. Podobne nedorieše-
ná zostáva aj otázka zimnej údržby 
a iné podobné aktivity, no a, samo-
zrejme, rovnako je na tom aj oprava 
spomínaných chodníkov. 

  Ešte praktická otázka: po od-
chode bývalej prednostky pani 
Oľgy Gáfrikovej koncom roka 
2016 ste sa rozhodli riešiť  post 
prednostu MÚ zmluvne, nie trva-
lým pracovným pomerom. 
Áno, po odchode pani prednostky  

z vážnych zdravotných dôvodov sme 
sa dohodli s naším právnym zástup-
com na rozšírení zmluvy aj o túto 
problematiku. Zatiaľ nemám k spo-
lupráci žiadne výhrady. Dokonca ide 
aj o šetrenie finančných prostried-
kov úradu, pretože nemusíme platiť 
odvody ako za zamestnanca.

Za rozhovor ďakuje
Beata Vrzgulová

Nové ihrisko na Tehelnom hone sa už teší na prvých návštevníkov.  
Objekt je oplotený, čo určite prispeje k bezpečnosti detí aj dospelých.

Foto: V. Vandrašeková
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Nové schodisko 
bude bezpečné

Zmena  
dopravného 
značenia 

pátrať sa ku komplexnej genéze prípadu. Starosta 
dodal, že zanedbanie bolo spôsobené nedôslednos-
ťou predchádzajúceho právnika MČ, s ktorým pre 
obdobné problémy MČ napokon ukončila spoluprá-
cu. Prednosta doplnil, že v súčasnosti sa už zmluvy 
vystavujú tak, aby k obdobným problémom s nedo-
platkami nedochádzalo. Po krátkej diskusii poslanci 
jednohlasne schválil predložený odpis.
Bod č.20: ročná správa o stave bytového fondu 
za rok 2016 
Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o sumu cca 15 
tisíc eur, ktorá je naďalej vedená ako nedoplatky 
na nájomnom. Prednosta reagoval, že táto suma 
bola predchádzajúcim hlasovaním znížená o dané 
dlžoby. Zvyšná, zostatková suma sa naďalej vymá-
ha. Poslanci následne správu vzali jednohlasne na 
vedomie.
Bod č. 29: návrh na priznanie odmeny zástupcovi 
starostu mč Bratislava-rusovce za  
i. polrok roku 2017 
Aj v tomto prípade sa ujal úvodného slova starosta. 
Spresnil, že okrem bežného zastupovania a pôso-
benia na úrade, sa p. Jenčík tiež aktívne zapája do 
diania v MČ. V neposlednom rade mal momentálne 
zásluhu na odpredaji majetku BVS, z ktorého bude 
mať MČ príjem. A tiež na pokračovaní opráv chodní-
kov na Balkánskej ulici. Štyria poslanci boli za návrh 
vyplatenia odmien zástupcovi vo výške 50 %. Po-
slankyňa Tuleková a p. Kalmár sa zdržali.
Bod č. 30: rôzne 
Nový člen finančnej komisie 
Keďže p. Kalmár sa vzdal funkcie vo finančnej ko-
misii, p. Lošonský navrhol nahradiť ho p. Opitzom, 
ktorý o toto členstvo prejavil záujem. Všetci prítom-
ní boli jednohlasne za.
Neprijatá školáčka
Pred rokovaním MZ prišla na podnet p. Henčelo-
vej-Tulekovej obyvateľka Rusoviec p. Kirchner, kto-
rá žiada o prijatie jej dcéry do štvrtého ročníka po 
tom, ako ju vylúčili zo špeciálnej školy. Podľa slov  
p. Lošonského (člena RŠ) pritom pani Kirchner vy-
stúpila už aj na rade školy, kde jej členom riaditeľ ZŠ 
 a MŠ komplexne vysvetlil, ako sa problém snažil rie-
šiť, prečo dieťa z kapacitných dôvodov nie je možné 
momentálne prijať a že ako jediné riešenie vidí tú 
možnosť, ak sa prihovorí u riaditeľky školy v Jarov-
ciach. To ale p. Kirchner odmietla.
Poslankyňa Henčelová-Tuleková požiadala starostu, 
aby vec riešil on. Starosta reagoval, že si  potrebuje 
najskôr naštudovať celú záležitosť, ale aj tak je pri-
jímanie žiakov plne v kompetencii riaditeľa školy,  
a nie starostu. Navyše zdôraznil, že je bezpredmet-
né o veci hovoriť v neprítomnosti riaditeľa, keďže 
vec nie je možné komplexne posúdiť. Pani Tuleko-
vá predostrela zákonné riešenie, ktorým je otvore-
nie novej triedy, aj keď nie je kde, MČ na to nemá 
prostriedky a v triede by bola iba táto jediná žiačka. 
Starosta diskusiu uzavrel tým, že sa musí stretnúť  
s riaditeľom ZŠ a pani Kirchner, aby vedeli spoloč-
ne hľadať riešenie.

mimoriadne rokovanie mZ
27. júla 2017
Starosta Dušan Antoš zvolal a viedol mimoriadne 
rokovanie za účelom schválenia stanov participa-
tívneho rozpočtu, ktorými sa bude obec riadiť. Prí-
tomní boli všetci poslanci. 
Bod č. 1: participatívny rozpočet 
Keďže predchádzajúci návrh participatívneho roz-
počtu bol zbytočne komplikovaný a nedotiahnu-
tý, poslanci jednohlasne schválili nový návrh jeho 
stanov, ktorý predložila p. Vandrašeková. Tento ná-
vrh na rozdiel od predchádzajúceho mali poslanci 
možnosť pripomienkovať vopred, na pracovnom 
stretnutí a formálne úpravy doň zapracovali aj čle-
novia finančnej komisie. Schválené znenie uverej-
ňujeme na stranách 6 – 7.
Bod č. 2: doplnenie tretieho kupujúceho  
k pozemku s par. č. 628/3, ktorý bol predaný 
prostredníctvom vos
Poslanci prijali usmernenie a doplnenie tretieho 
spoločníka do kúpno-predajnej zmluvy na kúpu 
pozemku na Vývojovej ulici, jednohlasne a bez dis-
kusie, v počte 9.
Bod č. 3: rôzne
Komisia
V doplňujúcom bode poslanci vytvorili pracovnú 
skupinu pozostávajúcu z obyvateľov, poslancov  
a zástupcov MÚ, ktorá bude vyberať spomedzi 
predložených projektov a tie následne predloží 
miestnemu zastupiteľstvu. Komisia bola navrhnu-
tá a jednohlasne schválená v zložení: p. Kubicová, 
p. Kalmár, p. Opitz, p. Liszkay a p. Kubánka. 

veronika vandrašeková

  Ste poslancom prvé volebné 
obdobie. Splnili sa vaše predsta-
vy o poslaneckom mandáte? 

Splnili. Nikdy mi moje rodisko ne-
bolo ľahostajné, a nie je ani teraz, keď 
som poslanec a ako taký som bliž-
šie k rozhodovacím procesom, ktoré 
na dlhé roky nasmerujú náš rozvoj.  
Záleží mi, aby Rusovce  boli dobrým 
miestom na bývanie, podnikanie, 
voľnočasové aktivity – jednoducho 
dobré miesto na život.  Myslím si, že 
aj mojím pričinením v miestnom za-
stupiteľstve sa to postupne napĺňa. 
Zasadaní MZ sa pravidelne zúčast-
ňujem a ako predseda jednej z komi-
sií aj aktívne pristupujem  k jednot-
livým bodom programu, zapájam sa 
do diania a rozhodovania.  

  Ihneď po zvolení ste sa veľ-
mi aktívne zapojili do práce vo 
finančnej a podnikateľskej ko-
misii. Ide o jednu z najdôležitej-
ších komisií, ste jej predsedom.  
Zo zápisníc uverejňovaných na 
webovej stránke MÚ vyplýva, že 
komisia sa stretáva pravidelne.  
V čom spočíva náplň jej činnosti?

Áno, som predsedom komisie pre 
financie, podnikanie a služby MČ 
Bratislava-Rusovce, v ktorej sa ziš-
la skupina občanov, ktorým zále-
ží na obci. Jej členovia sú aj starší,  
už v komisii aktívni obyvatelia, ale 
aj noví, ktorí odbornými danosťa-
mi prispievajú k úspešnej činnos-
ti komisie. Vďaka precíznej prí-
prave podkladov a dokumentom  
Ing. Pavlom Holúbekom sa komisia 
môže plnohodnotne venovať roz-
počtu obce, rozpočtu školy,  miest-
nych organizácií, prenájmom či 
riešeniam  v oblasti hospodárenia  
a financií obce. Neraz prerokúvame 
20 a viac bodov, členovia prichá-
dzajú „nabrífovaní“ a zasadanie je  
o vzájomnom zdieľaní názorov, ar-

gumentácii či zaujatí odborných 
stanovísk. Často je hlasovanie veľ-
mi tesné – čo znamená, že na ro-
kovaní komisie vládne pracovná  
a zároveň demokratická atmosfé-
ra. Ani raz som nepocítil zaujatosť 
či ovplyvňovanie členov. Komisia 
sa veľmi dlho venovala rozpoč-
tu školy a materskej školy, pociťo-
vali sme potrebu aktívne sa zapo-
jiť do tvorby rozpočtu aj s bývalou 
riaditeľkou a boli sme veľmi kritic-
kí, navrhovali rozpočtové provizó-
rium a sledovali pozorne plnenie 
rozpočtu. Príchodom nového riadi-
teľa a nastolením prísnejších roz-
počtových pravidiel sa situácia pri 
tvorbe plnení a čerpaní rozpočtu 
výrazne zlepšila. Riaditeľ školy sa 
zasadaní komisie zúčastňuje vždy, 
keď prerokúvame rozpočet školy 
– nastolili sme si režim vzájomnej 
kontroly. Rozpočet MČ je kapitola 
sama osebe, už na začiatku činnos-
ti komisie v tomto volebnom obdo-
bí sme si stanovili kritériá  kvali-
ty tvorby rozpočtu a kritériá pra-
videlnej kontroly. Podnety do no-
vého rozpočtu vychádzajú vždy  
z čerpania rozpočtu v predchádza-
júcom roku. Tento mechanizmus  je 
jasným príkladom toho,  že rozpo-
čet musí byť v symbióze zo životom 
mestskej časti. Za celý čas komisia 
pracovala v rovnakom zložení, iba 
nedávno sa jeden člen ospravedl-
nil a prišiel nový člen. Verím, že sa 
takisto aktívne zapojí do jej práce. 

 
  Jednou z vašich priorít bolo 

sledovanie hospodárenia mest-
skej časti. Hospodária Rusovce 
zodpovedne?

Rusovce hospodária zodpovedne 
aj vďaka tomu, že tu existuje dôklad-
ný režim kontroly inštitúciami, ko-
misiou, hlavným kontrolórom, ale 
najmä zanietenou prácou ekonóma 

MÚ a jeho kolegýň. Svoju prioritu 
sledujem a napĺňam v už spome-
nutej komisii alebo na zasadaniach 
miestneho zastupiteľstva, ale aj den-
nodenne pri sledovaní života MČ. 
Zaujímam sa o činnosť miestnych 
organizácií, ktoré sú napojené na 
náš rozpočet, sledujem ich činnosť  
a v kontakte s manažmentom obce, 
so starostom vyhodnocujeme jed-
notlivé aktivity. 

   V prvom povolebnom rozho-
vore pre naše noviny ste  hovori-
li aj o skvalitňovaní bezpečnosti 
v MČ. Podarilo sa v tomto sme-
re naštartovať nejaké aktivity?

V tom čase, keď som sa k tejto téme 
vyjadroval, rezonovala téma okrs-
kára, chceli sme, aby mestský poli-
cajt bol viditeľný v obci, mali sme za 
cieľ udržať bezpečnosť MČ na dob-
rej úrovni. Odvtedy sme čelili aj 
obavám z migračnej krízy, ako hra-
ničnej MŠ sa nás to bytostne dotýka,  
a v neposlednom rade  bezpečnosť  
našich obyvateľov a najmä bezpeč-
nosť detí a starších obyvateľov súvi-
sí aj s enormným nárastom dopravy,  
ktorá každé ráno v jednom smere  
a večer v druhom smere  veľmi za-
ťažuje našu infraštruktúru. Verím, 
že štát, mesto, ale aj MČ v oblasti 
hrozieb z migrácie občanov tretích 
krajín prijali a budú prijímať také 
opatrenia, aby  sa bezpečnostný 
štandard Rusoviec nezmenil... Do-
pravná bezpečnosť je na tých, čo už 
dávno riešia obchvat MČ – budem 
to pozorne sledovať a prispievať k 
riešeniu, ak to bude potrebné. 

 
  Máte možnosť stretávať sa aj 

so svojimi voličmi, resp. aktív-
ne na rokovaniach MZ reagovať 
na ich podnety? Prípadne: cíti-
te dostatočný záujem občanov  
o dianie v MČ a ich podporu?

Začiatkom júla 2017 sa našej MČ  
podarilo s finančnou podporou Bra-
tislavského samosprávneho kraja 
zrekonštruovať schodisko pre pe-
ších vedúceho k náučnému chod-
níku, ktorý spája Gerulatskú uli-
cu a lesopark. Na tieto práce bola 
prieskumom trhu vysúťažená ex-
terná firma. Po 8 rokoch používania 
sa drevené prvky schodiska poško-

dili, čiastočne prehnili v dôsledku 
napadnutia drevokazným hmyzom, 
účinkami ÚV žiarenia a vplyvom ne-
priaznivého počasia. Niektoré dosky 
boli vylomené, kotviace prvky (klin-
ce) uvoľnené, vyčnievali z dreva...  
Za mokrého počasia schodisko pred-
stavovalo aj isté nebezpečenstvo pre 
užívateľov. Rekonštrukciou sa po-
škodené drevené schodisko odstrá-

nilo a vybudovalo sa nové betónové 
dvojramenné schodisko s podestou  
a zábradlím. Celé dielo sa zrealizo-
valo v celkovej sume 4 988,95 eura, 
pričom suma 2 500 eur na projekt 
bola financovaná zo získanej dotácie 
od BSK. Zvyšnú sumu sme dofinan-
covali z rozpočtu MČ. 

Ing. Alexander Kitanovič, MÚ
Foto: archív MÚ

Zničené schody pôsobili nielen 
neesteticky, no mohli sa stať aj 
príčinou vážneho úrazu

Schodisko sa 
zmenilo na 
nepoznanie

„V Rusovciach som vyrastal, tu žijem aj pracujem. 
Dennodenne som spätý  s mestskou časťou, a keď 

som sa rozhodoval, či kandidovať, tak  som čo-to  
o práci poslanca vedel, všetkých, čo boli v miestnom 
zastupiteľstve, som poznal a vedel, čo robia,“ hovorí 

Peter Filaga, ktorého sme ako ďalšieho poslanca 
nášho miestneho zastupiteľstva požiadali o rozhovor.  

Rusovce hospodária 
zodpovedne

  roZHovor s poslancom

Najviac sa stretávam s občanmi pri 
mojej práci tu v obci, a aj ako veliteľ 
DHZ. Počúvam ich,  nasávam infor-
mácie. Vnímam to tak, že je skupina 
ľudí,  ktorá sa aktívne zapája do dia-
nia v Rusovciach, ale  je aj veľká väč-
šina, ktorá nás len z diaľky sleduje, či 
nevybočíme z daného rámca a vtedy 
sa ozvú, ináč sú ticho. Kritické hlasy 
sú podnetné, musíme si aj tie vypočuť. 
Tak sme to robili pri kanalizácii, pri 
prestavbe priestoru pred obchodom, 
pri riešení územného plánu zóny se-
ver, a tak to budem robiť aj naďalej. 

 
  V čom vidíte najväčšiu „bolesť“ 

rozvoja našej mestskej časti?
Už spomínaná dopravná situácia, 

zaťaženosť našej infraštruktúry je 
enormná. Toto treba riešiť a nespolie-
hať sa nič nehovoriace termíny na rea-
lizáciu obchvatu – možno o 8 – 10 ro-
kov. Čaká nás prestavba kaštieľa a par-
ku, to výrazne zasiahne do komfortu 
obyvateľov,  lebo prídeme na istý čas 
o priestor,  na ktorý sme si zvykli a je 
priamo spojený s našimi športovými 
či kultúrnymi aktivitami. Naďalej je 
potrebné pozorne sledovať rozvojové  
a developerské projekty, aby sme 
„obec“ udržali v režime,  že je to MČ 
blízko Bratislavy, a obyvatelia tu preto 
bývajú,  že je tu dedinský život so všet-
kými kladmi aj zápormi. 

 
  Ste veliteľom Dobrovoľného ha-

sičského zboru, ktorý má u nás dl-
hodobú tradíciu. Ako sa zboru darí?

Našou hlavnou úlohou je ochrana MČ 
pred požiarom, prívalmi vody a iných 
pohrôm do príjazdu profesionálnych 
zložiek. Plníme veľa úloh najmä v ob-
lasti prevencie. V lesoparku v období 
zvýšeného pohybu osôb sa venujeme 
sprísnenej ochrane v čase sucha a let-
ných dní, zúčastňujeme sa ako služba 
pri akciách organizovaných MČ. 

Máme 35 členov, aktívnych je 15,  naše 
dvere sú otvorené dvere pre každého 
mladého obyvateľa a každú mladú oby-
vateľku Rusoviec. Áno, aj ženy sú naše 
členky a dievčatá a chlapci by mali byť 
základom vzniku Klubu mladých po-
žiarnikov pri DHZ. Už vo volebnom 
programe som komunikoval možnosť 
zriadenia detského hasičského zboru, 
teda začať sa venovať deťom od útleho 
veku a vychovať si zodpovedný, športo-
vo zdatný a odborne erudovaný dorast, 
ktorý sa bude starať o našu bezpečnosť.  
Sme na dobrej ceste a už čoskoro túto 
myšlienku pretavíme v zbore na sku-
točnosť. Deti budú súčasťou nášho zbo-
ru a koho nebaví futbal či šach, je u nás 
vítaný :).

Za rozhovor ďakuje
Beata Vrzgulová

Foto: archív P. F.

 rekonŠtrukcia 

  nové pravidlá v mč

Mestská časť Bratislava-Rusov-
ce oznamuje obyvateľom Kovácso-
vej ulice, ako i ostatným obyvateľom 
Rusoviec, že od 31. júla 2017 zača-
la platiť zmena dopravného znače-
nia v úseku od križovatky Vývojo-
vá a Kovácsova ulica smerom k ŽST 
Rusovce po koniec Kovácsovej ulice, 
ktorá rieši otočenie jestvujúcich jed-
nosmeriek v danom úseku a umož-
ňuje vjazd cyklistov v protisme-
re.  Obojsmerný prejazd cyklistov  
v jednosmerných cestách je aj napl-
nenie pôvodnej iniciatívy nášho ex-
poslanca RNDr. Alexandra Berko-
viča. Skoršia realizácia narážala na 
vyplývajúce finančné náklady, ktoré 
súviseli s vypracovaním nevyhnut-
ných dopravných projektov a reali-
začných prác.

Projekt bol prerokovaný v doprav-
nej komisii a odsúhlasený Krajským 
dopravným inšpektorátom Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru  
v Bratislave a Magistrátom hl. m. SR 

Bratislava a nadobudol platnosť ur-
čením použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení, ktorý bol 
vydaný príslušným cestným správ-
nym orgánom. Na tieto práce bola 
obstaraná firma, ktorá dodala zvis-
lé dopravné značenie a zrealizovala 
vodorovné dopravné značenie pod-
ľa odsúhlasenej PD. Zvislé dopravné 
značenie zrealizovalo Ruseko, m. p.  
V rámci zvýšenia bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky žiadame vo-

dičov, aby novú úpravu dopravného 
značenia v plnej miere rešpektovali. 

Ing. Alexander Kitanovič, MÚ
Foto: archív MÚ

 i  Vážení Rusovčania, prosíme vás  
o spoluprácu:  informujte svojich známych  
a susedov o zmene dopravného znače-
nia. Prispejete tým k zvýšeniu bezpečnosti  
a plynulosti cestnej premávky, bezpeč-
nosti cyklistov a chodcov a zároveň po-
môžete upokojiť dopravu.

Vodorovné dopravné značenieZvislé dopravné značenie

Realizácia vodorovného značenia



dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV 
DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA ROK 2017

právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do 
územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý 
pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na úče-

ly volieb do orgánov samosprávneho kraja do 
jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávne-
ho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb do-
vŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slo-

body z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spá-

chanie obzvlášť závažného zločinu.

právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho 
kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávne-
ho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo 
vojenskom obvode, ktoré patria do územia vo-
lebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najne-

skôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť 
zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov 
veku.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný 

čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého poby-
tu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voli-
čov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miest-
nosti preukázať okrskovej volebnej komisii svo-
ju totožnosť predložením občianskeho preukazu 
alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje po-
radové číslo voliča v zozname voličov a vydá vo-
ličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre 
voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja a prázd-
nu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiat-
ky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevza-
tie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do 
osobitného priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobit-
ného priestoru určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastu-
piteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 

toľko poradových čísiel kandidátov, koľ-
ko poslancov má byť v príslušnom voleb-
nom obvode zvolených. (Počet poslancov, 
ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predse-
du môže volič zakrúžkovať poradové číslo 
len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hla-
sovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hla-
sovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby predsedu samospráv-
neho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení oso-
bitného priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. 
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komi-
sia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky 
iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží 
volič do schránky na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok 
pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemô-
že čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním 
túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má 
právo vziať so sebou do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlaso-

vací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred 
vstupom do osobitného priestoru na úpravu hla-
sovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej pod-
state trestného činu marenia prípravy a priebehu 
volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie ne-
smú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže 
požiadať, aby obálku do volebnej schránky v 
jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky do 
zapečatenej schránky na odloženie nepo-
užitých alebo nesprávne upravených hla-
sovacích lístkov, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená pokuta  
33 eur.
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Informácie pre voliča

I

II

III

IV

Vyzývame občanov MČ Bratislava-Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017  
v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava-Rusovce dňa 27. 7. 2017. 

Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec  
sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava-Rusovce,  

Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce do 8. 9. 2017. 

Pravidlá (podmienky) participatívneho rozpočtu na rok 2017
Participatívny rozpočet  Rusovce 2017

Poslanci Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Rusovce sa v decem-
bri 2016 vzdali svojich odmien. Roz-
hodli sa pridať podporovaným OZ 4 
000 eur priamo a 3 000 eur vyčle-
nili na participatívny rozpočet. Na 
ďalšom rokovaní MZ bolo odsúhlase-
ných 300 eur pre OZ Slopak, násled-
kom čoho na participatívny rozpočet 
zostáva 2 700 eur. 

MČ Bratislava-Rusovce bude v tom-
to roku prvýkrát implementovať par-
ticipatívny rozpočet, preto je snaha 
začať s čo najjednoduchším spôso-
bom vyberania projektov a ich reali-
záciou a do budúcna zužitkovať skú-
senosti či podnety z tohto procesu do 
tvorenia podmienok participatívne-
ho rozpočtu na ďalšie roky. 

 
Projekty, ktoré vyberú občania v 

hlasovaní, bude  realizovať MČ Bra-
tislava-Rusovce. Zjednoduší sa úč-
tovanie, kontrola vynaložených pro-
striedkov i celková administratíva.  

 
Podmienky:  

Projekt do participatívneho rozpoč-
tu môže podať iba obyvateľ Rusoviec, 
skupina občanov Rusoviec alebo ob-
čianske združenie so sídlom na úze-
mí Rusoviec. Projekt sa môže reali-
zovať výhradne na území katastrál-
neho územia Rusovce a projekt má 
mať verejnoprospešný charakter. Re-
alizácia projektu bude v kompetencii 
mestskej časti a v súlade so zákonmi 
a predpismi, podľa ktorých sa riadi 
MČ (napr. by nemalo ísť o zveľaďo-
vanie cudzieho majetku atď.). Pod-
nety, ktoré nespadajú do kompeten-
cií MČ, sa spracujú a môžu sa využiť 
pri komunikácii s kompetentnými in-
štitúciami. 

 Návrh projektu musí obsahovať:  
• A) meno, priezvisko, resp. názov 

navrhovateľa, adresu, telefonický 
a emailový kontakt, 

• B) názov projektu a stručný popis 
projektu, 

• C) predpokladaný položkovitý roz-
počet projektu, 

• D) návrh rozsahu dobrovoľníckej 
činnosti,  

• E) presné miesto realizácie pro-
jektu.

 postup: 
1)  Príprava 

Informovanie občanov o možnos-
ti podávania projektov do partici-
patívneho rozpočtu (web MČ, Face-
book, informácia v obecných novi-
nách). Vzhľadom na to, že participa-
tívny rozpočet je v Rusovciach prvý-
krát počas obdobia prázdnin, bude 
poskytnutý dlhší čas na podávanie 
projektov. V roku 2017 to bude celý 
mesiac august (termín sa zladí s vyj-
dením Rusovských novín, kde bude 
uverejnená výzva na predkladanie 
projektov). 

 
2)  Výber projektov na verejné hla-
sovanie 

MČ (pracovná skupina) vyhodno-
tí podané projekty z hľadiska reali-
zovateľnosti a súladu so zákonom o 
samosprávach a navrhne projekty, 
ktoré posunie po schválení miest-
nym zastupiteľstvom na hlasovanie 
verejnosti. 

MÚ navrhne 1 až 3  vlastné projekty 
(podľa počtu podaných projektov) na 
hlasovanie verejnosti. 

Bude zriadená pracovná skupina, 
ktorá bude zložená zo zamestnancov 

MČ (úradu), poslancov, prípadne ve-
rejnosti, pričom bude zbierať poznat-
ky z celého procesu a bude mať po-
radný hlas pri výbere projektov, ktoré 
budú pokračovať na hlasovanie ve-
rejnosti.  Skupina bude mať 5 členov. 
Miestne zastupiteľstvo schváli čle-
nov skupiny na návrh starostu. MČ 
pripraví podmienky na internetové 
hlasovanie (formulár na vlastnej we-
bovej stránke) a formulár na osobné 
hlasovanie do urny na úrade. 

  
3)  Verejné prerokovanie 

Projekty vybrané na hlasovanie 
verejnosti by boli prezentované na 
verejnej prezentácii, kde by dostal 
priestor každý navrhovateľ, aby mo-
hol projekt odprezentovať aj pred ve-
rejnosťou (pre šetrenie času môže byť 
termín po zastupiteľstve). Aj na verej-
nom prerokovaní bude môcť verej-
nosť hlasovať pomocou pripraveného 
hlasovacieho lístka. 

 
4)  Hlasovanie 

Hlasovanie nebude anonymné. 
Hlasovať bude možné pomocou hla-
sovacieho lístka priamo na úrade, 
cez internet na webovej stránke MČ, 
prípadne na verejnom prerokovaní. 
Pri hlasovaní bude potrebné vyplniť: 
meno, priezvisko, bydlisko a prípad-
ne email alebo telefonický kontakt. 
Na hlasovanie bude vyčlenený čas 
minimálne dvoch týždňov.  

Pri hlasovaní sa uplatňuje „váha 
hlasov”. Hlasy pri prerokovaní ale-
bo tie osobné,  budú mať 2-krát väč-
šiu váhu v porovnaní s internetovým 
hlasom.

5) Vyhodnotenie hlasovania 
Pracovná skupina skontroluje hla-

sy a vyradí duplicitné hlasovania (má 
pritom možnosť osloviť občana, ktorý 
hlas preferuje /ak by hlasoval aj cez 
internet, aj osobne/, alebo či je nao-
zaj platný, keby sa líšili obsahom. Iné 
duplicitné hlasy nebude brať do úva-
hy. Vzhľadom na váhu hlasu sa pri 
duplicitnom hlasovaní započíta hlas 
s väčšou váhou. 

 
Pracovná skupina určí poradie pro-

jektov a predloží ich návrhy na zastu-
piteľstvo na prerokovanie a následné 
schválenie.  

Keďže sa počíta len s projektmi, 
ktoré bude realizovať MČ, tak práve 
MČ sa rozhodne, koľko projektov sa 
vyberie, prípadne zváži, či vie navýšiť 
prostriedky z rozpočtu na realizáciu 
viacerých projektov. 

 
Celý návrh časového harmonogra-

mu participatívneho rozpočtu pri-
praví MÚ s ohľadom na čo najdlhší 
možný čas pre verejnosť, na prípravu 
projektov a na hlasovanie tak, aby sa 
projekty stihli zrealizovať (výberové 
konania, atď.). 

predbežný časový harmonogram: 
1. Príprava a podávanie projektov: od 

27. 7. 2017 mimoriadne zastupiteľ-
stvo  – do 8. 9. 2017

2. Výber projektov: 11. 9. 2017 
3. Verejné prerokovanie: 21. 9. 2017 

riadne zastupiteľstvo 
4. Hlasovanie: 11. 9. – 29. 9. 2017 ko-

niec 
5. Vyhodnotenie hlasovania: 2. 10. 

až 6. 10. 2017  

 Vypracovala: komisia pre 
financie, podnikanie a služby

V Bratislave, dňa 27. 7. 2017 

Nová webová stránka
  online

Koncom septembra plánujeme spustiť novú webovú strán-
ku našej MČ. Nový dizajn bude prehľadnejší, obsah stránky 
oveľa hutnejší a zameraný na výraznejšiu vzájomnú komu-
nikáciu medzi MÚ a občanmi Rusoviec. Kompetentní veria, 
že Rusovčania si novú stránku obľúbia a budú z nej čerpať 
dôležité informácie o dianí v našej mestskej časti, prípadne 
do nej aj prispievať námetmi.

(red.)
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Chodníky bez bariér

Preložený 
merač 
rýchlosti

Zákaz státia  
na Irkutskej ulici 

Nie je kľúč ako kľúč...

Bezbariérový prístup  
k priechodu pre chodcov

Pôvodný 
stav

Nový chodník: 
Skvalitnený prístup  
k zastávke MHD

 rekonŠtrukcia 

 doprava 

 doprava 
inZercia 

inZercia 

Hlavné mesto SR ako správca Bal-
kánskej ulice zrekonštruovalo chod-
ník na Balkánskej ulici v úseku od kri-
žovatky Keltská a Balkánska ulica po 
priechod pri Kostole sv. Víta v dvoch 
etapách. Prvú etapu rekonštrukcie 
chodníka zrealizovalo koncom roka 
2016. V druhej etape pokračovalo od 
konca júna 2017. Keď sa zrekonštru-
ovala zvyšná časť chodníka a upravi-
li sa chodníky pri priechode ku Kos-
tolu sv. Víta a priechode pri vyústení 
ul. Pohraničníkov na Balkánsku ulicu 
na bezbariérové. S realizáciou nie sme 
spokojní, lebo niektoré bezbariérové 
priechody nie sú zrealizované dobre, 
čo budeme riešiť na GIBe, ktorý zákaz-
ku objednával. Akcia sa realizovala ako 
iniciatíva nášho mestského poslanca  
a zástupcu starostu Radovana Jenčíka. 

Alexander Kitanovič, MÚ
Foto: archív MÚ

Návštevníci jazera každoročne  
v letnom období parkujú svoje autá na 
chodníkoch na Irkutskej ulici. Na zá-
klade viacerých sťažností od občanov  
z predmetnej lokality sme začali rie-
šiť situáciu. Vypracovaným projektom 

Pozývame všetkých priaznivcov na jubilejný XXX. ročník  
medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou,  

ktorá sa bude konať 

2. septembra 2017 v parku pri kaštieli.
Začíname pochodom po Rusovciach na od 12. hodiny. 
Okrem zborov z blízkeho i vzdialenejšieho Slovenska

očakávame tradične družstvá z Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska. 
Tešíme sa na všetkých povzbudzujúcich!

Kedy: 29. augusta 2017 
Kde: Rusovce – dom záhradkárov

Prezentácia: do 10. hodiny
Začiatok: od 10,30 hodiny

Systém: supermelee, vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Štartovné:  5,70 €  (v cene je občerstvenie – pečené ryby)

Odporúčame registrovať sa na sedivy.l@gmail.com.
Určite si už vodiči všimli, že od kon-

ca júna upozorňuje merač rýchlosti, 
akou rýchlosťou vstupujete do našej 
MČ. Dodávateľ v spolupráci s miest-
nym podnikom Ruseko premiestnili 
merač rýchlosti, zároveň pracovníci 
miestneho podniku posunuli trvalé 
dopravné značenie Najvyššia dovo-
lená rýchlosť 80 km/h a Koniec naj-
vyššej dovolenej rýchlosti 80 km/h  
v smere z Rusoviec  do Petržalky z dô-
vodu zníženia rýchlosti pred vstupom 
do MČ na základe upozornenia od ob-
čanov, ako aj v záujme ochrany života, 
zdravia a majetku účastníkov cestnej 

premávky. Projekt dopravného zna-
čenia bol prerokovaný v dopravnej 
komisii a odsúhlasený Krajským do-
pravným inšpektorátom Krajského 
riaditeľstva PZ v Bratislave a magis-
trátom. K meraču rýchlosti  sme nain-
štalovali štatistický modul, ktorý slúži 
ako počítadlo áut či pre štatistiky sú-
visiace s rýchlosťou jazdy vchádzajú-
cich vozidiel. Môže to pomôcť v argu-
mentácii pri úprave dopravného zna-
čenia alebo cesty ako takej.

Ing. Alexander Kitanovič, MÚ
Foto: Ruseko 

V auguste sme boli na návšteve novej predajne v Rusovciach, ktorá sa zao-
berá komplexným zabezpečením objektov a poskytuje aj kľúčovú službu. 
Jej názov znie JUPAL, s. r. o., a stojí za ňou mladý a ambiciózny podnikateľ 
Ing. Tamás Juhász. Ponúka kopírovanie kľúčov, systémy generálneho kľúča, 
alarmy a kamerové systémy, ale aj satelitnú techniku.

  Povedzte nám, čo je to systém 
generálneho kľúča a aké má vý-
hody? 

Je to systém, s ktorým si viete roz-
deliť objekty, resp. vchody na zóny, a 
týmto zónam viete dať rozličnú úro-
veň autorizácie. Vy ako najvyšší admi-
nistrátor máte tzv. master key, s kto-
rým otvoríte všetky zóny. Jednotlivé 
zóny, ktoré predstavujú akési nadra-
dené a podradené skupiny, môžu otvá-
rať iba ľudia alebo skupiny ľudí, kto-
rých si určíte vy. Je to praktické najmä 
pre prevádzky a firmy, ale i pre rodin-
né domy. Ako príklad by som uviedol 
rodinný dom, kde majiteľ otvára všet-
ky dvere jedným kľúčom, ale záhrad-
níkov kľuč otvára len bránku a tech-
nickú miestnosť .

 Výhodou je pohodlnosť, pretože ako 
správca alebo majiteľ podniku nemu-
síte nosiť napríklad 50 kľúčov, ale iba 
jeden master key. Ďalšou je bezpeč-
nosť, pretože kľúč nemožno kopíro-
vať bez autorizačnej karty, ktorú má 
administrátor. A napokon do tretice: 
výhodou je iba jedna investícia, ktorej 
predchádza výmena vložiek. 

  Na vašej stene vidím alarmy, čo 
nám o nich poviete? 

Sú súčasťou môjho portfólia služieb. 
Naša spoločnosť predáva a montuje 
iba certifikované poplachové systémy. 
V súčasnosti ponúkame značky Jab-
lotron, Eldes, Texecom a DSC, ktoré sú 
špičkami v odbore. Po prejavení záuj-
mu zo strany klienta idú naši technici 

na obhliadku objektu a navrhnú op-
timálne riešenie potreby alebo prob-
lému, vypracuje sa cenová ponuka. 
Podotýkam, že obhliadka aj cenová 
ponuka sú nezáväzné a bezplatné. 

  Ruka v ruke s poplachovými sys-
témami idú aj kamerové systémy... 

Áno, kamery sú dnes už štandar-
dom. Ich výhodou je, že máte objekt 
pod kontrolou a to aj pod vzdialenou 
kontrolou pomocou aplikácie, tak-
že máte „prístup“ k svojmu objek-
tu 24/7 kdekoľvek zo sveta. Okrem 
toho v prípade krádeže alebo poku-

su o krádež je vyššia šanca vypát-
rať páchateľa. Ešte spomeniem, že 
na kamerové systémy a alarmy ro-
bíme aj servis – na trhu sme už 10 
rokov. Samozrejme, máme aj povo-
lenie KR PZ na vykonávanie Tech-
nickej služby. 

  Montujete aj satelitné systémy?
Montujeme a robíme aj servis.  

V našej predajni predávame aj sa-
telitnú a anténnu techniku, ale  je 
možné objednať a zaplatiť služby od 
SKYLINK a FREESAT. Je to dopl-
nok k našej hlavnej činnosti. 

sme navrhli vybudovať vodorovné do-
pravné značenie – žltú súvislú čiaru, 
ktorá vyznačuje úsek, kde je zakázané 
zastavenie a státie, ktorým sme chceli 
zamedziť parkovaniu áut. Krajský do-
pravný inšpektorát nám navrhované 
riešenie zamietol z dôvodu, že pred-
metná lokalita sa nachádza v obytnej 
zóne, čo znamená, že státie vozidiel je 
zakázané, ak dopravnou značkou nie 
je určené inak. Následne sme sa obrá-
tili na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v Rusovciach, aby predmetnú 
lokalitu monitorovali a nedisciplino-
vaných vodičov pokutovali. 

Ing. Alexander Kitanovič

XXX. ročník medzinárodnej súťaže  
s historickou hasičskou technikou O pohár SNP neznámeho 

guľometčíka

  poZvánka

  poZvánka

Onedlho sa uskutoční  
16. ročník najstaršieho slovenského petangového turnaja

Foto: archív DHZ Rusovce

Foto: pixabay.com
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Dr. Július 
Marián 
Prachár

Ktosi povedal, že strom možno 
najlepšie odmerať až keď pad-
ne. Aj dovolenky a dni voľna si 
niekedy začíname vážiť, až keď 
sú za nami a keď ich už nemá-
me. Ani do školy sa mnohým 
nechce a ceniť si ju začnú, až 
keď sú dospelí. Záhoráci majú 
porekadlo: „odriekaného chle-
ba, najväčší kus!“ To, čím sme 
pohŕdali, necenili si, odrazu 
objavujeme ako najväčšiu 
hodnotu. 

Vytratila sa  
podstata nedele?

 Z rímskokatolíckej    
    farnosti 

Aj mnohí dobrí katolíci nema-
jú problém kupovať svoj obľúbe-
ný tovar napr. v online-obchode. 
Alebo si zabehnúť na dovolenke 
do obchodu, ktorý je tam otvore-
ný aj v nedeľu. Istým argumentom 
za otvorené obchody aj v nedeľu je 
fakt, že aj v tradične kresťanských 
krajinách sa náboženský aspekt 
z nedele vytratil. Napr. v Poľsku 
a na Slovensku sú obchody v ne-
deľu bežne otvorené, podobne aj 
niektoré firmy. Touto zmenenou 
kultúrou a zmýšľaním sme sa sta-
li zlým príkladom pre ostatné kra-
jiny. Moderný človek sa riadi zá-
sadou, že kde idú všetci, alebo čo 
robia všetci, musím aj ja. Prispô-
sobili sme sa konzumnej kultú-
re, a iní sa učia od nás nakupovať  
a pracovať aj v nedeľu.

Pritom nejde len o pracovné 
voľno a zatvorené obchody. Ide  
o fakt, že sa vytratila podstata ne-
dele. A tou je jej náboženský roz-
mer, bez ktorého sa nedeľa za-
chrániť nedá. Ak sú doteraz re-
levantné ekonomické argumen-
ty, tak zrušením sviatočnej nede-
le padnú aj ekonomické výhody  
a profity jednotlivcov. Napr. mno-
hí dostávajú finančný príplatok za 
prácu cez sviatočný deň či nede-

ľu. Ak sa sviatok zruší, padne aj 
dôvod na finančný bonus. Nestačí 
poukaz len na voľný deň.

Nedeľa je predovšetkým osla-
va spomienky na život, utrpenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša Kris-
ta. Ide o zmysel našej existencie.  
O nič, alebo niečo, o budúcnosť  
a večnosť, alebo nezmyselnosť ce-
lého nášho snaženia, života a by-
tia. A to sa dotýka každého z nás. 
Ide o naše vykúpenie. Ak stratíme 
zmysel nedele, môže dôjsť k ne-
predstaviteľným škodám na živo-
te, kultúre a duši človeka.

Zaujímavé, že aj v Rusovciach 
je väčšina za zatvorené obchody. 
Stačí sa len spýtať, napr. aj sa-
motných predavačiek. Rodiny by 
mamy doma v nedele radi privíta-
li. Mohli by sme byť príkladom pre 
celé Slovensko, keby sme sa vráti-
li k takému potrebnému nedeľné-
mu pokoju, sviatočnej atmosfére 
a najmä k podstate každotýžden-
nej nedele. Na pravidelné víken-
dy by sme sa mohli tešiť ešte viac, 
než doteraz.

ThDr. Július Marián Prachár,  
farár

Už sa pomaly vraciame domov,  dovolenky sa končia. Boli sme rozbehaní – 
po Slovensku aj vo svete. Naša pravidelná autorka píšuca o Gerulate,  
Jarka Schmidtová, sa pod  vplyvom dovoleniek rozpísala o zaujímavej  
lokalite, ktorá však úzko súvisí s Rímskou ríšou – a tým aj s našimi Rusovcami.

Lode v jazere Nemi
História rusoviec

nený v zadnej časti plavidla, nechý-
bala „kolonáda“ s osadenými lavič-
kami. Vo vrakoch sa našli dokonca aj 
vodovodné potrubia, čo napovedá, že 
na lodiach boli aj fontány a záhrady. 
Obe lode boli zhotovené z borovico-
vého, jedľového a dubového dreva, čo 
je dôkaz najvyššej kvality remeselnej 
práce rímskych staviteľov.

Je tu doložené spájanie dosiek po-
mocou čapov, našla sa kamenná 
kotva, na odčerpávanie vody použí-
vali mechanické zariadenia – pum-
py, piestové pumpy, ventily z dreva 
a bronzu, bronzové kohútiky, našlo 
sa guľôčkové ložisko, ktoré mohlo 
slúžiť na spúšťanie kotvy alebo otá-
čanie sochy a podobne. Žiaľ, lode ne-
mali dlhý príbeh a čoskoro skončili 
na dne jazera. Niektoré historické 
zdroje tvrdia, že ich nechal potopiť z 
rozmaru sám Caligula, iné, že o po-

topenie sa postaral jeden z jeho ná-
stupcov, aby sa na Caligulu zabudlo.

 jazero bez vody?
 V období renesancie sa o týchto 

potopených lodiach, no žiaden po-
kus o vyzdvihnutie sa nevydaril. 
Úspešný bol až v roku 1932 Benito 
Mussolini, ktorý nariadil jednodu-
cho vypustiť vodu z jazera. Po troch 
rokoch odčerpávania vody (1929 – 
1932) sa konečne vraky lodí objavili! 
Našli napríklad aj prerazenú šachtu, 
ktorú vybudovali ešte kňazi Diani-
nej svätyne v 3. storočí pred n. l., aby 
vody jazera nikdy nezaplavili chrám. 
Lode boli zničené na konci 2. sve-
tovej vojny,  zachovala sa však do-
kumentácia a fragmenty z nich. Sú 
uložené v Museo delle Navi Roma-
ne, Nemi. 

Foto: autorka

Nemi je vulkanické jazero, ktoré leží 
asi 25 km od Ríma uprostred Albán-
skej vrchoviny. 

Okrem nádhernej prírody je toto 
jazero známe ako jedno z dôležitých 
kultových miest – v 3. storočí pred n. 
l. tu stál chrám Diana Nemorensis. 
Neskôr dal megalomanský cisár Rím-
skej ríše Caligula na jazere postaviť 
veľké, nádherné, luxusné lode.

krátky príbeh
Prvá tzv. palácová loď merala 67 m 

a bola určená ako rekreačné sídlo Ca-
ligulu a jeho družiny. V strede boli dve 
stavby prepojené chodbami. Voľný 
priestor plavidla zdobili mramorové 
stĺpy a sochy, mozaiky, bolo tu dokonca 
aj vykurovanie. Druhá loď mala o pár 
metrov viacej, niesla chrám pravdepo-
dobne zasvätený bohyni Diane umiest-

Dôležitá  
je tvorivá  
atmosféra

  roZHovor s riaditeľom ZŠ s mŠ

  Začína sa druhý rok v škole pod 
vaším vedením. Podarilo sa v ško-
le všetko upokojiť a naštartovať ju 
tým správnym smerom?

Myslím si, že áno. Podarilo sa upo-
kojiť nie práve najlepšiu atmosféru v 
škole, ako aj v materskej škole medzi 
rodičmi. Na uplynulý školský rok sme 
sa pripravili zodpovedne, zabezpeči-
li sme pedagogické zbory v ZŠ aj MŠ 
tak, aby bola výchovno-vzdelávacia 

činnosť plnohodnotne uskutočňovaná. 
Bolo to náročnejšie, lebo rodičia boli 
rozdrobení do viacerých skupín. Na-
šou dennodennou prácou sme ich pre-
sviedčali, že sme sa rozbehli správnym 
smerom. Vymedzili sa a určili základ-
né pravidlá komunikácie a spolupráce 
medzi vedením školy s materskou ško-
lou s pedagogickými zbormi, žiakmi, 
deťmi a ich zákonnými zástupcami. 
Od začiatku som aktívne komunikoval 

so zriaďovateľom školy s materskou 
školou, poslancami, ako aj zástupca-
mi rodičov cez triednych dôverníkov  
a novozvolených zástupcov rady 
školy.  Všetkým som vysvetľoval, 
aby nás hneď na začiatku nesúdili, 
ale dali nám čas a priestor na prá-
cu, lebo prišlo k veľkej obmene pe-
dagogických zamestnancov. Dnes sa 
nám ukazuje, že ideme postupný-
mi krokmi v pred a správnym sme-
rom. Viem, že sa nikdy nedá a ani 
nedokážeme na sto percent vyhovieť 
všetkým požiadavkám zákonných 
zástupcov – veď máme na starosti 
vyše 400 detí.   

  Ktorú zo splnených „úloh“  
v školskom roku 2016/2017 pokla-
dáte za najvýznamnejšiu a prečo?

Tých splnených úloh bolo viacero, 
treba zohľadniť, že nie sme samo-
statná škola, ale našou súčasťou je 
aj materská škola. Nedá sa ani jed-
noznačne povedať, ktorá z úloh je 
najvýznamnejšia. Osobne na prvé 
miesto radím vytvorenie pozitívnej 
klímy. Tá je dôležitá pre všetkých  
a vytváraná predovšetkým vzťahmi 
medzi aktérmi každodenného živo-
ta školy, materskej školy – od detí, 
žiakov cez učiteľov, vychovávateľky 
až po vedenie školy a rodičov. Druhá 

významná splnená úloha bola stabi-
lizácia pedagogických zborov v škôl-
ke, škole, ako aj ostatných nepeda-
gogických zamestnancov. Nový šat 
dostali vnútorné priestory,  triedy, 
vstupná hala a deti v septembri pri-
šli do vymaľovanej školy. Podarilo 
sa mi ďalej v spolupráci so zriaďo-
vateľom získať finančné prostried-
ky z ministerstva školstva a vyme-
niť staré okná v škole a  v telocvični.  
V škôlke sme zrekonštruovali sociál-
ne zariadenia pre dve triedy, zveľadi-
li exteriér areálu a doplnili ho o nové 
detské preliezačky a pohybové štú-
dium, ktoré plnohodnotne využíva-
né na výchovno-vzdelávaciu činnosť 
nielen škôlkarmi, žiakmi ZŠ. Naj-
mä spomínané aktivity pokladám za 
viacero významných splnených úloh 
v školskom roku 2016/2017. 

  V škole ste mnohé zanedbané 
veci riešili  takpovediac „za po-
chodu“. S čím ste mali najväčšie 
starosti?        

Riadim sa tým, že starosti sú na 
to, aby sa riešili ihneď – ako sa ho-
vorí – za pochodu, a to sa aj dialo. 
Neviem posúdiť, či to boli najväč-
šie starosti, no bolo potrebné celko-
vo zlepšiť vzťahy medzi pedagógmi  
a aj nepedagogickými zamestnanca-

mi  na všetkých úsekoch. Ďalej zlep-
šiť komunikáciu so zriaďovateľom,  
s poslancami a členmi ich komisií,  
a v neposlednom rade s rodičmi. 
Dôležité bolo zintenzívniť spoje-
nie so subjektmi, ktoré mali záujem 
prenajímať si priestory našej školy – 
ako sú ZUŠ-ky, CVČ, Benitim a ďalší 
záujemcovia s cieľom, aby bola ško-
la otvorená pre naše deti a rodičov. 

  V škole v Rusovciach to „žije“, 
presviedčame sa o tom aj z prí-
spevkov, ktoré uverejňujeme  
v novinách. Predsa len sú najdô-
ležitejšie študijné výsledky. Ako 
sú na tom naše deti v porovnaní 
s celoslovenskými výsledkami?

Ťažko sa k tomu vyjadruje, lebo 
príprava všetkých pedagógov na tes-
tovanie z matematiky a slovenského 
jazyka piatakov a deviatakov bola 
pre nás krátka a pre nový pedagogic-
ký zbor aj dosť náročná. Tejto úlohy 
sa učitelia zhostili dobre. Vedomos-
ti našich detí sú, myslím si, veľmi 
slušné. Pri celoslovenskom testovaní 
žiakov 5. ročníka boli naše výsledky  
v porovnaní s priemernou úspeš-
nosťou SR – národnému priemeru 
– lepšie o 3,5 až 7,7 %. Pri celoslo-
venskom testovaní žiakov 9. roční-

ka boli naše výsledky v porovnaní 
s národným priemerom SR slab-
šie o 2,1 % z matematiky a lepšie  
o 7,9 % zo slovenského jazyka.  
Výsledky testovania deviatakov sú  
v poslednej dobe trochu skresle-
né, lebo každoročne najlepší žiaci  
z 8. ročníka odchádzajú na gym-
náziá a niektorí žiaci sú už v čase 
testovania prijatí na stredné školy.  
Výsledky vždy ovplyvňuje viacero 
faktorov, no aj tak máme záujem do 
budúcna výsledky neustále zlepšo-
vať a patriť medzi školy, ktoré sú lep-
šie oproti národnému priemeru.

  Jedným z kritérií úspešnos-
ti žiakov je pokračovanie v štú-
diu na stredných školách. Kam 
sa naši deviataci najviac hlásili,  
o aké štúdium bol najvyšší záujem? 

Je to tak, ako vravíte: dnes je po-
trebné hlásiť sa na také školy, aby 
po ich skončení mali študenti uplat-
nenie na trhu práce a nerozširova-
li rady nezamestnaných. Naše deti 
sa hlásili hlavne na stredné odbor-
né školy, ďalej na obchodné akadé-
mie, elektrotechnické priemysel-
né školy, strednú zdravotnú ško-
lu. Dvaja žiaci,  ktorí už vedia, že 
by chceli po skončení  študovať na 

vysokej škole, sa hlásili na gym-
názium. Záujem žiakov bol pes-
trý a dominovali odborné a prie-
myselné školy. Nesmieme zabúdať, 
že sa nám hlásilo aj  sedem žiakov  
z 8. ročníka na gymnáziá – tí v no-
vom školskom roku už nebudú žiak-
mi našej základnej školy, ale budú 
pokračovať na nových školách.

 Vyskytla sa nejaká prihláška, 
ktorá vás prekvapila – nejaká 
menej zvyčajná študijná oblasť?   

Ani nie – zaznamenali sme dva 
menej zvyčajné študijné odbory: 
asistent výživy a grafik digitálnych 
médií.

  V Rusovciach sa rozrastá aj 
množstvo prváčikov, ktorí sa 
zapisujú  na školopovinnú do-
chádzku. Nemali ste tento rok 
problém s umiestnením záujem-
cov? Koľko máme prváčikov,  
a koľko celkovo bude v školskom 
roku 2017/2018 žiakov v škole?    

Áno, je to tak, Rusovce sa rozrasta-
jú a školopovinných detí pribúda. Zá-
ujemcov o navštevovanie našej školy 
bolo viacej. Než je momentálna kapa-
cita, na zápis ich prišlo 79. Treba si na 
druhej strane povedať, že nie všetci 

Pred rokom vstupoval Mgr. Rastislav Kunst na relatívne „rozbúre-
nú“ pôdu našej školy – výmena na riaditeľskom poste, ekonomické 
nezrovnalosti, doplnenie, resp. výmena pedagogických pracovníkov, 
obmedzené priestory... Dosť dôvodov na obšírnejší rozhovor, ktorý 
nám ochotne poskytol pred začiatkom nového školského roka. 

Tradičné 
stretnutie  
u starostu

Dôkazom toho, že nás zaujíma ži-
vot našich seniorov, sú aj pravidel-
né – a veľmi podnetné – stretnutia 
so starostom Dušanom Antošom. 
Sedemdesiatnici a starší občania 
narodení v prvom polroku sa s ním 
stretli  11. júla, za prvý polrok roku 
2017 ich pribudlo  osemnásť. Ta-
kýchto seniorov máme 155, do kul-
túrnej sály MÚ ich prišlo vyše se-
demdesiat. Každý si odniesol krás-
ny kvet od sponzorky podujatia Eri-
ky  Kovácsovej, ktorá kvety venuje 
pravidelne, a malý darček. Nechý-
bal kultúrny program v podaní detí 
zo ZUŠ pod vedením p. Gajdosecho-
vej, ani občerstvenie. Všetkým, kto-
rí tradične organizujú toto podu-
jatie, patrí srdečné poďakovanie, 
rovnako aj seniorom, ktorí nevá-
hali prísť.

Mária Jajcajová, MÚ

 i  seniori 

záujemcovia majú trvalý pobyt v Ruso-
viach – boli u nás na zápise aj detí z oko-
litých mestských častí a z priľahlého oko-
lia. V novom školskom roku otvárame 
dve prvé triedy a prijali sme všetky deti 
s trvalým pobytom. V dvoch prvých trie-
dach bude 24 detí.  Úplne presný počet 
žiakov sa do konca prázdnin ešte môže 
zmeniť, no mali by sme mať cca 315 žia-
kov v ZŠ a v MŠ to bude plný stav – čiže  
v piatich triedach 121 detí.

  Sú nejaké novinky, ktoré ste pre 
žiakov, resp. aj pre pedagogický 
zbor pripravili?    

Na túto otázku sa veľmi ťažko odpo-
vedá. Samozrejme, snažíme sa pripra-
viť pre všetkých určité novinky a pre-
kvapenia, ale keď ich teraz prezradím, 
už to nebudú novinky a ani prekvape-
nie. No niečo prezradiť môžem: žiaci  
v 1. až 3. ročníku budú mať pridanú ho-
dinu telesnej výchovy, čiže týždenne 
tri oproti doterajším dvom. Od nového 
školského roku budeme vydávať škol-
ský časopis, kde hlavnými prispieva-
teľmi budú naše deti, za dôležité po-
kladám aj to, že žiacky parlament bude 
mať autorské práva.

Za rozhovor ďakuje
Beata Vrzgulová
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Nový traktor s viacerými prídavnými zariadeniami je významným pomocníkom pracovní-
kov miestneho podniku Ruseko. Používaniu predchádzalo zaškoľovanie na jeho používanie Súčasťou aktivít je aj údržba námestia 

Z areálu základnej školy bol odstránený nepotrebný piesok

Príklad súčinnosti občanov a m. p. Ruseko: na základe upozornenia od občana 
bol operatívne odstránený spadnutý strom na cyklotrase

Pracovníci m. p. Ruseko často suplujú povinnosti firmy OLO, a. s.

Aj takí sme voči sebe: Stavebník si pomýlil nové parkovisko s dočasným 
zaujatím verejného priestranstva

 ruseko informuje

Text a foto: Branislav Straka a RUSEKO, m. p.




