Záverečné hodnotenie Občianskeho rozpočtu 2018
Vrakunčania sa zapojili do hlasovania o využití 20 000 EUR z Občianskeho rozpočtu v
štyroch základných kategóriách. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala 3 347 platných
hlasov. Hlasovanie prebehlo cez online formulár na oficiálnej stránke mestskej časti alebo
osobne v podateľni miestneho úradu. Realizáciu projektov zabezpečila mestská časť.
Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom Vrakune spolurozhodovať o využití časti
prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.
Medzi víťazné projekty bolo vyčlenených celkovo 20 000 EUR z rozpočtu mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa. V každej kategórii sú dva víťazné návrhy s najväčším počtom hlasov.
Realizovalo sa 8 projektov – dva víťazné z každej kategórie.
Hlasovanie Občianskeho rozpočtu s krátkym popisom víťazných projektov:
SOCIÁLNE VECI
1. Sociálna výdajňa - 471 hlasov
Autor projektu: Ing. Soňa Svoreňová
Realizátori projektu:
Vrakunský charitatívny spolok, Ing. Soňa Svoreňová a mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Termíny:
Počet rodín
1. 11.07.2018
2. 25.07.2018
3. 08.08.2018
4. 12.09.2018
5. 17.10.2018
6. 31.10.2018

8
8
8
9
10
12

Spolu:
55 balíčkov sociálnej pomoci
Celkový rozpočet: 3000 Eur.
Občania mestskej časti nachádzajúci sa v stave hmotnej núdze boli vybratí
pracovníčkami referátu sociálnych služieb a nájomných bytov Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa. Jednalo sa o rodiny s deťmi, rodiny s osamelým rodičom,
seniorov a osoby so zdravotným postihnutím.

2. Kurz IT zručností pre seniorov - 232 hlasov
V spolupráci s denným centrom pre seniorov na Čiližskej ulici pripravíme pre seniorov
kurz internetových zručností. Naučíme seniorov zvládať prácu s tabletmi, notebookmi
a smartfónmi tak, aby im moderné technológie uľahčovali život.
Autor projektu: Vrakunský charitatívny spolok a Ing. Soňa Svoreňová
Realizátori projektu: Ing. Soňa Svoreňová a mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Termíny: november: 6,7,13,14,15,20,21,22,27 a deň 28 – vyhodnotenie (malý test s veľkou
pomocou)

Jedna vyučovacia jednotka pre klienta trvá ½ hodiny, t.z. že jedna školiteľka za dve
hodiny denne vyškolí 4 ľudí pri jednom tablete. Zakúpených bolo 7 tabletov, kapacita
školených seniorov je 28 seniorov na jednej školiacej hodine.
Miesto realizácie: Denné centrum Čiližská ul. Bratislava-Vrakuňa
Školitelia: dobrovoľníci – Ing. Soňa Svoreňová a Mgr. Zuzana Magálová a zamestnanci
MÚ Bratislava-Vrakuňa
Celkový rozpočet: 3000 Eur
Realizácia projektu prebieha v určených termínoch, k dnešnému dňu sa prihlásilo 24
seniorov.

KULTÚRA
1. Letné kino, divadlo – 494 hlasov
Letné kino alebo divadlo na vybranom mieste počas leta.
Realizácia: Letné divadielka v Lesoparku a zakúpenie videokina do spoločenskej sály na
Poľnohospodárskej 27B.
Celkový rozpočet: 2000 Eur
Realizácia projektu prebiehala počas letných mesiacov júl, august 2018 a to nasledovne:
8 x divadielka v Lesoparku pre najmenších
4 x premietanie filmov pre deti z letného tábora organizovaného mestskou časťou
Bratislava-Vrakuňa.
2. Vianočné osvetlenie ul. Dvojkrížna, ul. Kazanská - 122 hlasov
Rozšírenie vianočného osvetlenia na uliciach Dvojkrížná a Kazanská.
Realizácia – zakúpenie osvetlenia a montáž
Celkový rozpočet: 2000 Eur
Osvetlenie bolo zakúpené v rozsahu finančných prostriedkov a v predvianočnom čase
bude rozmiestnené na uliciach Dvojkrížna a Kazanská.
ŠPORT
1. Letné cyklo-podujatia pre rodiny a mládež - 262 hlasov
Cyklo-podujatia kombinované so športovými aktivitami tak, aby mali vrakunské deti čo
najviac pekných zážitkov a odniesli si veľa zaujímavých zručností a radostných
spomienok.
Realizátori projektu: Vrakunský charitatívny spolok, Ing. Soňa Svoreňová a mestská časť
Bratislava-Vrakuňa
Termíny: 14.7.2018, 10.8.2018, 20.10.2018
Miesto: Vrakunský lesopark a okolie
Počet rodín: na každom podujatí bolo približne 10 – 15 rodín
Celkový rozpočet: 3000 Eur

Počas každého cyklo-podujatia boli deti oboznámené s pravidlami cestnej premávky,
s poskytnutím prvej pomoci (zapojili sa aj rodičia). Urobili si rôznorodé súťaže, či už
v súvislosti s dodržiavaním pravidiel na cestách, tréning a následná súťaž zručností pri
jazde na bicykli, atď. vo vrakunskom lesoparku. Súčasťou cyklo-podujatia bola aj
cyklotúra, ktorá bola prispôsobený veku a schopnostia zúčastnených detí.
2. Vrakunská jedenástka – 244 hlasov.
Zorganizovanie spoločenskej akcie pre širokú verejnosť, ktorej predmetom
bude ,,kopanie futbalových jedenástiek“ formou súťaže. Jednodňová akcia, kde sa bude
môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie.
Realizátori projektu: ŠK Vrakuňa a mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Termíny: máj - jún 2018
Miesto: futbalový štadión ŠK Vrakuňa
Celkový rozpočet: 2000 Eur
Podujatie bolo zorganizované na futbalovom štadióne ŠK Vrakuňa, účasť bola v rámci
všetkých vekových kategórií, najviac však detí a mládeže. Súťažilo sa v rôznych
kategóriách v kopaní futbalových jedenástiek.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Toaleta v lesoparku – 297 hlasov
Vybudovanie plnohodnotnej toalety pre návštevníkov v Lesoparku mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Realizátori projektu: mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Termíny: máj – jún 2018
Miesto: Lesopark Vrakuňa
Celkový rozpočet: 3000 Eur
Toaleta v lesoparku bola zrealizovaná v určenom termíne a slúži návštevníkom
lesoparku.
2. Pravidelné upratovanie verejných priestranstiev za pomoci obyvateľov Vrakune – 245
hlasov
Realizátori projektu: mestská časť Bratislava-Vrakuňa, dobrovoľníci
Termíny: júl - september 2018
Miesto: okolie bytového domu Pentagon
Celkový rozpočet: 2000 Eur
Pravidelné upratovanie verejných priestranstiev v okolí bytového domu Pentagon bolo
realizované podľa určených termínov za účasti dobrovoľníkov. Čistiace práce boli
skutočne viditeľné, bývanie obyvateľov tohto bytového domu sa stalo zase o kúsok
kvalitnejším.

