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Aktuálne
Skončilo leto...
Skončilo leto, ak to vôbec bolo to správne
„leto“, s mnohými výkyvmi teploty a častými búrkami. So septembrom si ale každý
uvedomí, že je definitívne po prázdninách.
Ešte nedávno sa nejeden rodič zaoberal
myšlienkou, ako ich prežiť s deťmi, ktoré
zostali dva mesiace doma. Ale čas rýchlo letí a tak si už môžu vydýchnuť.
Priznám sa, že som si vydýchla aj ja,
lebo pohľad na veselú, na lavičke sediacu, alkohol popíjajúcu mládež počas
dňa, keď ich rodičia pracovali, sa mi nepáčil. Nepáčil sa mi ani ich spôsob trávenia voľného času v útrobách zdevastovanej Žitavy. A tak som veľmi rada, že
sa 2. septembra otvorili brány všetkých
škôl a život rodín sa vráti do zabehaných
koľají. Na prázdniny, na dni oddychu
a nových zážitkov si budú spomínať už
len naše deti, možno ešte starí rodičia,
keď ich domácnosti opäť stíchnu.
Ja len dúfam, že väčšina mládeže prežila pekné prázdniny, spoznali nové
miesta nášho pekného Slovenska, navštívili zaujímavé krajiny a tam stretli zaujímavých ľudí. Verím, že sa do školských
lavíc vrátili veselí, v plnom zdraví, bez
úrazov, oddýchnutí. Želala som si, aby si
veľa rodín našlo na seba čas pri spoločne strávených chvíľach, na ktoré počas
školského roka nebolo toľko príležitostí.
Čaká nás nový školský rok, plný práce,
učenia sa, ale aj rôznych spoločenských
aktivít. Hlavná časť vzdelávania a výchovy ostáva na školách, v ktorých naše „ratolesti“ trávia čas od 6,00 h ráno a častokrát až do 18,00 h popoludní.
A tak ako po iné roky, opäť aj tento
školský rok sme privítali nových žiakov,
prváčikov v sprievode svojich rodičov
a čoraz častejšie už i v sprievode starých
rodičov. Zaželajme im úspešný vstup do
neznámeho, rušného života v ich prvej
škole a ich rodičom spokojnosť z dosiahnutých výsledkov v prvom ročníku. Aj
tento školský rok opustia brány školy
žiaci, ktorí odchádzajú na stredné školy,
takže ich čaká rok učenia sa a zodpovednej prípravy na vstup do sveta dospelých. Školy, pedagógovia a ostatní
zamestnanci školy sú pripravení privítať
všetkých svojich žiakov a podieľať sa na
ich náročnej príprave pre život.
Skončilo leto... preto si navzájom zaželajme úspešný, nový školský rok
2014/2015!
PaedDr. Oľga Petrovská
zástupkyňa riaditeľky školy,
poslankyňa
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My ďakujeme za Vaše slová!

Spýtali sme sa
3 otázky na poslanca miestneho zastupiteľstva
Poslancovi miestneho zastupiteľstva Pavlovi
Drozdovi sme položili pár otázok v súvislosti
s jeho prácou poslanca, ale i životom občana
Vrakune.
Blížia sa nové komunálne voľby. Ako
by ste v krátkosti zhodnotili prácu
miestneho zastupiteľstva za uplynulé
volebné obdobie?
Po voľbách v novembri 2010 došlo k značnej obmene poslancov. Z bývalých poslancov miestneho zastupiteľstva zostali len
štyria „harcovníci“ a prišlo 11 nových poslancov vrátane mňa. Títo sa najprv museli zorientovať v novej situácii. Hneď na začiatku nám našu situáciu sťažilo niekoľko
„kostlivcov vypadnutých zo skrine“, ktorých nám zachovalo bývalé vedenie mestskej časti. Pani starostka podala na niektorých bývalých funkcionárov trestné oznámenia. Pri známej situácii v našej justícii však doteraz doriešené nebolo nič. Podarilo sa nám však z týchto pochybných
aktivít vyviaznuť bez väčších finančných
strát. Stálo nás to však veľa času a energie, ktoré sme mohli vynaložiť inde. Nie je
žiadnou novinkou, že Vrakuňa patrí k chudobnejším mestským častiam Bratislavy.
Naše rozpočtové príjmy sú v porovnaní
napríklad s Ružinovom, Novým mestom
alebo Starým mestom mnohonásobne
nižšie. Nemáme tu veľké podnikateľské
subjekty, ktoré by mohli cestou podielu na
dani z nehnuteľnosti priniesť do pokladne
Vrakune významné financie. Naopak, nevyhnutné výdajové položky na zabezpečenie základných funkcií, ktoré musí mestská časť financovať, sú s týmito mestskými časťami porovnateľné (dĺžka komunikácii 3. a 4. triedy, rozsah nákladov na
vodné a stočné, náklady na základné
školstvo a materské školy atď.) Táto ekonomická realita nás veľmi rýchlo vyliečila
z ilúzií, že všetky naše zámery, s ktorými
sme išli ako kandidáti na poslancov do volieb, budeme schopní aj v plnej miere naplniť. Mali sme dve možnosti. Buď ísť cestou ďalšieho zadlžovania už i tak zadĺženej
mestskej časti a realizovať všetko, čo by
sme chceli s heslom „Po nás potopa“ alebo ísť cestou vyrovnaného rozpočtu, kde
máme výdavky plne kryté príjmami, s postupným oddlžovaním, pričom však budeme musieť obetovať časť našich predsavzatí. Zvolili sme druhú cestu. Obetovali
sme časť svojich zámerov na menej dôležité veci a určili si priority plného finančného zabezpečenia rozhodujúcich a nevyhnutných funkcií, ktoré musí mestská
časť plniť. Za priority sme si každoročne
stanovili riadne fungovanie škôl a predš-

kolských zariadení, opravu a obnovu cestných komunikácií, zabezpečenie funkčnosti zdravotného strediska a zabezpečenie čistoty a poriadku. Pokúšali sme sa
získať aj ďalšie finančné prostriedky na
rozvoj mestskej časti cestou projektu
ISRMO, ktorého správcom je Ministerstvo
pôdohospodárstva v koordinácií s Bratislavským samosprávnym krajom. Náklady
na tieto projekty však neboli vynaložené
zbytočne, je celkom reálny predpoklad, že
prostriedky na rozvojové programy v rámci
ISRMO získa naša mestská časť koncom
roku 2014 a v roku 2015. Z týchto dôvodov si dovoľujem povedať, že sme našu
Vrakuňu spravovali veľmi zodpovedne
a v rámci možného vykonali takmer všetko, čo bolo možné a reálne vykonať.
Je o vás známe, že sa vo veľkej miere
angažujete za podporu nášho futbalového klubu ŠK Vrakuňa zo strany
našej mestskej časti. Prečo až tak
veľmi?
Povinnosť podporovať športové aktivity
pre samosprávu obce vyplýva priamo zo
zákona o obecnom zriadení, a to konkrétne z §5 ods. 3 písm. h zákona, kde zákon
stanovuje, že povinnosťou obce je vytvárať podmienky na telesnú kultúru a šport.
Futbalový klub ŠK Vrakuňa bol založený
v roku 1939 a ako jeden z mála futbalových klubov v jednotlivých mestských častiach Bratislavy sa zachoval až do dnešných dní. Všetci poslanci nášho miestneho zastupiteľstva mali vo svojom volebnom programe slogan „Vezmi loptu, nie
drogu“. Drvivá väčšina rodičov v našej
mestskej časti patrí do skupiny ľudí, ktorá
nemá peňazí nazvyš a nemôže zabezpečiť
svojim deťom nevyhnutné materiálne a finančné zabezpečenie pre ich športové vyžitie v takých športových odvetviach ako
napríklad hokej, tenis či golf. Na futbal
však stačí kúpiť dieťaťu kopačky, chrániče
a loptu. Preto sa tomuto športu môžu venovať aj deti z chudobnejších rodín. Sám
som hrával futbal za ŠK Vrakuňa a prešiel
v ňom od žiačikov až po mužstvo dospelých a viem z vlastných skúseností, čo som
vďaka tomu získal. Celá priama finančná
dotácia, ktorú mestská časť poskytuje
nášmu futbalovému klubu (celkom
10.000 € ročne) je použitá výhradne na
zaplatenie médií (elektrina, voda, plyn,
atď.) Neplatia sa z toho žiadne odmeny

funkcionárom ani žiadne prestupové čiastky za dospelých futbalistov. Ak by sme
mládež nepodchytili, tieto deti by pravidelne netrénovali a nehrali zápasy, ako by
trávili svoj voľný čas? Nehrozilo by, že niektoré z nich by namiesto zdravého pohybu
na čerstvom vzduchu vysedávali doma pri
počítači alebo nepadli, čo je horšie, do siete drogových dílerov, s čím máme vo Vrakuni veľmi zlé skúsenosti? Som pevne
presvedčený, že si náš futbalový klub zaslúži za to, čo pre naše vrakunské deti
robí, ešte väčšiu podporu, ako mu v súčasnosti môžeme dať.
Teraz otázka na telo. Povráva sa, že
u niektorých zamestnancov miestneho úradu sa netešíte mimoriadnej obľube. Čo vy na to?
Vo svojej práci poslanca sa riadim krédom: Úradník je tu pre občana, nie občan
pre úradníka. Úradník by mal v svojej práci
konať tak, aby vychádzal občanovi v ústrety a pomáhal mu prekonávať administratívne prekážky pri riešení jeho oprávnených požiadaviek. Zdôrazňujem slovo
„oprávnených“, t.j. úradník by nemal riešiť
to, čo nemá v kompetencii riešiť a čo nie je
oprávnené. To však musí občanovi vysvetliť. Často sa na mňa ako poslanca obracajú naši občania so žiadosťou o pomoc pri
riešení svojich problémov. Ako poslanec
mám právo kontrolovať resp. požiadať
našu miestnu kontrolórku, aby preverila,
ako sa s problémom občana jednotliví
pracovníci miestneho úradu vysporiadali.
To aj veľmi často robím. Veľmi ma rozčuľuje, ak niektorý úradník buď z pohodlnosti
alebo neznalosti rieši záležitosti byrokraticky, povrchne alebo ich nerieši vôbec, či
porušuje svoje kompetencie. V takom prípade ho na zasadnutí miestneho zastupiteľstva tvrdo kritizujem a žiadam od našej
pani starostky alebo prednostu miestneho úradu, ktorí môžu takéhoto úradníka
vo svojej kompetencii správne usmerniť,
aby tak konali. Nie vždy sa to stretáva
u tých, ktorým som takto „šliapol na otlak“
s pochopením. Myslím si, že tak ako ja,
i väčšina poslancov sa snažíme pristupovať k práci zodpovedne, snažíme sa navrhovať riešenia so znalosťou veci, podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia,
nezištne a včas. Takto by mali k svojej práci pristupovať i pracovníci miestneho úradu. Mnohí tak aj robia, no bohužiaľ nie
úplne všetci. A tí, čo tak nerobia, majú občas so mnou problém. To je vlastne odpoveď na Vašu otázku.
Za odpovede Vám
v mene redakcie ďakujem.
Mgr. Monika Šťastniaková
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Aktivity mestskej časti

Z rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
16. septembra 2014 sa poslanci stretli na svojom prvom
poprázdninovom rokovaní Miestneho zastupiteľstva, aby sa
zaoberali viacerými zaujímavými bodmi programu, ktoré Vám
bližšie prinášame v nasledovnom príspevku. Ďakujeme prednostovi úradu pánovi Ing. Vladimírovi Mrázovi za poskytnuté
informácie.
V poslednom čísle Vrakunských novín
sme sa zaoberali otázkou II. rozpočtovej zmeny pre rok 2014. Na rokovaní
bol predložený návrh na III. zmenu
rozpočtu MČ Vrakuňa. Môžete nám
prosím tento návrh priblížiť?
Miestnemu zastupiteľstvu sa predkladal
návrh III. rozpočtovej zmeny vybilancovaný v celkovej výške príjmov a výdavkov
7 516 789 EUR. Na základe rokovania komisie Financií a legislatívnej sa do tohto
návrhu zapracoval i výdavok týkajúci sa
opravy havarijného stavu strechy na MŠ
Kaméliova v odhadovanom rozpočtovom
náklade 5 000 EUR a nákup zariaďovacích predmetov do novovytvorenej triedy
elokovaného pracoviska MŠ Šíravská vo
výške 3 500 EUR. Tieto sme navrhli kryť
z očakávaného navýšenia príjmov z nájmov nebytových priestorov od Spokojného
bývania s. r. o.
Predmetom III. rozpočtovej zmeny v príjmovej časti bolo:
1. Spresnenie príjmovej položky daň za
zaujatie verejného priestranstva podľa
skutočnosti – zvýšenie o 10 000 EUR.
2. Prevod 17- tich bytov zo Spokojného
bývania na Miestny úrad od 1. 6.
2014, t.j. príjmy od nájomcov bytov
v zmysle uzatvorených nájomných
zmlúv, t.j. navýšenie v príjmovej časti
podľa aktuálneho predpisu príjmov za
byty + 25 760 EUR, príjmy získané na
základe príkaznej zmluvy zo Spokojným bývaním k 1. 6. 2014 (zníženie
rozpočtu o 1 445 EUR).
3. Spresnenie očakávaných príjmov aj
výdavkov na všetky voľby v roku 2014,
zvýšenie o 15 400 EUR.
4. Zvýšenie kapitálového príjmu z predaja pozemku podľa skutočne získaného
príjmu + 3 260 EUR.
5. Zmena účelu zapojenia rezervného
fondu z digitálnej mapy na projektovú
dokumentáciu objektu Bodvianska.
Vo výdavkovej časti:
1. Súvisiace výdavky s príjmami za voľby
už s odhadom na komunálne voľby
15. 11. 2014, zvýšenie o 15 400 EUR.
2. Výdavky za služby súvisiace s prevodom 17-tich bytov v zmysle výpočto-
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vých listov + 25 760 EUR a celkové
spresnenie sledovania výdavkov na
byty a nebytové priestory.
3. Čiastkový presun úspor miezd vykázaných k 30. 9. 2014 na Miestnom úrade (na doplnenie odmien v jednotlivých strediskách).
4. Spresnenie potrebných prostriedkov
na odchodné a odstupné na Miestnom
úrade, opatrovateľkám a starostke.
5. Riešenie žiadosti ZŠ Železničná
o prekvalifikáciu bežných výdavkov
školy z vybratého stravného za žiakov
na kapitálové na zakúpenie elektrickej smažiacej panvice do školskej jedálne v čiastke 3 600 EUR.
6. Potrebné dofinancovanie položky na
zmluvné zabezpečenie verejného obstarávania, zvýšených výdavkov na
poštovné a iné menšie presuny medzi
položkami.

7. V kapitálových výdavkoch spresnenie
výdavkov na detské ihrisko Kríková
a rozšírenie kapacity o jednu triedu
v MŠ Šíravská na základe skutočnej
výšky fakturovaných prác.
Okrem toho ste na zastupiteľstve preberali konsolidovanú výročnú správu
MČ za rok 2013. Poviete nám viac informácií, ktoré by nás mohli zaujímať?
Na základe stanoviska audítora: „MČ
viedla v roku 2013 účtovníctvo v rozsahu
a spôsobom ustanoveným zákonom NR
SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v platnom znení, ktorý upravuje rozsah,
spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva. MČ takisto v plnom rozsahu rešpektovala rámcovú účtovú osnovu a postupy účtovania v znení Opatrenia MF SR
zo 17.decembra 2008 č. MF/25189/2008311 (FS 13/2008)a v znení Opatrenia MF
SR z 96. decembra 2009 č. MF
/24240/2009-31( FS 15/2009) záväzné
medziiným aj pre obce, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovej osnove.“
MČ zostavila za účtovný rok 2013 riadnu
účtovnú závierku k 31. 12. 2013 a konsoli-

Konsolidovaná Súvaha – bilancia aktív a pasív
Aktíva a pasíva
Neobežný majetok spolu (netto)
z toho: dlhodobý nehmotný
dlhodobý hmotný
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho: zásoby
pohľadávky dlhodobé
pohľadávky krátkodobé
finančné účty
Časové rozlíšenie
Majetok spolu
Vlastné imanie spolu
z toho: oceňovacie rozdiely
fondy
výsledok hospodárenia
Záväzky spolu
z toho: rezervy
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
v tom: dodávatelia
bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
Vlastné imanie a záväzky spolu

PS k 1. 1. 2013
16168682,08
89882,04
16058850,04
19950,00
23371371,16
13901,06
8334250,65
6800680,39
8135344,51
11021,79
39551075,03
16629194,91
0
734623,00
15894571,91
22742373,59
213748,64
0
8441,48
8447077,07
1068474,09
14073106,40
179506,53
39551075,03

KS k 31. 12. 2013
17761373,30
122526,76
17618896,54
19950,00
1602586,62
17599,35
0
246409,72
1327203,44
13371,48
19377331,40
18197443,04
0
707223,00
17490220,04
1022590,67
239511,18
0
12185,82
571314,79
152994,69
199578,88
157297,69
19377331,40

Aktivity mestskej časti
Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát
Náklady
Náklady spolu
z toho: Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzku
Odpisy, rezervy a opravné položky
Finančné náklady
Náklady na transfery
Výnosy spolu
z toho: Tržby za vlastné výkony a tovar
Daňové a colné výnosy a poplatky
Ostatné výnosy
zúčtovanie rezerv a oprav položiek
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
Výnosy z transferov
Splatná daň
Výsledok hosp. po zdanení

účtová
Skutočnosť
skupina k 31. 12. 2012
7027137,36
50
1139802,80
51
641077,24
52
4119070,38
53
26644,43
54
279899,85
55
772955,36
56
38918,30
58
8769,00
7477468,90
60
1164801,44
63
2588139,67
64
1563075,08
65
169194,44
66
46050,42
67
5625,05
69
1940582,80
59
19993,32
430338,03

dovanú účtovnú závierku, ktorej obsahom je
súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Blížia sa komunálne voľby. Chceli by
ste obyvateľom Vrakune zdeliť nejaké dôležité informácie v tejto súvislosti?
Novembrové voľby, ktoré nás čakajú so
sebou nesú i povinnosti a zodpovednosť
voči legislatíve, ktorá je rovnaká pre všetkých. Každý kandidujúci subjekt môže počas volebnej kampane vylepovať volebné
plagáty a iné nosiče informácií len spôsobom určeným VZN č. 3/2014 zo dňa
16. 09. 2014 a to len na betónových skružiach umiestnených na týchto verejných
priestranstvách:
– Poľnohospodárska ul. č. 22 – Šíravská
ulica
– Pešia zóna
– Čiernovodská ulica (pri vežiakoch)
– Vážska ulica č. 23
– Žitavská ulica (pri stánku PNS)
– Čiližská ulica č. 1 (pri vežiaku)
– Toplianska ulica (pred X restaurantom)
– Stavbárska ulica (pri Talline),
– Toryská ulica 18 (pri VÚB)
– Rajčianska ulica č. 2 –Železničná ul.
– Stavbárska ulica – Hradská ul.
– Stavbárska ulica – Hradská ulica (pri
„Pentagone“)
– Poľnohospodárska ulica č. 51
– Majerská ulica č. 3
– Hradská ulica č. 122
– Hrušovská ulica.
Chcel by som touto cestou vyzvať všetky
kandidujúce subjekty k dodržiavaniu zásad
a nevylepovať plagáty a iné propagačné

Skutočnosť
k 31. 12. 2013
7225374,77
1167628,95
658637,87
4193933,63
25070,19
254971,41
875307,14
36589,58
13236,00
6611003,36
1084754,32
2595384,23
717057,39
183684,67
38252,41
124,86
1991745,48
12890,69
-627263,17

materiály na brány domov, steny budov
a iné zariadenia, ako sa to častokrát stáva.
Viac informácií každý záujemca získa z už
spomínaného VZN, ktoré je k dispozícii na
web stránke MČ alebo priamo na úrade.
V súvislosti s vytvorením elokovaného pracoviska MŠ Kríková v nebytových priestoroch ul. Bodvianska sme
už v predchádzajúcich číslach Vrakunských novín písali. Je v tejto veci niečo nové, čo by našich čitateľov mohlo
zaujímať?
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa na svojom riadnom
zasadnutí dňa 24. 06. 2014 prijalo uznesenie č. 683/2014, ktorým v časti „A“
schválilo zámer vytvorenie elokovaného
pracoviska MŠ Kríková v nebytových priestoroch ul. Bodvianska, ktoré je tohto času
využívané pre voľnočasové aktivity Vrakuňa. Zároveň schválilo zámer premiestnenia aktivít centra na ul. Bodvianska do
voľných nebytových priestorov objektu
Poľnohospodárska 27B. V časti „B“ tohto
uznesenia ma MZ zaviazalo vypracovať
harmonogram vecného, časového a finančného zabezpečenia realizácie tohto zámeru, v termíne do najbližšieho rokovania
MZ. Cieľom tohto zámeru je vytvorenie dostatočných kapacít Vrakune pre umiestňovanie detí predškolského veku v zariadeniach MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
Vrakuňa. Ďalším cieľom bolo využitie nebytových priestorov v objekte 221 – Poľnohospodárska 27B na voľnočasové aktivity
MČ v súčasnosti uskutočňovaných na ul.
Bodvianska a tým zefektívniť prevádzkové
výdavky oboch nehnuteľností.

Na základe toho som vypracoval Harmonogram vecného, časového a finančného
zabezpečenia v roku 2015. Vzhľadom na
to, že k realizácii zámeru schváleného
miestnym zastupiteľstvom v časti zriadenia
plnohodnotnej materskej školy – elokovaného pracoviska na Bodvianskej v súčasnosti mestská časť nedisponuje potrebnou
projektovou a stavebno-technickou dokumentáciou, navrhujem nasledovanú časovú postupnosť krokov:
– Spracovanie stavebno-technickej projektovej dokumentácie ako podkladu
pre stavebné konanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z IROP – Vzdelávacia infraštruktúra
MŠ, programovacie obdobie 2014 –
2020 a jeho zaradenie do zásobníka
projektov Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho
kraja. Termín: december 2014.
– Prerokovanie finančnej náročnosti realizácie zámeru a jeho zaradenie medzi
priority rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2015. Termín:
december 2014.
– Zaradenie zámeru do plánu verejného
obstarávania na rok 2014. Termín: január 2015.
– Inžiniering a investorská príprava zámeru pre stavebné konanie. Termín:
marec 2015.
– Proces verejného obstarávania zhotoviteľa realizácie zámeru. Termín: jún 2015.
– Realizácia premiestnenia voľnočasových aktivít z Bodvianskej na Poľnohospodársku 27B. Termín: jún 2015.
– Realizácia
rekonštrukčných
prác
v zmysle stavebno-technickej dokumentácie v I. etape (rekonštrukcie sociálnych zariadení, stavebno-technické
úpravy tried a sfunkčnenie hospodárskeho pavilónu – školskej jedálne).
Termín: jún – august 2015.
– Kompletizácia dokumentácie pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na I. a II. etapu rekonštrukcie Bodvianska, vrátane školského
areálu, výmeny okien, rekonštrukcie
strechy, zateplenia objektu a zariaďovacích predmetov. Termín: priebežne
do vyhlásenia výzvy.
– Podanie žiadosti a procesy vyhodnotenia, následné procesy verejného obstarávania. Termín: 2015-2016.
Ako vyplýva z postupnosti krokov a ich
časového rozloženia cez viacero rozpočtových rokov Vrakune i náväznosť na viaczdrojové financovanie, ktoré predpokladá
i spoluúčasť župy a úspešnosť pri získaní
nenávratných príspevkov z európskych
fondov, považujem tento zámer za vyslovene koncepčný, avšak nesmierne dôležitý
a náročný do budúcnosti.
Ing. Vladimír Mráz
prednosta MÚ Vrakuňa
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Aktuálne
Bezplatný odvoz
polystyrénu v Bratislave
Pôvodcovia odpadu majú problém
s umiestňovaním polystyrénu do zberných nádob a to z dôvodu jeho zaradenia, ako i kvôli jeho objemu. Polystyrén
vhadzujú do zberných nádob na plasty
a v závode triedeného odpadu je potrebné tento druh odpadu vytriediť od plastov.
Z dôvodu sprevádzkovania nového lisovacieho zariadenia RUNI SK 370 H, ktoré
je určené na zhutňovanie rôznych materiálov, hlavne EPS (EPS zhutňuje až 50x),
sme pristúpili k ponuke bezplatného odvozu tohto druhu odpadu.
Podmienky bezplatného odvozu polystyrénu:
– minimálny objem – 1 m3,
– musí byť čistý, nesmie obsahovať iné
zložky (stavebný odpad, komunálny
odpad, lepidlá, lepiace pásky a pod.),
– nahlásenie odvozu musí byť minimálne 48 hodín vopred.
Odvoz polystyrénu si môžete objednať cez web stránku www.olo.sk alebo cez zakazka@olo.sk.
Polystyrén bude spoločnosť odvážať
špeciálne upraveným (zaplachtovaným)
vozidlom IVECO.
Objednávky na pravidelný odvoz alebo
požiadavky na pristavenie VKK sa budú
riešiť individuálne formou zmluvy.
Nakládku polystyrénu na korbu vozidla
IVECO zabezpečí posádka OLO a.s.
Odpad musí byť pripravený maximálne
5 metrov od miesta pristavenia vozidla.
Všetky subjekty budú môcť priviesť
a bezplatne odovzdať polystyrén aj
v zbernom dvore OLO a.s. v neobmedzenom množstve.
Mgr. Oľga Dolhá
Referent životného prostredia

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 25. októbra 2014 obyvateľom
Vrakune bezplatne odvezieme
nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?
1. Najneskôr do 22. októbra 2014
kontaktujte Miestny úrad mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa:
– počas úradných hodín na tel. čísle:
02/4020 4824
– non-stop e-mailom:
dolha@vrakuna.sk
2. Nahláste nasledovné údaje:
– druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
– meno, priezvisko, telefonický kontakt
a presnú adresu, z ktorej potrebujete
spotrebiče odviezť
3. V deň zberu 25. októbra 2014 do
8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu paneláka resp. za
bránu rodinného domu. Nevykladajte ho na ulicu alebo k ceste.
V prípade, že elektroodpad vyložíte von, zoberú ho nelegálny zberači. Tí ho neodborne rozoberú, nepredajné komponenty odhodia

Výzva
Žiadame obyvateľov Vrakune, aby nevyhadzovali objemný odpad ku kontajnerovým
stanovištiam. Existuje Zberný dvor na Ihličnatej ul. kde môžu obyvatelia takýto odpad
bezplatne odovzdať. V rámci jesennej zmeny budú pristavené kontajnery na objemný
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odpad, ktoré slúžia na zbavenie sa napríklad veľkých kusov nábytku. Za znečistenie
verejného priestranstvá môže byť totiž uložená pokuta vo výške 160 EUR.
Mgr. Oľga Dolhá
Referent životného prostredia

a vytvoria čierne skládky vo Vašom okolí.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať
nahlásený odpad do 15:00, kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu:
0911 250 211.
Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky apod.) patria do zberu.
Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva
k ochrane životného prostredia.
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako
sprostredkovateľ v mene kolektívnej organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Vždy máme
druhú možnosť
O tom, ako sa občania dokážu sami postarať o svoje okolie, svedčí fotografia
z Rajeckej ulice č. 13 – 15.
Ďakujeme!
Mgr. Oľga Dolhá
Referent životného prostredia

Informujeme
Jesenné upratovanie 2014
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách
V zmysle § 4 VZN č.8/2013 MČ Bratislava -Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a v termínoch:

Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín
Dňa 22. 9. 2014 – 23.9.2014
Malodunajská ul. 9, Platanová ul. – Priehradná, Arménska ul. – Podunajská ul.

Dňa 6. 10. 2014 – 7. 10. 2014
Hradská ul. 122 – Estónska parkovisko,
Píniová ul. parkovisko, Brezová 5/A

Dňa 14. 10. 2014 – 15. 10. 2014
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri šport. ihrisku, Rajčianska ul. 8, Toplianska ul. 2

Dňa 23. 9. 2014 – 24. 9. 2014
Železničná ul. 5, Priehradná ul. – Hradská ul., Šípová ul.

Dňa 7. 10. 2014 – 8. 10. 2014
Majerská za koľajnicami – záhrady, Anizová ul. – Podpriehradná ul. Stavbárska
ul. pri trafostanici

Dňa 15. 10. 2014 – 16. 10. 2014
Toryská ul. 21, Toryská ul. 22 – Bodvianska ul., Rajčianska ul. 28–32

Dňa 29. 9. 2014 – 30. 9. 2014
Hrušovská ul. – Marhuľová ul.
Dňa 30. 9. 2014 – 1. 10. 2014
Priehradná ul. – Tymianová ul. Rebarborová ul. 51, Železničná ul. parkovisko pri
zberných surovinách

Dňa 8. 10. 2014 – 9. 10. 2014
Hradská 87 – roh Stavbárska ul. Čiližská
ul. 2, Čiližská ul. 26
Dňa 13. 10. 2014 – 14. 10. 2014
Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul. 20,
Žitavská ul. 2 zboku pri garážach

Dňa 20. 10. 2014 – 21. 10. 2014
Stavbárska pri Talline, Kríková ul.7, Rajecká ul. 2
Dňa 21. 10. 2014 – 22. 10. 2014
Poľnohospodárska ul. 22, Rajecká ul. 16,
Bučinová ul. 16
Dňa 22. 10. 2014 – 23. 10. 2014
Jedľová ul. 2

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad.
Rastlinný odpad a konáre dávajte vedľa kontajnera.
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná , oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu , na internete a vo Vrakunských listoch.
Ing.Vladimír Mráz
Prednosta

Právne poradenstvo
Odpoveď vypracoval
JUDr. Peter Šrobár,
advokát, špecializuje
sa na právne poradenstvo v oblasti samosprávy, je právnym
poradcom mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa a viacerých ďalších mestských častí

Vrátenie daru
Som bezdetná vdova a mám dvoch synovcov. Jeden zo synovcov ma v minulosti často s rodinou navštevoval, pomáhal
mi s nákupmi alebo ma odviezol k lekárovi. Keďže som synovca a jeho rodinu
mala rada, rozhodla som sa darovať mu
môj pozemok, ktorý mi darovali rodičia.
Po čase začal mať môj synovec problém
s nadmernou konzumáciou alkoholu
a hraním automatov, odcudzil sa celej
rodine a postupne jeho návštevy prestali. Keďže som svojho synovca mala
a mám rada, snažila som sa mu pomôcť
a viackrát som ho nabádala, aby vyhľadal odbornú pomoc a podstúpil liečenie.
Synovec na moje rady a snahu pomôcť
mu reagoval neslušným verbálnym prejavom, búchaním do stola a viackrát ma
hrubo verbálne pourážal. Keďže synovec
je gambler, bojím sa, aby nepredal darovaný pozemok, na ktorom chcel pôvodne
postaviť rodinný dom. Taktiež sa mu sna-

žila dohovoriť aj moja sestra, jeho matka, na ktorej rady reagoval nevhodným
a neslušným spôsobom.
Darovanie upravuje Občiansky zákonník
tak, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten
dar prijíma. Jedná sa o bezodplatný záväzkový vzťah, prostredníctvom ktorého obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. V prípade, ak je
darom nehnuteľnosť, musí byť zmluva písomná a účastník zmluvného vzťahu je povinný podať návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
V prípade, ak ste darovali pozemok svojmu synovcovi a ten sa k Vám správa tak,
že hrubo porušuje dobré mravy, je potrebné, aby ste ho najskôr písomne vyzvali
na vrátenie daru s uvedením dôvodov, pre
ktoré žiadate vrátenie daru. Jedným zo zákonných dôvodov na vrátenie daru je, ak
sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Je teda zrejmé, že nepostačuje napríklad nevďačnosť obdarovaného, ale musí sa jednať o porušenie dobrých mravov značnej intenzity, ktoré je
možné kvalifikovať ako hrubé porušenie
dobrých mravov. Nie je teda postačujúce,
ak Vás synovec prestal voziť k lekárovi alebo Vám prestal pomáhať s nákupmi. Taktiež nie je postačujúcim dôvodom Vaša
vedomosť o jeho závislosti od výherných

automatov. Opakujúci sa hrubý verbálny
útok smerujúci voči Vašej osobe by naopak už bolo možné kvalifikovať ako hrubé porušenie dobrých mravov. Taktiež postačuje hrubé porušenie dobrých mravov
voči Vášmu súrodencovi, keďže sa jedná
o osobu blízku, ktorá je členom Vašej rodiny.
Upozorňujem, že na opätovný zápis vlastníckeho práva k pozemku do katastra
nehnuteľností nepostačuje doručenie písomnej výzvy obdarovanému synovcovi na
vrátenie daru, ale je potrebné spísať inominátnu písomnú dohodu s obdarovaným
synovcom o vrátení daru. Dovoľujem si
Vám touto cestou odporučiť, aby ste po doručení písomnej výzvy na vrátenie daru
prípadne iniciovali stretnutie s obdarovaným synovcom za účasti ďalších členov
rodiny, prípadne právneho zástupcu, na
ktorom by ste sa spoločne dohodli na ďalšom postupe. Ak by došlo k spísaniu dohody o vrátení daru, takáto dohoda sa zapíše
do katastra nehnuteľností záznamom,
prostredníctvom ktorého správny orgán
opätovne zapíše osobu darcu ako vlastníka pozemku. Podpis synovca na dohode
o vrátení daru je potrebné úradne overiť.
V prípade, ak nedôjde k spísaniu dohody
o vrátení daru, bude potrebné, aby ste sa
domáhali vrátenia daru prostredníctvom
návrhu na vecne a miestne príslušný súd.
Ako navrhovateľka v konaní pred súdom
ste povinná uniesť dôkazné bremeno na
preukázanie Vašich tvrdení.
JUDr. Peter Šrobár
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Zo života škôl
Už 3. ročník projektu „Ľudský život je to
najcennejšie, čo máme“

SPRÁVAJ SA NORMÁLNE

V

základnej škole na Žitavskej ul. č. 1 sa
ešte v júni konal už 3. ročník projektu
„Ľudský život je to najcennejšie, čo máme“
v súčinnosti s Mestskou políciou hlavného
mesta SR Bratislavy pod záštitou PhDr. Petra
Plevu, s hasičským zborom G4S Fire Services
(SK), s.r.o, s Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia, OÚ Bratislava a so Slovenským
červeným krížom, územný spolok Bratislava
– mesto. Projekt sa uskutočnil v súvislosti
s realizovaním prierezovej témy Štátneho
vzdelávacieho programu dopravná výchova, ochrana života a zdravia
Jednotlivé záchranárske zložky pripravili pre
žiakov odborné prednášky s interaktívnymi
ukážkami ich práce. Na jednotlivých stanovištiach sa postupne vystriedali žiaci I. aj II. stupňa. Všetci sme sa presvedčili, že oheň je síce
dobrý sluha, ale zlý pán, najmä v prípadoch
neopatrného zaobchádzania s otvoreným ohňom. Poskytnúť človeku masáž srdca a umelé dýchanie a neraz zachrániť ľudský život
vôbec nie je ľahké. Často je nad ľudské sily,
keď sa záchranári musia v neprístupnom teréne dostať k zranenému človeku a poskytnúť mu prvú pomoc.
Ukážky z oblasti civilnej ochrany boli zamerané na organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne
v záchrane osôb, v poskytnutí predlekárskej
a lekárskej pomoci, vo vyslobodzovaní osôb
a v odsune ranených, organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby, ako
aj poskytovanie núdzového zásobovania

V

a núdzového ubytovania, zabezpečovanie
a vykonávanie ukrytia a evakuácie...
Pre žiakov prvého stupňa Mestská polícia
zabezpečila prenosné dopravné ihrisko, kde
si prakticky mohli preveriť svoje nadobudnuté
vedomosti z dopravnej výchovy. Každý zo žiakov, ale aj pedagógov mal možnosť prakticky
si vyskúšať prácu záchranárov.
Ľudský život je skutočne to najcennejšie, čo
máme. Nič ho nenahradí, ani bohatstvo...
Preto nehazardujme so životom a vážme si
ho, lebo jeho hodnota je neoceniteľná...
Mgr. Renáta Matúšková, ZŠ Žitavská 1

„Vršatecké dobrodružstvo“

Z

ačiatkom júna sme strávili krásne chvíle
v Škole v prírode pod zrúcaninami hradu
Vršatec. Z okien hotela Vršatec sme videli
hradné múry a každý večer spoza nich vychádzal veľký mesiac. Príroda nám hneď v prvý
deň dodala silu a energiu. S úsmevom na
tvári sme zvládali turistické vychádzky do
najbližšieho okolia. Na chvíľu sme sa stali
malými pútnikmi a navštívili sme pútnické
miesto, ktoré spája moravskú a slovenskú
stranu. Osviežil nás prameň horskej bystrinky
a zaujali nás informácie
z tabule náučného chodníka.
Najveselšie nám však
bolo na „Vršateckom jarmoku“. Deti sa aktívne zúčastnili rôznych športových
aktivít a súťaží. Za zvládnutie disciplín dostávali
žetóny a tie boli ich platidlom na jarmoku. Pod šiatrom si potom našli na predaj sladkosti, zápisníčky, tričká, lopty, šiltovky
a iné zaujímavé veci. Deň sme ukončili narodeninovou oslavou. V daný týždeň sme mali
až troch narodeninových a štyroch meninových oslávencov. Nechýbali ani 2 obrovské
torty, sfukovanie sviečok a darčeky od detí.
Záverom zazneli známe piesne, ktoré roztancovali všetkých žiakov.
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Celodenným výletom sme si zopakovali to,
čo sme sa naučili o Trenčíne na hodinách
Vlastivedy. Trenčiansky hrad, jeho história
a slová sprievodkyne nám zostanú dlho v našej pamäti.
V druhej polovici nášho pobytu bola ešte
skvelá opekačka, popoludnie tvorivých dielní
a na pamiatku si každý vymaľoval veselé tričko. Špinaví od farieb, no spokojní so svojim
„umeleckým dielom“.
Tieto zábery svedčia o tom, že naša celá
skupina tohtoročnej
ŠvP najradšej tancuje. Pozvanie medzi
nás prijal tanečník
Miro Žilka zo skupiny
Old School Brothers.
Dopoludňajšia „škola tanca“ sa ukončila
tanečnou súťažou
a výhercovia dostali
osobne od Mirka
podpísané DVD.
Celý týždeň bol plný zážitkov, dobrodružstiev a milých prekvapení zo strany učiteliek,
vychovávateľky a našej skvelej zdravotníčky.
Týmto im chcem poďakovať za ich dobrú náladu, spoluprácu a elán počas „vršateckých
dobrodružstiev“.
Mgr. Jaroslava Sabolová,
vedúca ŠvP, ZŠ Žitavská

našej škole sa opäť realizoval preventívny projekt spolupráce polície so školou
s názvom „Správaj sa normálne“. Program
je určený pre žiakov 5.ročníka základných
škôl, ako preventívny program proti rôznym
negatívnym javom v spoločnosti. Pracovníčka PZ a preventistka Mgr. Katarína Pichňová
sa na pravidelných stretnutiach so žiakmi
rozprávali na rôzne témy.
Jednotlivé témy boli spracované v pracovných hárkoch, ktoré žiaci spolu s preventistkou vypĺňali a po ukončení projektu získali
osvedčenie o ukončení.
V tomto školskom roku sa do projektu zapojili aj žiaci V. A a V. B triedy našej školy.
Mgr. Jana Kalinková, ZŠ Železničná

Kto zavítal medzi nás?

V

júni v rámci 2. ročníka Literárno – hudobného festivalu navštívili ZŠ na Žitavskej ul.
zaujímaví hostia.
Štefan Nižňanský predstavil žiakom svoju knihu O dvanástich trpaslíkoch, Beáta Panáková
zasa knihu Dafnis a Chloé s nádhernými ilustráciami Kataríny Vavrovej, Peter Štilicha porozprával zaujímavosti zo života Eugena Suchoňa, Alica Kulihová predstavila bližšie chorvátskeho
spisovateľa Zvonimira Baloga a jeho tvorbu pre
deti, Jozef Bystrický z Vojenského historického
ústavu zaujal žiakov zaujímavosťami z II. svetovej vojny a SNP, herečka Eva Kristínová zasa
zaujala svojimi filmovými a divadelnými postavami, ktoré počas svojej bohatej hereckej kariéry stvárnila. Veselými príbehmi o svojich štvornohých kamarátoch nešetrila ani Mária Ševčíková – Vrkoslavová, ktoré nájdete v knižke Život
na štyroch labkách.
Žiaci nielen aktívne počúvali, ale pripravili si
pre svojich hostí množstvo otázok. Odpovede,
ktorých sa im dostalo, rozšírili ich vedomosti
z rôznych oblastí. Vydavateľstvo PERFEKT sa aj
v tomto prípade spolupodieľalo na projekte
a pripravilo si pre žiakov malú predajnú výstavu
kníh, ktoré prezentovali jednotliví hostia.
Spoločnými silami sme opäť priviedli detského čitateľa ku knihám, keďže kniha je jednou
z najkrajších kultúrnych hodnôt, ktoré reprezentujú ľudstvo.
Mgr. Renáta Matúšková, ZŠ, Žitavská 1

Zo života škôl
TRIEDY BEZ KRIEDY

T

ieto letné prázdniny nám ubehli akosi
veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali
a je tu september. Opäť sme sa všetci zišli v škole, ale tentokrát v školskej telocvični, lebo počasie nám neprialo.
Pre tri triedy piateho ročníka a ôsmakov
čakala novinka a to nové tabule Smart
Wall Paint. Mnohí sa určite pýtajú, čo je to
za tabuľu? Je to inteligentný náter steny,
ktorý vytvorí sucho zotieratelnú tabuľu.
Poskytuje veľkú plochu na písanie, je šetrná k životnému prostrediu, jednoducho
sa aplikuje. Jej veľkou prednosťou je bezprašnosť, čo určite uvítajú alergici, ktorých stále pribúda. A spĺňa ešte ďalšiu
funkciu – je to interaktívna tabuľa, na
ktorú sa dá priamo premietať, nakoľko
máme v mnohých triedach nainštalované
dataprojektory. Od tejto zmeny si sľubujeme podporu tvorivosti pri vysvetľovaní
učiva aj aktivite žiakov. Väčší priestor na
písanie a kreslenie dáva väčšiu slobodu
a veríme, že to prinesie aj vyššiu mieru
spolupráce žiakov a učiteľov. Chceli sme

nahradiť klasické tabule inovatívnejšími,
ekologickejšími. S chytrými tabuľami úplne odpadne prašnosť a následné nebezpečenstvo vzniku alergií.

Prajeme všetkým žiakom, učiteľom, ale
aj rodičom, aby spoločne úspešne zvládli
tento školský rok na výbornú.
Mgr. Ivona Kissová

Ocenili sme úspechy žiakov

Ž

iaci ZŠ Rajčianska usilovne pracovali po celý školský rok 2013/2014
a svojimi vedomosťami a zručnosťami
reprezentovali školu na postupových súťažiach (obvodných, okresných, krajských, celoslovenských). Vedenie školy
a Rada rodičov ocenili ich celoročnú námahu a v posledný deň školského roka
ich odmenili. Žiaci dostali vecné odmeny – kalkulačky, USB kľúče a sladké odmeny.
Za reprezentáciu v športových súťažiach bolo ocenených 18 nasledujúcich
žiakov: D. Dospel, M. Jakubec, J. Kocián,
A. Križan, J. Herzán, M.R. Chudý, K.Hal-

la, S. Žiak, Ľ. Valachovič, M. Pakróczy,
Ch. Bednárik, M. Bogár, A. Bugyik,
R. Csontos, F. Mosný, T. Nagy, M. Masár,
M. Živický. V športových súťažiach zabojovali a v niektorých mali aj medailové
umiestnenia. V hádzanej získali mladší
žiaci 3-krát prvé miesto a 1-krát tretie
miesto a starší žiaci vybojovali 1-krát
prvé a 1-krát druhé miesto. V obvodnom
kole hádzanej získali starší chlapci tretie
miesto. V súťaži o pohár starostky Vrakune sme získali prvé miesto a v Atletickom jarnom mítingu získala naša škola
druhé miesto.
Žiaci zabodovali aj vo vedomostných

súťažiach a ocenení boli štrnásti nasledujúci žiaci:
K. Forró, J. Mičáň L. Benovicsová,
S. Lenický, M. Jančušová, M. Jančušová,
E. Könözsiová, K. Urban, J. Jančuš, P. Kubalová, R. Vízner, M. Špačková, T. Mičáňová, J. Raganová
Ceny získali za viaceré súťaže a za popredné miesta: za úspešnú reprezentáciu
školy v geografickej olympiáde – obvodné aj krajské kolo, v Pytagoriáde-obvodné kolo (2. miesto, 3. miesto a úspešní
riešitelia), v dejepisnej olympiáde, v obvodnom kole matematickej olympiády
(2. miesto a 7. mesto), 2. miesto v celoslovenskej súťaži VŠETKOVEDKO,
2. miesto a úspešní riešitelia v matematickej súťaži Klokan, reprezentácia školy
v chemických súťažiach, spevácka súťaž
Slávik Slovenska získanie 1. miest v obvode a v kraji a získanie ceny Laureát
Slávik Slovenska.
Úspešným žiakom odovzdala vecné
ceny pani riaditeľka ZŠ Rajčianska. Nezabudla žiakom poďakovať za ich úspechy a podporiť ich aj v nasledujúcich súťažiach.
Žiaci získavajú skúsenosti zo súťaží
a to im pomôže aj v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. V neposlednom rade
ďakujeme všetkým vyučujúcim v príprave žiakov, že boli ich podporou a vedeli
ich motivovať a doviesť až na popredné
miesta v náročných súťažiach.
Tatiana Mičáňová,
ZŠ Rajčianska
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Zo života Centra detskej tvorivosti
S rozprávkou na hrad

P

očas tohtoročných letných dní sa
nám podarilo zorganizovať exkurziu
na Bratislavský hrad. Aby sme naše historické pamiatky urobili pre deti ešte
trošku zaujímavejšie, odeli sme ich do
rozprávok od Márie Ďuríčkovej. Príroda
nám k tomu pomáhala – v noci pršalo,
hrmelo a blýskalo sa, presne ako v príbehu „Stolček“. Ráno sa však vyčasilo
a my sme sa aj bez dáždnika mohli vybrať za krásami starého mesta. Na tráve hradného kopca sme si porozprávali
príbeh o hradnej panej, Strigani z Vrakune a Klingorovi. Spolu s deťmi sme
sa rozhodli preskúmať, či rovnako ako
v rozprávke, sú aj po dnešnej búrlivej
noci v hradných komnatách popadané
obrazy popadané a rozbité lustre. Rýchlo sa sa presunuli k soche Svätopluka,
kde nás už čakal lektor Michal. Ten nás

hneď na úvod zaskočil otázkou: „Koľko
veží má Bratislavský hrad?“ Boli sme
veľmi prekvapení, keď nám povedal, že
len jednu. Potom nás zaviedol na nádvorie, k hlbokej studni či k zázračnému zrkadlu. Keď sme si s obdivom pozreli vysoký organ v hudobnej sále
a skontrolovali, či sú všetky obrazy na
svojich miestach, vyšli sme až úplne
hore v jedinej veži hradu. Naskytol sa
nám krásny výhľad na naše hlavné
mesto. Po prehliadke hradu a okolitých
záhrad sme sa pokochali pohľadom na
Dóm svätého Martina, prešli sme obnovenými mestskými hradbami a centrom
starého mesta. Na Panskej ulici sme si
vypočuli príbeh o Posmievačikovi a na
Hlavnom námestí o Rolandovi. Naše
putovanie za poznaním sme ukončili
lúštením hlavolamov. Deti v básničke

o hrade hľadali meno hladného hradného škriatka, ktorý nás zaviedol do
palacinkárne na výborný obed.
Veríme, že naša prvá rozprávková prechádzka históriou Bratislavy priniesla
všetkým zúčastneným veľa nových poznatkov a čoskoro si ju zopakujeme.
Mgr. Tatiana Čechová

Tvorivé dielne – pohľad z druhej strany

P

edagogickí pracovníci našich troch
základných a dvoch materských škôl
s nami počas roka intenzívne spolupracujú. So svojimi zverencami navštevujú tvorivé dielne, zúčastňujú sa besied, hier a sú-

ťaží. Prvý letný týždeň, keď školáci už majú
prázdniny, učitelia nezaháľajú. Preto sme
sa rozhodli ponúknuť pani vychovávateľkám vzniknutý priestor, aby mohli zažiť
tvorivé dielne z druhej strany. Zo strany
detí. Vyskúšať si na
vlastnej koži, ako tvorivé dielne v našom centre fungujú, chytiť si do
rúk hlinu či starý kvetináč a vykúzliť z nich
niečo pekné. Od nápadu nebolo ďaleko k realizácii a panie vychovávateľky zo ZŠ Železničná k nám skutočne zavítali. Stretnutie dopadlo výborne, tvorivá atmosféra bola vynikajúca a my veríme, že ďalšie stretnutia, ktoré
plánujeme, prebehnú
v podobnom duchu.
Keramické dielne
Príležitosť dozvedieť
sa niečo viac o hline,
práci s ňou a výpale
mali pani vychovávateľky v keramickej tvorivej
dielni. Skupinu privítala
pani lektorka Oľga Kocková a oboznámila ju
s čím a ako budú pracovať.
„Po vymodelovaní
predmetu je potrebné,
aby hlina poriadne
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uschla a až potom môže ísť do pece. Po
výpale výrobku nasleduje glazovanie
a následne sa hlinené dielo opäť vypaľuje. Práca s hlinou sa pani vychovávateľkám veľmi páčila,“ konštatuje pani
Kocková. „Každá z pani vychovávateliek
si vyrobila krásne umelecké dielo – či
už misky v tvare ovocia alebo podložky
pod hrnce. Pevne verím, že glazovanie
ich rovnako osloví, hoci je trošku náročnejšie na predstavivosť než práca s hlinou.“
Výtvarné dielne
Vo výtvarnej dielni si skupina mohla pod
vedením lektorky Veroniky Kelemenovej
vyskúšať mozaikovú techniku.
Pani Kelemenová hovorí: „Na túto tvorivú dielňu som pripravila: lepidlo na obkladačky, spárovaciu hmotu, kvetináče,
kúsky keramických črepín, mušle a sklo,
gombíky, sklenené guličky a ozdobné
drobnosti. Postupovali sme tak, že na
vonkajšiu stranu kvetináča sme prilepovali kúsky črepín, skla či mušlí. Keď sme
pokryli celý povrch, nechali sme kvetináče na slnku schnúť približne 8 hodín. Po
zaschnutí sa vyplnia medzierky špárovacou hmotou a celkový povrch kvetináča
sa tak zjednotí. Posledná fáza výroby spočíva v umývaní drobných kachličiek či
sklíčok, aby vynikol ich jas a odkryla sa
celá mozaika. Teší ma, že som mohla
oboznámiť pani vychovávateľky s ďalšou
technikou, ktorú môžu na jeseň naučiť
svojich žiakov.“
Mgr. Tatiana Čechová

Aktivity mestskej časti
Výlet seniorov

T

ak ako mnohé iné mestá a obce, aj
mestská časť Bratislava – Vrakuňa
pripravila tento rok pre svojich seniorov
prekvapenie. 10. júla sme zorganizovali
výlet do Českej republiky. Na pláne bola
prehliadka najkrajšieho gotického zámku
v Čechách – zámok Lednice, zámocký
skleník, zámocký park a Zámocká vínna
pivnica vo Valticiach. Výlet bol financovaný z rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa a organizáciu zabezpečili pracovníčky oddelenia sociálnych vecí a bývania: Mgr. Iveta Pochlopeňová a Mgr.
Zuzana Reisenbüchlerová. Prihlásilo sa
45 seniorov. Odchod z Vrakune bol ráno
o 8,00 hod.
Autobus priviezol účastníkov výletu na
námestie do Ledníc. Najskôr sa konala
prehliadka lednického zámockého skleníka, kde mohli všetci obdivovať krásy
domácich a cudzokrajných stromov
a rastlín. Potom nasledovala návšteva
Lednického zámku, ktorá trvala skoro hodinu. Po prehliadke zámku mal každý výletník možnosť pokochať sa krásami zá-

mockého parku alebo len tak si posedieť
na lavičke v parku.
Na načerpanie nových síl bol pre všetkých pripravený výdatný obed s občerstvením neďaleko zámku, v reštaurácii „U Fábú“. Po odpočinku sa všetci vybrali za ďalším poznaním. Presunuli sme
sa do Valtíc.
Bolo na rozhodnutí každého výletníka,
či sa chce poprechádzať po Valticiach,
alebo navštíviť zámockú vínnu pivnicu.
Väčšina z nich sa rozhodla pre prehliadku zámockej pivnice, ktorá bola spojená

s ochutnávkou rôznych druhov a značiek vín. Ako darček si každý odniesol
malý ochutnávkový pohárik.
Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a dobrej nálade. Mnohí si domov priniesli suveníry, ako napr. zámocké oblátky, dobré vínka, ale hlavne krásne
zážitky. Všetci výletníci boli nadmieru
spokojní, čo prejavili aj vrúcnymi poďakovaniami po príchode do Bratislavy.
Mgr. Iveta Pochlopeňová
Vedúca odd. sociálnych vecí a bývania

Posedenie pre jubilantov

M

ožno práve tento rok je pre niekoho
výnimočný. Výnimočný v tom, že
oslávil okrúhle narodeniny. Hovorí sa tomu
tiež ďalší krížik na krku. Nie je to len číslo.
Okrúhlymi narodeninami sa vstupuje do
ďalšej časti života, pretože každé desaťročie je iné, svojské. Práve preto treba
okrúhle narodeniny poriadne osláviť a čím
je číslo vyššie, tým viac.
Ešte koniec júna bol pre skôr narodených občanov mestskej časti Bratislava –
Vrakuňa slávnostným dňom. Konalo sa
posedenie pre jubilantov, ktorí v I. polroku
2014 dovŕšili svoje okrúhle narodeniny
a to: 70, 75, 80, 85, 90 a viacroční. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch jedálne

nia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:
Mgr. Iveta Pochlopeňová a Mgr. Zuzana
Reisenbüchlerová a pani starostka Mgr.
Ľudmila Lacková. Posedenia sa zúčastnili
aj poslanci miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa: Zuzana Schwarzová, Anna Murcinová, Pavel
Drozd a Dana Gabrielová. Slávnostný príhovor našim jubilantov predniesla pani
starostka Ľudmila Lacková, poslanci: Zuzana Schwarzová a Pavel Drozd. Všetkým
oslávencom popriali veľa šťastia, zdravia,
lásky, ďalšie šťastné roky prežitia v kruhu
najbližších a poďakovali sa im za ich obetavosť a prácu, ktorú vykonali pre mestskú časť Bratislava – Vrakuňa. Pre jubilan-

pripravili deti z tejto základnej školy pod
vedením pani riaditeľky Andrei Macháčovej a zástupkyne riaditeľky Janky Kalinkovej a žiaci súkromnej základnej umeleckej
školy zo Železničnej pod vedením pani riaditeľky a tiež poslankyne Jany Némethovej. Na záver zahral a zaspieval zopár
piesní tak na počúvanie ako do tanca vedúci hudobno-speváckeho krúžku „Malý
Dunaj“ pán Vojtech Kmeťo.
Zúčastnení jubilanti – seniori pozitívne
komentovali, že aspoň na chvíľu v družných debatách zabudli na starosti, ich srdcia a duše pookriali a v spomienkach
omladli. Na dôkaz príjemných strávených
chvíľ bolo písomne vyjadrené poďakovanie od oslávenca – jubilanta pána Františka Kočana, ktorý sa dňa 26. 02. 2014
dožil krásnych 90-tich rokov.
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri Vašom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska, dobrota
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.
Všetkým oslávencom úprimne blahoželáme!

Základnej školy na Železničnej ulici. Toto
slávnostné posedenie pripravilo oddelenie Sociálnych vecí, zdravotníctva a býva-

tov bolo pripravené malé pohostenie a kytička kvetov. Kultúrny program s veselými
piesňami a tancami im na dobrú náladu

Mgr. Iveta Pochlopeňová
Vedúca odd. sociálnych vecí a bývania
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Aktivity mestskej časti
Revitalizácia detského ihriska na Kríkovej ulici

M

estská časť si dala za úlohu revitalizovať nefunkčné detské ihrisko na Kríkovej ulici vo dvore za novovybudovaným
objektom na pešej zóne nazvaným „objekt
221“. Vo dvore tohto priestoru sa nachádzalo detské ihrisko, ktoré roky navštevovali len túlavé mačky. Preto sme pieskoviská

zatrávnili a požiadali sme aj Bratislavský
samosprávny kraj o dotáciu a časť finančných prostriedkov sme mali kryté z vlastných zdrojov. Dotácia nám bola pridelená
v apríli vo výške 2 tis. EUR. Revitalizáciu
detského ihriská vykonávala firma, ktorá vo
verejnom obstarávaní predostrela ponuku

na viacúčelový prvok, húsenicu a jedného
koníka na pružine. Opravu lavičiek ako aj
úpravu terénu zabezpečili pracovníci našich Verejnoprospešných služieb. Verím, že
sme urobili opäť kus výbornej práce a potešili sme naše deti. O tom, ako ihrisko ožilo
svedčia fotografie.

Mgr. Oľga Dolhá, Referent životného prostredia

Oprava
detských ihrísk
a dovoz nového
piesku

K

vôli bezpečnosti detí boli pod hojdačky nalepené gumové rohože, pokazené hojdačky sme vymenili za nové,osadili
nové šmykľavky. Na detské ihriská boli
umiestnené nové smetné koše a nové tabule so zákazov vstupu psov na detské ihriská. Za obdobie rokov 2012 – 2014 sme
týmto spôsobom zrekonštruovali 12 det-

Dobrý deň pani Šťastniaková,

ských ihrísk z celkového počtu 17 detských
ihrísk vrátane lesoparku.
Odobraté vzorky piesku v dňoch 3. 6.
2014 – 10. 6. 2014 z našich pieskovísk
Regionálnym úrad verejného zdravotníctva
vyhoveli po stránke mikrobiologickej i biologickej požiadavkám Vyhlášky MZ SR č.
521/2007 Z. z.
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v poslednom letnom čísle Vrakunských novín júl-august 2014 som čítala Vami
podpísaný článok s názvom Pešia zóna ožila, kde je zmienka o zchátranom detskom ihrisku na Bučinovej ulici. Ihrisko nie je zchátrané – je hojne navštevované rodičmi s deťmi. Prikladám Vám o tom foto urobené teraz cez prázdniny. Ako
je vidieť je tam šmykľavka, hojdačky s mäkkou plochou pod nimi, preliezky aj
húpací koník.
Informácia o najbližšom detskom ihrisku nie na Bučinovej, ale hneď za budovou
221 na Kríkovej ulici. Je pekne zrenovované a tiež navštevované deťmi.
S pozdravom
Vrakunčanka telom aj dušou... Ingrid Fedasová

Boli sme pri
Xxxxx
tom

Vrakunské hody 2014

„N

ie sme zlí...“ spievali Vrakunčania
spolu s kapelou ELÁN tribute v nedeľný večer na nábreží Malého Dunaja.
Práve touto pesničkou sa končili tohtoročné hodové slávnosti v našej mestskej časti.
Aj tento rok, ako aj po minulé roky, prilákal zaujímavý program hojný počet návštevníkov. Hodové slávnosti otvoril zástupca starostky Ing. Ladislav Kugler. Na
hlavnom pódiu sa vystriedali kapely ako
Vinyl band, Salamander a ELÁN tribute.
Na svoje si prišli Vrakunčania rôznych vekových skupín. Svoj talent predviedli žiaci
súkromnej základnej umeleckej školy síd-

liacej na Železničnej ulici. Po nich roztancovali obyvateľov našej mestskej časti
horúce rytmy tanečnej školy Sangre de
Ceiba. Nechýbali ani obľúbené súťaže
v pití piva a jedení koláčov. V tento slávnostný deň MČ Bratislava – Vrakuňa nezabudla ani na tých najmenších. Animátori mali pre deti pripravené zaujímavé
súťaže. Pre veľkých aj malých bol otvorený stánok s tvorivými dielňami, kde si
mohli vyskúšať, aké je to pracovať s hlinou. Deti si mohli zaskákať na trampolíne alebo sa vyšantiť na skákacom hrade.
Mnohí využili možnosť nechať si pomaľovať tvár. Až do 18. hodiny vozili nadšené

Festival
Dni slovenskej literatúry

L

iterárne informačné centrum,
AOSS a garant festivalu MK SR
prinášajú na jeseň do Bratislavy opäť
trochu knižnej atmosféry. Na festivale
Dni slovenskej literatúry, ktorý sa bude
konať od 15. do 19. októbra 2014 na
rôznych miestach v bratislavskom centre mesta (kníhkupectvo Gorila, Martinus, Panta Rhei, Artforum, Stará tržnica, bratislavské knižnice, V klub, Modrý salón SND či dokonca v MHD) sa
môžete stretnúť so svojimi obľúbenými slovenskými spisovateľmi (M. Kopcsay, R. Piško, D. Mitana, P. Rankov,

Z. Kepplová, D. Hevier, Ľ. Feldek, M. Hvorecký, T. Janovic a mnohými ďalšími).
Stretnite sa s literatúrou prostredníctvom besied, čítačiek, inscenovaných
pásiem či tvorivých dielní a neoľutujete.
Každý z nás píše svoju vlastnú knihu
života, príďte sa pozrieť na tú našu
spoločnú – nekonečnú knihu slovenskej literatúry naživo na festivale Dni
slovenskej literatúry. Viac informácii
o programe festivalu nájdete na
www.dnislovenskejliteratury.sk
Diana Burgerová
Literárne informačné centrum

deti poníky. Medzi treťou a piatou hodinou prišli na nábrežie aj psíkovia, ktorí
tiež ako naši malí školáci chodia do školy.
Veríme, že takýto príjemný darček od našej mestskej časti potešil tých najdôležitejších – naše deti.
Veríme, že tí, ktorí prišli na nábrežie Malého Dunaja na chvíľu zabudli na bežné
starosti aj povinnosti, ochutnali dobroty
z jarmočných stánkov, zviezli sa na kolotočoch a spolu s kapelami si dobre zaspievali. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Mgr. Tatiana Čechová

DNI 15—19
SLOVENSkEJ
LITERATÚRY
X 2014
Zaži knihy
naživo!

Stretni sa s knihami a ich
autormi na besedách,
čítačkách, koncertoch,
filmoch a divadelných
predstaveniach.
Stará tržnica, SND, V-klub,
Štúdio 12, A4 nultý priestor,
kníhkupectvá, Hlavná pošta,
Hlavná stanica, MHD...
Program všetkých podujatí nájdete na:
www.dnislovenskejliteratury.sk
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Hospodárenie mestskej časti
Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za I. polrok 2014

R

ozpočet MČ Bratislava Vrakuňa na rok
2014 bol schválený uzn. MZ č.
592/2013 zo dňa 10. 12. 2013 v celkovej
výške príjmov a výdavkov 7 263 100 EUR.
Uzn. č. 640 zo dňa 14. 4. 2014 bola
schválená I. zmena rozpočtu MČ Bratislava Vrakuňa na rok 2014 v celkovej výške
príjmov a výdavkov 7 466 404 EUR, zameraná najmä na spresnenie rozpočtu ZŠ
a MŠ, dofinancovanie dotácií mestskej
časti na rok 2014, spresnenie mzdových
prostriedkov v jednotlivých strediskách
v zmysle tabuľkového nárastu miezd vo
verejnej správe, schválenie nákupu kontajnerového auta pre Stredisko VPS prostredníctvom úveru.
Uzn. č. 670 zo dňa 24. 6. 2014 bola
schválená II. zmena rozpočtu MČ Bratislava Vrakuňa na rok 2014 v celkovej výške
príjmov a výdavkov 7 466 404 EUR zameraná na riešenie havarijných stavov budov
na MŠ Kaméliová a ZŠ Rajčianska, rozdelenie kapitálových výdavkov na nákup zariadenia pre školské jedálne na materských školách a ZŠ Železničná, spresnenie
poskytnutých dotácií z VÚC a pod.
Prijaté rozpočtové opatrenia pani starostky sú premietané do zmien rozpočtu.
Na rokovanie MZ 15. 4. 2014 bola predložená informácia o čerpaní rozpočtu MČ
Bratislava Vrakuňa za I. štvrťrok 2014.

Záverom možno povedať, že celkové hospodárenie mestskej časti sa v I. polroku
2014 v bežnom rozpočte vyvíjalo primerane k predchádzajúcemu obdobiu, na úrovni roka 2013.
Základné samosprávne funkcie boli realizované v nezmenenom rozsahu a ich podiel na celkových bežných výdavkoch v súvislosti s potrebnými výdavkami na školstvo primerane nerastie, ale sa zmenšuje.
Kapitálový rozpočet nepriaznivo ovplyvňuje to, že získavanie kapitálových príjmov

je stále problematickejšie a na krytie záväzkov z prijatého úveru a nevyhnuté rekonštrukcie majetku je potrebné používať
rezervný fond, ktorého zdroje sú už tiež obmedzené a stále viac je
mestská časť odkázaná na
získavanie mimorozpočtových príjmov z rôznych projektov.
Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu
v EUR

II. zmena rozpočtu
na r. 2014

skutočnosť
k 30. 6. 2014

% plnenia

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Výsledok hospodárenia

5 574 325
5 566 577
+ 7 748

2 860 544
2 354 722
+505 822

51,32
42,30

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Výsledok hospodárenia

1 597 151
1 833 827
– 236 676

2 000
29 708
– 27 708

0,13
1,62

Výsledok hospodárenia rozpočtu

– 228 928

+ 478 114

Finančné operácie:
Finančné operácie – príjmy
Finančné operácie – výdavky
Výsledok finančných operácii

294 928
66 000
+ 228 928

58 108
26 951
+ 31 157

19,70
40,83

7 466 404
7 466 404

2 920 652
2 411 381
+ 509 271

39,12
32,30

Celkom príjmy
Celkom výdavky
Rozdiel

(Z toho zostatok na účtoch ZŠ a MŠ 366 277 € a MÚ 143 225 € na krytie záväzkov z júna 2014)
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Životné prostredie
ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov
uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti
prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu
a nasledovných podmienok.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS,
s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:
Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté
v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odo-

berie takýto odpad len v donesených
uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1
osoby.
Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené
zariadenia
obsahujúce
chlórfluorované uhľovodíky (chladničky,
mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače,
televízory, monitory, žehličky, práčky,
mixéry a pod.)
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje

právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie
s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte
na tel. č. 02/555 65 632.
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen,
a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava,
v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 h,
tel. č. 0902 947 870, príp. 0902 999 585,
dispečing 0902 947 923.

HARMONOGRAM ZBERU
domového odpadu s obsahom škodlivín
Jesenný zber 2014
Termín zberu 04. 10. 2014:

Termín zberu 11. 10. 2014:

Termín zberu 18. 10. 2014:

04. 10. 2014
8.00 – 10.00 h
MČ Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici
MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica,
pred bývalou požiarnou zbrojnicou
MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica –
parkovisko pred MŠ

11. 10. 2014
8.00 – 10.00 h
MČ Rača, na rozhraní ulíc Jurkovičova
(cca 20 m Alstrovej)
MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava
MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na
Račianskej ulici

18. 10. 2014
8.00 – 10.00 h
MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto
MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište
ŠTUDIENAC
MČ Ružinov, Ružová dolina, pri Základnej škole

04. 10. 2014
10.30 – 12.30 h
MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD
MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej stanice
MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici (cca 30 m od budovy miestneho úradu)

11. 10. 2014
10.30 – 12.30 h
MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni
MČ Podunajské Biskupice, Zberný dvor,
Dvojkrížna
MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/
Jozefa Krónera

18. 10. 2014
10.30 – 12.30 h
MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO –
zberný dvor
MČ Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa
Jednoty
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Inzercia
Inzercia politickej reklamy – cenník
STRANA V NOVINÁCH
1 strana (Š 190 mm x V 257 mm)

1/2 výška (Š 93 mm x V 257 mm)

1/2 šírka (Š 190 mm x V 127 mm)

1/3 výška (Š 61 mm x V 257 mm)

600,00 €

350,00 €

350,00 €

230,00 €

1/3 šírka (Š 190 mm x V 82 mm)

1/4 šírka (Š 190 mm x V 62 mm)

230,00 €

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
náklad: 7 500 ks
periodicita: mesačník
rozsah: 16 strán
formát: 210 x 297 mm (po oreze)
cena: 0 €
raster: 133 lpi
podklady: PDF, JPG, TIFF, EPS (+ priložený nátlačok)

160,00 €

VKLADAČKA DO VRAKUNSKÝCH NOVÍN
1 strana

A4 obojstranne

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. Leták - tlač + vkladanie 780 €
2. Leták – vkladanie hotových
materiálov 590 €
1/2 strana

1. Leták – tlač + vkladanie 1200 €
2. Leták – vkladanie 790 €
1/2 strany obojstranne

spadávka: 5 mm (čistý formát)
sadzobný obrazec (odstup textov od orezu: hore, dole
10 mm, vľavo, vpravo 10 mm (čistý formát)

DODANIE MATERIÁLOV:
Podklady na graﬁku, príp. hotové materiály je
potrebné dodať max. do 10. 10. 2014.
Vaša inzercia bude vkladaná do poštových
schránok obyvateľov Vrakune 29. 10. 2014

1. Leták – tlač + vkladanie 580 €
2. Leták – vkladanie hotových
materiálov 390 €

1. Leták – tlač + vkladanie 890 €
2. Leták – vkladanie hotových
materiálov 590 €

KONTAKT:

V prípade záujmu o inzerciu nás kontaktujte na: bosanska.dada@centrum.sk

0911 474 645
INZERCIA:
Ponúkam na predaj veľkú garáž – 34 m² vo Vrakuni na Bebravskej ulici v novostavbe. Cena dohodou. Kontakt: 0919 999 990
Vrakunské noviny • Mesačník Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa • Ročník III., číslo 9/2014 • Vydáva Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, IČO: 00 603 295
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