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Pekný jesenný deň 
vrakunčania,
dnes to bude krátka úvaha na tému verejný záujem, s ktorým sa 
vo verejnej správe stretávame dosť často. Napríklad najnovšie je 
to oprava plynovodu na Hradskej ulici. Plynovod je vedený pod 
chodníkom. Čiže keď sa opravuje plynovod, musí byť chodník kom-
pletne vybúraný. Zatiaľ totiž neexistuje laparoskopicky prístroj na 
opravu plynovodov . Chcel by som však podotknúť, že túto opravu 
sme plánovali dlho a nebolo jednoduché ju vybaviť. Občania sa 
často sťažovali, že na ulici je cítiť plyn, a preto bola táto oprava 
prioritou. Nemusím snáď písať, čo všetko by sa mohlo stať. Kvalita 
rekonštrukcie je tiež témou, ale to nechajme na odborníkov.

Moja obľúbená klasika okrem sviečkovej na smotane je osádza-
nie spomaľovačov. Všetci vieme, že spomaľovač spomaľuje autá. 
A pomalšie idúce auto je bezpečnejšie. Spomeniem aktuálny prí-
klad. Na ulici je 50 domov. Každý chce spomaľovač. „Starosta, as-
poň 10 ich tam dajte!“ Skvelé, ideme na to. Štyridsaťpäť majiteľov 
z 50 okamžite nesúhlasí, aby bol spomaľovač pred jeho domom. 
Verejný záujem? Bezpečnosť pre naše deti? Áno, ale nie pred mo-
jím domom!! 

Hneď mi prišiel na um ďalší príklad. „Starosta, potrebujeme viac ihrísk!“ Potrebujeme, máte pravdu, ideme na to. „Ale nie pod 
našim oknom, starosta, deti totiž kričia!“ Áno, deti naozaj na ihrisku kričia. Sú na to hneď dva výborné dôvody. Po prvé – sú to 
deti, po druhé – na ihrisku sa skrátka kričí. 

Druh ihriska je úplne špeciálna kapitola. Každá verejná diskusia sa skončí tak, že sa na ničom nedohodneme. Niekto chce fut-
bal, niekto hokejbal, svojich fanúšikov má basketbal, určite nezabudnime na volejbalovú loby, hádzaná sa tiež ozve, tenis nutne 
– to musí byť (!), petang, alebo nič. A, samozrejme, stále platí spoločný menovateľ – len nie pod mojím oknom, ale nech to je 
zároveň blízko!

„Starostaaaaaa, prečo je ten nový strom vysadený na pešej zóne, a nie na Stavbárskej??!!“ No lebo môžem vysádzať len tam, 
kde máme pozemok, a tam, kde nám to schvália na životnom prostredí. „A nebude ten strom vrhať tieň?“ 

Je málo životných istôt, slnko vychádza na východe, tráva je zelená a stromy vrhajú tieň. Bude vrhať tieň. Bude vyrábať kyslík a 
vrhať tieň. Tak to stromy už raz majú.

Špeciálnou témou je večný problém Pentagónu. Všetci sú odborníci, na sociálnych sieťach radia, čo urobiť, ale keď k danej téme 
zorganizujeme odborný verejný stôl o bezpečnosti, kde mohli svoje nápady prediskutovať, tak vás prišlo z celej Vrakune až 13.

Sme komunita, žijeme na pomerne malom priestore a musíme sa snažiť rešpektovať potreby aj susedov. Nielen svoje. Mnoho 
ráz to nie je pohodlné, ale taký je život. Nebojte sa, všetko zvládneme, len, prosím, niekedy sa skúsme pozrieť optikou verejného 
záujmu. 

Najbližšia skúška budú Vianoce. Konkrétne mám na mysli osvetlenie. Nie na každej ulici bude vianočná výzdoba. Už teraz viem, 
že nebude. Ne-bu-de. Budeme mať krásne vysvietené hlavné ťahy tak, ako vo svete všetky veľkomestá. Keď príde čas a sociálne 
siete sa zaplnia touto témou, tak odpoveď bude rovnaká. A táto debata príde. Ako už vieme, máme štyri životné istoty: 1. slnko 
z východu, 2. tráva je zelená, 3. strom (zákerne) vrhá tieň, 4. debata o vianočnom osvetlení musí byť.

Na záver už len krátke zamyslenie. Blížia sa sviatky, keď si spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V našich 
srdciach ostali spomienky na nich, a tak im nezabudnite zapáliť sviečku a uctiť si ich pamiatku. 

„Chcem len schody do neba, aby som mohol objať tých, ktorí už s nami nie sú.“

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: 09610 32905
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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O Z N A M
V dňoch od 19. 10. 2020 do 29. 10. 2020 bude vykonaná v mestskej časti celoploš-
ná deratizácia budov v správe mestskej časti a na verejných priestranstvách.
Výkon deratizácie bude realizovaný pracovníkom CHEMIX-D, s. r. o., kladená násada 
bude PROTECT- požerová nástraha vo forme ext. kocky.
Verejné priestranstvá: pešia zóna, Poľnohospodárska ul.; trhovisko, Rajecká 1; le-
sopark; nábrežie Malého Dunaja; Bebravská pred a za zdravotným strediskom a ďal-
šie verejné priestory, kde sa nachádzajú  kanalizačné mreže.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby dodržiavali pokyny deratizérov, dodržiavali bez-
pečnostné predpisy a zabránili deťom a zvieratám prístup k násadám.

MÚ Vrakuňa

Poďakovanie 
Za krásnu fotografiu Malého Dunaja vo Vrakuni ďakujeme Patrikovi Schusnixovi.

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 

Mestská časť spustila novú možnosť nahlásiť 
„opustené“ vozidlo alebo vrak. To znamená, že 
ak je pred vaším domom či v jeho blízkosti dl-
hodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne 
vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho 
majiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti 
ustanovené § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. V tomto prípade, môžete túto 
udalosť nahlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. 
Prosíme vás, do mailu uveďte typ auta a pres-
né miesto, kde sa automobil nachádza. Môže-
te priložiť aj fotografiu.  MÚ Vrakuňa

Nahláste „opustené auto“ 
alebo vrak

Organizácia MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislava pristupuje k otázke 
obmedzenia šírenia Covid-19, a tým aj k ochrane zamestnancov poskytujúcich 
službu vo verejnom záujme veľmi zodpovedne a v súlade s opatreniami vydáva-
nými Ústredným krízovým štábom SR a Vládou SR.
V tejto súvislosti oznamujeme, že: 
• vstupovať do vybavovacích priestorov pohrebnej služby MARIANUM môžu 

max. 2 osoby na vybavenie jedného pohrebu,
• pokiaľ sú všetky pracovníčky pohrebnej služby obsadené, klienti zahlásia svo-

je meno a mobilné číslo na recepcii pohrebnej služby a po uvoľnení pracovníč-
ky budú zavolaní na vybavenie pohrebu,

• v súlade s obmedzeniami do obradnej siene domu smútku resp. krematória 
môže vstúpiť len toľko osôb, aby bol dodržaný limit 1 osoba/l5 m2,

• pre informáciu si dovoľujeme uviesť obradnú miestnosť krematória s ma-
ximálnou kapacitou 12 osôb a obradná miestnosť Cintorína Vrakuňa len 9 
osôb,

• presný počet osôb platný pre ostatné domy smútku na cintorínoch v Bratisla-
ve je uvedený na stránke www.marianum.sk v záložke ,,Aktuality“ - Aktuálne 
počty návštevníkov pohrebných obradov,

• z dôvodov zabezpečenia záložných vybavovacích tímov (pre prípad karantény) 
je kancelária pohrebnej služby v krematóriu dočasne zatvorená a vybavovanie 
pohrebov je dočasne možné v pohrebnej službe MARIANUM len na Šafáriko-
vom námestí č. 3,

• aktuálne a záväzné inštrukcie pre ,,đušičkové obdobie“ v tejto chvíli uvádzať 
by bolo asi predčasné, v každom prípade návštęva cintorínov a Urnového hája 
v krematóriu bude možná len s rúškom na tvári.

Viac informácii na www.marianum.sk.
  

Aktuálne opatrenia na cintorínoch  

OZNAM PRE UŽÍVATEĽOV 
VYHRADENÉHO PARKOVANIA

Vážení občania, upozorňujeme, že povinnosť na podanie žiadosti o predĺženie vy-
hradeného parkovania na rok 2021 je potrebné podať ako každý rok najneskôr do 
31. 10. 2020. Pri nesplnení tohto termínu bude parko-
vacie miesto pridelené ďalšiemu uchádzačovi v pora-
dí. Žiadosť je potrebné doložiť povinnými prílohami. 
Pripomíname, že v tomto roku aj s priloženými fotogra-
fiami vyčisteného parkovacieho miesta. Podľa bodu 7. 
povolenia na užívanie vyhradeného parkovania na rok 
2020 je každý užívateľ vyhradeného parkovania povinný 
,,zabezpečiť jeho zimnú a letnú údržbu, zodpovedá za 
čistotu vyhradeného parkovacieho miesta a jeho bez-
prostredného okolia. Nečistoty z vozidla sa nesmú vy-
hadzovať na vozovku alebo iné okolité priestranstvo“. 

 MÚ Vrakuňa

http://www.marianum.sk
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Dňa 29. septembra 2020 sa ko-
nal okrúhly stôl na tému kriminalita 
a bezpečnosť vo Vrakuni. Za účasti 
starostu Vrakune Martina Kuruca, 
starostu Podunajských Biskupíc 
Zoltana Péka, Ing. Martina Luntera 
v zastúpení ministra vnútra SR Ro-
mana Mikulca. Zúčastnil sa aj plk. 
Mgr. Ján Pažický, riaditeľ okresného 
riaditeľstva PZ Slovenskej republiky, 
mjr. Ing. Peter Radimák, riaditeľ polí-
cie Vrakuňa-Bratislava, Eva Moyšová, 
zástupkyňa MsP, JUDr. Jaroslav Tule-
ja, veliteľ exp. MsP Bratislava II, Mgr. 
Iveta Chovancová, splnomocnenkyňa 
pre bezpečnosť a drogovú problemati-
ku v Bratislave, Mgr. Dušan Slovák, re-
ferát civilnej obrany v zastúpení pred-
sedu Bratislavského samosprávneho 
Juraja Drobu. Za OZ Odyseus prišla 
Mgr. Dominika Jašeková a za Mixklub, 
Mixáčik Ing. Svetlana Poláková. 

Okrúhly stôl venovaný bezpečnosti  
a kriminalite vo Vrakuni

Horúca téma
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Na úvod sa slova ujal starosta 
MČ Vrakuňa Martin Kuruc. Privítal 

hostí a veľmi krátko informoval 
o tom, čo my všetci Vrakunčania 
vieme, že „situácia v Pentagone 

nie je ideálna“.
 
Mestská časť Vrakuňa však nemá 

akúkoľvek možnosť represívne za-
siahnuť voči páchateľom trestnej čin-
nosti, a preto sme radi, že pozvanie 
prijal aj plukovník Ján Pažický, ktorý 
informoval o bezpečnostnej situácii 
vo Vrakuni. Podľa štatistík, ktorými 
disponuje Policajný zbor SR, sa situá-
cia vo Vrakuni zlepšila. S týmto tvrde-
ním však rozhodne nesúhlasila väčši-
na prítomných, či už obyvateľov, ale aj 
poslancov MČ Vrakuňa a poslancov 
z Podunajských Biskupíc. Treba oce-
niť férové priznanie Jána Pažického, 
ktorý spomenul dva zásadné problé-
my. Prvý je dlhotrvajúci podstav poli-
cajného zboru, druhý problém je legis-
latíva, ktorá zväzuje policajtom ruky 
práve v boji proti drogovej kriminalite. 
Veľmi obdobne sa vyjadril aj riaditeľ 
polície Vrakuňa pán Radimák, ktorý 
tiež potvrdil tézu svojho nadriadené-
ho, a priznal, že Vrakuňa trpí nedo-
statkom policajtov.

Množstvo otázok z publika smero-
valo na zástupcov mestskej polície. 
Slova sa ujala pani Moyšová, ktorá po-
dotkla, že 

s čím súhlasila aj Iveta Chovancova, 
splnomocnenkyňa pre bezpečnosť 
a drogovú problematiku, ktorá, žiaľ, 
potvrdila, že mesto má dlhodobo prob-
lém nájsť dostatočný počet mestských 
policajtov. 

Pomerne depresívnym zistením 
bola skutočnosť, že mesto ani po 
dvoch rokoch nemá jednoznačne 
zodpovedanú otázku, akú straté-
giu použiť na zatraktívnenie práce 

v mestskej polícii. Jaroslav Tuleja na 
priamu otázku, akým počtom mest-
ským policajtom disponuje Vrakuňa, 
odpovedal, že keďže Vrakuňa nemá 
vlastnú policajnú stanicu, ale patrí 
pod mestskú políciu Ružinov, prítom-
nosť policajtov je závislá od dopravnej 
situá cie. Oboch prítomných členov 
mestskej polície konfrontovali pria-
mo obyvatelia Pentagonu, ktorí mali 
pocit, že mestská polícia nie je dosta-
točne aktívna práve v tomto objekte. 

Výbornou správou je, že celá de-
bata sa odohrávala vo veľmi korekt-
nej atmosfére a všetci zúčastnení sa 
snažili odpovedať čo najúprimnejšie. 
Čo však naozaj dobrou správou nie 
je, je to, že bezpečnosť vo Vrakuni 
zaujala asi len 13 obyvateľov, čo je 
mimoriadne nízke číslo. Bohužiaľ, je 
ďaleko pohodlnejšie v pohodlí a bez-
pečí sociálnych sietí produkovať 
hrdinský status za hrdinským statu-
som namiesto toho, aby človek reál-
ne podporil svojou účasťou poduja-

tie, ktoré dáva jasný signál všetkým 
kompetentným, že bezpečnostná si-
tuácia vo Vrakuni nie je ideálna. 

Do diskusie sa zapojili aj Dominika 
Jašeková z OZ Odyseus, ktorá infor-
movala o aktivitách a poďakovala MČ 
Vrakuni za spoluprácu. Je potešujúce, 
že na rozdiel od minulosti OZ Odyseus 
počul chválu aj od občanov Vrakune. 
Podobným spôsobom informovala 
o svojich aktivitách aj riaditeľka Mix-
klubu, Mixáčik Svetlana Poláková 
a taktiež vecne popísala situáciu, 
s ktorou je každodenne konfrontova-
ná v rámci svojej práce pre Mixáčik. 
Mixáčik roky rokúce pôsobí v objekte 
Pentagon a bolo jasne badať, že aj 
miestna komunita rešpektuje význam 
a dôležitosť Mixáčika.

Sme presvedčení, že podobné 
stretnutia by sa mali opakovať čo naj-
častejšie, aby mohli obyvatelia v reál-
nom čase konfrontovať kompetent-
ných s ich výsledkami práce. 

MÚ Vrakuňa

Horúca téma

najväčším problémom mestskej 
polície, je absolútny nedostatok 

mestských policajtov,
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Otázka pre poslancov
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Čo si myslíte o plánovanej výstavbe s názvom Rosenhaus 
na križovatke Čiernovodská-Železničná? Aký postup by 
ste v spolupráci s mestskou časťou navrhovali?

PhDr. Stanislav Bruna 
To, čo sa deje posled-
né obdobie starostom 
na Slovensku, je naozaj 
sila. Je tu vojna deve-
loperov, ktorým dochá-
dzajú pozemky a „na 

sedláka“ stavajú, kde čo kúpia. Úlohou 
starostu je v zmysle zákona a územné-
ho plánu kontrolovať výstavbu. Žiaľ, 
silné lakte niektorých developerov 
a ich záujmy im nebránia, aby posla-
li do basy starostov, ako sa to udialo  
v Malackách či v MČ Nové Mesto, 
lebo chránia územie a obyvateľov. Tu 
evidentne ide niekomu o silný biznis, 
ktorý nemá hranice. Verím, že náš sta-
rosta má silnejšie lakte a stojí za ním  
20 000 obyvateľov Vrakune. Treba 
zobrať zdravý rozum do hrsti, dobrých 
odborníkov a právnikov a hľadať rieše-
nia. Držme si palce.

Lívia Benedeková
Bola som v šoku a ne-
príjemné prekvapená, 
keď som sa dozvedela, 
kedy a za akých okolnos-
tí bolo vydané stavebné 

povolenie, ako aj to, kde má byť stav-
ba postavená, pričom bola záhadným 
spôsobom zapísaná v katastri ako ro-
zostavaná stavba. Je každému jasné, 
že nijaká stavba neexistuje! Je mi ľúto 
obyvateľov, ktorých sa to bezprostred-
ne týka, namiesto zelene tam budú mať 
susedov, čo im budú do ,,hrncov poze-
rať“. A to nehovorím o každodennom 
dopravnom kolapse, ktorý tu už máme 
teraz. Viem, že kompetentní robia, čo 
môžu, aby tomu zamedzili, a majú moju 
plnú podporu. Verím, že aj vašu – tak si 
držme palce. 

Ing. Zuzana Schwartzová 
Ako Starovrakunčanka 
citlivo vnímam zahusťo-
vanie našej Vrakune – a 
nehovorím o dopravnej 
situácii.

Vrakuňa bola takpovediac obcou  
s rodinnými domami, v januári 1972 
sa stala súčasťou veľkej Bratisla-
vy. Na prelome 70. a 80. rokov sa  
stredná časť obce postupne zbúrala 
(Poľnohospodárska ulica) a Staro-
vrakunčania boli presťahovaní do 
dvoch výškových budov na Čierno-
vodskej 4 a 6. Teraz developer blíz-
ko týchto budov „plánuje“ postaviť 
megaobytnú budovu s viac ako 112 
bytmi, nehovoriac o pochybne na-
dobudnutom stavebnom povolení 
spred x rokmi kvázi stavby s už za-
písanými bytovými jednotkami, vec-
ným bremenom a pod.
Som veľmi rada, že nielen obyvatelia 
blízkeho okolia, ale aj väčšina Vra-
kunčanov sa zomkla, spísala a pod-
písala petíciu, snaží sa (samozrejme) 
s podporou nášho starostu aj úradu 
i verejného prísľubu primátora poza-
staviť túto neférovú výstavbu.

Ing. Ladislav Kugler
Každé zahusťovanie exis-
tujúcej zástavby vyvoláva 
v ľuďoch negatívne sta-
novisko. Je to aj tento prí-
pad, kde ide o výstavbu 

megalomanského projektu Rosenhaus 
so 107 bytmi na križovatke Čiernovod-
ská-Železničná. Veľmi dobre poznám 
spomínaná miesto, pretože som vy-
rastal na Železničnej ulici. Mne sa tiež 
nepáči predmetný projekt. Developer 
podľa zistení našej mestskej časti, ale 
aj podľa mojich zistení, nemá právo-
platné stavebné povolenie, ktoré bolo 
vydané ešte v roku 2007 v MČ Rača. 
Na záver len toľko – v plnom rozsahu 
súhlasím so všetkými právnymi krokmi, 
ktoré urobil náš starosta a nebránim 
sa ani riešeniu súdnou cestou.

Mgr. Zuzana Magálová
Plánovaná výstavba by-
tového domu Rosenhaus 
je z môjho pohľadu niečo, 
s čím bytostne nesúhla-
sím. Sídlisko sa nepo-

trebuje zahusťovať ďalšou výstavbou. 
Výstavba novej bytovky prispeje k zhor-
šeniu už aj tak extrémnej dopravnej 
situácie, ktorú Vrakunčania zažívajú 
v čase dopravenej špičky či už ráno 
alebo popoludní. Toto všetko prispeje 
k zníženému komfortu bývania všet-
kých Vrakunčanov. Pozemok, kde sa 
výstavba plánuje, je vo vlastníctve ma-
gistrátu, pričom je na pozemku zriade-
ná ťarcha v prospech developera ohľa-
dom možnej výstavby. Moja otázka je, 
kto sa pod takéto niečo vôbec podpísal 
a prečo to vôbec umožnil? Za každým 
rozhodnutím je konkrétny úradník, kto-
rý danú vec schváli a podpíše, a ja si 
myslím, že by mal za takéto rozhodnu-
tie niesť aj zodpovednosť. Zvláštne je 
aj to, že stavebné povolenie vydal pred 
siedmimi rokmi stavebný úrad v Rači, 
čo je neštandardný postup, keďže ide 
o stavbu v inej MČ.

JUDr. Ing. Marek Zajíček
O predmetnej výstavbe si 
nemyslím nič dobré. Všet-
ko sa to začalo ešte pred 
rokom 2010, v katastri je 
táto plánovaná výstavba 
zapísaná ako rozostava-

ná stavba, pričom však na mieste nie je 
ani len náznak, žeby sa výstavba začala. 
Pripomína mi to podvodné a účelové ko-
nanie, aby stavebné povolenie nestratilo 
platnosť. V zmysle zákona má stavebník 
povinnosť začať výstavbu do dvoch rokov 
od právoplatnosti stavebného povolenia, 
čo sa celkom zjavne nestalo. 
Môj názor a návrhy, ako tento proces vrá-
tiť tam, kam patrí, pán starosta Kuruc po-
zná, na túto tému komunikujeme. Zostá-
va mi veriť, že oslovené orgány ochrany 
práva zareagujú na naše podnety rýchlo 
a nekompromisne.

JUDr. Marcel Boris
V spolupráci so starostom 
mestskej časti som inicio-
val vydanie rozhodnutia 
na pozastavenie možnosti 
realizácie stavby. Nie som 
stotožnený so stavebným 

povolením spred mnohých rokov a som 
za to, aby sa stavba nerealizovala v ta-
kom rozsahu, ako plánuje developer. 
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Otázka pre poslancov
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Po mesačnej prestávke sa 29. 9. 2020 konali ďalšie farmárske trhy na Bebrav-
skej ulici. Do Vianoc budú farmárske trhy v nezmenenom režime každý druhý 
utorok. Okrem toho každý utorok môžete pred zdravotným strediskom nakúpiť 
skvelé mäsové výrobky z autíčka už od známeho farmárskeho mäsiara. Pláno-
vané farmárske trhy v tomto roku:

13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.,22. 12.
O všetkých novinkách vás budeme informovať na stránke www.vrakuna.sk a 
v aplikácii Vrakuna.

Farmárske trhy pokračujú

Ing. Soňa Svoreňová 
Stavba je v rozpore so 
záujmami Vrakunčanov. 
Bola povolená tak, že 
pôvodný aj súčasný sta-
vebník využil medzery 
v zákone, aby účastníci 

konania nemali možnosť využiť svoje 
práva vstupovať do stavebného ko-
nania. Nie som síce právnička, ale 
mnoho ráz sa v odôvodneniach roz-
sudkov stretávame s tým, že nejaké 
konanie alebo výklad zákona neboli 
v súlade s úmyslom zákonodarcu. 
Stavebný zákon určite nepredpokla-
dal, že by na základe povolenia sta-
vebného úradu z 90. rokov z Rače 
niekto staval v roku 2020 vo Vrakuni. 
Treba sa preto obracať na súd všet-
kými existujúcimi spôsobmi a veriť, 
že sa nájde sudca, ktorý vec vyloží 
podobne. Zastaviť stavbu môže len 
súd.

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Andrej Ravasz
Táto stavba je dosť rozpo-
ruplná od samého počiat-
ku. Intenzívne sme túto si-
tuáciu riešili so starostom 
i poslancami, no zatiaľ bez 

efektu... V tejto fáze už je asi neskoro 
na to, aby sme stavbu ako takú zastavi-
li, nakoľko je zrejmé, že stavebník začal 
s prácami, nezastavil ho ani magistrát, 
a disponuje (podľa súdu) platným sta-
vebným povolením. Preto v tejto fáze asi 
treba so stavebníkom skôr komunikovať 
o riešení parkovania, o ktoré touto stav-
bou prídeme, o návrhu zelene či det-
ského ihriska, prípadne o promenáde, 
cyklotrase... Treba skôr hľadať spôsob 
zlepšenia občianskej vybavenosti, keď-
že evidentne príde k nárastu počtu oby-
vateľov v tejto lokalite...

Mgr. Miroslav Macko
Riešime výstavbu nové-
ho výškového obytného 
domu medzi už existujú-
cim a základnou školou. 
Podľa mne dostupných 
informácií z MsÚ Vrakuňa 

a z tlače ide o právny problém ťahajúci 
sa približne od roku 2007, kde okrem 
iných dokumentov existuje aj rozhodnu-
tie o kolaudácii existujúcej stavby. Pý-
tam sa akej? Tej, ktorú teraz začínajú 
stavať? Navrhujem jednať v medziach 
zákonov. My konáme podľa nich. Ak 
porušuje zákony stavebník, má znášať 
následky. 
Podľa môjho názoru žiadny stavebník 
nesmie stavať, kým nesplní všetky zá-
konné podmienky. Dovtedy by sa mal 
zdržať akéhokoľvek konania. Zvyšok 
nech posúdia kompetentné orgány vrá-
tane orgánov činných v trestnom kona-
ní a keď bude treba, aj súd.

HNovotná

Ing. Tomáš Galo
Vzhľadom na podivuhodné okolnosti, ktoré tento projekt sprevádzajú už od počiatku, musíme urobiť všetko 
v rámci zákonných možností, aby sme výstavbu tohto bytového domu zastavili. A budeme dúfať, že nám súdy 
dajú za pravdu.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
V prvom rade som absolútne nechápala, na základe čoho sa tam ide stavať, keď ako poslanci sme vôbec nemali 
informáciu, že by sa mala takáto stavba realizovať. Následne sme sa oboznámili s tzv. „faktami“, a to, že stavba je 
„riadne povolená platným stavebným povolením a že je už aj zapísaná v katastri ako rozostavaná stavba“. Považu-
jem to za nehoráznu prezentáciu moci niektorých skupín, ktoré, ako sa zdá, stoja nad všetkým a všetkými. Starosta 
Martin Kuruc začal okamžite konať proti začatiu tejto stavby. Keďže my môžeme bojovať len zákonnými spôsobmi, 

zatiaľ sme nezožali žiadne úspechy v našom boji, čo ma veľmi mrzí. Je mi veľmi ľúto obyvateľov, ktorí bývajú v bezprostrednom 
okolí, ale aj všetkých nás Vrakunčanov, ktorí budeme musieť znášať okrem iného ešte väčší dopravný kolaps. MČ podstupuje 
všetky legislatívne možné kroky a ja dúfam, že sa stavbu nakoniec podarí zastaviť. Držme si palce.
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Životné prostredie

Vo voľnom čase chodievame do 
prírody alebo na obľúbené miesta 
v našom okolí. Určite každého z nás 
hnevá znečisťovanie okolia a výskyt 
rôznych čiernych skládok. Zmeniť sa 
to dá len spoločne. Aj z tohto dôvodu 
sa zapájame a podporujeme rôzne 
akcie, ktoré napomáhajú k čistejším 
verejným priestranstvám. 
V spolupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom (BSK) sa 19. 9. 2020 
konala akcia Čistíme náš kraj, ktorá 
sa konala na území celého BSK. Na 
realizáciu aktivity sme vopred vybra-
li dve lokality na čistenie a likvidáciu 
odpadu. Po nahlásení účasti nám BSK 
bezodplatne vydal vrecia na triede-
ný odpad. S pomocou dobrovoľníkov 
sa podarilo vyčistiť územie lesoparku 
a územie v okolí železničnej trate na 
Dvojkrížnej ulici. Naplnilo sa niekoľko 
zberných vriec (na sklo, papier, plast 
a zmiešaný odpad, a z lokality Dvojkríž-
na boli na Zberný dvor na Majerskej 
vyvezené aj dve plné vozidlá s objem-
ným odpadom. 
Prítomní dobrovoľníci účasťou na akcii 
potvrdili, že im na čistom a peknom ži-
votnom prostredí skutočne záleží. Veľ-
mi nás teší, že sa do akcie zapojili aj 

deti, čo považujeme za veľmi dôležité. 
Užili sme si nielen zábavu ale aj eduka-
tívnu prechádzku. Ďakujeme všetkým 
aktívnym občanom, ktorí priložili ruku 
k dielu, zároveň aj poslancom, ktorí 

prišli, a to Soni Svoreňovej a Ladisla-
vovi Kuglerovi.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Čistíme náš kraj

na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Hl. m. SR Bratislavy pre Mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, ktorá sa má 
uskutočniť

od 01. 10. 2020 do 30. 11. 2020
v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 
v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne 
použitie)

1/ v objektoch a na verejných priestranstvách, v správe alebo vo vlastníctve obcí, 

2/ FO – podnikatelia a právnické osoby v objektoch v ich vlastníctve alebo v nimi spravovaných objektoch, v kanalizačných 
a kolektorových rozvodoch, v areáloch určených na podnikanie, bývanie vrátane školských, predškolských, zdravotníc-
kych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkč-
ných domov, administratívnych budov, skladov, skládok odpadov, prevádzky obchodov, spoločného stravovania, pohostin-
stiev, a to prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti 

3/ Fyzické osoby – občania vykonanú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat 
a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na 
bývanie; deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené 
a schválené na predmetný účel. 

Upozorňujem všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy a zabránili deťom a zvieratám v prístupe k násadám.

U P O Z O R N E N I E

MÚVrakuňa
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Nadácia Pontis aj tento rok zorganizo-
vala podujatie Naše Mesto, ktoré už  
14 rokov prepája firmy, samosprávy a mi-
movládny sektor s jasným cieľom – vy-
čistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, 
v ktorých žijeme. Naše mesto patrí medzi 
najznámejšie podujatia firemného dobrovoľ-
níctva v strednej Európe. V tomto roku sa 
doň zapojilo približne 3 550 dobrovoľníkov 
na rôznych miestach po celom Slovensku. 

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi 
bol počet účastníkov nižší, dôvodom boli 
opatrenia na zabránenie šírenia pandémie. 
Koronavírus zasiahol aj do výberu aktivít, 
ktoré sa mohli realizovať. Dobrovoľníci sa 
tento rok venovali prevažne revitalizácii zele-
ne, upratovaniu priestorov, čisteniu prírody, 
ale aj mnohým ďalším aktivitám. 
Vo Vrakuni v priebehu 18. 9. 2020 dobro-
voľníci zo spoločnosti Doprastav vyčistili 

okolie Malého Dunaja na Leknovej ulici. Do 
podujatia sme prihlásili projekt s názvom 
Čisté okolie Malého Dunaja. Túto lokalitu 
sme vybrali preto, lebo občania sa dlho-
dobo sťažujú na nelegálne skládky v tejto 
oblasti, ktorá sa využíva na prechádzky 
a cykloturistiku. Vedľa cesty, poľnej cesty 
a pri brehoch Malého Dunaja nedisciplino-
vaní občania pravidelne vyhadzujú zmeso-
vý komunálny odpad, pneumatiky, drobný 
stavebný odpad, plasty a iné odpady. Z toh-
to dôvodu sme chceli zabezpečiť vyčistenie 
predmetnej lokality, aby sa pomohlo vytvo-
riť čistejší a zdravší verejný priestor.
Podarilo sa vyzbierať asi 70 veľkých vriec, 
naplniť takmer 3/4 kontajnera s veľkosťoi 
7 m3 a vyzbierať 15 ks pneumatík. Na nie-
ktorých úsekoch ostali umiestnené veľké 
kopy s odpadom, ktoré na záver vyzbierali 
pracovníci VPS MČ BA-Vrakuňa. Bonusom 
bolo, že sa spod jednej zo skládok podarilo 
zachrániť malého ježka. 
Veľká vďaka patrí najmä Nadácii Pontis, 
dobrovoľníkom z Doprastavu, a.s., a VPS 
MČ BA-Vrakuňa. Veľmi sa z tejto iniciatívy 
tešíme a ešte raz všetkým zúčastneným 
ďakujeme!

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Aktuálne

NOVÁ BYTOVKA NA ČIERNOVODSKEJ
Ján napísal: Dobrý deň, dopočul som sa, že v parčí-
ku na Čiernovodskej ma vyrásť 12-poschodová by-
tovka so 107 bytmi. Čo je na tom pravdy? Nechápem 
starosta ako ste si mohli toto dovoliť tu podpísať. 
Som z toho znechutený.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa JUDr.
Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. Stavba bola po-
volená v roku 2007 Stavebným úradom Rača. Dlhé 
roky sa nič nedialo, až teraz. Mestská časť inten-
zívne komunikuje s vlastníkom pozemku – magis-
trátom a so zainteresovanými úradmi o postupoch 
a legálnosti celej stavby. V roku 2014 stavebné po-
volenie potvrdil najvyšší súd SR. 
 

NIČENIE DETSKÝCH IHRÍSK 
Henrieta napísala: Dobrý deň, zaujímalo by ma pre-
čo sa z detských ihrísk odstraňujú preliezky. Ja si 
myslím, že sú v poriadku a rozširujú motoriku detí.
Odpoveď Ing. Diany Botlovej, referát kultúry 
a športu: Dobrý deň, ako sme už viackrát písali, 
všetky detské ihriska prešli auditom, z ktorého vy-
plýva, v akom stave sú jednotlivé prvky na ihriskách. 
Podľa tohto auditu následne pristupujeme k veľkej 
rekonštrukcii, keď budú odstránené všetky staré 
prvky, ktoré nespĺňali bezpečnostnú normu, a ná-
sledne mestská časť plánuje dopĺňať nové detské 
hracie zostavy na miestach, kde boli odstránené 
preliezky. Cieľom mestskej časti je mať nové, pekné 
a hlavne BEZPEČNÉ ihriská, a nie ich ničiť. Keďže 
vo Vrakuni sa nachádza vyše 20 ihrísk, prosím o tr-
pezlivosť a zhovievavosť pri pracovných procesoch. 
Pekný deň.

POVINNÉ RÚŠKA V ŠKOLÁCH 
Miroslav napísal: Prečo moje dieťa, ktoré chodí na 
1. stupeň, musí nosiť v škole rúško napriek tomu, že 
úrad verejného zdravotníctva to len odporučil? 
Odpoveď Mgr. Miroslava Galajdovej, vedúcej od-
boru školstva a sociálnych vecí: Dobrý deň, my sa-
mozrejme opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 
SR rešpektujeme. Čo sa týka nosia rúšok v triedach, 
závisí od riaditeľa, triedneho učiteľa a každého vy-
chovávateľa, ako rozhodne, samozrejme, po dohode 
s rodičmi detí. Zriaďovateľ – mestská časť do tohto 
rozhodnutia nezasahuje, ale len koordinuje základ-
né školy v rámci krízového štábu.

SEPAROVANIE V DOMÁCNOSTIACH 
Občan napísal: Dobrý deň, prosím Vás nedá sa upra-
viť harmonogram odvozu žltých/modrých vriec? sme 3 
členná domácnosť a snažíme sa správať zodpovedne, 
ale odvoz len raz do mesiaca je problematický z dô-
vod uskladnenia plných vriec. Aspoň tie plasty keby sa 
zbierali 2x do mesiaca. Tých ma každý asi najviac. Už 
som bol aj osobne odviezť do zberného dvora, ale keď 
sa rozprávam so susedmi väčšina udáva hlavný dôvod 
prečo nebudú separovať to, že nemajú kam tie vrecia 
ukladať kým preto prídu. Viem, že sa čaká na výsledky 
a štatistiky, ale je dosť možné, že ak sa odvoz nenasta-
ví správne tak to nebude mať želaný efekt. A musíme si 
priznať, že výchova na separovanie odpadu pre súčas-
né dospelé generácie bola úbohá, o to viac pomôže ak 
sa odstráni čo najviac bariér.
Odpoveď vedúcej pracovníčky referátu životného 
prostredia, VPS a odpadového hospodárstva Mgr. 
Rastislavy Mihókovej: Dobrý deň, ďakujeme Vám 

za podnet. V úvodnom projekte hlavného mesta pre 
separovaný zber z rodinných domov sa predpoklada-
lo, že bude postačovať 1 vrece/mesiac na papier a 1 
vrece na plasty. Už pri prvom zvoze boli pripomienky 
na počet vriec, čo sme komunikovali s OLO-m, ktoré 
následne povolilo zvozovým autám zbierať aj viac ako 
1 vrece vyseparovaného odpadu, len trvali na dodr-
žaní farebnosti vreca. Chápeme, že pokiaľ je odpadu 
viac, nie každý má možnosť dočasne skladovať plné 
vrecia odpadu. Váš postreh budeme tlmočiť hlavnému 
mestu, ktoré je garantom projektu a spoločnosti OLO, 
a. s., ktoré zber realizuje.

ROZBITÁ HRADSKÁ
Peter napísal: : Viete mi povedať, prečo je rozkopa-
ná celá Hradská? Áno, viem, že je to kvôli plynu. Ale 
prečo to tak dlho trvá a prečo to robia úplní amatéri? 
Chodníky sú rozkopané na obidvoch stranách, čiže 
chodci neprejdú. Tvoria sa obrovské kolóny, a tá robo-
ta je katastrofa. Tie chodníky neprežijú ani rok! 
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, vedúcej refe-
rátu regionálneho rozvoja a dopravy: Dobrý deň, 
túto rozkopávku realizuje SPP, povoľuje a preberá 
magistrát hlavného mesta, keďže cesta Hradská 
je v ich správe. Mestská časť upozornila magistrát, 
aby dohliadli a dôsledne prebrali túto prácu, preto-
že aj podľa nášho názoru nie sú práce odvádzané 
profesionálne a podľa správneho technologického 

postupu. 

  HNovotná

Podnety z internetu

NAŠE MESTO 2020  
vo Vrakuni
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Aktuálne

Tento rok sa mestskej časti poda-
rili skvelé veci – získať dotácie a 
granty na obnovu areálov všetkých 
našich základných škôl. Školákom 
tak otvoríme nové možnosti, ako 
využiť voľný čas. Na svoje si prídu 
všetky vekové kategórie. Areály 
budú sprístupnené verejnosti. 

Ako sme vás už informovali v minu-
lom čísle Vrakunských novín, dopravné 
ihrisko v areáli základnej školy na Že-
lezničnej bolo dokončené začiatkom 
septembra. Na dopravnom ihrisku sa 
deti môžu naučiť dopravné značky, jaz-
diť na kruhovom objazde, ako zapar-
kovať a využívať naozajstné semafory. 
Tento projekt bol spolufinancovaný 
Úradom vlády SR a Hlavným mestom 
SR Bratislava. Kto ešte nevyskúšal 
nové dopravné ihrisko, je srdečne ví-
taný. 

Na rekonštrukciu areálu v základnej 
škole Žitavská mestská časť získala  
z Úradu vlády SR dotáciu v hodnote 

100 000 eur. Projekt rekonštrukcie 
zahŕňa obnovu detského ihriska hlav-
ne pre deti zo školského klubu a mul-
tifunkčné ihrisko v zadnej časti areálu. 
Školáci budú môcť hrať minifutbal, te-
nis, volejbal, bedminton, nohejbal ale-
bo hádzanú.

Ihrisko má pravidelný pôdorys s hra-
cou plochou 27,7 x 18 m s výbehmi na 
brány. Vstup do plochy je umiestnený v 
oplotení ihriska dvoma vstupnými brá-
ničkami. Povrch tvorí umelý trávnik za-
ťažený pieskom, položený na zhutnené 
podkladové vrstvy z prírodného drve-

ného kameniva a existujúci spevnený 
podklad s asfaltovou vrchnou vrstvou. 
K odvedeniu zrážkovej vody sa navŕ-
tajú drenážne otvory do existujúcej 
asfaltovej plochy. Oplotenie výšky 1 
m po dlhých stranách a 4 m po oboch 
stranách pozostáva z polyetylénových 
mantinelov a ochrannej polyetylénovej 
siete s okami. Osvetlenie hracej plochy 
je zabezpečené 4 osvetľovacími sto-
žiarmi, každý s jedným svietidlom LED 
250W. Celý areál bude sprístupnený 
verejnosti. 

V  základnej škole Rajčianska po-
kračujeme v rekonštrukcii športového 

areálu. V auguste sa nám podarilo 
zrealizovať atletickú dráhu. O jej kva-
lite svedčia mnohé pozitívne ohlasy 
miestnych bežcov. Teraz pokračujeme 
so stavebnými prácami na oprave as-
faltového povrchu, kde si budete môcť 
zahrať hádzanú alebo minifutbal. Po-
kračujeme vybudovaním beachvolej-
balového ihriska a na záver vybuduje-
me nové doskočisko. Nezabudli sme 
aj na deti zo školského klubu. Pre ne 
sme pripravili nové herné zostavy. Re-
konštrukcia areálu bola spolufinanco-
vaná z grantu Hlavného mesta SR Bra-
tislava v programe Šport a vzdelávanie 
– Podprogram 4 na podporu investícií 
do športovej infraštruktúry . 

Tento rok sa nám podarilo získať 
finančné zdroje na športovú infraš-
truktúru v mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa vo výške takmer 220 tis. eur. 
Mestská časť investovala to týchto 
projektov takmer 90 tis. eur z vlastné-
ho rozpočtu. 

Touto cestou by sme sa chceli po-
ďakovať za získané dotácie a granty 
Hlavnému mestu SR Bratislava a Úra-
du vlády SR.

MÚ Vrakuňa

Športové areály

Multifunkčné ihrisko na Žitavskej 

Dopravné ihrisko 
na ZŠ Železničná

Multifunkčné ihrisko na Žitavskej 
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Čas prípravy je 30 min.

Potrebujeme: 
• 500 g rybacieho filé
• 200 g krabích tyčiniek
• 2 cibule
• 5 PL oleja
• 1 mrkvu
• 1 červenú papriku (kapiu)
• 1 dl červeného vína
• 1 PL mletej červenej papriky
• 2 KL korenia na ryby

Postup: 
Na oleji speníme ci-
buľu, pridáme mle-
tú papriku, strúha-
nú mrkvu a kúsky 
ryby. Osolíme, oko-
reníme a zalejeme 
červeným vínom a 
2 dl vody.
15 min povaríme, 
pridáme na drob-
no nakrájanú čer-
venú papriku a na 

kolieska nakrájané krabie 
tyčinky. Varíme ešte 5 min.
Podávame s hranolčekmi.

Vaša Gizka

RYBACIE SOTÉ

Človek mieni, koronavírus mení. Za-
tiaľ to vyzerá tak, že jeseň bude riadne 
kritická. Každý deň sledujeme správy 
o počte infikovaných a stále dúfame, 
že čísla budú nižšie a nižšie. 

Veď je ohrozené naše zdravie 
i naše aktivity. Tešili sme sa na ozdrav-
no-rekreačný pobyt v Piešťanoch. Asi 
stovka seniorov z Vrakune ostala skla-
maná. Často sa ozývalo: „Škoda, že 
sa nikde nejde.“ Robota v súvislosti 
so zájazdom tak pribudla aj pracov-
níčkam miestneho úrade. Nielenže 
zájazd a pobyt zorganizovali, ale povy-
berali aj poplatky, a teraz ich vracajú 
s tým, že pobyt v Piešťanoch sa presu-
nie na lepšie časy. 

Hoci je situácia neúnosná a korona 
robí šarapatu už aj vo Vrakuni, odo-

lávame a ukazujeme, že sa nedáme. 
Musíme byť ostražití a opatrní, neza-
búdať na rúško, dezinfekciu a umýva-
nie rúk.

Hoci nám chýbajú naše pondelky 
– schôdzky v klube –, stretávame sa 
v menších skupinách, navštevujeme 
bratislavské zaujímavosti, výstavy, 
napríklad Poklad Inkov, chodíme do 
prírody, najmä do lesa na „konci sve-
ta“. Celý klub sa stretáva sporadicky 
v našom lesoparku.

Na október, ktorý Valné zhromaž-
denie OSN v roku 1990 vyhlásilo za 
Mesiac úcty k starším, sme chystali 
posedenie s kultúrnym programom 
našich školákov. Teraz si zaspievame 
sami a pri tom budeme opekať a ob-
divovať našich záhradkárov, ktorí sa 

na výstave ovocia a zeleniny pochvália 
plodmi svojej práce.

Jeden z našich šikovných seniorov 
už pooberal hrozno a začína mu kva-
siť burčiak. Keď sa nezlomí na ram-
páš, kým sa stretneme, určite nám dá 
„okoštovať“. 

Generácie, ktoré prídu po nás, sa 
určite dozvedia o živote s koronavíru-
som aj z kroniky nášho klubu, do kto-
rej zaznamenávajú náš život a našu 
činnosť Gitka Šimovičková, Julka Kos-
náčová, Gabika Hrušovská a prispie-
vajú aj ďalší členovia klubu.

Ako vidieť, neklesáme na duchu, 
nesedíme so založenými rukami, sna-
žíme sa byť aktívni a čakáme na lep-
šie časy bez vírusovej pliagy, aby sme 
naše aktivity mohli rozvíjať naplno.

 
Za Klub dôchodcov Malý Dunaj

PhDr. Mária Sládková

Neklesáme na duchu

Vážení spoluobčania, počas celého 
roka máme tri základné sviatky, kto-
ré sú úzko spojené s kresťanstvom a 
zároveň aj intenzívne spojené s celou 
spoločnosťou: Veľká Noc, Vianoce a 

spomienka 
na zosnu-
lých.

Toto číslo 
Vrakunských 
novín vychá-
dza v období, 
keď si zvlášť 
s p o m í n a -
me na tých, 
ktorí mali 
dôležité, a v 
n i e k to r ýc h 
p r í p a d o c h 

dokonca nezastupiteľné miesto v na-
šom živote, no už nie sú medzi nami. 
Aj vonkajšie prejavy jesenného poča-
sie umocňujú túto atmosféru. Ide o 
sviatky, ktoré sa v ostatných rokoch 
prežívajú veľmi intenzívne. Pohľad 
na naše cintoríny vyzdobené kvetmi 
a zapálenými sviečkami potvrdzuje 
skutočnosť, že tieto sviatky spájajú 
všetkých ľudí bez rozdielu vyznania 
alebo svetonázoru. Možno povedať, že 
v tomto ohľade sme všetci na jednej 
lodi a sme navzájom vo veľkej ľudskej 
solidarite.

Tohtoročné dušičkové sviatky majú 
ešte aj iný rozmer, ktorého by sme sa 
asi všetci veľmi radi zriekli, ale nie je 
celkom v našich silách niektoré sku-
točnosti meniť. Možno práve vzájom-

ná ľudská solidarita, ktorá vyžaruje 
pri spomienka na všetkých zosnulých 
môže byť prístupom, ktorý pri dobrej 
vôli naplní aj prežívanie týchto dní.

Z hľadiska kresťanstva sú tieto 
sviatky aj pozvaním k nádeji. Nádej na 
jednej strane nič neodníma z bolesti, 
ktorú pociťuje pri spomienke na na-
šich zosnulých, ale na strane druhej 
je pevným bodom dávajúcim zmysel 
aj v týchto náročných okamihoch, kto-
ré, pochopiteľne, prekračujú aj naše 
zmyslové, intelektuálne či duchovné 
vnímanie.

Všetkým vám z celého srdca pra-
jem do týchto dní práve nádej, ktorou 
môžeme obohatiť prežívanie týchto 
dušičkových sviatkov, ale aj všetkých 
nastávajúcich dní.

Marek Krošlák
farár v Bratislave-Vrakuni

Dušičkové sviatky sa blížia

VARÍME S GIZKOU
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V nedeľu 13. 9. 2020 úspešne prebehol 
už 8. ročník obľúbeného Vrakunského 
behu. Krásne prostredie Malého Dunaja 
a lesoparku aj vďaka ideálnemu počasiu 
prilákalo opäť mnoho bežeckých nadšen-
cov. Skoro ráno sa začali zhromažďovať 
pri registrácii všetky vekové kategórie. 
Prvé odštartovali deti, ktoré si zmerali 
sily v rôznych dĺžkach trate podľa veku. 
O 11 hodine sa odštartoval hlavný beh a 
Nordic Walking na 5 km a 10 km. Každý 
účastník si domov odniesol pamätnú me-
dailu, ktorá bola vyrobená z dreva. Víťazi 
vo svojich kategóriách čakali aj drevené 
víťazné poháre. Tí, ktorí sa nezúčastni-
li, sa môžu tešiť a zapojiť budúci rok na  
9. ročníku tohto tradičného behu.

Stanislav Koiš 

Vrakunský beh 2020
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Rozhovor s našim 
šéftrénerom mlá-
deže Jurajom Šin-
dlerom.

Koľko detí aktuálne trénuje vo va-
šom klube, koľko máte súťažných 
kategórií?
Aktuálne trénuje v našom klube asi 250 
detí v 10 kategóriách, z toho je sedem 
súťažných a tri najmenšie kategórie, kto-
ré hrajú priateľské zápasy a turnaje. 
Aký je tréningový plán na najbliž-
šie obdobie?
Momentálne trénujeme vonku na našom 
štadióne, kde využívame či už hlavnú 
plochu, ale aj vedľajšiu. Ihriská sú plne 
vyťažené každý deň. Od novembra plá-
nujeme presun do telocviční, kde bude-
me pokračovať v tréningovom pláne celú 
zimnú prípravu. Musíme však sledovať 
aktuálnu situáciu s využívaním vnútor-
ných priestorov.
Aké obmedzenia sú kvôli COVID 
nariadeniam?
Obmedzenia intenzívne sledujeme, robí-
me všetko pre to, aby sme ich rešpekto-
vali a zabezpečili tým čo najbezpečnejšie 
podmienky našim mladým športovcom. 

Opatrení je viacero, ale spomeniem to 
najvýznamnejšie, ktorým je zákaz vstu-
pu divákov na tribúnu. Toto obmedzenie 
nám a rodičom detí výrazne komplikuje 
bežnú organizáciu. Verím však, že toto 
obdobie zvládneme a budeme môcť 
udržať naše deti pri pravidelnom športe.
Aké sú vaše ciele s mládežou do 
blízkej či ďalekej budúcnosti?
Čo sa týka krátkodobého cieľa, tak tým 
je udržať chod všetkých mužstiev, ktoré 
máme, zvlášť v tomto čase. Zabezpečiť 
organizačne všetko potrebné tak, aby 
sme mohli pokračovať v tréningovom 
a zápasovom procese. Zo športovej 
stránky napredovať vo všetkých sied-
mich súťažiach, v ktorých máme naše 
mládežnícke kategórie. Zabezpečiť tré-
nersky každý tím, aby bolo k dispozícií 
dostatok kvalifikovaných trénerov či už 
z aktuálneho pohľadu, ale aj v nadväz-
nosti na jarnú časť či začiatok nasledu-
júcej sezóny. Čo sa týka dlhodobejších 
plánov, chceli by sme udržať v kategóri-
ách U6 - U13 nastolené tempo, čiže mať 
v každom ročníku také množstvo detí, 
aby sme mohli prihlásiť každú kategó-
riu samostatne a tým vytvoriť stabilný 

a silný základ pre staršie tímy. Starších 
žiakov U15 a mladších dorastencov 
U17 pripraviť tak, aby bolo možné o dva 
roky prihlásiť starších dorastencov U19 
do súťaže, a tým doplniť poslednú chý-
bajúcu mládežnícku kategóriu. Ďaleká 
budúcnosť s ružovými okuliarmi? Každo-
ročne zabezpečiť finančne, organizačne 
a trénersky každú kategóriu od U6 po 
U19 tak, aby mali všetko potrebné pre 
ich pravidelné napredovanie. 
„Naše mládežnícke mužstvá, ako 
aj mužstvá mužov naplno zarezá-
vajú v tréningoch i zápasoch. Pev-
ne veríme, že sa jarné zastavenie 
súťaží nebude opakovať, nakoľko 
naše áčko pokračuje vo výbor-
ných výkonoch a je na čele 4. ligy. 
Chceli by sme sa poďakovať rodi-
čom aj fanúšikom za pochopenie, 
disciplínu a podporu v týchto nie 
ľahkých časoch,“ pridal na záver pre-
zident klubu Andrej Ravasz.

Viac informácií nájdete na našom webe: 
www.skvrakuna.sk

ŠK Vrakuňa

ŠK Vrakuňa stále v plnom nasadení

Mužstvo mužov 
po nie výraznom 
úvode opäť získa-
va postupne fa-
zónu; po piatom 
kole sa prepra-

covali na 3. miesto tabuľky a ukázalo, 
že s nami treba stále počítať. „Škoda 
smolnej prehry doma s Hancopom  
v prvom kole, ako aj nevýrazného výko-
nu na SAVke. Ak by sme jeden z týchto 
zápasov dotiahli do víťazného konca, 
boli by sme priebežne na prvom mies-
te. Treba však zdôrazniť, že liga sa veľ-
mi vyrovnala, už sa zďaleka nerodia 
divoké výsledky, ako to bolo minulý 
rok. Káder mužov tiež prešiel omla-
dzovacou kúrou, prišla nová mladšia 
krv, verím, že nás to posunie dopre-
du. Žiaľ, čaká nás opäť nútená pauza 

a pokračovanie súťaže je aktuálne  
v nedohľadne. Na jar nám pauza veľ-
mi uškodila a nevedeli sme zopakovať 
dobrý herný prejav, preto verím, že te-
raz sa lepšie individuálne pripravíme 
na pokračovanie súťaže, a najmä dú-
fam, že prestávka nebude taká dlhá, 
ako bola na jar, a najmä, že sa nebude 
opäť dohrávať v lete,“ povedal na mar-
go súťaže kapitán nášho tímu Andrej 
Ravasz.
Deti sa do tejto chvíle poctivo pripra-
vovali, ale aj ich zasiahne pandemická 
situácia a vyzerá to, že sa opäť trénin-
gy na čas zastavia. Je to veľká škoda, 
mali sme s mládežou veľa plánov, tur-
naje doma i vonku, dokonca v zahra-
ničí. Žiaľ, situácia nás opäť zastavila v 
tréningovom procese a zostáva veriť, 
že sa to čoskoro zlepší. 

Musíme prispieť svojou zodpoved-
nosťou, aby sme sa mohli čoskoro 
stretnúť na ihriskách, lebo teraz náš 
šport veľmi trpí...
Viac informácií nájdete na:
www.hbkvrakuna.sk

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa opäť zastavená...

http://www.skvrakuna.sk
http://www.hbkvrakuna.sk
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V tomto čísle Vrakunských novín 
vám predstavíme novú riaditeľ-
ku Základnej školy Rajčianska 
Ing. Máriu Jakubekovú. Dlhé 
roky bola vo funkcii zástupkyne 
školy a školu veľmi dobré pozná. 

Pani riaditeľka, zaujímalo by 
nás, čo bavilo vás, keď ste boli 
ešte malé dievča? 

Ako dieťa som sa venovala rôznym 
športom, rekreačne lyžovaniu, plá-
vaniu. Viac ma však zaujímala hra 
na akordeóne a spev, čomu som 
sa venovala celú základnú školu 
a zúčastňovala som sa aj na rôz-
nych súťažiach. Bohužiaľ, štúdium 
na strednej škole, no hlavne po-
byt v internáte, zabránil ďalšiemu 
rozvíjaniu týchto mojich záľub. 

A čo teraz? Ako trávite voľný čas? 

V súčasnosti je mojou najväčšou 
záľubou záhradka, ktorú od jari do 
jesene s manželom zveľaďujeme, 
kde relaxujeme a trávime veľkú 
časť voľného času. 

Prezraďte nám niečo z vašich 
študijných čias..

Už od detstva, ktoré som trávila 
v okolí Kremnice, som chcela byť 
učiteľkou. Život ma však zavie-
dol na Strednú priemyselnú školu 
strojnícku v Martine, a ak som po-
tom chcela ísť na vysokú školu, tak 
v tom čase som nemala inú mož-
nosť, ako ísť na Strojnícku fakultu 
SVŠT (terajšia Technická univerzi-
ta). Tak som sa dostala do Bratisla-
vy. Tá mi učarovala a po skončení 
vysokej školy som tu v roku 1985 
zostala a začala pracovať v Ústave 
technológie a racionalizácie. Od 
pedagogického smerovania ma to 
však neodradilo...

Strojníctvo a pedagogika ma od 
seba ďaleko. Ako ste sa teda 
stali vysnenou učiteľkou? 

Ešte na fakulte som si spravila pe-
dagogické minimum a moje prvé 
pôsobisko ako pedagogičky bola 
stredná priemyselná škola che-
mická. Po materskej dovolenke 
som vymenila strednú školu na 
Račianskej ulici za základnú ško-
lu, ktorá je na Rajčianskej ulici. 
Nastúpila som ako učiteľka tech-
niky a matematiky. Po rôznych re-
formách školstva, keď sa technic-
ká výchova obmedzila len na dva 
ročníky, som si doplnila kvalifiká-
ciu o ďalší aprobačný predmet – 
o informatiku. 

Od roku 2015 som vykonávala 
funkciu zástupkyne riaditeľky školy. 
Od septembra, po odchode bývalej 
pani riaditeľky do dôchodku, vyko-
návam funkciu riaditeľky školy. 

Aké máte ciele v pozícii riaditeľ-
ky? 

Chcela by som pokračovať v šľa-
pajach predchádzajúcej pani ria-
diteľky, aby škola prosperovala, 
rozvíjala sa a aby boli žiaci aj rodi-
čia spokojní s vyučovacím proce-
som, možnosťami zapájať sa do 
rôznych súťaží a aj s prácou vyu-
čujúcich v záujmových útvaroch 
v popoludňajších hodinách.

HNovotná

Rozhovor  s  novou p.  r iadi teľkou 
na  ZŠ Rajč ianska
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V piatok 18. septembra 

2020 sa v rámci projektu  

Naše mesto zišli v Mater-

skej škole Kríková dobro-

voľníci z IBM, Petit Press 

a denníka SME. Obliekli 

sa do bielych tričiek s lo-

gom Mám srdce na správ-

nom meste, vyzbrojili sa 

ochrannými a pracovnými 

pomôckami a pustili sa 

do natierania plota okolo 

areálu materskej školy. 

Šikovných rúk bolo 18 párov. Najskôr plot šmirgľovali a následne na-

tierali vonkajším náterom. Práca im šla od ruky a občas sa ozýval aj 

spev krásnych piesní, za čo si vyslúžili potlesk okoloidúcich ľudí. Práce 

koordinovali pani riaditeľka Miroslava Koprdová a pani učiteľky Betka, 

Peťka, Monika a Olinka. Pri akcii sa opäť spojili ľudia so šikovnými ruka-

mi a ochotou. Urobili kus dobrej práce a skrášlili okolie materskej školy. 

Dobrovoľníci od nás odchádzali so slovami: „O rok nás tu máte zas.“ Už 

sa na nich tešíme a budeme radi, keď nám pomôžu skrášliť preliezačky 

pre deti a dokončiť náter na plote. Zaslúžia si veľké ĎAKUJEME!
 

Letný tábor pri koňoch s Mixklubom 
Letné prázdniny sú časom zábavy, vý-
letov a pekných zážitkov. My v Mixklu-
be sme leto privítali v obmedzenom 
režime kvôli opatreniam šíriacej sa 
nákazy Covid-19. Napriek všetkému 
sme sa rozhodli umožniť obmedzené-
mu počtu detí z Pentagonu letný tábor 
mimo Bratislavy. Vďaka skvelej rodine 
zo Zvolena, ktorá vlastní ranč a pozná 
našu prácu, sme mohli v auguste vy-
raziť na viacdňový pobytový tábor ku 
koňom. Štyria pracovníci a deväť detí 
z nízkoprahového zariadenia Mixklub 
vyrazili do ďalekej Budičky.

Dobrodružné podujatie, pre detí plné 
nových vecí, sa začalo priamo v Mix-
klube a pokračovalo takmer štvorho-
dinovou cestou autobusom, vlakom, 
autom aj po vlastných. Už cesta 
vlakom či autobusom bola pre mno-
hých novým a úžasným dobrodruž-
stvom. O jedlo bolo postarané vďa-
ka domácim, čisté voňavé postele a 
krásne izby, každá s vlastnou kúpeľ-
ňou, inak povedané – nádherná cha-
ta prijala trinásť nových užasnutých 
hostí. Po ubytovaní sa sme vybehli 
na neďaleký kopec pozrieť si západ 

slnka, pasúce sa kone na 
lúke, zažili sme čistý vzduch 
v prírode, podvečerné ticho 
bez hluku mesta a skutočnú 
krásu okolitej krajiny. Samé 
nové a nečakané, dobré a 
krásne veci prichádzali jedna 
za druhou. Druhý deň sme 
dopoludnie vyplnili spoločen-
skými hrami, počas ktorých 
sa deti striedali v jazdení na 
koňoch, čo bola pre väčšinu 

detí taktiež úplne nová skúsenosť. 
Popoludnie sa nieslo v duchu hier 
a pomoci: zbieranie dreva v neďale-
kom lese počas prechádzky, hranie 
spoločenských hier, upratovanie, kŕ-
menie a česanie koní. Deti sa mohli 
učiť, ako sa uvoľniť, oddýchnuť si a 
tešiť sa z toho, že sú. Večer žasli nad 
iskrami z táborového ohňa a súťaži-
li v slovnej vojne, opekali si a vydali 
sa na nočnú výpravu do lesa, všetko 
pospájané skvelou zábavou a množ-
stvom úprimného smiechu. Ďalší 
letný deň sme venovali turistike na 
domácu Čertovu skalu. Po príchode 
späť nás očakával sladký obed a 
hudba s gymnastikou pred chatou. 
Večer nasledoval záverečný táborák 
s opekaním a štvrtý deň balenie a 
cesta späť. Deti i pracovníci spoloč-
ne prežili krásne i náročné chvíle a 
už teraz sa tešia na nové dobrodruž-
stvá. 

Tím Mixklub
Detský fond Slovenskej republiky

Keď plot spája

Sme radi, že sme mohli zrealizovať pro-
jekt s názvom Výstavba detského ihriska 
v areáli Materskej školy Kaméliová 10, 
Bratislava, ktorý sa uskutočnil vďaka fi-
nančnej podpore poskytovateľa „Realizo-
vané s finančnou podporou Úradu vlády 
Slovenskej republiky – program Podpora 
rozvoja športu na rok 2019“.  Areál ma-
terskej školy sme obohatili o  dve preliez-
kové zostavy, ktoré sú navzájom prepoje-
né. Tieto zostavy sú určené na podporu 
a rozvoj motorických a kognitívnych zruč-
ností prostredníctvom zábavných aktivít. 
Veríme, že pozitívne podporíme pohybo-
vú aktivitu detí a nové ihrisko sa im bude 
páčiť.

Lucia Slováková
riaditeľka materskej školy

Radosť  z  pohybu

Oľga Vančíková
MŠ Kríková
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Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery

na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jesenné upratovanie 2020

Jesenné	upratovanie	2020	
Umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov		

	
V	zmysle	§	6	VZN	č.2/2017	MČ	Bratislava–Vrakuňa	o	dodržiavaní	čistoty																							
a	poriadku	na	území	mestskej	časti	budú	veľkokapacitné	kontajnery																												
na	jesenné	upratovanie	umiestnené	24	hodín	na	týchto	uliciach:																																									

	
	

Dňa	26.10.	pondelok	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.																																																																	
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.																																																														
Malodunajská	ul.	9																																																																																				
	

Dňa	27.10.	utorok	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						
	

Dňa	28.10.	streda	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																																																																																
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko																																															
	

Dňa	29.10.	štvrtok	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.																																																																				
Šípová	ul.																																																																																																					
Železničná	ul.	5																																																																																											
	

Dňa	2.11.	pondelok	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	

Dňa	3.11.	utorok	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28	–32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													
	

Dňa	4.11.	streda	
Hrušovská	ul.	–	Marhuľová	ul.																																																															
Stavbárska	ul.38	pri	trafostanici			

Dňa	5.11.	štvrtok		
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.																																																			
	

Dňa	9.11.	pondelok	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline		
																																																													

Dňa	10.11.	utorok	
Anízová	ul.																																																																																																	
Podpriehradná	ul.																																																																																			
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady																																																			
	

Dňa	11.11.	streda	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			
	

Dňa	12.11.	štvrtok	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													
	

Dňa	18.11.	streda	
Rebarborová	ul.	51																																																																																		
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zberných	surovinách																					
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				
	

Dňa	18.11.	utorok	
Ráztočná	–	Ihličnatá			

	
																																																				

	
	
	
	

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	

žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	všetkého	druhu,	ako	aj																																																
ostatné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.		

Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.		
	

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad 
(papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, 

ako aj ostatné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely. 

Kontajner slúži pre objemný odpad zo spoločných priestorov obytných domov.  
Jesenné upratovanie zabezpečuje vysúťažená spoločnosť OLO, a. s. 

Jesenné upratovanie na zeleň zabezpečuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa.
Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.
Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad. 

 
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných 

tabuliach Miestneho úradu, na internete, v aplikácii Vrakuňa a vo Vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541 


