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Milí moji Vrakunčania,
máme tu jeseň a s ňou prichádzajú komunálne voľby. Preto by som sa 
chcel trošku v mojom príhovore obhliadnuť za štyrmi rokmi, čo sa nám 
podarilo a čo nám na druhej strane nevyšlo a budeme sa snažiť doriešiť 
to v budúcnosti. Veľa vecí sme urobili napriek tomu, že ostatné štyri roky 
boli veľmi ťažké z pozície samosprávy, nakoľko sme tu mali veľa problé-
mov. Bola tu dva roky pandémia, kde samosprávy boli naozaj v prvej línii 
a mnoho vecí riešili takpovediac za chodu bez akýchkoľvek rozhodnutí 
zo štátnych orgánov. Častokrát riešenia, keďže sme sa v takejto situácii 
nikdy neocitli, sme pripravovali zvečera do rána, tak aby to neohrozilo 
chod Vrakune a nemalo to zlý vplyv na množstvo vecí, ktoré sme potre-
bovali riešiť.

 Financií bolo málo, ale napriek tomu sme niektoré rozvojové projekty 
začali a aj časť dokončili. Keď už sme sa ako-tak zviechali z dôsledkov 
pandémie, tak začala vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila ťažkú energe-
tickú krízu, na ktorú sme museli okamžite reagovať. A opäť sme museli 
zastaviť, resp. presunúť množstvo rozvojových vecí, ktoré sme mali v plá-
ne. Aj z tohto dôvodu sa nám nepodarilo zrekonštruovať zberný dvor, 
všetky cesty a chodníky, napr. vybudovať nový chodník medzi Ružino-
vom a Vrakuňou. Nemohli sme v rámci kultúrnych akcií urobiť, čo sme mali naplánované. Takisto aj v sociálnej oblasti 
sme museli niektoré projekty stopnúť. Ale na druhej strane sa nám podarilo po niekoľkých desiatkach rokov sľubov 
otvoriť stanicu mestskej polície (viac na str. 6). Podarilo sa nám zrekonštruovať a zatepliť všetky naše základné školy 
a s výnimkou jednej materskej školy aj všetky naše budovy materských škôl. Podarilo sa nám zrevitalizovať a vybudo-
vať športový areál na ZŠ Rajčiankej ,či multifunkčné ihrisko na ZŠ Žitavskej. Vybudovali sme dopravné ihrisko v areáli 
ZŠ Železničnej, ktoré sa teší veľkej obľube a viaceré mestské časti si ho prišli pozrieť, aby mohli podobné ihrisko 
vybudovať aj oni. Zrekonštruovali a zateplili sme budovu Školičky v areály ZŠ Železničná, kde prebieha mimoškolská 
výučba hlavne v rámci základnej umeleckej školy. Dobudovali sme verejné osvetlenie v Lesoparku a tým ho spravili 
viac bezpečným pre jeho návštevníkov. Postupne sme zrekonštruovali detské ihriská a budovu miestneho úradu. 
Menili sme mobiliár (nové lavičky na pešej zóne), dobudovali sme časť cyklotrasy od kruhového objazdu po Píniovú 
a následne od Píniovej až po letisko. Už nám ostala do budúcna dobudovať 800 metrová spojnica na Píniovej. Čiže 
aj v rámci športu sme projekty, ktoré sme mali rozbehnuté dotiahli. V areály ŠK Vrakuňa sa nám podarilo vybudovať 
tréningové futbalové ihrisko. Zriadili sme sociálnu výdajňu pre sociálne slabšie vrstvy, ubytovňu pre mladých učiteľov, 
resp. príslušníkov mestskej polície, ktorú v súčasnosti využívame ako ubytovňu pre utečencov z Ukrajiny. 

Zastavím sa chvíľu aj pri rekonštrukcií ciest, ktoré sme mali naplánované vo väčšom rozsahu, ale podarilo sa nám 
zrekonštruovať komplet Hradskú ulicu aj s výmenou päťdesiat ročného vodovodu a takisto osvetliť a zrekonštruovať 
esíčko na Priehradnej ulici, ktoré bolo už naozaj vo veľmi zlom stave. Veľmi veľa sme investovali do verejného priesto-
ru. Verejný priestor pre vrakunčanov pred zdravotným strediskom na Kazanskej, sa tiež v priebehu nasledujúcich 
mesiacov premení na nový, pekný a slušný park. Mohol by som tu ešte písať veľa o tom, čo všetko sa nám podarilo 
a samozrejme aj nepodarilo, ale to by som na to minul viac ako jedny vrakunské noviny a nielen príhovor na druhej 
strane. 

Na záver by som Vám chcel povedať, že nič z toho by sa nám nepodarilo bez dobrej spolupráce starostu s miest-
nymi poslancami a takisto spolupráce s Magistrátom a s primátorom. 

Príďte 29. októbra 2022 k urnám a volte si svojich zástupcov. Vaši volení zástupcovia sa určite budú snažiť so 
všetkými Vašimi podnetmi zaoberať a keď to bude čo i len trošku možné, tak Vám určite pomôžu. 

Za mňa viete, že som tu pre Vás a vždy urobím, čo bude v mojich silách a na čo budú peniaze.

„ Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožností „ 

        M.R.Štefánik

          Pekný deň 

Príhovor starostu 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru 
Vrakuňa

Adresa: Šíravská 3, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 09610 32905

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 02/ 45 24 55 65, 0911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných  

komunikácií: 
Telefón: 02/ 59 35 67 61

E-mail: dispecing@bratislava.sk

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Telefón: 02/ 50 11 01 11

E-mail: zakazka@olo.sk

Poruchové linky:
Verejné osvetlenie Siemens
Telefón: +421 2 638 101 51.

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

Telefón: 0850 121 333

Západoslovenská Energetika, a.s.
Telefón: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Telefón: 0850 111 727
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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OZNAM - Predĺženie vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2023
V prípade ak užívateľ vyhradeného parkovacieho miesta má záujem o predĺženie 
vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2023, je povinný  požiadať o predĺženie 
najneskôr do 31.10. 2022 v zmysle platných Zásad pre vydávanie povolenia na 
vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.
S prípadnými  zmenami v parkovaní  v súvislosti s celomestskou parkovacou poli-
tikou Vás budeme včas informovať.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA STUDNÍ V ZÁHRADÁCH ZÁKAZ POUŽÍVANIA STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!

Upozorňujeme občanov, že zákaz s účinnosťou od 31.05.2002 nebol 
zrušený a je stále v platnosti. Požívanie vody zo studní na pitie, polieva-
nie zeleniny a ovocných stromov určených na konzum je naďalej zaká-
zané až do odvolania. Dôvodom je znečistenie horninového prostredia a 
podzemných vôd z bývalej skládky CHZJD na Vrakunskej ceste. Bližšie 
informácie dostupné na: www.vrakuna.sk v sekcii Životné prostredie.
 MÚ Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
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Aktuálne

V utorok 20. septembra 2022 sa konalo miestne zastu-
piteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Posledné 
zasadnutie končiaceho volebného obdobia starostu 
a poslancov. V sobotu 29. októbra si v komunálnych 
voľbách zvolíme našich nových zástupcov na nadchá-
dzajúce 4 roky.
V úvode zasadnutia starosta privítal Ing. Petra Radimáka, 
riaditeľa OO PZ Bratislava-Vrakuňa a JUDr. Jaroslava Tule-
ju, veliteľa Mestskej polície Expozitúra Bratislava II, ktorí 
v krátkosti priblížili výsledky ich doterajšej práce a oboz-
námili poslancov so stavom bezpečnosti vo Vrakuni. Po-
čas rokovania sa poslanci venovali viacerým dôležitým 
ekonomickým a majetkoprávnym témam.
Starosta informoval poslancov o pripravenosti komunál-
nych volieb a príprave nového zasadnutia miestneho za-
stupiteľstva po voľbách.
Celé rokovanie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorú 
podčiarkol aj príhovor starostu. Všetkým poslancom sa 

poďakoval za doterajšiu spoluprácu, zaspomínal na situá-
cie ťažšie aj úsmevnejšie počas prechádzajúcich štyroch 
rokov a v závere na pamiatku každému odovzdal knihu 
s venovaním a malú pozornosť.

Zuzana Šindlerová
Referát VN, kultúry a športu

Z  m i e s t n e h o  z a s t u p i t e ľs t v aZ  m i e s t n e h o  z a s t u p i t e ľs t v a

V zmysle  uznesenia Miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  č. 486/XXVI/2022 zo dňa 
20.09.2022 je materiál o účasti poslancov na rokovaniach zverejnený na https://www.vrakuna.sk/poslanci-miestne-
ho-zastupitelstva/ .

ÚČASŤ POSLANCOV NA ROKOVANIACH MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI ÚČASŤ POSLANCOV NA ROKOVANIACH MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI 
BRATISLAVA–VRAKUŇA A NA ROKOVANIACH KOMISIÍ ZRIADENÝCH MIESTNYM ZASTUPITEĽSTVOM BRATISLAVA–VRAKUŇA A NA ROKOVANIACH KOMISIÍ ZRIADENÝCH MIESTNYM ZASTUPITEĽSTVOM 

MESTSKEJ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–VRAKUŇA ZA 4 ROKY VOLEBNÉHO OBDOBIA 2018-2022ČASTI BRATISLAVA–VRAKUŇA ZA 4 ROKY VOLEBNÉHO OBDOBIA 2018-2022

aj v tomto vydaní Vrakunských novín 
opakovane pripomíname blížiace sa 
voľby do orgánov samosprávy obcí a do 
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa 
konajú dňa 29.10.2022 v čase od 7,00 
-20,00 hod.
Voľby v mestskej časti budú prebiehať 

na Základnej škole Železničná a Zák-
ladnej škole Rajčianska. V termíne do 
04.10.2022 dostanú domácnosti do svo-
jich schránok oznámenie o čase a mieste 
konania volieb.
Všetky informácie k voľbám a zoznam za-
registrovaných kandidátov sú zverejnené 

na webovom sídle mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa www.vrakuna.sk v okne 
„Voľby 2022 do orgánov samosprávy obcí 
a do orgánov samosprávnych krajov“ a na 
úradnej tabuli pred budovou Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
Šíravská č. 7. 

Vážení občania Vrakune,Vážení občania Vrakune,

https://www.vrakuna.sk/poslanci-miestneho-zastupitelstva/
https://www.vrakuna.sk/poslanci-miestneho-zastupitelstva/
http://www.vrakuna.sk
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Aktuálne

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (ďalej len 
„SGI“) udeľoval aj tento rok ocenenia samosprávam, 
ktoré sú zapojené do projektu Odkazprestarostu.sk (ďa-
lej len „OPS“). Ide o verejne prístupný a bezplatný por-
tál, ktorý ponúka priestor pre nahlasovanie podnetov. Aj 
naša mestská časť je už niekoľko rokov súčasťou tohto 
projektu, vďaka čomu môžu obyvatelia využiť možnosť 
poukázať na nedostatky, ktoré sa snažíme čo najrýchlej-
šie odstraňovať. Podnety sú po ich nahlásení komuniko-
vané s jednotlivými vecne príslušnými referátmi. Niekedy 
sa však môže stať, že podnet nie je možné riešiť v našej 
kompetencii, v takomto prípade ho postúpime na prísluš-
ný orgán. Portál funguje už 12 rokov, využíva ho viac ako 
170 samospráv, cez 60 000 registrovaných používateľov, 
a celkovo už bolo vyriešených viac ako 67 000 podnetov. 
Na nahlasovanie slúži web aj mobilná aplikácia. 
Za rok 2021 sme sa umiestnili na 3. mieste, čo je v rám-
ci celého Slovenska krásne a zároveň aj naďalej motivač-

né umiestnenie. Ak by sme zhodnotili výsledky len pre 
mesto Bratislava, sme po mestskej časti Bratislava-Rača 
v riešení podnetov druhý, čo nás veľmi teší.
Zároveň sme získali 4. miesto v rámci Slovenska v ka-
tegórii komunikácia s občanmi. Po zhodnotení výsled-
kov týkajúcich sa len mesta Bratislava, sme v rámci ko-
munikácie po hl. m. hneď druhý.
Za rok 2022 (k dátumu 04.10.2022) máme doposiaľ na-
hlásených 119 podnetov, ktoré sú v našej kompetencii 
riešenia, z toho je 103 vyriešených, 10 v riešení, 6 je 
uzavretých a 0 neriešených. 
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zodpoved-
ným občanom, ktorým okolie nie je ľahostajné, pravi-
delne nás informujú o problémoch v našej mestskej časti 
a upozorňujú na nedostatky, ktoré sa pokúšame v rámci 
našich finančných a časových možností čo najrýchlejšie 
odstrániť. Ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí priložia 
ruku k dielu a nezištne pomáhajú nie len nám, ale predo-
všetkým svojmu okoliu. Pridajte sa k občanom, ktorí pro-
stredníctvom portálu OPS nahlasujú a overujú podnety, 
prípadne využite aj možnosť priamo vyriešiť menej zložité 
podnety (vyčistením verejného priestranstva, odstráne-
ním grafitov zo značiek a pod.) Zaberie Vám to len niekoľ-
ko minút, ale dobrý pocit pretrvá.  

Zároveň ďakujem celému tímu – kolegyniam a kole-
gom na miestnom úrade, pracovníkom VPS, adminis-
trátorke pre Vrakuňu, a v neposlednom rade aj nášmu 
skvelému vedeniu na čele s pánom starostom za per-
fektnú spoluprácu a zodpovedný prístup.

 Mgr. Rastislava Mihóková 
administrátorka OPS 
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Horúca téma

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna 
pekná obec menom Vrakuňa. Pred 
tridsiatimi rokmi začali problémy 
v obytnom súbore zvanom Penta-
gon. Tridsať rokov sa na to všetci 
zodpovední len prizerali a nič sa 
nedialo. Drogy, prostitúcia, špina, 
neporiadok, všetko toto bolo na 
dennom poriadku a museli to trpieť 
nielen obyvatelia Vrakune, ale aj pri-
ľahlých Biskupíc. Denne deti pri ces-
te do školy, rodičia pri ceste z práce 
sa stretávali s neprispôsobiteľnými 

občanmi, ktorí častokrát aj na verej-
nosti si aplikovali drogy a tým nielen 
spôsobovali verejné pohoršenie, ale 
aj znepríjemňovali situáciu slušným 
občanom, ktorí v danej lokalite býva-
li. Áno, počúvali sme krásne reči od 
politikov, od zodpovedných štátnych 
úradníkov ako to treba riešiť. Lenže 
tieto reči ostali častokrát len na pa-
pieri. V predošlých rokoch nastala tro-
chu zmena a vedenie mestskej časti 
začalo komunikovať o zlepšení situ-
ácie so štátnymi inštitúciami ako aj 
s Magistrátom. Magistrát si veľa sľu-
boval od pristavenia karavanu mest-
skej polície a očakával, že príslušníci, 
ktorí budú v tom karavane sídliť zlep-
šia danú situáciu. To sa však nestalo. 
Príslušníci mestskej polície sa viac 
báli o karavan, ako by sa mali starať 

o čistotu a poriadok v okolí neslávne 
známej bytovky. 
Zmena nastala pred štyrmi rokmi, 
kedy vedenie Mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa na čele so starostom 
JUDr. Ing. Martinom Kurucom začalo 
výraznejšie a lepšie komunikovať s ve-
dením mesta a postupnými krokmi sa 
dopracovalo k novému riešeniu. Nové 
riešenie spočívalo v tom, že konečne 
by v Pentagone mala vyrásť stanica 
mestskej polície a tým sa situácia 
zlepšiť. Na začiatku celej myšlienky 

mestskej polície 
v Pentagone pred 
štyrmi rokmi okrem 
starostu stáli aj po-
slanci Ing. Zuzana 
Schwartzová a Ing. 
Tomáš Galo, ktorí 
začali zbierať petí-
ciu za mestskú polí-
ciu v Pentagone. Na 
rokovaní miestneho 
zastupiteľstva, keď 
sa hľadali vhodné 
priestory prišla s ini-
ciatívou poslankyňa 
Lívia Benedeková 
a poslanec Andrej 
Ravasz, aby sa po - 
kúsilo vedenie mes- 
ta v spolupráci 

s mestskou časťou odkúpiť priestory 
bývalého pohostinstva v Pentagone 
pri známom schodisku. Tieto roko-
vania boli dlhé, nakoľko predstava 
súkromného vlastníka a predstava 
hlavného mesta o financiách bola dia-
metrálne rozličná. A tu by som chcel 
veľmi pekne poďakovať Mgr. Ing. Mi-
chalovi Radosovi, ktorý ako zástupca 
hlavného mesta viedol dlhé rokovania 
s vlastníkom a nakoniec sa mu poda-
rilo dohodnúť na cene, ktorá by bola 
prijateľná pre obe strany. Následne 
bol materiál predložený do zastupiteľ-
stva hlavného mesta SR Bratislavy, 
kde by som chcel veľmi pekne poďa-
kovať všetkým poslancom, ktorí zahla-
sovali a podporili kúpu tohto priesto-
ru, nakoľko to bola veľká šanca na 
zmenu v danej lokalite. Samozrejme, 

že kúpou priestoru sa zabili dve mu-
chy jednou ranou. Priestor krčmy ako 
aj priestor pred krčmou dával veľkú 
príležitosť neprispôsobivým osobám 
zdržiavať sa tam a páchať trestnú čin-
nosť. Po odkúpení priestorov prišlo to 
najdôležitejšie a to je rekonštrukcia 
priestorov na to, aby tam policajná 
stanica mohla vzniknúť. Okrem finanč-
ných prostriedkov, ktoré na to venoval 
Magistrát zo svojich poslaneckých 
priorít podporili rekonštrukciu tohto 
priestoru aj miestny poslanec Mgr. 
Miroslav Macko a miestna poslanky-
ňa Ing. Soňa Svoreňová. Pol roka tr-
valo kým sa priestory zrekonštruovali 
a tu by som chcel výrazne poďakovať 
Metropolitnému inštitútu Bratislavy, 
ktorý celú rekonštrukciu manažoval. 
Až teda začiatkom septembra priš-
lo k slávnostnému otvoreniu stanice 
mestskej polície v Pentagone. 
Je to možno z pohľadu mesta malý 
kyrok, ale pre Vrakuňu je to obrovský 
skok vpred v krajšiu, slušnejšiu a bez-
pečnejšiu Vrakuňu. A preto veľká vďa-
ka patrí všetkým poslancom miestne-
ho aj mestského zastupiteľstva, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, 
aby táto stanica tu vznikla. Ale hlavne 
tá vďaka patrí primátorovi Ing. arch. 
Matúšovi Vallovi, ktorý od prvého 
dňa vo svojej práci veľmi aktívne ro-
koval s vedením mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa a snažil sa v danej veci 
pomôcť. Samozrejme až čas ukáže 
ako rýchlo a ako veľmi táto stanica 
pomohla, ale už dnes, keď tieto riad-
ky píšem môžem skonštatovať, že ten 
posun nastal obrovský. Dostávam 
mnoho ďakovných listov, že situácia 
pred Pentagonom vo Vrakuni sa vý-
razne zlepšila. Moja vďaka samozrej-
me patrí aj vedeniu mestskej polície 
a všetkým príslušníkom mestskej 
polície, ktorí v danom priestore budú 
slúžiť, lebo bez nich by sme sa nikam 
nedostali. Ďakujem všetkým a pevne 
verím, že situácia z minulosti sa už 
nebude opakovať a policajná stanica 
bude prínosom pre skvalitnenie živo-
ta vrakunčanom. 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
starosta

Otvorenie policajnej staniceOtvorenie policajnej stanice
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Aktuálne

NEPORIADOK
Jano: Na detskom ihrisku sme vyzbierali bordel 
ktorý následne vaši zamestnanci vps vyhádzali 
zo smetného koša späť na detské ihrisko.... to 
kde sme aby vyhadzovali bordel zo smetných ko-
šov, prosím o nápravu smetiarov ktorí vyberajú 
tie koše... . 
Odpoveď: So všetkou úctou, nevidíme zmysel 
v tom, že naši zamestnanci takto konali, nakoľko 
by museli odpad oni ísť vyzbierať. Neporiadok ro-
bia rôzni ľudia na rôznych miestach, pravidelne 
sa s tým stretávame a snažíme sa to včas riešiť, 
aby nedochádzalo k jeho hromadeniu. Zamest-
nancov sme s predmetným podnetom obozná-
mili.

L AVIČK Y
p. Vladimír: 5 mestských lavičiek sa podľa 
katastrálnej mapy nachádza na súkromnom 
pozemku pri kostole Mena Panny Márie, kto-
rý spravuje Rímskokatolícka cirkev. Prosím 
o premiestnenie/odstránenie všetkých lavičiek 
mimo súkromného pozemku, nakoľko ani farár 
tejto farnosti nesúhlasí s ich osadením. Lavičky 
sú umiestnené takým spôsobom, že zabraňujú 
voľnému prechodu medzi stromami z kostola na 
faru. Nie je vylúčené, že na týchto lavičkách ne-

budú v budúcnosti prespávať bezdomovci. 
Odpoveď: Situáciu sme preverili na príslušnom 
referáte aj u pána farára, ktorý nám nepotvrdil 
Vaše tvrdenie. Tri kusy lavičiek sú umiestnené 
so súhlasom vlastníka pozemku, ďalšie dve sa 
nachádzajú na pozemku, ktorý má MČ zverený 
do správy. Lavičky sú umiestnené v poriadku 
a v súlade s Manuálom verejných priestorov. 
Čo sa týka Vášho komentára ohľadne prespá-
vanie bezdomovcov, pri takomto zmýšľaní, "čo 
ak budú" by sme nemohli umiestňovať lavičky 
nikde vo verejnom priestranstve. Máme za to, že 
lavičky sú osadené vhodne, občanom sa páčia, 
nakoľko sú využité nie len návštevníkmi kostola 
počas konania omší, ale aj ostatnými občanmi, 
ktorí predmetným územím prechádzajú.

PE TÍCIA OBY VATEĽOV BEBR AVSK Á 28,30,32 
PROTI V ÝSTAVBE PARKOVACIEHO DOMU

Petičný výbor proti výstavbe PD, obyvatelia 
Bebravskej 28,30,32 a priľahlých ulíc, návštev-
níci Zdravotného strediska, Bytového podniku 
a pošty
Po predložení prvej petície so 196 podpismi 
a 9-mesačnej náročnej písomnej a ústnej komu-
nikácii petičného výboru ako aj ďalších obyvate-
ľov s p. starostom a pracovníkmi MÚ a Magistrá-
tu HM SR BA sme sa 19.7.2022 dožili úžasného 
zvratu ! Konečne sme dostali odpoveď, že sa 

pozastavuje výstavba PD Bebravská a posúva 
sa do 2. etapy najskôr po r. 2025 !
Bohužiaľ však poslanci ešte na zastupiteľstve 
28.6.2022 hlasovali všetci za výstavbu PD, 
teda proti našej petícii. Pán starosta koho zá-
ujmy poslanci zastupujú ? Pri voľbách zvážime 
komu dáme svoj hlas.
Po zvážení vysokého percenta zapojených ne-
spokojných občanov v druhej petícii proti výstav-
be PD, sa začalo nanovo rokovať s magistrátom 
a spoločne s vedením mestskej časti a Magis-
trátu sa stavba pozastavila, za čo im patrí naše 
uznanie a veľké ďakujeme !
Odpoveď starostu: Poslanci sú volení občanmi, 
ktorých záujmy zastupujú. Venujú sa aj riešeniu 
najväčších problémov v mestskej časti, medzi 
ktoré nesporne patrí parkovanie. Budovanie par-
kovacích domov ako aj verejných parkovacích 
plôch je jednou z možností ako riešiť problémy 
s parkovaním v našom hl.meste. Na každú vý-
stavbu sú vždy 2 uhly pohľadu. Tí či ju chcú a tí 
čo ju nechcú. Nikto nechce mať parkovací dom 
pred svojim domom, avšak parkovať niekde tre-
ba a tak budeme hľadať riešenia aby bolo aj kde 
parkovať ale nie na úkor kvality bývania.

MÚ Vrakuňa

PodnetyPodnety

Rudolf

1.   Odstránenie chaosu v parkovaní

2.   Prvé auto pre Bratislavčanov zdarma

3.   Do zmeny systému odpúšťanie pokút
  pre Bratislavčanov

4.   SMS platba + jedna aplikácia

Rudolf Kusý na primátora

 Zrozumiteľné 

parkovanie

Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846
Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620
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Inzercia

8

Kandidát na poslanca Miestneho zastupiteľstva
miestnej časti Bratislava Vrakuňa       

       
Slovenská národná strana

Účelné čerpanie 
prostriedkov rozpočtu 
mesta
Spolupráca mesta 
s mestskými časťami 
v oblasti dopravy
Spolupráca s MČ 
Vrakuňa na riešení 
jej problémov 
Bezplatné parkovanie 
pre všetkých 
obyvateľov Bratislavy
Dobudovanie kana-
lizácie na všetkých 
uliciach 

Ing.Jozef AUGUSTÍNIng.Jozef AUGUSTÍN

Ing.Jozef AUGUSTÍNIng.Jozef AUGUSTÍN Ing.Jozef AUGUSTÍNIng.Jozef AUGUSTÍN

Iba spolu s Vami a samosprávou toho 
dosiahneme veľa.  
  
Dám všetky svoje schopnosti, skúsenosti a sily 
v prospech našej Vrakune   
Budem počúvať a presadzovať Vaše podnety, 
návrhy a pripomienky   
Bezpečnosť, poriadok, čistota a sociálne istoty 
pre rodiny, deti a dôchodcov   
Definitívna likvidácia chemickej skládky vo 
Vrakuni namiesto zakonzervovania   
Vytvoriť z pešej zóny  areál oddychu a voľného 
času vybudovaním fontány, osadením lavičiek 
a s malými kaviarňami   

11

22 22

Do Mestského zastupiteľstva Hl.m.SR BRATISLAVA: Do zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho krajaKoalícia SMER - sociána 

demokracia, Slovenská 
národná strana

Koalícia SMER - sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana
Moje priority:   
Vrakuňa je na hranici územia mesta. 
Dopravu z vidieka presmerovať tak, 
aby nezaťažovala jej cesty a ulice .
Účelné čerpanie prostriedkov rozpočtu kraja 
Podporovať z úrovne BSK definitívnu likvidáciu 
chemickej skládky vo Vrakuni
     
   

Politická inzercia
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Životné prostredie

9

Nové bratislavské lavičky aj vo Vrakuni Nové bratislavské lavičky aj vo Vrakuni 

Viacerí ste si určite všimli, že v Brati-
slave postupne pribúdajú nové mest-
ské lavičky, ktoré začal osádzať 
magistrát hl. m. Na základe vopred 
vytipovaných lokalít požiadala aj naša 
mestská časť celkovo o 48 ks lavičiek 
s operadlom bez podrúčok. Konkrétne 

22 ks na pešiu 
zónu, 5 ks k far-
skému kostolu 
Mena Panny 
Márie, a 21 ks 
na promenádu 
pri Malom Du-
naji. Na základe 
protokolu o zve-
rení hnuteľného 
majetku nám 
bolo nakoniec 
odovzdaných 27 
ks nových bra-
tislavských lavi-

čiek, ktoré sme koncom septembra za 
pomoci pracovníkov verejnoprospeš-
ných služieb osadili na pešej zóne a pri 
kostole. Lavičky sú umiestnené v súla-
de s Manuálom verejných priestorov, 
ktorý vypracoval Metropolitný inštitút 
Bratislavy. Cieľom je zlepšovať úroveň 

verejných priestorov tým, že stanovuje 
celkovú víziu a zásady ich rozvoja, ob-
novy a tvorby.   
Na dizajne lavičiek sa pracovalo v prie-
behu minulého roka, inšpirované sú 
pražskými lavičkami, ktoré nadväzujú 
na historickú československú lavičku 
– funkčnú, ergonomickú a pohodlnú 
na sedenie. Autormi sú dizajnéri Mi-
chal Froněk a Jan Němeček zo štúdia 
Olgoj Chorchoj. Zaujímavosťou je, že 
lavička je známa z rozprávky o krtkovi. 
Vďaka novým lavičkám sme mohli ob-
meniť tie staršie, ktoré sme rozmiest-
nili vedľa cyklotrasy pri Malom Dunaji, 
do sídliska a areálov škôl. 
Ďakujeme kolegom na magistráte 
a našim šikovným zamestnancom 
VPS! 

  Mgr. Rastislava Mihóková
Referát ŽP, VPS a OH

N  C 2100437288
IDSBK
INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

DOPRAVNÝ PODNIK 
BRATISLAVA

PLATNOSŤ
Validity / Gültigkeit

2/100+101
2 zóny al. 100+101 / 2 zones or 100+101

tu označte / validate stamp here / hier entwerten

Rudolf
Rudolf Kusý 

na primátora

Bratislavy

CESTOVNÝ LÍSTOK
Single Ticket / Einzelticket

Lacnejšie
a efektívnejšie MHD!

Vrátim Vám 15 minútový 
lístok na MHD

Bezplatná MHD pre seniorov
nad 65 rokov

Dokončím petržalskú električku

Bezplatná MHD pre rodičov
na rodičovskej dovolenke

Rudolf Kusý na primátora
Objednávateľ: KDH, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846        Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620
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Životné prostredie
Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták 
prinesú pracovníci OLO priamo do našej mestskej čas-
ti, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Distri-
búcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu 
pre obyvateľov Vrakune prebehne nasledovne:
Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase 
distribúcie aj prostredníctvom SMS. Ak sa nemôže do-
staviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vypl-
nené splnomocnenie, ktoré nájdete tu (nie je potrebné 
overenie notárom).
Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas dis-
tribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, kto-
rý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. 
Balíčky sa budú distribuovať v blízkom okolí bytového 
domu. Ak sa nemôže dostaviť majiteľ bytu, postačí keď 
pri preberaní nájomca bytu uvedie meno majiteľa a číslo 
bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať ne-
musí.
Harmonogram podľa ulíc ako aj bližšie informácie nájde-
te na www.olo.sk/kbro/ 
Termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľ-
ných vreciek: 15. 10. – 29. 10. 2022. 
Ak si nemôžete prevziať balíček počas adresnej distri-
búcie, príďte si ho vyzdvihnúť do distribučných centier:

Kuchynský bioodpad 
začnite zbierať od 24. 
10. 2022. Prvý odvoz 
kuchynského biood-
padu prebehne v týžd-
ni od 31. 10. 2022.

Zuzana Šindlerová 
Referát VN,kultúry  

a športu

HarmonogramHarmonogram

Na stretnutí so starostom Vrakune
sme prebrali témy, ktorým sa chcem venovať:
- dobudovanie kanalizácie,
- služby pre seniorov,
- ihriská a športoviská pre deti,
- bezpečné chodníky,
- spomaľovače na cestách.

SPOLU VIAC

DOKÁŽEME
Objednávateľ: Zuzana Žáková Rajterová, Majerská 43, 821 07 Bratislava    I    Dodávateľ: MČ Bratislava Vrakuňa

Politická inzercia

Distribučné centrá Vrakuňa

22. 10 2022 29. 10. 2022

od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod. od 10 do 13 hod. od 14 do 17 hod.

Rajecká ul. 7-9 
(Malý trh)

roh Čiližská/Vážska ul. 
(pri reštaurácii  

Na rohu)

Žitavská ul.  
– TESCO Express

Hradská ul.  
– Pentagon  

(priestor pred schodmi)

http://www.olo.sk/kbro/ 
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Seniori

Banská Štiavnica – historické slobodné kráľovské banské mesto 
s množstvom kultúrnych pamiatok. Práve toto mesto sme my, senior, 
tento rok navštívili v rámci poznávacieho zájazdu v dňoch 05.10. – 
06.10.2022, ktorý organizovala mestská časť Bratislava-Vrakuňa. 
Prvý deň nás čakala hneď po príchode prehliadka mesta s odborným 
výkladom sprievodcu o histórii mesta a jeho zachovalých kultúrnych 
pamiatkach. Večer tradičné posedenie s pánom starostom pri vínku. 
Druhý deň, po odchode z Banskej Štiavnice, sme navštívili Kaštieľ 

Svätého Antona označovaný aj ako Kaštieľ Antol alebo Koháriovský, 
kaštieľ nachádzajúci sa pod lesom v obci Svätý Anton, neďaleko Ban-
skej Štiavnice. Po hodinovej prehliadke kaštieľa nás čakal spoločný 
obed – bryndzové halušky v reštaurácii Terasa u Blaškov. Po obede 
a odpočinku sme sa presunuli do mesta Kremnica, kde sme mali voľný 
program spojený s individuálnou prehliadkou mesta a nákupmi. 
Svojou prítomnosťou nás poctila aj Ing. Soňa Svoreňová, poslankyňa 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá nám po ceste autobusom 
obohatila naše vedomosti o meste Banská Štiavnica a Kremnica svoj-
im odborným výkladom. 
Zájazdom nás sprevádzali, dohliadali na nás a celý zájazd organizovali:
Ing. Zuzka Schwartzová, zástupkyňa starostu a Mgr. Ivetka Wildová, 
pracovníčka sociálneho referátu, za čo im patrí veľké poďakovanie. Po-
ďakovanie vyslovujeme aj pánovi starostovi, JUDr. Ing. Martinovi Kuru-
covi, ktorý nám robí spoločnosť na každom výlete. 

Klub dôchodcov Malý Dunaj

VIANOČNÉ TRHY V SALZBURGU
Mestská časť organizuje zájaz na vianočné trhy do rakúskeho 
mesta Salzburg v termíne 05.12.-06.12.2022. Cena zájazdu je 
120.-€ na osobu vrátane raňajok a dopravy. Mestská časť poskyt-
ne seniorom s trvalým pobytom v našej mestskej časti príspevok vo 
výške 60.-€ ako doplatok, takže cena pre jedného seniora je 60.- €. 
Ubytovanie je zabezpečené v 3*-om hoteli Astoria. Prihlasovanie a zá-
roveň aj platby je možné vykonávať v termíne od 31.10. 2022 do 
07.11.2022 na Referáte sociálnych služieb a nájomných bytov miest-
neho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, 
číslo dverí 130 – prízemie.
Vzhľadom na obmedzený počet zúčastnených, budú uprednostnení 
tí seniori, ktorí sa v minulosti nezúčastnili žiadneho výletu, zájazdu 
alebo pobytového zájazdu pri mori organizovaných mestskou časťou 
Bratislava-Vrakuňa. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté vedúcou 
referátu sociálnych služieb Mgr. Ivetou Pochlopeňovou osobne alebo 
na tel. č. 0910 996 337.

MÚ Vrakuňa

Banská Štiavnica privítala vrakunských seniorovBanská Štiavnica privítala vrakunských seniorov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany ob-
čanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykuro-
vacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku 
požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozor-
nosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, 
kontrole a čisteniu komínov.
NEZABUDNITE! Zabezpečiť čistenie a kontrolu komína je Va-
šou povinnosťou. 

Odporúčania počas vykurovacej sezóny: 
•	 Vykurovať	správnym	palivom:	do	kotlov,	kachlí	a	krbov	patrí	

len	určené	palivo.	Spaľovaním	domáceho	odpadu,	plastov	a	
iných	vysoko	horľavých	látok	sa	zvyšuje	riziko	vzniku	požiaru	
a	súčasne	dochádza	k	znečisteniu	ovzdušia.	

•	 Zabezpečovať	 pravidelné	 čistenie	 a	 kontrolu	 komínov:	 za-
bezpečiť	odborné	preskúšanie	komínov	osobami	s	odbornou	
spôsobilosťou.	Za	celkový	 technický	stav	a	údržbu	komínov	
zodpovedajú	majitelia	sami,	a	preto	sú	povinní	zabezpečovať	
pravidelné	čistenia	a	kontroly.	Pri	kontrole	vykurovacích	telies	

je	vhodné	v	prvom	rade	zamerať	svoju	pozornosť	na	staveb-
né	prevedenie,	funkčnosť,	či	nedošlo	k	prehoreniu	materiálu	
a	jeho	následnému	poškodeniu.	Pri	plynových	spotrebičoch	
je	vhodné	orientovať	svoju	pozornosť	na	čistotu	komínových	
prieduchov,	 na	 zabezpečenie	 dobrého	 ťahu	 komína	 a	 dodr-
žiavať	revízne	prehliadky,	aby	nedošlo	k	úniku	plynu	do	okolia.	

•	 Správne	uskladňovať	palivo:	v	tesnej	blízkosti	kotlov,	kachlí	a	
krbov	nesmú	byť	uložené	žiadne	horľavé	látky.	Odletené	žera-
vé	častice	pri	kúrení	môžu	spôsobiť	požiar.

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným 
výkonom do 50 kW: 
1.	 Spotrebič	je	na	plyn,	kontrola	a	čistenie	komína	bez	vložky	sa	vyko-

náva	raz	za	6	mesiacov,	
2.	 Spotrebič	je	na	plyn,	kontrola	a	čistenie	komína	s	vložkou	sa	vykoná-

va	raz	za	12	mesiacov,	
3.	 Spotrebič	na	tuhé	palivo	alebo	kvapalné	palivo	kontrola	a	čistenie	

komína	sa	vykonáva	raz	za	4	mesiace.	

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezónyPredchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
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nový ŽUPAN
profesor VELIČ
… nenechám Vás bez pomoci

7VRAKUŇA

…nenechám Vás
bez vody
Budeme bojovať
za odstránenie vrakunskej
skládky, ktorá ohrozuje pitnú
vodu Žitného ostrova.

Toto župné obdobie je
poslednou šancou na záchranu
vzácneho zdroja pitnej vody.

Obľúbená škola Felix prichádza do VrakuneObľúbená škola Felix prichádza do Vrakune
Súkromná základná škola Felix patrí k najobľúbenej-
ším v Bratislave. Počet prihlásených detí každoročne 
mnohonásobne prevyšuje ich kapacitu. Obľube sa teší 
najmä vďaka inovatívnym vyučovacím metódam, ktoré 
využíva. Už čoskoro si ich budú môcť zažiť aj deti vo 
Vrakuni.
Felix má v prenájme budovu na Vážskej 32, ktorú aktuál-
ne rekonštruuje v súlade s prijatým uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 416/
XXIII/2022 zo dňa 15.02.2022. Záväzná výška investí-
cií počas prvých 4 rokov predstavuje minimálne 1,5 mil. 
Eur. Práce by mali byť ukončené tak, aby otvorili prevádz-
ku k 1. septembru 2023. Prihlasovať budúcich prvákov 
sem však môžete už od 1.1.2023. 
Základným mottom Felixu je pomáhať deťom vyrásť na 
dobrých, múdrych, sebavedomých a šťastných ľudí. Ab-
solvent školy Felix má rozvinuté svoje intelektové schop-
nosti, vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáci-
ám. Takíto žiaci dokážu porozumieť situáciám, analyzovať 
informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať vedomosti a za-
pamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňujú na vlast-
né poznatky. Podporujú tvorivý prístup učiteľov, umožňujú 
používanie inovatívnych či zážitkových metód, ktoré nie 
sú v rozpore s pedagogickými princípmi školy a môžu byť 

špecifické pre rôzne aprobácie. Využívajú metódy, ktoré 
sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každé-
ho žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu. 
Patria medzi ne: Hejného metóda, Civilizácia, ExpEdícia – 
skús, skúmaj, spoznaj, Informatika s Emilom, SFUMATO či 
nespojité písmo Comenia script.

Referát školstva a sociálnych vecí

Politická inzercia
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Rozhovor
Politická inzercia

V médiách rezonuje téma rastu cien energií, ktoré spô-
sobuje celosvetová energetická kríza. O tom, či sa zdra-
žovanie dotkne aj obyvateľov Vrakune a či existuje spô-
sob, ako znížiť negatívne dopady krízy, hovorí v krátkom 
rozhovore Ing. Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku výroby 
a distribúcie tepla Skupiny ENGIE. Do Skupiny patrí aj 
spoločnosť TERMMING, ktorá od roku 2006 prevádzkuje  
tepelné hospodárstvo pre MČ Vrakuňa a prostredníctvom 
biomasovej kotolne na Železničnej ulici a štyroch  plyno-
vých kotolní vyrába a distribuuje teplo a teplú vodu pre 
viac ako 5 000 bytov. 

Aký bude mať vplyv energetická kríza na dodávky tepla 
pre Vrakunčanov?   
Na úvod by som rád povedal, že naším prvoradým cie-
ľom je poskytovať dlhodobé, stabilné a kvalitné dodávky 
energie. S tým súvisí aj neustále zefektívňovanie našich 
služieb, prevádzok, a najmä modernizácia sústavy cen-
trálneho zásobovania teplom (CZT). Od začiatku pôsobe-
nia naša spoločnosť v rámci modernizácie preinvestova-
la takmer 8 miliónov eur a aj naďalej plánuje vo svojich 
investičných zámeroch pokračovať. Vykurovacia sezóna 
sa začala 20. septembra 2022 a radi by sme ubezpečili 
našich odberateľov, že aj počas tejto zimy sa postaráme 
o plynulú a stabilnú dodávku  tepla.  Čo však TERMMING 
ovplyvniť nedokáže je celosvetová energetická kríza a jej 
dôsledky, ktoré pocítia aj domácnosti na Slovensku. V 
súvislosti s krízou sa očakáva, že vzhľadom k výraznému 
zvýšeniu cien palív a elektrickej energie  dôjde taktiež k 
výraznému zvýšeniu ceny tepla. V najhoršom scenári až 
dvaapolkrát, v porovnaní s týmto rokom. Finálne skutočné 
ceny budú známe v priebehu novembra a decembra, po 
ukončení cenového konania na Úrade pre reguláciu sie-
ťových odvetví (ÚRSO). Dobrými správami sú, že nárast 
cien môžu zmierniť regulačné cenové opatrenia prijaté 
na európske a národnej úrovni, a tiež, že aj napriek stále 
vysokým cenám plynu a elektrickej energie v súčasnosti 
sledujeme ich pokles. 

Ako je možné znížiť dopady energetickej krízy? 
Ako som už spomínal, jednou z ciest je zefektívňovať pre-
vádzku, výrobu a distribúciu energie. Naším zámerom je 
preto v nadchádzajúcom období zmodernizovať sústa-
vu CZT v MČ Vrakuňa na okruhoch kotolní Železničná, 
Bebravská, Čiližská a Rajčianska, a to konkrétne zníže-
ním počtu kotolní z 5 na 2 – biomasovú na Železničnej 
a plynovú na Rajčianskej. Keďže kotolňa na Železničnej 
má dvojpalivovú základňu (biomasa a zemný plyn), tou-
to investíciou chceme zvýšiť  podiel obnoviteľného zdroja 
energie - drevnej štiepky na výrobe tepla, a to až na úro-
veň 90 % (dnes 40 %). Vďaka tomu znížime našu závislosť 

na dodávkach zemného plynu a prispejeme k udržateľ-
nejšej výrobe energie. Okrem toho plánujeme vybudovať 
modernú a úspornú sústavu predizolovaných tepelných 
rozvodov a kompaktné odovzdávacie stanice tepla (OST). 
OST, ktoré vybudujeme priamo v miestach odberu, nahra-
dia súčasné bojlerovne, zefektívnia prípravu teplej vody a 
umožnia individuálne nastavenie vykurovacích paramet-
rov v jednotlivých domoch. Táto rozsiahla investícia bude 
vo veľkej miere financovaná z prostriedkov modernizač-
ného fondu, o ktoré sa budeme uchádzať. V rámci moder-
nizácie ďalej plánujeme v priestoroch kotolne na Stavbár-
skej vybudovať kogeneračnú jednotku, ktorá bude okrem 
tepla vyrábať aj elektrickú energiu. Zároveň, v krátkom 
čase, na streche kotolne pribudnú fotovoltické panely. 
Celkovým výsledkom modernizácie bude nielen efektív-
nejšia prevádzka, ale aj úspora nákladov na výrobu tepla 
a v neposlednom rade aj výroba zelenej energie s pozitív-
nym vplyvom na životné prostredie a planétu.     

Zuzana Šindlerová  
Referát VN, kultúry a športu

Modernizácia  tepelného hospodárst va pomôže Modernizácia  tepelného hospodárst va pomôže 
Vrakunčanom zníž i ť  dopady energet ickej  kríz yVrakunčanom zníž i ť  dopady energet ickej  kríz y

Zuzana Magálová
Za lepší život vo Vrakuni

16
číslo vo voľbách

do miestneho
zastupiteľstva

6
 číslo vo voľbách
do zastupiteľstva

VÚC

Znovu sa uchádzam o vašu 
podporu vo voľbách, aby som 
mohla pokračovať v úspešne 
rozbehnutých projektoch 
a naďalej presadzovať vaše 
záujmy.

zuzanamagalova.skObjednávateľ: Zuzana Magálová, Bratislava
Dodávateľ: Fibra print s.r.o, IČO 35960078, Galvaniho 2A, Bratslava, 831 04
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Čo a kedy

koniec mesiaca október a začiatok novembra je pripo-
mienkou na všetkých ľudí, ktorých sme poznali, mali 
dôležité miesto v našom živote, ale už nie sú medzi 
nami. Atmosféru dušičkových spomienok umocňujú aj 
rýchlo sa skracujúce dni, nastávajú dlhé večery, ale aj po-
hľad na miesta, kde odpočívajú naši drahí zosnulí. Upra-
vené hrobové miesta, množstvo kahancov či sviec symbo-
lizujú náš vzťah k týmto osobnostiam, ktoré mali v našom 
živote veľmi často nezastupiteľné miesto.

Osobne prežívam už jedenásty krát v našej Vrakuni tieto 
špecifické dni venované pamiatke zosnulým. Po týchto ro-
koch sú aj pre mňa osobne tieto pietne miesta veľmi dôle-
žité. Za každým takýmto miesto sú hlboké osobné dejiny 
každého človeka, jeho rodiny, priateľov, kolegov, susedov, 
známych...
Dušičkové dni sú pre nás pripomienkou našej krehkosti 
a pominuteľnosti. A predsa, prežívame tieto dni aj v ná-
deji, ktorú určite symbolizujú aj zapálené sviece na všet-
kých cintorínoch. Všetkým Vám úprimne prajem predo-
všetkým túto nádej do týchto dní, aby neboli naplnené len 

smutným spomienkami, ale aj 
s perspektívou optimizmu do 
nastávajúceho obdobia.
V duchu týchto slov ponúka-
me aj bohoslužobné slávenia 
v našom kostole na Poľnohos-
podárskej ulici a na našom 
cintoríne na Kaméliovej ulici. 
1. novembra, na slávnosť 
všetkých svätých budú svä-
té omše nasledovne: 7:30; 
8:30(v maďarskom jazyku); 
9:45; 11:00; 18:00. Popo-
ludní bude pietna spomien-
ka na zosnulých na cintoríne 
o 15:00. 
2. novembra, keď si pripomí-
name všetkých verných zo-
snulých, bude svätá omša ve-
čer o 18:00.

Marek Krošlák 
farár vo Vrakuni

Pohrebníctva mesta Bratislavy budú od 25. októbra 
do 8. novembra otvorené dlhšie, a to denne od 7.00 do 
20.00 h.
Vybavovacie kancelárie na cintorínoch budú otvorené 28. 
až 29. októbra v čase od 8.00 do 17.00 h a od 30. ok-

tóbra do 1. novembra v čase od 8.00 do 18.00 h.
Na cintorínoch Slávičie údolie, Martinskom, Vrakuňa bude 
možné uhradiť nájomné za hrobové miesta od 29. do 31. 
októbra v čase od 8.00 do 18.00 h a od 2. do 3. novem-
bra v čase od 8.00 do 16.00 h. Na cintoríne Podunajské 
Biskupice sa bude dať zaplatiť 30. októbra od 8.00 do 
13.00 h a 31. októbra v čase od 13.00 do 18.00 h. Na 
cintoríne Rusovce to bude možné 2. novembra v čase od 
13.00 do 18.00 h.
Návštevníci cintorínov budú mať v krematóriu, na cinto-
rínoch v Slávičom údolí a vo Vrakuni možnosť zadarmo 
využiť elektromobil, ktorý ich odvezie k požadovanému 
hrobovému miestu.
V sviatočnom čase (27.10. – 2.11.) zakázalo Marianum 
vykonávanie kamenárskych prác na cintorínoch. Opatre-
nia súvisiace s novým koronavírusom budú zabezpečené 
v súlade s aktuálnym COVID automatom.

          Zdroj: TASR

Milí spoluobčania,Milí spoluobčania,

Bratislavské cintoríny v správe Marianum Bratislavské cintoríny v správe Marianum 
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Vrakuňa má skvelý tím
Naši kandidáti pre Vrakuňu

Volebný obvod  1 - Nová Vrakuňa

15. Miroslav Macko 19. Jana Némethová 25. Marek Zajíček

13. Vladimír Jánošík11. Michal Hrapko9. Rút Greizingerová5. Stano Bruna

6. Robert Greizinger5. Tomáš Galo3. Pavol Boroš

4. Róbert Martin Hudec 6. Július Pavčo3. Róbert Eisner1. Marcel Boris 14. Michal Šutriepka

Volebný obvod 2 - Stará Vrakuňa

Volebný obvod 3 - Dolné hony

Objednávateľ: PhDr. Stanislav Bruna, Vrakuňa
Dodávateľ: MČ Bratislava - Vrakuňa

Martin Kuruc
Starosta Vrakune

Inzercia
Politická inzercia


