
mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Ročník IX • Júl-August2020 • Nepredajné

LETNÉ 
DIVADIELKA 
V LESOPARKU



2

Milí Vrakunčania,
jeden významný politik v minulom storočí povedal veľmi dôležitú vec: ,,Keď 
chcete byť úspešní, musíte pracovať vtedy, keď sa iní bavia.“ Je to veľmi silné 
a ja by som to prirovnal k letným prázdninám a dovolenkám. My počas leta 
musíme a chceme stihnúť toho čo najviac. Keďže deti nie sú v škole, to je 
ideálny čas na opravu škôl a škôlok. A vy počas leta sa snažíte oddýchnuť 
a načerpať silu. Vtedy my môžeme opravovať, rekonštruovať a skrášľovať 
našu Vrakuňu. 

Počet projektov, ktoré sme naplánovali od začiatku roka, sa po pandémii mu-
seli zredukovať, ale ja pevne dúfam, že v budúcom roku všetko doženieme. 
Nájdeme finančné prostriedky na naše plány. Nechcem však predbiehať... 
Tieto prázdniny realizujeme rekonštrukciu fasády na Železničnej. Som veľmi 
rád, že za päť rokov môjho pôsobenia vo funkcii starostu sa nám podarilo 
všetky naše základné a materské školy dať do poriadku – zatepliť a urobiť 
nové fásady. Ostane nám v podstate len materská škola Kríková a Šíravska, 
ale tie sú v pláne v roku 2021. Tento rok sme na Kríkovej zrekonštruovali so-
ciálne zariadenia. A ak nám schvália dotácie, o ktoré sme požiadali, tak zrealizujeme aj prvú zelenú strechu na Kríkovej. Takisto 
tento rok zveľadíme naše školské areály. Tešiť sa môžete na nový bežecký okruh s multifunkčným areálom na ZŠ Rajčianska, 
multifunkčný areál na ZŠ Žitavská alebo nové dopravné ihrisko na ZŠ Železničná. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sa Vraku-
ňa zveľaďovala, ale musíme si uvedomiť, že sa môžeme prikryť len takou perinou, na akú máme. 

Preto mi je veľmi smutno, keď čítam všetky tie maily, listy alebo telefonáty, v ktorých ľudia častokrát bez uvedenia mena, pod 
vymyslenými profilmi kritizujú, čo všetko robíme zle. Ľudia navrhujú, ako riešiť bezdomovcov pri Pentagóne, kritizujú, ako je po-
kosená tráva – či už nízko alebo vysoko, ako je osekaný strom, niektorí chcú orezať strom, iní nie... Ľudia sa vyjadrujú k tomu, 
ako je urobený chodník, cesta, ako sa asfaltuje, zatepľuje... Prosto, koľko ľudí, toľko názorov, ale my musíme rešpektovať zákon 
a vysúťaženú firmu, ktorá má certifikát na danú vec a jej vykonávanie. Práce nechávame v rukách kompetentných, ktorí za 
svoju prácu zodpovedajú. 

Je však veľmi zaujímavé, že tí ľudia, ktorí na sociálnych sieťach vedia všetko najlepšie, urobia väčšinou najmenej. Snažím sa 
vyjsť každému v ústrety a urobiť maximum, čo sa dá, a takýchto ,,hejterov“, keď chcú mestskej časti pomôcť, rád privítam u nás 
v úrade. Nech sa ukážu, pomôžu, realizujú, a nielen kritizujú. Mestská časť a ja postupujeme v zmysle zákona a niekedy máme 
zviazané ruky v tom, čo navrhujete, aby sme robili. V niektorých prípadoch to naozaj tak nejde. 

Počas letných prázdnin sme sa snažili rozveseliť aj našich najmenších a pripravili sme im letné divadielka v našom krásnom 
lesoparku. Aj keď množstvo kultúrnych podujatí sme museli zrušiť, letné divadielka sme ponechali. Každú stredu pozývam 
rodičov a detičky na detské predstavenie.

S poľutovaním však musím oznámiť, že tento rok sme museli pristúpiť k veľmi závažnému rozhodnutiu, a to je zrušenie vrakun-
ských hodov. Inak by sme sa už niekoľko mesiacov dopredu pripravovali na najväčšiu kultúrnu udalosť vo Vrakuni. Tento rok to 
nie je možné z viacero dôvodov. Najväčším je, že hromadné akcie tohto typu nie sú povolené a keď áno, podmienky takéhoto 
podujatia sú veľmi prísne. Napríklad ohraničenie priestoru, vstup len pre tisíc ľudí, kontrola pri vstupe a výstupe. Splnenie všet-
kých podmienok by bolo finančne veľmi náročné. Na druhej strane nám každý rok pomáhali sponzori, ktorí tento rok nemôžu 
prispieť, keďže kríza zasiahla všetkých. Preto sme sa rozhodli tento rok hody zrušiť, ale sľubujem vám, že budúcoročné hody 
budú o to lepšie. 

Ako som spomenul na začiatku, snažím sa počas leta ,,makať“ na 150 % a pevne dúfam, že sa nám všetko podarí a v septem-
bri budú mať deti nové športové areály, bude pokosené, budú opravené cesty a chodníky, lampy a bude všetko tak, ako má byť. 
Ja sa z toho veľmi teším. 

Prišiel mi na um citát od neznámeho autora: ,,Je krásne robiť veci, o ktorých iní ľudia hovoria, že sa nedajú.“ Pre mňa to platí 
dvojnásobne. Myslím si, že za päť rokov sme vo Vrakuni spravili niekedy aj nemožné a ešte nás veľa takých vecí čaká. 

Prajem vám pekné leto a krásnu dovolenku. 

Príhovor starostu

Váš Martin
222
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 02/452 596 07
Starostlivosť o verejnú zeleň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie

referátu správy a údržby pozemných
komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk
Verejné osvetlenie Siemens

– poruchová služba
Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.

Poruchy vody a kanalizácií -
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.
Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Poruchová služba plyn: 0850 111 727
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom: 
tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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APLIKÁCIA VRAKUŇA 
PRE VŠETKÝCH 

Už je to viac ako dva roky, čo sme spustili 

aplikáciu Vrakuňa, ktorá informuje občanov o 

aktuálnom dianí. Mestská časť ju pravidelne 

aktualizuje a dopĺňa o nové informácie.

Pre všetkých cyklistov pribudla mapa cyk-

lotrás vo Vrakuni a v Bratislave, program kul-

túrnych akcií v lesoparku, harmonogram zbe-

ru separovaného odpadu a aj stav ovzdušia. 

Postupne pribúdajú informácie aj v sekcii Zau-

jímavé miesta vo Vrakuni.  

                       

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

obdobie 1.3. - 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 12:30, 13:00 - 18:00
sobota                        08:00 – 13:00

obdobie 1.12. - 28.2.

pondelok – piatok      10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
sobota                         08:00 – 13:00

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 

Pomáhame prváčikom
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravila pre svojich prváčikov, ktorí na-
stupujú do jednej z našich troch základných škôl, vstupný balíček. V balíčku 
si prváčikovia nájdu pracovné pomôcky, ako sú pero, ceruzky, zošity a pod., 
ktoré im pomôžu ľahšie zvládnuť prvý ročník. Balíčky deti dostanú prvý deň  
v škole. Starosta mestskej časti Martin Kuruc:

Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej ana-
lýze vody v našich studniach vo Vrakuni. 
V prvom kole bolo vybraných 20 studní, 
ktoré Ministerstvo životného prostredia SR 
otestuje. Podľa lokalít spoločne mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom 
vybrala 20 miest v celej Vrakuni. Všetky 
výsledky a aktuálne informácie nájdete na 
stránke www.vrakuna.sk, sekcia informá-
cie o skládke chemického odpadu vo Vra-
kuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/.�
� � �������MÚ�Vrakuňa

Zákaz�používania�studní�
naďalej�platí

Aplikácia� sa� jednoducho� ovláda� a� je�
určená� pre� všetkých,� ktorých� zaujíma�
dianie�vo�Vrakuni.�

„Aj�v�tejto�ťažkej�finančnej�situácii,�ktorú�nepociťujú�len�rodičia,�
ale�aj�mestská�časť,�som�veľmi�rád,�že�sa�nám�podarilo�nájsť�v�roz-
počte�finančné�prostriedky�na�to,�aby�sme�aspoň�takýmto�spôso-
bom�trošku�pomohli�rodinám.“�

HNovotná

Foto:�Zdroj�Internet

Je prístupná pre mobilné telefónny Android 
aj Apple.

Školský�úrad
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Otázka pre poslancov
Ako ste trávili obdobie počas pandémie a ako budete 
tráviť leto? Čo by ste odkázali obyvateľom Vrakune?

Mgr. Miroslav Macko
Pandémia COVIDu zasiah-
la nás všetkých a som 
rád, že jej priebeh bol 
mierny. Keďže bývam na 
Stavbárskej, každý deň 
vidím a stretávam aj ľudí, 

ktorí žijú na ulici. Obzvlášť ma teší, že 
pandémia neprepukla u nich. Jej šíre-
nie v prípade, keby sa to tak stalo, si 
ani nechcem predstaviť. Pripravované 
nízkoprahové centrum magistrátu urči-
te s problémom pomôže. 
V období pandémie som dodržiaval 
opatrenia, pracoval prevažne z domu, 
dokonca som „oprášil“ bicykel a schu-
dol pár kíl. Dovolenkovať budem na 
Slovensku a chcem ísť aj na kratší 
výlet do okolitých krajín EÚ, keď to 
situá cia dovolí. Prajem nám všetkým 
pevné zdravie a krásne leto, dodržujme 
odstup a dávajme pozor na seba aj na 
ostatných. Pozdravujem.

PhDr. Stanislav Bruna 
Obdobie pandémie bolo 
pre našu rodinu naozaj 
mimoriadne. V škôlke, 
ktorú navštevuje naša 
dcéra, bol potvrdený 
COVID, preto sme boli 

v tvrdej karanténe. Nevedeli sme, či 
sme tiež pozitívni, no všetko dopadlo 
dobre. Dva mesiace sme ako rodina 
boli spolu, hrali sa, učili, spoločne va-
rili, chodili na prechádzky a pracovali 
z domu. Bolo to náročné, ale najmä 
pekné obdobie. Leto budeme tráviť na 
Slovensku, navštívime naše hory, jas-
kyne a iné krásy, podporíme náš ces-
tovný ruch. Všetkým želám, aby boli 
opatrní a ohľaduplní. Mimoriadna si-
tuácia nám ukázala, ako si dokážeme 
pomáhať, ako silná dokáže byť komu-
nita, keď si vieme pomôcť s nákupom 
alebo ušiť si rúška. 

Ing. Ladislav Kugler
Väčšinu času počas pan-
démie som trávil doma. 
V súvislosti s infekčným 
ochorením COVID-19, kto-
ré je spôsobené korona-

vírusom, môj zamestnávateľ, Národná 
banka Slovenska, prijal rôzne preven-
tívne opatrenia. Jedným z nich bola aj 
práca z domu (tzv. home office). Z vyš-
šie uvedeného dôvodu som nechodil 
do práce. 
Na leto sa veľmi teším, ideme navštíviť 
slovenské veľhory, Vysoké Tatry. 
A obyvateľom Vrakune by som chcel 
odkázať: Necestujte do zahraničia, vy-
varujte sa leteckej dopravy. Nech kaž-
dý radšej ostane doma na Slovensku. 
Aj u nás sú nádherné miesta. A na zá-
ver uvádzam: Je potrebné sledovať a 
zároveň aj dodržiavať nariadenia hlav-
ného hygienika...

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Počas pandémie som pracoval z domu, občas som za dodržania všetkých 
potrebných opatrení absolvoval nevyhnutné pracovné stretnutia. Cez 
prázdniny máme naplánovanú týždennú dovolenku na Slovensku, druhú 
časť dovolenky budeme tráviť vo Vrakuni a v blízkom okolí. Prajem všet-
kým Vrakunčanom príjemné leto čo najmenej ovplyvnené pandémiou. Tre-
ba si uvedomiť, že nie je dôležité, kde som na dovolenke, ale s kým :)

Lívia Benedeková
Počas pandémie som 
trávila viac času doma, 
keďže žijem so seniorom, 
ktorého som nechcela 
vystavovať zbytočnému 

riziku, ktoré nás našťastie obišlo. Vďa-
ka COVID-19 máme teraz obmedzené 
možnosti cestovania, tak na dovolen-
ku sa toto leto nechystám. No v rám-
ci možnosti sa budem snažiť tráviť čo 
najviac času na chate pri jazere, trochu 
športovať a užívať si relax v prírode. 
Ľuďom by som v tejto neľahkej situácii 
odkázala, aby dovolenkovali na Sloven-
sku. Naša krajina je krásna a vždy je čo 
obdivovať. A hlavne by som chcela po-
žiadať seniorov, aby počas horúcich dní 
nezabudli na pitný režim, aj keď necítia 
smäd. Všetkým Vrakunčanom želám 
krásne prežité leto, veľa zdravia, úsme-
vu a pohody v kruhu svojich blízkych. 

Mgr. Róbert Greizinger 
Obdobie počas pandé-
mie sme trávili rovnako 
ako všetci obyvatelia SR 
– s obmedzeniami. Samo-
zrejme, že sme sa riadili 

rozhodnutiami krízového štábu a ich 
odporúčaní.
Leto budeme dovolenkovať na Sloven-
sku, čiastočne na horách a čiastočne-
na termálnych kúpaliskách. 
Obyvateľom Vrakune prajem príjemné 
prežitie leta, veľa skvelých a nezabud-
nuteľných zážitkov. 

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Obdobie pandémie som 
prežívala tak ako prav-
depodobne mnohí Vra-
kunčania. Najskôr prišiel 
veľký strach z možného 

ochorenia, ktorý brzdil, negoval aké-
koľvek praktické činnosti a pozitívne 
myslenie. Až keď som prijala túto novú 
(negatívnu) skutočnosť za momentálnu 
súčasť života, mohla som dať priestor 
novým aktivitám. Izolácia mala aj pozi-
tívne stránky. Viacej času som trávila 
so svojou rodinou a užili sme si spo-
ločné „domáce aktivity“. Na letné me-
siace som si tento rok nenaplánovala 
žiadne „štandardné“ dovolenkové akti-
vity. Aj to je pre mňa prínos pandémie 
– „nemusím mať všetko naplánované“ 
–, uvidím, či mi niečo „cinkne“ o nos. 
Všetkým Vrakunčanom prajem prežitie 
pohodových letných mesiacov podľa 
vlastných predstáv.

JUDr. Marcel Boris
Počas pandémie som 
pracoval z domu, keďže 
moja práca advokáta si 
vyžaduje neustálu prácu. 
Nezabudol som však ani 
na občanov Vrakune, viac 

ráz sme sa so starostom stretli a veno-
val som mestskej časti rúška. Keď bolo 
potrebné, tak som pomáhal pri zabez-
pečovaní stravy pre seniorov a balíčkov 
pre sociálne slabších. 
Čo sa týka leta, budem sa venovať naj-
mnä svojej rodine a práci. Vrakunča-
nom želám, aby si leto užili a načerpali 
nové sily. Verím, že jeseň bude pre nás 
už lepšia a bez korony. 



je najvýznamnejším štátnym štatistic-
kým zisťovaním. Štandardne sa vykoná-
va každých 10 rokov. Rok 2021 je rokom 
sčítania. Po prvý raz v histórii Sloven-
ska prebieha integrovaným spôsobom. 

Sčítanie domov a bytov  
od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021

Zodpovední: bez účasti obyvateľov, za-
bezpečujú ho obce v spolupráci so správ-
cami bytových domov (sčítanie domov, bu-
dov bez ohľadu na to, či je objekt obývaný, 
aj nebytové budovy, iné obydlia).

Sčítanie obyvateľov  
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021

Povinná osoba: obyvateľ, o ktorom sa úda-
je zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa, 
štatutárny zástupca (väzni – informácie z 
dostupných databáz, obyvatelia v zariade-
niach – sčítavajú ich stacionárni asistenti,  
digitálne vylúčení, t. j. starší obyvatelia ži-
júci sami – sčítavajú ich mobilní asistenti).  
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, 
ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má 
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zá-
konný zástupca.  

Obyvatelia sa môžu sčítať sami prostred-
níctvom tabletu, PC, mobilu z domu. Nikto 
neurčuje čas ani miesto sčítania. Tí, kto-
rí sú digitálne vylúčení, požiadajú obec o 
sčítacieho asistenta alebo môžu prísť na 
kontaktné miesto v obci.  
Rozhodujúci okamih sčítania (dátum, ku 
ktorému sa vzťahujú údaje zo sčítania) je 
polnoc z 31. 12. 2020/1. 1. 2021. Oby-
vateľ bude mať na sčítanie šesť kalendár-
nych týždňov, pričom odpovedá na údaje v 
súlade s opatrením ŠÚ č. 44/2020 (pozn. 
v skrátenej forme): 
• miesto trvalého pobytu, 
• miesto súčasného pobytu,
• pobyt v zahraničí a rok príchodu do 

krajiny od roku 1980,
• pohlavie pri narodení alebo pri zmene 

pohlavia,

• dátum narodenia,
• rodinný stav,
• rok uzavretia manželstva,
• počet živonarodených detí,
• štát a miesto narodenia,
• štátna príslušnosť,
• súčasná ekonomická aktivita obyvate-

ľa,
• zamestnanie, ktoré obyvateľ vykonáva,
• odvetvie ekonomickej činnosti, v kto-

rom má obyvateľ zamestnanie,
• postavenie v zamestnaní,
• najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
• miesto výkonu zamestnania je adresa 

jeho pracoviska,
• miesto školy, do ktorej obyvateľ dochá-

dza,
• periodicita dochádzky do zamestnania 

alebo do školy,
• spôsob dopravy do zamestnania alebo 

do školy,
• národnosť,
• materinský jazyk,
• náboženské vyznanie,
• vzťahy medzi členmi domácnosti.

Ostatné informácie a zaujímavosti zo sčí-
tania dostupné na:
https://www.scitanie.sk/
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Sčítanie obyvateľov na Slovensku

Ing. Soňa Svoreňová 
Ako pre šéfku cestovnej 
kancelárie je pre mňa 
zvyčajne leto čas, keď 
síce cestujem veľa, ale 
na súkromnú dovolenku 

nebýva veľa času. Tento rok sú však 
veci inak, a tak bude menej cestova-
nia a viac času. Máme naplánovaný 
dlhší výlet po Slovensku. Väčšinu 
voľného času však budem tráviť 
v meste a v bratislavskom kraji. Vra-
kunčanom odporúčam, aby spravi-
li to isté. Domáci podnikatelia nás 
potrebujú. Od každého eura, ktoré 
doma minieme, závisí, ako sa bude 
dariť ekonomike. Od toho, ako sa 
bude dariť ekonomike, zase závisí, 
ako sa bude dariť mestu, mestskej 
časti, a teda aj kazdému z nás. Vra-
kuňa, prajem krásne a bezstarosté 
prežitie letných dní!

Ing. Zuzana Schwartzová 
Počas pandémie náš 
úrad pracoval v utlme-
nom režime len pre ve-
rejnosť, niektorí pracov-
níci mali home-office. 

Ako členka vrakunského krízového 
štábu som so spolupracovníkmi 
pravidelne riešila aktuálnu situáciu, 
nariadenia, sama som šila aj rúška, 
ktoré sme roznášali spolu s pracov-
níčkami materských a základných 
škôl našim seniorom. S pánom sta-
rostom sme rozniesli potravinové 
balíčky i obedy odkázaným. Som 
rada, že tú najťažšiu časť „korony“ 
už máme za sebou a zvládli sme to.
Leto budem tráviť doma, pár dní 
možno na chate.
Vrakunčanom prajem slnečné dni 
(teda dúfam, že už budú), oddych, 
načerpajte D vitamín a užívajte si 
leto na Slovensku. Dá sa to!

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Andrej Ravasz
Počas pandémie som trá-
vil čas so svojou rodinou. 
Snažili sme sa byť zod-
povední, v bezpečí, v izo-
lácií. Čas sme strávili na 

chalupe na lazoch, kde sme načerpali 
mnoho nových síl, energie pobytom na 
čerstvom vzduchu. Cez leto sa vzhľa-
dom na situáciu nechystáme do zahra-
ničia, budeme opäť radšej spoznávať 
krásy slovenskej prírody. Vrakunčanom 
prajem najmä pevné zdravie, nech ten-
to prázdninový čas využijú na oddych a 
načerpanie nových síl. Každý z nás by 
sa mal správať zodpovedne voči sebe, 
aj voči ostatným. Nezabúdajme však 
byť ľudský a podať si vzájomne pomoc-
nú ruku. Človek by nemal hľadieť iba na 
seba, ale byť tu aj pre druhých, lebo iba 
vtedy zostávame ľuďmi... 

Sčítavajú sa� všetci� obyvatelia�
Slovenskej� republiky.� Na účely 
sčítania sa obyvateľom rozumie 
každý, kto má v�Slovenskej�repub-
like�trvalý,�prechodný�alebo�tole-
rovaný�pobyt.�Obyvateľom je aj ob-
čan�Európskej�únie,��ktorý má na 
území Slovenskej republiky obvyklý 
pobyt.  

MÚ�Vrakuňa

https://www.scitanie.sk/


6

Horúca téma

zabezpečuje� komplexné� služby� pri�
správe� bytových� domov� spojené�
s� užívaním� a� prevádzkou,� údržbou�
a� opravami� bytových� domov.� V� tej-
to� oblasti� má� viac� ako� 40-ročné�
skúsenosti,� v� súčasnosti� spravuje�
145� bytových� domov,� v� ktorých� je�
asi�6�000�bytov�a�asi�1�500�nebyto-
vých� priestorov� a� garáží,� prevažne�
v�mestskej�časti�Vrakuňa.�
Spoločnosť� je� založená� mestskou�
časťou�a�v�jej�kontrolných�orgánoch�
je�mestská�časť� zastúpená�samot-
nými�poslancami.�Preto�sme�sa�ich�
aj� konateľky� spoločnosti� opýtali,�
s�akými�najväčšími�problémami�sa�
stretávajú�a�ako�sú�s� ich�službami�
spokojní�občania.�

Rozhovor s konateľkou spo-
ločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE  
Mgr. Janou Adamovou.

V� čom� spočíva� hlavná� činnosť�
spoločnosti�Spokojné�bývanie?
Správca vykonáva správu na zák-
lade zmluvy o výkone správy, a to 
podľa zákona o vlastníctve bytov, 
ktorý stanovuje jeho povinnos-
ti, a v súlade s platnou právnou 
úpravou týkajúcou sa správy BD 
– napríklad v oblastiach vedenie 
účtovníctva, meranie a rozpočíta-
nie tepla, metrologické overovanie 
vodomerov a meračov tepla, nájom 
a prenájom nebytových priestorov, 
energetická hospodárnosť budov, 
odborné prehliadky a skúšky vy-
hradených technických zariadení, 
požiarna ochrana, štátny fond roz-
voja bývania a pod.
V rámci svojej činnosti správca rie-
ši problémy a podnety týkajúce sa 
bytového domu ako celku, ale aj 
vo vzťahu k individuálnym vlastní-
kom bytov a NP. Títo sa obracajú 
na správcu v oblastiach súvisiacich 
so správou bytových domov, ako 

sú napríklad technická správa spo-
ločných častí a zariadení bytového 
domu, obnova alebo opravy byto-
vého domu, tvorba a čerpanie pro-
striedkov fondu prevádzky, údržby 
a opráv, vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok, overovanie 
alebo výmena meračov, realizácia 
platieb za plnenia spojené s uží-
vaním bytu a NP, rozpočítanie ná-
kladov spojených s užívaním bytov, 
neplatiči a vymáhanie nedoplat-
kov. Vlastníci sa však na správcu 
obracajú aj v občianskoprávnej ob-
lasti, v oblasti medziľudských vzťa-
hov, s problémami týkajúcimi sa 
výlučne bytu alebo NP, s podnetmi 
a sťažnosťami, ktoré správca nemá 
kompetencie riešiť. 
Čo�momentálne�rieši�správcovská�
spoločnosť?
Aktuálne je obdobie po doruče-
ní ročných vyúčtovaní nákladov 
spojených s užívaním bytu a NP 
a správca rieši podané reklamácie. 
Správca má povinnosť vyhotoviť 
vyúčtovanie spojené s užívaním by-
tov podľa podmienok dohodnutých 
na rozpočítanie v zmluve o výkone 
správy a v súlade s platnými pred-
pismi napríklad na úseku rozpočí-
tania nákladov na teplo na kúrenie 
a tepla na prípravu teplej vody. To 
znamená, že na rozpočítanie ná-
kladov sú stanovené jasné pravidlá 
a správca má zo zákona povinnosť 
ich dodržať, inak sa v prípade kon-
troly štátnych orgánov vystavuje 
riziku uloženia pokuty a povinnosti 
prepracovania vyúčtovania.

Vo� funkcii� ste� osem� rokov,� viete�
nám�povedať,�čo�najväčšmi�trápi�
klientov� a� načo� sa� najčastejšie�
sťažujú?
Vlastníkov najväčšmi trápi zamiet-
nutie reklamácie. V rámci podanej 
reklamácie sa vlastník na vyúčto-
vanie pozerá najmä ako jednotli-
vec, a nie z pohľadu celku, a preto 
sa veľmi ťažko prijíma argumentá-

cia správcu, ktorou zamietne prí-
padnú reklamáciu. Samozrejme, 
môže dôjsť aj k chybe, ktorá keď 
sa zistí, tak správca nemá dôvod 
vyúčtovanie neopraviť. V prípade 
chýb na strane správcu ide naj-
častejšie o chyby pri prepisova-

6

Otázky a odpovede: Spokojné Bývanie, s.r.o. 

I n g . T o m á š 
Galo, predseda 
dozornej rady 
SPOBY, posla-
nec MČ Brati-
slava-Vrakuňa

Ako�predseda�DR�SPOBY�dozo-
rujete,� aby� spoločnosť� robila�
maximum� pre� kvalitu� a� spo-
kojnosť� obyvateľov� Vrakune.��
S�akými�podnetmi�sa�najčastej-
šie� stretávate?� Ste� spokojný� s�
činnosťou�spoločnosti?
Väčšina sťažností sa týka vyúčto-
vaní. Tieto, bohužiaľ, vo väčšine 
prípadov zamietame z dôvodu, 
že vyúčtovania sú zhotovené 
striktne v súlade so zmluvou o 
výkone správy, platnou legisla-
tívou, resp. rozhodnutím vlastní-
kov.  
Často sa riešia podnety sťažova-
teľov, s ktorými sa nestotožňujú 
ostatní vlastníci v danom byto-
vom dome.
S činnosťou spoločnosti som 
zatiaľ veľmi spokojný, nakoľko 
sa počas môjho pôsobenia v 
dozornej rade nestalo, aby na 
základe rozhodnutia súdov bolo 
Spoby nútene svoje rozhodnutie 
korigovať. Aj napriek ťažkej fi-
nančnej situácii sa stále darí zo 
zisku spoločnosti pokračovať vo 
zveľaďovaní a opravách zdravot-
ného strediska, ktoré má Spoby 
v dlhodobom prenájme. 
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ní údajov do počítača, napríklad 
v prípade odpočtov vodomerov 
alebo počtu nahlásených bývajú-
cich osôb, ktoré boli odčítavané na 
konci roka. Na strane vlastníkov 
taktiež vznikajú chyby v nespráv-
ne odčítanom alebo nesprávne 
nahlásenom stave vodomerov ale-
bo počtu bývajúcich osôb. Pokiaľ 
sa má takáto chyba opraviť, má 
to vždy za následok opätovné roz-
počítanie nákladov pre všetkých 
vlastníkov, pretože celkový náklad 
na danú službu, ktorý správca roz-
počítal, sa nezmenil, len sa zmení 
náklad pre jednotlivých vlastní-
kov. A keď je jednému vlastníkovi 
uznaná reklamácia a znížia sa mu 
náklady, zákonite sa tento rozdiel 
musí rozpočítať ostatným vlastní-
kom, ktorým sa náklady zvýšia.

V prípade vodomerov takéto prob-
lémy už budú čoskoro minulosťou, 
nakoľko v zmysle cieľov EÚ sa od 
25. 10. 2020 môžu montovať vo-

domery na teplú vodu už len na 
diaľkový odpočet, čo vlastníci vy-
užívajú, a zároveň sa menia aj vo-
domery na studenú vodu, taktiež 
s diaľkovým odpočtom, čím sa 
odbúra chybovosť pri odčítaní vo-
domerov, prepisovaní údajov, zní-
žia sa na minimum neodčítané vo-
domery a budú zdokumentované 
neoprávnené zásahy vykonávané 
s cieľom ovplyvniť skutočnú spot-
rebu vody.

Aké� máte� plány� do� budúcna�
v�rámci�bytového�fondu?�
Cieľom správcu je aj naďalej vyko-
návať kvalitnú a dostupnú správu 
bytových domov a v spolupráci 
s vlastníkmi bytov a NP zabezpe-
čiť udržateľnosť bytového fondu, 
jeho údržbu, opravu a zveľaďova-
nie s cieľom predĺžiť jeho životnosť 
s optimalizáciou potrebných nákla-
dov a využitím možných dotácií či 
výhodných úverov, ale aj so záme-
rom využitia moderných technoló-
gií na zníženie nákladov spojených 
s užívaním bytov a NP. 
Kam� sa� môžu� občania� obrátiť�
v�prípade�otázok�alebo�sťažností? 
Vlastníci bytov a NP sa môžu so svo-
jimi otázkami alebo sťažnosťami ob-
rátiť priamo na konateľa spoločnosti. 
V prípade reklamácií je to možné aj 
prostredníctvom SOI. 

MÚVrakuňa

JUDr. Marcel Boris, člen dozornej rady SPOBY a po-
slanec MČ Bratislava-Vrakuňa 

Ako�člen�dozornej� rady�SPOBY�ste�právnik,�v�mi-
nulosti�ste�mali�bezplatnú�právnu�poradňu�vo�Vra-
kunských�novinách.�Čo�by�ste�poradil�obyvateľom,�

keď�majú�problém�so�SPOBY?�Môžu�sa�na�vás�obrátiť?
Za posledné štyri roky som pomáhal bezodplatne občanom Vrakune 
tak, ako ste spomínali. Momentálne sa snažím z pozície poslanca po-
máhať aj naďalej. Aj preto som prijal ponuku starostu stať sa členom 
dozornej rady SPOBY. Musím skonštatovať, že činnosť poslanca ma 
napĺňa a ľuďom veľmi rád pomáham. Na druhej strane som advokát 
a v prípade, že príde akákoľvek sťažnosť, budeme ju riešiť v rámci 
dozornej rady. Keď sťažnosť bude vyžadovať aj moju pomoc, tak veľmi 
rád pomôžem. 

Ing. Soňa Svoreňová, členka dozornej rady SPOBY, 

poslankyňa MsZ hlavného mesta SR Bratislavy a MČ 

Bratislava-Vrakuňa

Ste�členka�dozornej�rady�SPOBY�a�bývate�na�sídlisku�

v�bytovom�dome.�Vaším�správcom�je�tiež�SPOBY.�Ste�s�ním�spokojná?�

Čo�by�ste�odkázali�nespokojným�občanom?

Správa nášho domu je pomerne komplikovaná, keďže tak ako väčšinu 

sídliskových domov vo Vrakuni ho tvorí viac vchodov. Väčšina nepríjem-

ností je však spôsobená nespratníkmi, na ktorých je, žiaľ, aj zákon krát-

ky. Súžitie v bytových domoch si vyžaduje istú dávku tolerancie a ohľa-

duplnosti k susedom a, žiaľ, ani zďaleka nie každú situáciu, ktorú život 

prináša, zákon rieši. Myslím si, že vo všeobecnosti veľká časť nespokoj-

nosti so správcovskými spoločnosťami vyplýva z nevedomosti o právach 

a povinnostiach správcovských spoločností, a všeobecne právnych pred-

pisov, ktoré upravujú fungovanie bytových domov. Spokojné bývanie si 

svoje úlohy v našom dome plní svedomito, ale tak, ako každá správcov-

ská spoločnosť môže konať len tam, kde jej to zákon umožňuje. Žiaľ, s 

problémom, ktorý nás trápi (moji susedia určite vedia, o čom hovorím) 

nám správca nemá žiadnu zákonnú kompetenciu pomôcť. V prípade, že 

máte pochybnosti o správnosti nejakého postupu, treba sa obrátiť na ko-

nateľku, a v prípade, že by váš podnet nebol riešený, na dozornú radu. 

Z praxe však musím povedať, že väčšina podnetov, ktoré sme doteraz 

ako dozorná rada riešili, nebola zlyhaním správcu, ale skôr očakávaniami 

občanov, ktoré boli nad rámec kompetencií správcovských spoločností, 

alebo sú zodpovednosťou zástupcu vlastníkov, prípadne sa o nich rozho-

duje v písomnom hlasovaní vlastníkov. 
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Životné prostredie

V priebehu posled-
ných dní evidujeme via-
cero podnetov, ktoré 
sa týkajú vyjazdených 
koľají v našom lesopar-
ku. Uvedomujeme si, 

že tento stav môže pôsobiť na návštevníkov rušivo, chceli by sme 
vás však všetkých požiadať o trpezlivosť. 

Stav nie je spôsobený nedbanlivosťou našich pracovníkov. V 
priebehu tohto roka dochádza vo viacerých častiach lesoparku k 
revitalizácii. Občanov sme informovali o bezpečnostných orezoch a 
o nevyhnutných výruboch suchých stromov. V jarných mesiacoch sa 
vysadili dreviny, ktoré nám boli darované. Zároveň začiatkom tohto 
roku došlo k veľmi vážnej situácií, keď jednému z našich spoluobča-
nov vyhorel dom, a bolo potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie 
a vypratanie zhorených materiálov. Aj o tejto situácií sme občanov 
dostatočne informovali. Išlo o neobvyklú situáciu, mestská časť 
poskytla rodine pomoc, aby sa aspoň čiastočne zmiernili násled-
ky tejto smutnej udalosti. V priebehu mesiaca júl sa vytvorili nové 
ohniská určené na opekanie, aby mohli viacerí občania tráviť voľný 
čas s rodinou a priateľmi aj takouto formou. Všetky tieto činnosti 
bolo potrebné zabezpečiť aj prostredníctvom „väčšej techniky“, nie 
všetko je možné realizovať „ručne“. Napríklad kontajnerový merce-
des, ktorý sa často využíval, má hmotnosť 15 t, náklad môže mať 
aj 10 t, rozchod kolies je väčší, ako je šírka chodníkov, zatáčanie 
je teda komplikované. Rovnako potrebná je aj plošina, ktorá je ne-
vyhnutná pri orezoch, vlečka s mechanickou rukou a traktor, ktorý 
odváža dreviny. 

V súčasnosti prebieha správne kona-
nie ohľadne výrubu chorých a suchých 
drevín, ktoré boli posúdené vo fytopato-
logickom posudku a určené na výrub. Po 
vydaní rozhodnutia bude prebiehať roz-
siahlejší výrub a následná náhradná vý-
sadba. Pokiaľ prebiehajú uvedené práce, 
chceli by sme všetkých poprosiť o trpez-
livosť. Robíme to pre nás všetkých a pre 
krajšie a zdravšie prostredie. Po dokon-
čení prác zrealizujeme nápravu v podobe 
urovnania terénu a vysadenia trávy. 

Referát�životného�prostredia,��
verejnoprospešných�služieb��
a�odpadového�hospodárstva�

Pri opakovaných obhliadkach v teréne a na základe podnetov od 
občanov opäť registrujeme zvýšené hromadenie sa odpadu pri kon-
tajnerových stojiskách. 

Zväčša ide o priestory za kontajnerovými stojiskami, ktoré sú scho-
vané pred zrakmi ľudí, a aj preto je tento priestor ustavične atakovaný 
neprispôsobivými občanmi, ktorí si ho mýlia so skládkou alebo so zber-
ným dvorom, a často ho využívajú na skladovanie všetkého odpadu po 
výmene nábytku a rekonštrukcii bytov. Navyše, stáva sa, že spolu s ná-
bytkom vyhodia aj odpad z potravín, na ktorý okamžite zareagujú potka-
ny, a tie ostanú v tomto priestore. Mestská časť niekoľko ráz pomohla 
s vyprataním, ale nemôže opakovane vynakladať finančné prostriedky 
na odpratávanie takéhoto odpadu. 

Vzniknutý problém nás mrzí, neustále občanov upozorňujeme pros-
tredníctvom rôznych oznamov a výziev, ako majú zaobchádzať s odpad-
mi, kam patrí nábytok a odpad z rekonštrukcií bytov. 

Mestská časť má vo svojej právomoci vyzvať vlastníkov pozemkov 
na zjednanie nápravy, ktorú v plnej výške musí uhradiť vlastník/spolu-
vlastník pozemku, na ktorom sa odpad nachádza, teda je to na náklady 
obyvateľov príslušných bytových domov.

Pokiaľ občania na vlastné oči vidia takéto konanie, odporúčame 
bezodkladne kontaktovať mestskú políciu, ktorá vie na mieste konať 
a zdokumentovať vzniknutú situáciu. Prípadne v rámci možnosti priamo 
upozornite dotyčného. Samozrejme, že riešime aj nelegálne skládky na 
verejnom priestranstve, ale v prvom rade, keď sa nachádzajú na súk-
romnom pozemku, oslovujeme a vyzývame vlastníka/správcu. Keď ne-
dôjde k vykonaniu nápravy, skládku oznámime okresnému úradu, ktorý 
rozhodne, kto je zodpovedný a povinný ju upratať.

Opakovane by sme chceli vyzvať všetkých občanov, aby boli zod-
povední. Väčšine z nás nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme, 
udržujme poriadok okolo stanovíšť zberných nádob a nevyhadzujme 
nábytok alebo drobný stavebný odpad z rekonštrukcie bytu a nevy-
tvárajme čierne skládky v okolí verejných priestorov. Pevne veríme, že 
sa nám podarí znížiť tvorbu a rozširovanie čiernych skládok, keďže ob-
čanom ponúkame dostatok možností na bezplatné zbavenie sa odpadu.

Referát�životného�prostredia,�verejnoprospešných�
služieb�a�odpadového�hospodárstva�

Revitalizácia 
Lesoparku 

Zhromažďovanie odpadu pri 
kontajnerových stojiskách

Vrakunský lesopark je miestom na od-
dych, stretávania sa a v lete ho mnohí vy-
užívanie aj na rodinné oslavy. Lesopark je 
veľký a zmestia sa tam všetci, ale je jas-
né, že dve ohniská na opekanie nestačili. 
Z toho dôvodu sme dobudovali ďalšie dve 
ohniská, aby neprichádzalo k zbytočným 
konfliktom. Takto sme zvýšili počet ohnísk 
na štyri a dúfame, že to všetkých milov-
níkov letného opekania v prírode poteší. 
K ohniskám pribudli nové lavičky a stôl. 

Pre všetkých, ktorí budú ohniská vyu-
žívať pribudli aj nové tabule s pravidlami 
a informáciami, ako sa správať pri klade-
ní ohňa a v akom stave majú zanechať 
ohnisko pri odchode. Veríme, že tabule 
nebudú pokreslené a zničené, slúžia 
predsa na dobrú vec. 

OPEKANIE V LESOPARKU

Starosta� Martin� Kuruc:� ,,K� letu� patrí�
opekanie�a� ja� som� rád,� že� ľudia�si�obľú-
bili� lesopark.� Pridanie� ohnísk� bolo� nevy-
hnutné�a�verím,�že�to�prispeje�k�lepšiemu�
komfortu�v�našom�peknom�lesoparku.�Zá-
roveň�všetkých�prosím,�aby�boli�ohľadupl-
ní�k�ostatným�a�riadili�sa�podľa�pravidiel�
uvedených�na�tabuliach.“

HNovotná

Každý� bytový� dom� má� svojho� správcu,� ktorý� zodpovedá� za��
poriadok�nielen�v�bytovom�dome,�ale�aj�na�priľahlých�pozemkoch.
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Aktuálne

V minulom čísle Vrakunských novín 
sme vás informovali o tom, že vo Vra-
kuni pribudnú stanice Slovnaft bajkov. 
Sľuby sa musia plniť, stanice sú vybu-
dované a my sa tešíme, že Vrakunčania  
,,bajky“ aktívne využívajú. Tri nové sta-
nice boli vybudované na Malodunaj-
skej, Poľnohospodárskej a Toryskej 
ulici. V auguste bude doplnená stanica 
na Bebravskej pred zdravotným stre-
diskom. Všetky informácie o tejto služ-
be nájdete  na www.slovnaftbajk.sk. 

MÚVrakuňa

Aj ZŠ Železničná sa dočkala! Počas 
leta sa začala realizovať plánovaná 
rekonštrukcia fasády školy spolu so 
zateplením budovy. Túto rekonštruk-
ciu budova už bezpochyby potrebo-
vala. Počas roka mestská časť rieši-
la množstvo havárií a vytopení počas 
silných búrok, keď živel ukázal svoju 
silu. Už v septembri sa deti môžu te-
šiť na svoju vynovenú školu. 

HNovotná

Posledná škola 
v novom šate 

Slovnaft bajky 
vo Vrakuni

Poľnohospodárska�ulica

Malodunajská�ulicaToryská�ulica

http://www.slovnaftbajk.sk.
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Malí vrakunčania

Základné školy v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vra-
kuňa otvorili svoje brány žiakom prvého stupňa počas letných 
prázdnin formou školského klubu detí. Letný školský klub sa 

realizoval v priestoroch a areáloch základných škôl a zabezpe-
čoval záujmovú, oddychovú a pohybovo-rekreačnú činnosť. Zo 
strany rodičov bol o pobyt detí v škole veľký záujem, letný 
školský klub navštevovalo v jednotlivých turnusoch priemer-
ne 150 detí. Deti sa každú stredu zúčastňovali na divadielkach 
v lesoparku, užili si jazdu na poníkoch priamo v areáloch škôl, 
panie učiteľky im vymýšľali rôzne aktivity a nechýbala ani edu-
kácia formou hier. Mestská časť týmto spôsobom chcela po-
môcť rodičom našich žiakov zvládnuť letné prázdniny po troch 
mesiacoch nedobrovoľného zatvorenia škôl. 

Starosta Martin Kuruc povedal: 

Školský úrad

Letný  školsk ý  k lub  det í

,,Som� veľmi� rád,� že� sme� mohli� pomôcť� mnohým�
rodinám�formou�školských�klubov.�Viem,�že�to�vôbec�
nemajú�jednoduché.�Denne�nám�chodí�množstvo�pozi-
tívnych�správ,�čo�nás�veľmi�teší.“

Pozitívne zmeny na ZŠ Žitavská
Zmena vo vedení Základnej školy Žitav-
ská sa už po pár mesiacoch od nástupu 
novej riaditeľky Mgr. Kováčovej prejavu-
je zvýšeným záujmom rodičov o prihla-
sovanie detí do tejto školy. Podstatne 
viac rodičov prihlásilo svoje deti do 
prvého ročníka ZŠ Žitavská v porovna-
ní s minulým rokom, keď boli otvorené 
dve triedy prvého ročníka s počtom žia-
kov spolu ani nie 30; nový školský rok 
otvára škola tri prvé ročníky po 23 detí 

a jeden nultý ročník s asi 90 žiakmi. 
Koncepcia rozvoja školy je nastavená na 
zmeny týkajúce sa skvalitnenia a zveľa-
denia vyučovacieho procesu a priesto-
rov a areálu školy. Zmeny sa budú týkať 
rekonštrukcie odborných učební, škol-
skej jedálne, rekonštrukcie telocvične, 
ale aj školského areálu. Východiskom 
na skvalitnenie edukačného procesu je 
orientácia na výučbu cudzieho jazyka, 
už od nového školského roku bude v pr-

vom ročníku posilnená výučba anglic-
kého jazyka prostredníctvom výtvarnej 
výchovy. Tento trend bude pokračovať 
aj do vyšších ročníkov rozšírenou výuč-
bou anglického jazyka. V ďalšom roku 
je naplánovaná rekonštrukcia kuchyne 
a po jej realizácii bude škola ponúkať aj 
diétne stravovanie. Aj napriek ťažkému 
začiatku nástupu riaditeľky do funkcie 
v dôsledku koronakrízy, sa pani riaditeľ-
ke podarilo nastaviť školu na správne 
smerovanie. Držíme jej palce....

Školský�úrad
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CHÝBAJÚCI PRECHOD 
Zuzana napísala: Starosta, ďakujem 
za opravu chodníka na Leknovej, veľmi 
ste nás potešil. Je to hneď bezpečnej-
šie, ale zase je tam problém kvôli pre-
chodu na tú Leknovú cez Hradskú. Ne-
dal by sa tam dorobiť prechod?
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vra-
kuňa Martina Kuruca: Ďakujem, na-
ozaj bol chodník v zlom stave, a preto 
sme ho opravili. O zriadenie prechodu 
sme požiadali správcu komunikácie, 
čiže magistrát hlavného mesta. 

WC V LESOPARKU 
Jozef napísal: Prečo nie je wc v le-
soparku? Okamžite ho tam urobte, pre-
tože mi ľudia ocikávajú môj plot. 
Odpoveď vedúcej pracovníčky referá-
tu životného prostredia, VPS a odpa-
dového hospodárstva Mgr. Rastislavy 
Mihókovej: Dobrý deň, ďakujeme Vám 
za podnet. Predmetný problém regis-
trujeme, mrzí nás správanie sa niekto-
rých ľudí, je pravdou, že nejakú dobu 
bolo znemožnené používanie toalety 
v Lesoparku, čo mohlo spôsobiť viace-
ro problémov. Toaleta bola osadená v r. 
2018, pravidelne sa čistila, mala zámok 
na mince, ktorý bol viackrát vylomený.  
V priebehu mesiaca júl došlo k sprí-
stupneniu pre verejnosť, pevne veríme, 
že občanom bude slúžiť, a vandali ju 
budú zďaleka obchádzať. Čo sa týka 
návštevníkov bufetu, zabezpečenie prí-
stupu pre zákazníkov je plne v kompe-
tencii danej prevádzky.
 

ŠKOLSKÉ DRUŽINY
Jana napísala: Starosta, prečo ste cez 

leto otvorili školské družiny? Nikomu to 
nepomáha a žiadam o okamžité zruše-
nie školských družín počas leta.
Odpoveď zástupkyni starostu MČ Bra-
tislava-Vrakuňa Ing. Zuzany Schwar-
tzovej: Školské družiny boli zriadené 
za účelom pomoci rodičov v ťažkom 
období, keď koronavírus donútil ostať 
mnohých rodičov doma s deťmi. Škol-
ské družiny sa tešia veľkému záujmu, 
navštevuje ich až 150 detí a z uvede-
ných dôvodov ich mestská časť neplá-
nuje zrušiť.

SPOMAĽOVAČE NA BREZOVEJ 
Obyvateľka napísala: Bývam na Bre-
zovej ulici a dennodenne tam bojujeme 
s rýchlymi vodičmi, ktorí nerešpektu-
jú dopravné značenie. Po ceste chodí 
množstvo chodcov, preto Vás prosím 
o osadenie ďalších spomaľovačov. 
Odpoveď vedúcej referátu dopravy 
a pozemných komunikácii Mgr. Mar-
gity Brynkusovej: Na základe Vašej 
požiadavky vypracujeme projekt, kto-
rý nám musí odsúhlasiť hlavné mesto 
a krajský dopravný inšpektorát a určiť 
dopravné značenie. V prípade odsúhla-
senia mestská časť zabezpečí realizá-
ciu s tým, že na uvedených miestach 
budú osadené spomaľovacie vankúše, 
ktoré prinútia vodičov na danej ceste 
spomaliť. 

SUCHÁ DREVINA 
Občianka telefonicky požiadala o za-
bezpečenie odstránenia suchej dreviny 
na Hnileckej 1.
Odpoveď vedúcej pracovníčky referá-
tu životného prostredia, VPS a odpa-

dového hospodárstva Mgr. Rastislavy 
Mihókovej: Po preskúmaní stavu dreviny 
v teréne konštatujeme, že ide o vyschnu-
tý smrek, ktorý sa nachádza na súkrom-
nom pozemku v správe Slovenského 
pozemkového fondu. Z tohto dôvodu MČ 
BA-Vrakuňa nie je príslušná zabezpečiť 
jeho odstránenie. Výrub v tomto prípade 
podlieha správnemu konaniu, pri ktorom 
je potrebný súhlas vlastníka pozemku, 
a následné právoplatné rozhodnutie – 
súhlas na výrub dreviny. Bezodkladne 
kontaktujeme správcu pozemku, aby sa 
predmetnou situáciou zaoberal a zabez-
pečil nápravu.

LESY V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE 
Obyvatelia Vrakune napísali: My vra-
kunčania nerozumieme, prečo lesy 
v súkromnom vlastníctve sú hrozne 
zdevastované – vysušené stromy, cyk-
lodráhy a ihriská, kde si povyrezaváli 
stromy, avšak nie tie choré a suché. 
Nemalo by životné prostredie osloviť 
všetkých majiteľov okolitých lesov? Su-
ché pokazené stromy nepadajú zdra-
vé, toto v zahraničí nikde nevidíte. Na 
Slovensku sa má o svoj majetok starať 
súkromník a Vy ho máte na jeho povin-
nosť upozorniť v záujme nás všetkých.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa Martina Kurucaj: Dobrý 
deň, ak máte na mysli časť lesoparku, 
ktorá je v súkromnom vlastníctve, tak 
ako pravidelne vlastníka upozorňujeme 
na bezpečnostný orez stromov, aby ne-
prišlo k nešťastiu, čo aj minulý týždeň 
na brezovej realizovali. Iné lesy nie sú 
v kompetencii mestskej časti.
� �HNovotná

Sused Matej takto skrášlil našu Vra-
kuňu. Sme radi, že máme medzi se-
bou aj takýchto iniciátivnych obča-
nov. Klobúk dole, Matej!
Matej nám napísal: Dobrý deň, dnes 
som čítal na FB Váš príspevok o tom, 
že treba šetriť financie na dôležité veci, 
tak som sa dnes rozhodol, že skúsim 
pomôcť aspoň troška, a tak som dnes 
pred našim vchodom ostrihal živý plot. 
Verím, že aj takto môžem pomôcť.

HNovotná

Zaujalo nás na facebooku
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HBK Vrakuňa muži si 
vo štvrťfinále brati-
slavskej ligy zmerali 
sily s tímom Indians 
Bratislava. Zápasy 
boli výborné, vo vy-
sokom tempe, ako 
sa na playoff patrí. 

Vrakuňa doma zdolala Indiánov 6:4 a 
ujala sa vedenia v sérii. V druhom zápa-
se šli naši chlapci do arény, kde Indiáni 
čerstvo vyhrali súťaž vo formáte 4+1, a 
tak boli nabudení. Naši chlapci v pomer-
ne oklieštenej zostave sa ujali vedenia, 
ale po chybách súper pridal a v priebe-
hu asi piatich minút otočil na 3:1 vo svoj 
prospech. Vtedy si naši chalani zobrali 
oddychový čas a od tejto chvíle boli lep-
ším tímom a zaslúžene duel otočili z 3:1 
na 3:7. Chuť z víťazstva a z postupu im 
nezobrali ani dva góly súpera v závere, a 
tak sme sa tešili z postupu medzi najlep-
ších štyroch. V semifinále nás čakal rov-
naký súper ako minulý rok – Ziegelfeld. 
Súper prišiel do Vrakune v plnej zbroji, 
takúto zostavu sme u súpera ešte ani ne-
videli. Zápas bol vyrovnaný, súper ťažil zo 
skúseností, a najmä zo silovej prípravy. 
Naši chlapci úvodný duel doma výsled-
kovo nezvládli, prehrali sme 3:5. O týž-
deň bola odveta. Ziegelfeld 
prišiel opäť v silnej zosta-
ve, aj keď nejaké-to meno 
chýbalo. Pred zápasom boli 
vyhodnotení najlepší indivi-
duálni hráči. V produktivite 
to boli hráči Ziegelfeldu a za 
najlepšieho brankára súťa-
že bol vyhlásený náš Tomáš 
„Kyslík“ Kysela. Zápas sme 
začali výborne, mali sme 
hernú prevahu, súpera sme 
zatlačili a vypracovávali sme 
si jednu šancu za druhou. 
Žiaľ, dokonale sa potvrdilo 
nedáš-dostaneš, 20 minút 
sme nedozreli na brankára 
súpera a svoju veľkosť uká-
zala elitná formácia, keď 
najlepší hráč súťaže Róbert 
sloboda dva razy unikol a 
razom Ziegelfeld viedol 2:0. 
Góly nás otriasli a už sme 
neboli schopní pokračovať 
vo výkone, naopak, súpera 
góly povzbudili. Po zvyšok 
zápasu sa hralo hore-dole, 
ale športovo treba priznať, 

že súper si umne strážil náskok a doma 
nás zdolal 6:2.

Na naše šťastie sa tento rok zaviedol aj 
zápas o 3. miesto, paradoxne sa v ňom 
stretnú dva najlepšie tímy po základnej 
časti. V zápase o všetko naši hokejbalisti 
nastúpia na pôde víťaza základnej čas-
ti na Pekníkovej v sobotu 25. 7. 2020 o 
11:00 h. Pevne veríme, že si naši fanúši-
kovia nájdu cestu na ihrisko na Pekníkovú 
a budú nás tlačiť k výhre a zisku medaily.

Mládež naskočila do prázdninového reži-
mu. Mladšie deti trénujú v stredu od 18:00 
a staršie vo štvrtok v rovnakom čase.

Na záver sme poprosili o vyjadrenie šéfa 
vrakunského klubu: „Z�prehry�v�semifi-
nále�som�sklamaný,�o�tom�asi�nemôže�
byť�ani�reč,�prehrávať�som�sa�nenaučil.�
Myslím�si,�že�na�postup�sme�mali,�žiaľ,�
prestávka� nám� herne� uškodila.� Teraz�
nás�čaká�jeden�zápas�o�všetko,�pevne�
verím,�že�ho�zvládneme�a�po�dvoch�,ze-
miakových´� sezónach� sa� Vrakuňa� ko-
nečne�dočká�medaily.

Tiež� sme� ukončili� Vrakunskú� ligu� mu-
žov,� kde� sme� vyhodnotili� najlepších�
hráčov.� Tento� projekt� nám� ukázal,� čo�
treba�urobiť,�zmeniť,�aby�bola�liga�ozaj�
komunitná� a� amatérska.� Kto� si� chce�

niečo� dokazovať,� ligových� súťaží� je�
dosť,� my� chceme� na� ihrisko� prilákať�
amatérov�a�deti,�nie�zbierať�hráčov�kto-
rý�hrajú�päť�ligových�súťaží,�preto�liga�
prejde�reorganizáciou.�Chcem�sa�touto�
cestou� poďakovať� za� pomoc� s� organi-
záciou� ligy� Andrejovi� Juríčkovi,� Katke�
Salayovej� a� Lidke� Vallovej.� Nezištne�
pomáhali� rozvoju� ligy� a� podporovali�
náš� najmä� svojou� prítomnosťou.� Tiež�
by�som�sa�rád�poďakoval�jednotlivcom,�
ktorí�pomohli�pri�opravách�ihriska,�den-
ných�problémoch�i�napríklad�pri�výrobe�
bránok,� Ďakujem� za� to� okrem� vyššie�
uvedených�aj� Jánovi�Bartošovi,�Mário-
vi�Vallovi,�Romanovi�Kalousovi,�Ivanovi�
Vlčekovi,�Haniczovi,�Zdenkovi�Bajzovi,�
Petrovi�Salayovi�a�ďalším,�ktorí�prispie-
vajú�k�zveľaďovaniu�či�k�udržaniu�ihris-
ka�a�uvedomujú�si,�že�o�ihrisko�sa�treba�
aj�starať.

Teším�sa�na�ďalšie�akcie,�už�cez�leto�by�
mal�byť�turnaj�detí�a�na�jeseň�memoriál�
Emila�Valka�v�kategórii�mužov.

V prípade, že ste ešte nikomu nedaro-
vali svoje 2 %, môžete pomôcť nášmu 
klubu. Viac informácií nájdete na www.
hbkvrakuna.sk.

   HBK�Vrakuňa

HBK Vrakuňa – boj o tretie miesto

http://www.hbkvrakuna.sk. 
http://www.hbkvrakuna.sk. 
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Tohtoročné leto 
by sa dalo nazvať 
aj letom prerá-

bok. Po kompletnej výmene kotol-
ne v júni sa budev júli pokračovať 
výmenou radiátorov, vyregulovaním 
kúrenia a v auguste výmenou tep-
la. „Som�rád,�že�sa�nám�aj�vďaka�
podpore�mestskej�časti�a�Sloven-
ského� futbalového� zväzu� podaria�
tieto� rekonštrukčné� práce.� Sú� to�
veci,�ktoré�síce�nie�je�v�tejto�chvíli�
úplne�vidieť,�ale�myslím�si,�že�vý-
raznou� mierou� by� mohli� okresať�
naše�náklady,�a�tím�by�nám�mohlo�
zostať� viac� peňazí� na� zveľadenie�
areálu.� Žiaľ,� niektoré� plánované�
projekty� sa� kvôli� koronakríze� ne-
mohli�realizovať,�ale�pevne�verím,�

že�sa�na�nás�nezabudne�v�budúcom�
roku,“ povedal na margo prerábok 
prezident klubu Andrej Ravasz.

Náš A-tím sa pripravuje na novú 
sezónu pod vedením trénera Viliá-
ma Opálka. V súčasnej situácií sa 
pravdepodobne nebudeme môcť 
oprieť o legionárov, a tak sa snaží 
náš tréner doplniť káder. „Chalani�
na�sebe�makajú�a�verím,�že�tento�
rok� sa� nám� podarí� nadviazať� na�
výkony�z�minulej�sezóny�a�popasu-
jeme�sa�o�postup�do�III.�ligy,“ pove-
dal tréner nášho A-tímu.

Mládež pokračuje v príprave na 
sezónu, novinkou je tím mladšieho 
dorastu (U17). „Nečakajme�od�tímu�
zázraky,�dôležitá� je�stabilizácia�a�
adaptácia�tejto�vekovej�kategórie.�

Tešíme�sa,�že�sa�nám�to�podarilo,�
čo�nebolo�jednoduché,�a�teraz�ide�
o�udržanie�tejto�kategórie.�Pevne�
veríme,� že� tieto� deti� budú� zákla-
dom� staršieho� dorastu,� ktorý� by�
sme�chceli�zložiť�do�dvoch�rokov,�
a� tým� zabezpečiť� celistvosť� na-
šich� mládežníckych� kategórií� až�
po� kategóriu� mužov,“ povedal na 
margo novozloženého dorastu pre-
zident klubu.

Všetky informácie nájdete na 
stránke www.skvrakuna.sk.

Ak ste ešte nevenovali 2 % zo 
svojich daní, neváhajte tak urobiť 
a pomôžte nám. Ďakujeme.

ŠK�Vrakuňa

ŠK Vrakuňa - leto prerábok

viac info a registrácia na: www.vrakunskybeh.sk

beh a nordic walking  |  5 km a 10 km
detské behy rozdelené podľa veku
10:00 - detské behy
11:00 - hlavný beh a nordic walking

nábrežie
malého dunaja13.9.2020

VB-inzercia-A5.indd   1 22/07/2020   14:21

http://www.skvrakuna.sk
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Už spoločne ožívame
Dlhodobý nútený koronovírusový domá-
ci azyl a izoláciu sme konečne prekonali 
a stretli sme sa v našom lesoparku. Náš 
„šéf“ Vladimír Kosnáč so svojím tímom 
zorganizoval a pripravil všetko na opekač-
ku. Poživeň na opekanie si doniesol každý 
sám. Konečne sme sa videli naživo bez 
rúšok a nemuseli sme rozmýšľať, kto je 
kto ako pri náhodných stretnutiach na uli-
ci. Asi 50 seniorov si malo čo-to povedať 
a vrava nemala konca kraja.
Prišli medzi nás aj panie poslankyne Eva 
Samolejová, Lívia Benedeková, Soňa 
Svoreňová a pán starosta Marin Kuruc. 
Všetkých sme srdečne privítali. Na našu 
veľkú radosť nám pán starosta oznámil, 
že miestny úrad chystá pre vrakunských 
seniorov ozdravno-relaxačný pobyt v Pieš-
ťanoch a že od nového roku bude mať 
klub nové väčšie a krajšie priestory. Pri-
vítali sme aj členov klubu z Podunajských 
Biskupíc.
Naša členka Gitka Kardošová, dobrovoľ-
níčka komunikačného oddelenia nadácie 
pre Unicef, oboznámila prítomných s čin-
nosťou tejto organizácie a s finančnou 

pomocou deťom. Od našich členov vyzbie-
rala 50 eur a v tejto práci bude ďalej po-
kračovať.
V polovici júla náš klub chystá „euroguláš 
párty“. Náš šéfkuchár Bono bude od rána 
variť tak, že všetci budeme mať „nebíčko 
v papuľke“. Tešíme sa!
Krásne počasie zrazu prerušila jarná spŕš-
ka. Kým sme podaktorí prišli k autobuso-
vej zastávke, zmokli sme do nity. Nikomu 
to však nepokazilo náladu.
Dúfame, že ďalšia vlna pandémie k nám 
nepríde, preto výbor klubu prerokoval 
a pripravil program na druhý polrok tohto 
roku. Chceme si pozrieť ďalšie historic-
ké pamätihodnosti Bratislavy, napríklad 
Lurdskú jaskynku a poďakovať sa za to, 
že sme bez ujmy koronu prežili. Plánujeme 
vidieť aj lýceum, kde pôsobil Ľudovít Štúr, 
budovu Academie Istropolitana, Uhorské-
ho snemu a radi by sme navštívili Červený 
Kameň a Modru.
Na jeseň chystáme petangový turnaj – zá-
pas medzi družstvami dôchodcov s Podu-
najských Biskupíc, Slovnaftu a Vrakune.
November tradične patrí vareniu kapust- nice na školskom dvore ZŠ na Račianskej 

ulici. Medzi družstvami nebude chýbať ani 
náš klub.
Plánov máme dosť, ale ich plnenie závisí 
od toho, ako sa vyvinie situácia. Zatiaľ sa 
nestretávame v klube, nechceme dráždiť 
„hada bosou nohou“, respektíve koro-
nu množstvom ľudí na malom priestore. 
Predpokladáme, že najbližšia schôdza 
klubu bude 24. augusta 2020.
Navzájom si prajeme príjemné leto, zdra-
vie, šťastie a od septembra veľa krásnych 
spoločných zážitkov..

Za�Klub�dôchodcov�Malý�Dunaj��
PhDr.�Mária�Sládková

Potrebujeme: 
1/2 dl oleja
2 cibule
300 g bravčového mäsa
300 g hovädziaho mäsa
500 g zemiakov
3 strúčiky cesnaku
2 PL mletej červenej papriky
1 PL kečupu
1 kocku hovädzieho bujónu
1 dl červeného vína
1/2 KL rasce
1/2 KL vegety
1/2 KL mletéoho čierneho korenia

2 bobkové listy
soľ
Postup: 
Na oleji speníme 
cibuľu a cesnak, 
pridáme na kocky 
nakrájané mäso. 
Chvíľu opekáme, 
potom osolíme a zasypeme červenou 
paprikou. Zalejeme vínom, pridáme 
koreniny, bujónovú kocku a prilejeme 
1 l vody. Varíme asi 30 min, pridáme 
zemiaky. Guláš dovaríme, dochutíme 
kečupom a soľou.

Poznámka: Pri poslednom premiešaní 
toho chutného jedla mi doň, bohužiaľ, 
padol mobil, ktorý sa nabíjal na poličke 
– od toho dostal guláš aj názov.:) Pozor, 
aby sa to nestalo aj vám!:)   

Vaša�Gizka

„MOBILNÝ“�GULÁŠ VARÍME S GIZKOU



Senior svet

1515

Milí seniori, tento rok nám pandé-
mia koronavírusu zabránila absol-
vovať zájazd k moru, a preto by sme 
vám radi ponúkli kúpeľný pobyt v 
Piešťanoch v termíne od 17. 9. do 
22. 9. 2020 (5 nocí). Cena 6-dňo-
vého pobytu je 179,00 €, ale našim 
seniorom Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa poskytne príspevok vo 
výške 20,00 €, takže cena pobytu 
je 159,00 €.  V cene je zahrnutá do-
prava, strava (plná penzia), ubyto-
vanie v 2- alebo 3-lôžkových izbách 
v Hoteli Harmonia, päť procedúr s 
možnosťou dokúpenia si procedúr 
podľa vlastného výberu. V rámci 
pobytu budú zabezpečené dva vý-
lety v blízkom okolí. 
Prihlasovanie na tento pobyt je 
možné v termíne od 3. 8. 2020 do 
14. 8. 2020 osobne  na Referáte 
sociál nych služieb a nájomných 
bytov Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 
7, Bratislava, číslo dverí 130 – prí-
zemie, mailom na adrese: iveta.
pochlopenova@vrakuna.sk s uve-
dením mena, adresy a telefónne-
ho čísla alebo telefonicky na tel. č. 
0910 996 337.

25. 8. 2020, 18.00–21.00
Amfiteáter vo Vrakunskom lesoparku

Liečivá prírodná rozprávka nielen pre deti,  
diskusie o kvitnúcich plochách v meste, premietanie filmu 

Bratislava – mesto uprostred prírody
Program

18.00 – 18.45 Divadelné predstavenie Záhrada svetla  
   na tému environmentálnej rozprávky
Krátka prestávka

19.00 – 20.00 Diskusie s odborníkmi na tému kvitnúcich lúk v meste
20.00 – 21.00 Premietanie filmu Bratislava – mesto uprostred prírody

Môže byť mesto rozkvitnuté a poskytovať priestor pre kvalitný život nielen nám ľuďom,  
ale aj motýľom, včelám samotárkam a mnohým iným druhom? Áno, môže, potrebujeme  
sa ale začať na svet okolo pozerať trochu inými očami. Vidieť aj prírodu a jej potreby,  
hľadať cesty, ako spolupracovať.

Práve o to sa snažíme aj my. Vďaka projektu Interreg SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku 
a v Rakúsku sme zrealizovali výsev viacerých kvitnúcich lúk priamo v meste. Príďte sa s nami  
porozprávať, prečo lúčne kvety v meste majú význam a ako môžu obohatiť aj náš život.

Vstup je bezplatný, tešíme sa na vašu účasť.

MÚ�Vrakuňa
Foto:�Zdroj�Internet

Kúpeľný pobyt  
v Piešťanoch  
pre seniorov
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