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Milí Vrakunčania,
byť starostom je poslanie. Musíte sa v tej práci nájsť, potrebujete mať šťastie na ľudí 
pri tvorení tímu a v neposlednom rade potrebujete vedieť plánovať. To je bazálne 
minimum do výbavy, ktorú starosta potrebuje na prežitie vo funkcii. Ak máte ešte aj 
šikovných poslancov v zastupiteľstve, je to veľký bonus, pretože vtedy sa dá ťahať 
za jeden povraz. 

Druhou možnosťou je začať sa naťahovať, ako keď jedna partia chlapcov súperí 
proti druhej v ťahaní lana. Vo finále síce jedna partia o kúsok vyhrá, no všetci sú z 
toho unavení. Alebo nevyhrá nikto, no všetci majú spálené ruky a sú „grogy“. Toto je 
v politike snáď aj najčastejšie sa vyskytujúci jav. Keď by na konci toho sporu nebol 
občan, mohlo by to byť jedno, ale také jednoduché to nie je.

Ja ako starosta mám všetky ingrediencie namiešané správne – skvelý tím aj šikov-
ných poslancov, preto mám výsadu a možnosti plne sa sústrediť na svoju prácu.

Dnes sa budem venovať jednej téme – opravám ciest, chodníkov, budovaniu prie-
chodov pre chodcov, a najmä parkovacím miestam.

Tak poďme na to... 

Ulice ako Rajecká a Stavbárska, respektíve celé okolie pešej zóny, majú problém, 
ktorý pretrváva dlhé roky. Áno, ide o parkovacie miesta a povedzme si na rovinu, 
lepšie to nebude. Pán primátor Vallo spustil najväčšiu reformu parkovania v moderných dejinách Bratislavy a my musíme byť pripravení. Práve 
preto v spomínaných lokalitách bude vybudovaných 100 nových parkovacích miest. A vieme, že musíme vybudovať množstvo ďalších, a to 
nielen tam. V spolupráci s magistrátom sa KONENČNE! opravil chodník na Hradskej ulici. Konečne preto, lebo naše ulice si zaslúžia moderné, 
no najmä bezpečné chodníky. Také, aby seniori či mamičky s kočiarmi mali možnosť nielen bez problémov prejsť cez cestu, ale aj ísť popri nej. 
Tu nepripúšťam žiaden kompromis. K Hradskej ulici sa ešte vrátim neskôr.

Momentálne sa s veľkým nasadením pracuje na Dvojkrížnej ulici. Je to veľký projekt v spolupráci s hlavným mestom,  ide o komplexnú re-
konštrukciu chodníkov, zastávok či priechodov. Ide sa tvrdo po kvalitnom výsledku, „maká“ sa aj v noci či cez víkendy. Je to finančne náročný 
projekt, ale po skončení opráv bude na roky rokúce pokoj. Sám chodím kontrolovať kvalitu prác či pracovné tempo. Toto je veľká a zložitá 
rekonštrukcia a na pomery Vrakune ide naozaj o mamutí projekt, ktorý však v konečnom dôsledku významne zlepší komfort všetkých obča-
nov. Som rád, že tomu rozumiete. Stavebné práce a dočasné obmedzenia nie sú ničím príjemné, no ešte chvíľu to spolu musíme pretrpieť.

Ak je Dvojkrížna mamutí projekt, tak spomínaná Hradská bude celé stádo mamutov...  Tomuto projektu bude patriť budúce leto. Bude to 
náročné, drahé a zložité, ale raz sa to urobiť musí. A to PORIADNE. Už teraz viem, že to leto bude ozaj horúce. Pohodlnejšie by bolo predstierať, 
že to stačí nejak zaplátať a nič zásadné sa nemusí diať. No MUSÍ a bude. Ale verím, že všetci si na konci dňa povieme, že to stálo za to. 

Na úvod som spomínal plánovanie a v tomto bode sa musíme pochváliť. Okrem opráv je totiž potrebné aj budovať novú infraštruktúru. Každé 
ráno chodíme po našom kruhovom objazde.

Tu si dovolím malú odbočku – pamätáte si, ako ten náš „kruháč“ kedysi vyzeral? Keď v mojom tíme skrsla myšlienka, že kruhový objazd ne-
musí byť len na hanbu sveta, hnusná a neupravená plocha, tak moji neprajníci našli osem miliónov spôsobov, ako sa to nedá. A predsa sa 
dalo, teraz máme „kruháč“ ako má byť.

Ale poďme z odbočky späť. „Kruháč“ má malú priepustnosť. A tak sme s mojím tímom opäť sedeli a diskutovali, že takto to predsa ďalej nejde. 
Požiadali sme o granty všade, kde to len šlo. O jednu odbočku navyše smerom do Vrakune. Smelý plán. A veľmi by pomohol. A my sme ten 
grant získali! Vo výške 1 000 000 eur. Dva roky trvala len príprava projektovej dokumentácie a koncom septembra Generálny investor mesta 
Bratislavy podal všetky podklady pre územné konanie, ktoré sme okamžite rozbehli. Ja verím, že keď všetko pôjde dobre, tak sa paralelne s 
Hradskou smerom do Ružinova pustíme aj do tohto projektu. 

Sú to smelé plány, ale my to spolu všetko zvládneme. Ďakujem za vašu podporu a teším sa na ďalšie spoločné stretnutia, napríklad počas 
jesenných vychádzok na bicykloch. Aj tam máme za sebou obrovský kus práce, ale teraz to bolo väčšmi o autách a chodcoch, takže bicykle 
sľubujem vsunúť do najbližšieho príhovoru. Verím, že to bude príjemné čítanie . 

A na záver miesto citátu, jedna rada do života, ktorú som dostal:

,, Nikdy si neber k srdcu kritiku od niekoho, za ktorým by si si nešiel po radu.“  

Príhovor starostu

Váš Martin
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Aktuálne
OZNAM PRE UŽÍVATEĽOV VYHRADENÉHO  PARKOVANIA

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej 
analýze vody v našich studniach vo 
Vrakuni. V prvom kole bolo vybraných 
20 studní, ktoré Ministerstvo životné-
ho prostredia SR otestuje. Podľa lokalít 
spoločne mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa s ministerstvom vybrala 20 miest 
v celej Vrakuni. Všetky výsledky a aktu-
álne informácie nájdete na stránke www.
vrakuna.sk, sekcia informácie o skládke 
chemického odpadu vo Vrakuni alebo na 
www.minzp.sk/vrakuna/. MÚ Vrakuňa

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

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Hlavného mesta SR Bratislavy 
a Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa, ktorá sa má uskutočniť

od 01.10.2019  -  30.11.2019
v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Regionálny    
úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

vyzýva na vykonanie 

celoplošnej deratizácie (na reguláciu živočíšnych škodcov)
 

1/ v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vo vlastníctve 
obcí, 
2/ podnikateľské subjekty a FO, v objektoch v ich vlastníctve alebo v 
nimi spravovaných objektoch, v kanalizačných a kolektorových rozvodoch, v 
areáloch určených na podnikanie, bývanie vrátane školských, predškolských, 
zdravotníckych, športovo rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariade-
ní, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, adminis-
tratívnych budov, skladov, skládok, prevádzkovateľov obchodov, spoločného 
stravovania, pohostinstiev, a to prostredníctvom oprávnených firiem dispo-
nujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti 
3/ fyzické osoby – občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne ko-
merčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný 
účel, a to v rodinných domoch v pivničných priestoroch, na pozemkoch vyu-
žívaných na chov hosp. zvierat. Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bez-
pečnostné predpisy a zabránili deťom a zvieratám v prístupe k násadám. 
            
           MÚ Vrakuňa

Dňa 24. 9. 2019 zasadalo vo Vrakuni 
miestne zastupiteľstvo. Okrem majet-
kovo-právnych bodov sa rokovalo aj o 
správe mestskej a štátnej polície. Skon-
štatovalo sa, že je potrebné dôslednejšie 
riešiť najmä situáciu okolo zdravotného 
strediska a bytového domu Pentagon. 
Miestne zastupiteľstvo požiadalo sta-
rostu, aby pripravil návrh všeobecne 
záväzného nariadenia, kde sa sprísnia 
pravidlá „stanovania“ a prespávania 
na verejných priestranstvách. Zastupi-
teľstvo poďakovalo zástupkyni veliteľa 
mestskej polície Eve Moyšovej a mjr. Ing. 
Petrovi Radimákovi, riaditeľovi štátnej 
polície vo Vrakuni, za prezentované vý-

sledky svojej činnosti na území Vrakune.  
Po miestnom zastupiteľstve sa konala 
prezentácia projektov vodozádržných 
opatrení, na základe ktorých starosta 
predloží do decembrového miestneho 
zastupiteľstva zámer realizácie  takých-
to vodozádržných opatrení a zelených 
striech na vytipovanej materskej škôlke 
pre rok 2020. Išlo by o úvodný projekt, 
ktorý by sa hradil z eurofondov, a tak by 
sme sa mohli pridružiť už k jestvujúcim 
projektom na Slovensku, kde sa opraví 
strecha, ktorá zároveň zadržiava vodu a 
produkuje kyslík. Existuje množstvo vý-
hod zelených striech, ktoré sa nazývajú 
aj vegetačné.              MÚ Vrakuňa

Vážení občania, upozorňujeme, že po-
vinnosť na podanie žiadosti o predĺ-
ženie vyhradeného parkovania na rok 
2020, je potrebné podať tak ako každý 
rok najneskôr
v termíne do 31.10.2019.
Pri nesplnení tohto termínu bude par-
kovacie miesto pridelené ďalšiemu 
uchádzačovi v poradí.

Žiadosť je potrebné doložiť povinnými 
prílohami.
Daň za prenájom vyhradeného parkova-
cieho miesta (vznik daňovej povinnosti 
za užívanie verejného priestranstva) 
Vám bude vyrubená a zasielaná z referá-
tu miestnych daní a poplatkov začiatkom  
roka 2020.
           MÚ Vrakuňa
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Nahláste „opustené 
auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť na-
hlásiť „opustené“ vozidlo alebo vrak. To 
znamená, že ak je pred vaším domom či 
v jeho blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo 
bez ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s ne-
platnou EK a STK, jeho majiteľ si pravdepo-
dobne neplní povinnosti ustanovené § 67 
ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V tomto prípade, môžete túto udalosť na-
hlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosí-
me vás, do mailu uveďte typ auta a presné 
miesto, kde sa automobil nachádza. Môže-
te priložiť aj fotografiu.  MÚ Vrakuňa

U P O Z O R N E N I E
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Otázka pre poslancov

PhDr. Stanislav Bruna

Marketingový program 
„Obedy za darmo“ je po-
mýlený a spackaný. Ne-
poznám obec, kde by boli 
zadarmo a kde by s tým 
nebol problém. Problém 
majú starostovia, riadi-

teľky, kuchárky, rodičia a tiež ZMOS. 
Doteraz sme deti mohli odhlásiť z 
obeda ráno a fungovalo to desiatky 
rokov. Dnes dieťa musíme zo záko-
na odhlásiť deň vopred. Inak platíme 
pokutu. To nebodaj večer vedúca je-
dálne robí kalkulácie na druhý deň? 
Nie, robí ich ráno. Vrakuňu to ročne 
bude stáť cca 380 000 eur. Tie zdroje 
musíme škrtiť v iných rozvojových ka-
pitolách. Argumenty vlády, že máme 
dosť peňazí, je klamstvo. Všetky príj-
my, ktoré dostaneme, idú na opravy, 
investície a najmä do školstva.

Prešiel mesiac nástupu detí do školských zariadení,           aké sú Vaše dojmy 
zo schválenej novely zákona o dotáciách v praxi?

Ako hodnotíte obedy zadarmo v mestskej       časti Vrakuňa?

Ing. Zuzana Schwartzová

Reálna cena jedného 
jedla na našich ZŠ na zá-
klade podkladov je 2,82 
až 2,95 € / 1. a 2.stupeň 
ZŠ/. Sú v nej zohľadnené 
všetky náklady od ceny 

potravín, mzdy zamestnancov školskej 
jedálne, energie až po ostatné náklady. 
Dotácia od štátu je 1,20 € /tzv. obedy 
zadarmo/. Samozrejme, že sa na finan-
covaní podieľa aj zákonný zástupca 
dieťaťa-rodič  0,01 – 0,10 € /obed/ z dô-
vodu, že finančné pásmo určené minis-
terstvom školstva na nákup potravín je 
pre žiakov 6 – 11 rokov vo výške 1,21 
€ a pre 11 – 15 rokov vo výške 1,30 €.
Mestská časť dofinancuje celkovú 
cenu jedného obeda cca 1 € z vlast-
ných prostriedkov. Nárast stravníkov v 
našich základných školách oproti minu-
lým rokom je približne o 30 %.
Po prehodnotení všetkých reálnych 
nákladov na stravnú jednotku sme 
museli pristúpiť k navýšeniu poplatkov 
za réžiu, ktoré sú ale účelovo viazané 
výlučne na prevádzku a obnovu inven-
tára, zariadenia v školských jedálňach 
a pod. Tento nový systém stravovania 
žiakov  zaťažil nielen samosprávy, ale 
aj školy – nastavenie „odstravovania“ 
žiakov, presný harmonogram, vyučova-
cí proces, navýšenie administratívy – a 
takisto aj rodičov.
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Ing. Soňa Svoreňová

Samotná myšlienka 
obedov, za ktoré nepla-
tia rodičia, ale zaplatia 
sa zo štátneho rozpočtu, 
mi je sympatická. Ešte 
väčšmi by mi bola, keby 
školské jedálne dosta-

li prostriedky na kvalitné suroviny, 
a deti by sa takto viedli k vzťahu k 
zdravej výžive. Jej prevedenie v pra-
xi, a dopady najmä v Bratislavskom 
kraji, sú však tragické. Štát preplá-
ca len potraviny ako také, a nemyslí 
na to, že obedy musí aj niekto a na 
niečom uvariť. Potreba nového per-
sonálu a vybavenie spôsobuje zvý-
šené režijné náklady, ktoré znáša 
čiastočne mestská časť a čiastočne 
sa v podobe zvýšeného poplatku 
prenášajú na rodičov. Vrakuňa je čo 
sa týka prerozdelenia peňazí medzi 
mestské časti natoľko podfinanco-
vaná, že si, žiaľ, nemôže dovoliť ten-
to rozdiel, ktorý akosi poslanci NR 
SR opomenuli pri prijímaní zákona, 
financovať z vlastných zdrojov.

JUDr. Marcel Boris

V prvom rade si musíme 
uvedomiť, že nikdy nič 
nie je zadarmo. Pove-
dať slovo zadarmo je v 
dnešnej dobe absolút-
ne zavádzajúce, lebo 
v konečnom dôsledku 

to niekto zaplatiť musí. A zaplatíme 
to my občania z daní. Doplatia nato 
akurát samosprávy na celom Slo-
vensku. Obed zadarmo v preklade 
znamená, že vláda prispieva 1,20 
eura na potraviny. Ostatok sumy, 
ktorá súvisí s výrobou, prípravou a 
podávaním obeda, zaplatia rodičia 
a samospráva. Zvýšením počtom 
stravníkov nie malým spôsobom za-
siahne aj rozpočet mestskej časti. 
Preto obedy zadarmo nepovažujem 
sa dobrý nápad, aj keď na druhej 
strany sú obyvatelia, ktorí by mohli 
dostávať príspevok na obedy, lebo 
sú v sociálne slabšej situácii. Ale to 
by sa malo riešiť systémovým rieše-
ním a nie celoplošne obedmi zadar-
mo. Preto si myslím, že by sa mali 
obedy vrátiť do pôvodného stavu a 
prispievať takým občanom, ktorí sú 
sociálne slabší, priamymi konkrétny-
mi dotáciami na obedy detí. Mgr. Robert Greizinger

Obedy v základných 
školách v skutočnosti 
nebudú zadarmo, no-
vela zákona hovorí len 
o dotácii na podporu 
výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa vo výške 1,20 
eura za obed.
Toto je ďalšie z opatrení, ktoré sa 
riešilo iba prvoplánovo, populistic-
ky, a nie komplexne. Žiaľ, mestské 
časti a obce museli pristúpiť k po-
platku za réžiu, ide o zvýšené ná-
klady napríklad na platy kuchárok 
či investície do vybavenia. Tieto 
náklady po zavedení obedov zadar-
mo vzrástli, keďže počet stravníkov 
sa zvýšil a s tým aj nároky na ku-
chyne a jedálne v našej mestskej 
časti. Nielen personálne, ale samo-
zrejme aj finančné. Pozabudlo sa 
na to, že obec má rozpočet, ktorý 
s novinkou obedy zadarmo nepo-
čítal... Štát preniesol na plecia sa-
mosprávam tieto náklady bez toho, 
aby našiel riešenie. Odkiaľ na to 
majú obce a mestské časti zobrať 
finančné prostriedky?

PhDr. Eva Samolejová MPH

Štát od 1. 9. 2019 kaž-
dému žiakovi poskytuje 
dotáciu na nákup potra-
vín vo výške 1,20 €. Tento 
krok zo strany štátu hod-
notím veľmi pozitívne a 
považujem to za veľmi 

dobrý nástroj sociálnej starostlivosti. 
Čo sa mi však nepáči, je, že túto dotá-
ciu populisticky nazval „obedy zadar-
mo“ a celé finančné bremeno „hodil“ 
na samosprávu – teda aj na našu 
mestskú časť, keďže cena jedného 
obeda činí cca 2,90 € a nie 1,20 €, ne-
hovoriac o tom, že nastal problém aj 
s kapacitou a vybavením jednotlivých 
kuchýň. Výsledkom je potom jednak 
sklamanie rodičov na jednej strane, 
keďže za  takzvané  „obedy zadar-
mo“ musia zaplatiť „režijné náklady“, 
a na druhej strane zvýšené náklady 
MČ na mzdové, investičné a režijné 
prostriedky na ktoré jej štát určite ne-
prispeje.
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Otázka pre poslancov

Ing. Ladislav Kugler

Ja osobne vítam túto 
skutočnosť, najmä z 
toho dôvodu, že sa na-
výšil počet stravníkov – 
školopovinných detí na 
základných školách cca 

o 20 %. Ale musím povedať aj to, že 
z dôvodu navýšenia počtu stravníkov 
bola nevyhnutná aj organizačná úpra-
va. Napríklad školské jedálne musia 
dodržiavať niektoré pravidlá: nesmú 
zohrievať stravu a majú maximálne 
2 hodiny na výdaj stravy resp. obeda. 
Z uvedeného dôvodu boli v prípade 
niektorých tried vykonané úpravy roz-
vrhu hodín. Nesmiem zabudnúť ani 
na to, že v prípade keď žiak nepríde 
do školy a nemá odhlásený obed, tak 
rodič musí uhradiť cenu obeda. Toto 
všetko nemálo zaťažuje aj učiteľov. 
To, čo je uvedené vyššie, platí pre 
základné školy, na materské školy to 
má iný dopad.

Andrej Ravasz

Všimol som si pokles 
nákladov v školstve 
– to je pohľad rodiča. 
Tiež bola aj vlna nevôle 
Vrakunčanov – obedy 
zadarmo... krásny ťah 
našej vlády, ako byť 
„pekný“. Obedy sú ozaj 

prakticky zadarmo (platí sa 0,01 € za 
prvý stupeň a 0,1 € za druhý stupeň za 
stravnú jednotku). To, že príspevok je 
na potraviny, asi všetci vieme, ale... 
Kde je strava, vybavenie kuchyne, per-
sonálne obsadenie? Kto zaplatí toto? 
Zriaďovateľ a z malej časti rodičia v 
réžii. Žiaľ, nič nie je zadarmo, predsa 
nechcete, aby kuchárka robila zadar-
mo? Poklesli výdavky na obedy pre 
väčšinu ľudí, ale osobne nie som za 
takéto „zadarmo“! Na to sme my ale 
malí páni, už riešime iba dôsledky...

Prešiel mesiac nástupu detí do školských zariadení,           aké sú Vaše dojmy 
zo schválenej novely zákona o dotáciách v praxi?

Ako hodnotíte obedy zadarmo v mestskej       časti Vrakuňa?
Mgr. Zuzana Magálová

Obedy zadarmo sú čisto 
populistickým opatrením, 
a navyše nedomysleným. 
Jediné, čo toto opatrenie 
prinieslo, je chaos a zaťa-
žovanie zvýšenou agen-
dou všetkých, ktorých 

sa toto opatrenie týka. Spôsob, akým 
bolo toto opatrenie komunikované, bol 
dosť nešťastný, keďže vzbudil nerea-
listické očakávania v zmysle očaká-
vaných obedov zadarmo, ktoré však 
zadarmo v realite nie sú. V budúcnosti 
by bolo dobré takéto opatrenia, ktoré 
zasahujú veľké množstvo ľudí, najprv 
do dôsledkov premyslieť, a až potom 
ho zavádzať do praxe.

Lívia Benedeková

Mestská časť vynakladá 
nemalé finančné pros-
triedky na vylepšenie a 
inventár kuchynských za-
riadení, keďže sa počíta-
lo s nárastom stravníkov, 

čo v praxi predstavuje zvýšenie o cca 
20 až 25 % na dvoch z troch našich 
ZŠ. Dotácia na jeden obed je 1,20 €. 
Celková cena obeda so všetkými ná-
kladmi je cca 2,80 €. Chýbajúci sumu 
2/3 platí MČ a 1/3 zákonný zástupca 
žiaka. Takže pôvodný zámer, že žiaci  
budú mať obedy zadarmo tak, ako 
bolo deklarované, nie je pravdivý, čo 
samozrejme reálne pobúrilo aj dosť 
rodičov. Jediné pozitívum tohto záme-
ru, ako vnímam ja, je po 1. že obedy 
sú teraz lacnejšie pre deti, ktoré si ich 
z finančných dôvodov nemohli dovoliť 
a po 2. vylepšenie školských kuchýň.

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Poďakovanie.
Za krásnu titulnú fotografiu

v tomto čísle ďakujeme
Vrakunčanke

Eve Mikulášikovej

Rozlúčili sme sa
so Štefanom Ondekom
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Mgr. Miroslav Macko

Podľa môjho názoru aj 
názoru väčšiny odborní-
kov a politikov táto nove-
la výrazne skomplikovala 
život obciam a mestám 
spôsobom, akým má byť 
vykonávaná. Sociálne 

slabé skupiny už pred touto novelou 
mali zabezpečené bezplatné obedy 
a následkom tohto nového predpisu 
prišli problémy najmä s kapacitou 
školských kuchýň čo do objemu vare-
ného jedla aj čo do počtu potrebného 
personálu v kuchyni. Kompenzácia 
štátu obciam je v súčte nákladov 
veľmi malá a drvivá väčšina finan-
covania nárastu nákladov bola opäť 
prenesená štátom na samosprávu. V 
tejto veci podporujem postoj a kroky 
nášho starostu.

V živote sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, 
no cez to všetko nás prekvapia a zasiahnu 
ako úder blesku.  Ak musíme povedať po-
sledné zbohom človeku, ktorý nám  bol po 
veľa rokov blízky ako človek, priateľ a spo-
lupracovník, potom je to mimoriadne ťažké.
Bolestne  sa nás dotkla nečakaná a smut-
ná správa o náhlom odchode nášho priate-
ľa a spolupracovníka Štefana Ondeka

Behom tých pár rokov, ktoré sme spolu 
strávili v práci,  sme ho poznali ako dobré-
ho, ochotného a obetavého človeka.  
Svoju prácu si vykonával svedomite a zod-
povedne, nie len na pôde Miestneho úradu 
Bratislava - Vrakuňa, ale aj mimo neho a vo 
svojom voľnom čase. Pričinil sa o úspešné 
splnenie našich spoločných predsavzatí v 
prospech celej našej mestskej  časti Brati-
slava – Vrakuňa ako poslanec dve volebné 
obdobia a to od roku 1995 do roku 2002. 
Od roku 2007 sa ako  neposlanec, ale člen 
finančnej komisie,  venoval ekonomickým 
témam mestskej časti. Bol zakladajúcim 
členom Klubu dôchodcov „Malý Dunaj“, kde 
vykonával od roku 2015 funkciu podpred-
sedu. Od polovice roku 2017 viedol klub aj 
ako zastupujúci predseda. Do funkcie pred-
sedu klubu dôchodcov bol zvolený v roku 
2019. V období od vzniku klubu  väčšinu 
času zasvätil tejto práci, pretože ju miloval 
a napĺňala ho. Svojimi aktivitami seniorom 
nedovoľoval myslieť na svoj vek, ukazoval 
im zmysel života a dodával im chuť do žiť.  
Zúčastňoval sa všetkých výletov a zájaz-
dov, organizovaných mestskou časťou a 
spolupracoval pri ich organizovaní.
 Problémy, ktoré sužovali seniorov často 
riešil so mnou ako starostom a vždy svoj 
zámer svojou aktivitou a zodpovednosťou 
doviedol do úspešného konca. Vďaka jeho 
životnému optimizmu dokázal prekonať 
všetky prekážky.  
Uvedomoval si svoj prínos pre mestskú 
časť, pre všetkých občanov mestskej časti, 
nielen pre seniorov. Ďakujeme mu za všet-
ku lásku, obetavosť, za odovzdané životné 
skúsenosti, rady do života a za všetko, čo 
nám po sebe  zanechal.

Česť jeho pamiatke 
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Aktuálne

V súčasných moderných časoch je do-
prava neodmysliteľnou súčasťou kaž-
dodenného života. Práve prudký nárast 
motorových vozidiel spôsobuje problémy 
so statickou dopravou, ktorá zahŕňa pre-
dovšetkým parkovanie vozidiel. Autá v sú-
časnosti parkujú doslova všade a bežne 
máme problém zaparkovať tam, kde býva-
me. Hľadanie parkovacieho miesta môže 
byť skúškou trpezlivosti. Aby nám doprava 
úplne neskolabovala, je potrebné pohyb 
áut aj ich parkovanie regulovať. Zavedenie 
parkovacej politiky v Bratislave je jednou z 
priorít  predstaviteľov hlavného mesta. Jej 
spustenie v prvých zónach sa očakáva od 
roku 2021.
Parkovacia politika rozlišuje obyvateľov-re-
zidentov a návštevníkov. Obyvateľom, ktorí  
majú trvalé bydlisko v zóne s dopravným 
obmedzením, bude umožnené parkovať v 
blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhod-
nených podmienok. V nadväznosti so za-

vedením parkovacej 
politiky v hlavnom 
meste SR Mestská 
časť Bratislava-
-Vrakuňa v najkritic-
kejších miestach s 
parkovaním, ktoré 
podľa dostupných 
informácii sú na síd-
lisku v okolí pešej 
zóny, rozširuje počet 
parkovacích miest, 
ktoré sú financované 
z dotácie Hlavného 
mesta SR Bratislavy.  

Počas letných mesiacov mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa zabezpečila technic-
kú dokumentáciu, výber dodávateľa a 
realizáciu 59 parkovacích boxov na Ra-
jeckej a Stavbárskej ulici. Rozšírila o 10 
miest na parkovanie odstavnú plochu na 
Bučinovej ulici.

V tomto čase sa začne s realizáciou 
parkovacích miest v mieste zničené-
ho a nevyužívaného besketbalového 
ihriska na Rajeckej ul. Na predmet-
nej ploche bude vybudovaných ďal-
ších 31 parkovacích miest. Pri zria-
ďovaní nových parkovacích miest 
je nutné okrem iných požiadaviek 
brať do úvahy aj kritérium životné-
ho prostredia. Musia zohľadňovať 
aj požiadavky zdravého a nerušené-
ho prostredia najmä pred hlukom, 
chvením a emisiami. Mestská časť 
má v pláne v budúcnosti pokračovať 

s budovaním parkovacích miest, mapuje 
priestory, ktoré poskytujú vhodný priestor 
na realizáciu. 
Privítame aj od vás obyvateľov návrhy s 
možnosťou zriadenia nových parkovacích 
miest a odstavných plôch.
Prípadne návrhy môžete posielať mailom 
na margita.brynkusova@vrakuna.sk 

V rámci bezpečnosti sa snažíme ďalej bu-
dovať bezbariérové prechody pre chodcov 
a spomaľovače. Máme viacero žiadosti na 
vybudovanie spomaľovačov, napríklad Ma-
jerskej, Priehradnej, Brezovej, atď.
V prvom rade sme sa ich rozhodli vybudo-
vať v blízkosti základných a materských 
škôl. Prvý takýto spomaľovač sme vybu-
dovali pred ZŠ Železničná a následne ZŠ 
Žitavská. Budeme pokračovať pri ZŠ Raj-
čianska a materskými školami Kaméliová 
a Bodvianska. Následne začneme s bu-
dovaním spomaľovačov a bezbariérových 
priechodov na frekventovaných uliciach vo 
Vrakuni.     
        MÚ Vrakuňa

Statická doprava v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
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Pokračujeme v budovaní
bezbariérových prechodov
pre chodcov 

Zdroj: Internet
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Aktuálne

Martin Krnáč sa narodil 30. januára 
1985. Je to slovenský futbalový brankár, 
momentálne pôsobiaci v ŠK Vrakuňa Bra-
tislava. Je odchovancom FK Inter Bratisla-
va, kde začínal svoju seniorskú kariéru. 
V A-tíme Interu pôsobil v rokoch 2004 
– 2009, neskôr prestúpil do FK Senica, 
1. februára 2010 prišiel do MŠK Žilina, 
kde najskôr pôsobila ako druhý brankár 
pri Martinovi Dúbravkovi. Ako náhradný 
brankár sa zúčastnil zápasov skupinovej 
fázy Ligy Majstrov UEFA. Žiline dopomohol 
k dvom titulom majstra Slovenska a po-
dieľal sa aj na zisku Slovenského pohára, 
keď hral vo víťaznom finále proti Senici 

(3:2pp). Po odchode Martina Dúbravku 
do dánskeho Ejsbergu sa stal v sezóne 
2013/2014 jednotkou MŠK Žilina. V janu-
ári 2015 prestúpil do Slovana Bratislava, 
odkiaľ bol počas trojročného pôsobenia 
na pol roka zapožičaný do slovenského 
MFK Skalica. Po skončení angažmánu v 
Slovane pôsobil v Maďarsku, českej Kar-
vinej a poslednú sezónu v prvoligovom 
ViOne Zlaté Moravce. 
Momentálne môžete vidieť Martina Krná-
ča v bráne ŠK Vrakuňa a svoje skúsenosti 
sa bude snažiť odovzdať mládeži bran-
károv, ktorých bude trénovať. Vo Vrakuni 
odohral už niekoľko zápasov a my sme mu 
položili niekoľko otázok.

„Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo-
získať takú veľkú posilu, ktorá bude ur-
čite prí nosom pre vrakunský futbal, ako 
aj vzo rom pre mládež. Držím Martinovi 
palce!“ - Martin Kuruc, starosta“

1. Ste rodený Vrakunčan. Začínali ste 
vo Vrakuni, potom cez Inter, Žilinu, 
Slovan, zahraničné angažmá ste sa 
vrátili do Vrakune. Ste dvojnásobný 

majster Slovenska. Čo vás presvedči-
lo, aby ste sa prišli do Vrakune? 

-  Ako rodený Vrakunčan mám vo Vrakuni 
veľmi veľa priateľov, medzi ktorých patrí 
aj pán starosta Martin Kuruc či Andrej 
Ravasz, ktorý momentálne vedie vrakun-
ský klub. No a práve po debate s nimi 
sme sa dohodli na vzájomnej spolupráci. 
Mám z toho veľkú radosť, pretože práve 
vo Vrakuni som začínal s futbalom a veľ-
mi sa teším, že môžem pôsobiť v klube, 
ku ktorému mám špeciálny vzťah. Ako 
Vrakunčan vnímam rozvoj našej mestskej 
časti vo všetkých oblastiach, šport nevy-

nímajúc, a budem sa 
snažiť, aby som aj ja 
svojou troškou k tomu 
prispel.

2. Okrem toho, že 
chytáte za Vraku-
ňu, ste aj trénerom 
brankárov. Čo by 
ste odkázali svojim 
zverencom?
- Trénovanie a výcho-
vu mladých brankárov 
vo Vrakuni vnímam 
ako veľmi dôležitú sú-

časť svojho pôsobenia v klube. Viem, že 
mládežnícky futbal vo Vrakuni je na vyso-
kej úrovni. Je tu široká základňa mladých 
športovcov a ja sa teším na spoluprácu s 
kolegami trénermi a mladými brankármi, 
ktorým chcem odovzdať svoje vedomos-
ti a skúsenosti. Dúfam, že aj im sa budú 
tréningy páčiť a spolu vytvoríme silný tím. 
Verím, že chlapci budú zdraví, čo im umož-
ní pravidelne trénovať, lebo iba keď budú 
dobre trénovať, sa budú môcť zlepšovať 

3. Po ôsmich kolách je ŠK Vrakuňa 
na prvom mieste v tabuľke, čo sa 
nám doteraz nikdy 
nepodarilo. Pevne 
dúfame, že to takto 
vydrží čo najdlhšie. 
Je to aj vďaka vašej 
posile. Čo by ste 
chceli povedať fa-
núšikom ŠK Vraku-
ňa do budúcna?

Musím povedať, že 
súčasné postavenie v 
tabuľke je najmä zá-
sluha trénera Opálka 

a chalanov, ktorí vytvorili ozaj výbornú 
partiu či už na ihrisku alebo mimo, a ja im 
môže len poďakovať, že ma hneď prijali 
medzi seba. Budem sa snažiť pomôcť im. 
Zatiaľ spolupráca funguje výborne, aj keď 
sa nemôžme uspokojiť, pretože nás ešte 
čaká veľa zápasov a neradi by sme ustu-
povali zo svojich pozícií. Hlavne, keď vní-
mame aj zvýšený záujem ľudí, fanúšikov o 
futbal vo Vrakuni, z čoho sa veľmi tešíme, 
a práve ich zvyšujúca sa účasť na našich 
zápasoch bude najlepším ohodnotením 
našej hry a výsledkov.

Andrej Ravasz, prezident futbalového 
klubu ŠK Vrakuňa: „Som veľmi rád, že 
sa mi do nášho tímu podarilo dotiahnuť 
môjho kamaráta a vynikajúceho bran-
kára. Verím, že aj on nám pomôže splniť 
náš cieľ, ktorým je postup do tretej ligy. 
Tiež sa teším na jeho prínos pri trénova-
ní našich mladých nádejí, keďže mimo 
chytania za našich mužov bude trénovať 
aj našich mladých brankárov, ide tak v 
stopách svojho otca, ktorého si mnohí 
z nás pamätajú ako výborného trénera 
mládeže. Takže, Martin, vitaj a makaj!

           HDvorská

Statická doprava v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Rozhovor s Martinom Krnáčom
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Zdroj: Internet
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Zdroj: Internet
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Pri príležitosti sviatku svätého Micha-
la, patróna policajtov, sa dňa 27. 9. 
2019 v priestoroch kinosály Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru SR v 
Bratislave konal Deň polície. Pri tejto 

príležitosti viceprezident policajného 
zboru gen. Mgr. Bozalka a riaditeľ kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave plk. 
Mgr. Pavlík odovzdali oceneným poli-
cajtom rezortné vyznamenania a pový-
šili policajtov do vyšších dôstojníckych 
a práporčíckych hodností. Zároveň boli 

niektorí rezortní a aj mimorezortní spo-
lupracovníci odmenení Pamätnou me-
dailou Krajského riaditeľstva PZ SR v 
Bratislave. 
Na návrh riaditeľa okresného riaditeľ-

stva PZ v Bratislave II plk. Mgr. Pažické-
ho bola medzi ocenenými aj obyvateľka 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pani 
Lenka Poláková, ktorá si z rúk riaditeľa 
krajského riaditeľstva PZ v Bratislave 
prevzala Pamätnú medailu Krajského 
riaditeľstva PZ SR v Bratislave.

Pani Lenka Poláková dlhodobo aktív-
ne a iniciatívne podniká kroky na zlep-
šenie situácie v objekte Stavbárskej 
ulice, ako aj v jeho okolí. Neohrozene 
vystupuje za dodržiavanie základných 
noriem slušného správania a občian-
skeho spolunažívania, a to aj za cenu 
osobných útokov na svoju osobu. Svo-
jím prístupom napomáha útvarom kraj-
ského riaditeľstva policajného zboru v 
Bratislave, hlavne  okresnému riaditeľ-
stvu policajného zboru v Bratislave II 
v boji s trestnou činnosťou a inou pro-
tispoločenskou činnosťou v danej loka-
lite. Vždy pri verejných zhromaždeniach 
občanov Mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa, ako aj v médiách vystupovala 
na podporu policajného zboru a hájila 
kroky, ktoré policajný zbor podnikol na 
riešenie situácie v okolí objektu Stav-
bárska (Pentagón). Pomáha pri riešení 
otázok verejného poriadku a bezpeč-
nosti obyvateľov danej lokality, čím 
výraznou mierou poskytuje významnú 
pomoc a spoluprácu pri plnení úloh po-
licajného zboru. 
.
                           plk. Mgr. Ján Pažický 
       Okresné riaditeľstvo Policajného
       zboru v Bratislave II

Deň POLÍCIE nie je len dňom policajtov

Projekt ISRMO
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• Sociálno -prevádzková budova  Čiernovodská 25 – obno-
va a úprava vnútorných priestorov, schodiska, plošiny pre 
imobilných, sanácia prístupovej rampy.

• Revitalizácia vnútrobloku  Slatinská – obnova a dobudova-
nie detského ihriska, revitalizácia a doplnenie zelene

Aktuálne
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Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

Projekt ISRMO
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Mestská časť okrem iných finančných prostriedkov sa uchádza o rôzne dotácie z európskych štruktu-
rálnych fondov a vo Vrakunských novinách o nich pravidelne informujeme. 
Jedným z prvých projektov boli projekty ISRMO ( Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí).
V minulých Vrakunských novinách sme Vás informovali o novej cyklotrase,ktorá bola vybudovaná tak-
tiež z európskych prostriedkov.

• Obnova objektu Základnej školy na  Rajčianskej ul. 3 – 
obnova vzduchotechniky, hydraulické vyregulovanie, rekon-
štrukcia  a zateplenie strechy a fasády školy.

• Obnova objektu Základnej školy na  Žitavskej  ul. 1 
– kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie, obnova hy-
gienických zariadení a šatní, obnova vzduchotechniky, 
rekonštrukcia  a zateplenie strechy a fasády školy

• Obnova Materskej  školy Kaméliová – rekonštrukcia a za-
teplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy

• Obnova Materskej  školy Hnilecká – rekonštrukcia a 
zateplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, hyd-
raulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Pevne veríme, že všetky investované prostriedky splnili svoj účel
a zlepšili prostredie našich školákov, predškolákoch a seniorov.

Aktuálne

MÚ Vrakuňa
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Aktuálne
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Podnety z internetu

Zlý spomaľovač
Anton napísal:  Rád by som sa informo-
val, aká spoločnosť vyrába takéto maj-
strovské kúsky po Vrakuni. Prvý spomaľo-
vač vznikol na Železničnej. Na ňom bola 
aspoň farba v poriadku, no priechody sú 
strmé, že autom treba na spomaľovač 
vychádzať pomaly. A vopred ďakujem za 
reakciu.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Ďakujem za podnet, ale som rád, že ste 
museli spomaliť, lebo presne to bolo úče-
lom realizácie. 

Ničíme šport vo Vrakuni
Návštevník ihriska :  Viete o tom, že na 
novom ihrisku na Hnileckej ulici pribudol 
nový pingpongový stôl, nezmyselne a ne-
šikovne umiestnený? Všetkým ste nám 
pokazili radosť zo športu. V prípade, že to 
nevyriešite okamžite, budeme nútení pri-
volať televíziu
Odpoveď správcu ihriska Jána Bartoša:  
V 38. týždni bol na našom ihrisku na Hni-
leckej ulici nainštalovaný druhý stolnote-
nisový stôl. Mienili sme tým vyjsť v ústrety 
ďalším záujemcom o túto hru, aby nemu-
seli čakať, kým sa stôl uvoľní, kým na 
ňom už niekto hrá stolný tenis. Objavil sa 
však prejav nespokojnosti s tým, ako sú 
stoly umiestnené. Neviem, kto konkrétne 
túto nespokojnosť prejavil, a ani v mene 
akej širokej komunity stolných tenistov sa 
takto vyjadruje, ale keď tam pracovníci 
dodávateľskej firmy tento stôl v ranných 
hodinách inštalovali, „objavil“ sa tam pán 
v dôchodkovom veku, ktorý týmto pracov-
níkom pomerne dôrazne vytýkal, že ten 
druhý stôl umiestnili nevhodne. Podotý-
kam, že dovtedy som toho pána na ihrisku 
nevidel a ani som ho tam nevidel hrať stol-
ný tenis. Dlho pred dodávkou a inštaláciou 
druhého stolnotenisového stola sme zva-
žovali, kam ho umiestnime, a ako vlastne 
oba stoly rozmiestnime. Keďže priestory 
ihriska sú ohraničené, napokon ako jedi-
né riešenie rozmiestnenia obidvoch sto-
lov nám vyšlo tak, ako sú rozmiestnené v 
súčasnosti. Pracovníci pražskej dodáva-
teľskej firmy, ktorá obidva stoly dodala a 
inštalovala, majú dlhoročné skúsenosti s 
inštaláciou týchto stolov po celej Českej 

a Slovenskej republike, a navyše, sú stále 
aktívnymi hráčmi stolného tenisu v čes-
kej stolnotenisovej lige. Po nainštalovaní 
stolov si spolu zahrali stolný tenis a kon-
štatovali, že ich rozmiestnenie je vhodné 
ako z hľadiska hracích možností, tak aj z 
hľadiska bezpečnosti hráčov.

Oprava chodníka na Estónskej
Rebeka napísala: Dobrý deň, prosím. 
plánuje sa oprava na Estónskej ulici? Pre-
tože po ňom dennodenne chodím s kočia-
rikom a každé dva metre je prasknutý a 
celkovo je vo veľmi zlom stave.
Odpoveď vedúcej referátu regionálneho 
rozvoja ŽP a dopravy Mgr. Margity Bryn-
kusovej:
Dobrý deň, ďakujeme pekne za podnet. 
O spomínanom chodníku vieme a v prie-
behu budúceho roka bude opravený. 
Máme ho zaradený do plánov opráv na 
rok 2020.                          
                                                           HDvorská

Začiatkom školského roku sme po roz-
siahlej rekonštrukcii opäť otvorili priesto-
ry Mixklubu. Na to, aby sme poskytovali 
kvalitnejšie služby, bolo potrebné, aby aj 
náš priestor prešiel zmenou. Počas leta 
sme vynovili sociálne zariadenia, do kto-
rých prichádzajú deti, mladí ľudia a rodi-
ny. Podporovať u nich zdravé hygienické 
návyky môžeme aj vďaka vytvorenému 
miestu, kde môžu pohodlne a bez pomo-
ci využívať sociálne zariadenie. Okrem 
detských toaliet prešla rekonštrukciou 
aj kuchynka a toalety vyhradené pre nás 
zamestnancov. Takto si môžeme spoloč-
ne vychutnať obedy a pracovať v útulnej-
šom prostredí. Prerábka sa uskutočnila 
vďaka podpore z Nadácie EPH. Okrem 
vyššie spomenutého čakala na deti a 
mládež nová lezecká stena, stolný futbal 
a žinenky, vďaka ktorým môžu zdravšie 
využívať svoj voľný čas, získajú nové 
zručnosti a budú prekonávať strach. Tie-
to športové pomôcky sme zakúpili vďaka 
podpore Nadácie pre deti Slovenska z 
nadačného fondu Deti v bezpečí. Deťom 
a príbuzným navštevujúcim Mixklub sa 
nové priestory veľmi páčia a plnohodnot-
ne ich využívajú.
PS: Všetkým čitateľom prajeme krásne 
jesenné dni.
             Detský fond Slovenskej republiky

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa or-
ganizuje každoročne letný zájazd k 
moru pre seniorov s trvalým pobytom 
v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

V dňoch od 16. 9. do 21. 9. 2019 sa 
uskutočnil  6-dňový pobytový zájazd 
seniorov v talianskom meste Ligna-
no Sabbiadoro. Na pobyte sa zúčast-
nilo 93 seniorov. Zájazd organizovala 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 
ktorá zároveň seniorom prispela fi-
nančnou čiastkou vo výške 50 Eur. 
Cestu na miesto pobytu spríjemňo-
vala svojím cestopisným a historic-
kým výkladom poslankyňa Ing. Soňa 
Svoreňová. Seniorov pobytom spre-

vádzala zástupkyňa starostu Ing. 
Zuzana Schwartzová a zamestnanci 
referátu sociálnych služieb. Po celý 
čas bolo počasie krásne, nádherné, 
takže mnohí ešte vyskúšali teplotu a 
vlny mora svojimi plaveckými výkon-
mi. Dva večery sa zabavili pri dobrej 
hudbe s tancom. 
Pobyt spríjemnil svojou náv-
števou starosta Martin Kuruc. 
Všetkým zúčastnením sa zá-
jazd páčil. Vrátili sa spokojní, 
oddýchnutí, opálení a s neza-
budnuteľnými zážitkami. 

  MÚ Vrakuňa

Vynovený
Detský fond
Slovenskej republiky

Zájazd seniorov do Talianska
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Senior svet
Vianočné trhy 
v Prahe

Očarili nás
fontány

Vianočná večera 
pre osamelých

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pri-
pravila na záver roka pre seniorov 
s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa dvojdňový zájazd 
na vianočné trhy do Prahy, hlavného 
mesta Českej republiky, a to v dňoch 
3. 12. – 4. 12. 2019 (1 noc). Cena po-
bytu je 55 Eur, mestská časť poskytne 
našim seniorom príspevok vo výške 22 
Eur, takže cena pobytu pre seniora je 
33 Eur. V cene je zahrnutá doprava, 1x 
raňajky a ubytovanie v Hoteli Mars v 
dvojlôžkových izbách, ktorý sa nachá-
dza v zelenej rezidenčnej štvrti Prahy. 
Večera, česká špecialita, je zabezpe-
čená v neďalekej reštaurácii.   
Prihlášky na zájazd budú k dispozícii 
v termíne od 4. 11. 2019 do 15. 11. 
2019  na Referáte sociálnych služieb 
a nájomných bytov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Ší-
ravská 7, Bratislava, číslo dverí 130 – 
prízemie.
Vzhľadom na obmedzený počet zúčast-
nených, z kapacitných dôvodov budú 
uprednostnení tí seniori, ktorí sa v mi-
nulosti nezúčastnili žiadneho zájazdu 
organizovaného  Mestskou časťou 
Bratislava-Vrakuňa. Bližšie informácie 
vám poskytne vedúca referátu sociál-
nych služieb, Mgr. Iveta Pochlopeňová 
osobne alebo na tel. č. 0910 996 337.
    MÚ Vrakuňa

Príjemný slnečný 25. september 2019 vy-
lákal aj nás seniorov z Klubu Malý Dunaj 
na potulky mestom. Cieľom nášho záujmu 
boli teraz fontány, ktoré spríjemňujú ovzdu-
šie a svojím umeleckým stvárnením laho-
dia oku okoloidúcich. 
  Začali sme v záhrade Grasalkovičovho pa-
láca, kde sme videli fontánu Radosť. Pred 
palácom pri fontáne Planéta mieru sme si 
aj zaspomínali, ako kedysi vyzeralo teraj-
šie Hodžovo námestie, a čo muselo ustúpiť 
modernej architektúre.
  Pri Levej fontáne pred Starou tržnicou je 
príjemné posedenie a možnosť zamyslieť 
sa nad tým, či lev mohol tak vyľakať Tur-
kov, aby vzali nohy na plecia. 
  V prechádzke sme pokračovali k nádvo-
riu Primaciálneho paláca, kde strieka voda 
okolo svätého Juraja. Na Františkánskom 
námestí je zas zobrazená žena s krčahom, 
akoby si chcela nabrať vodu. 
  Dvor Mirbachovho paláca nám poskytol 
pohľad na Tritona unášajúceho krásnu 
Nymfu. Odtiaľ je skok k Maximiliánovej fon-
táne (Rolandovej), azda najstaršej, posta-
venej na počesť prvej korunovácie v Brati-
slave. Na nej sú zobrazení aj štyria cikajúci 
chlapci. Tu zaznel aj názor, že Brusel má 
len jedného a pozná ho množstvo zahra-
ničných návštevníkov, a my máme štyroch 
a nepoznajú ich ani mnohí Bratislavčania. 
  Pred Slovenským národným divadlom 
sme videli boha Dia premeneného na orla 
unášajúceho Ganymeda na Olymp. Známe-
mu autorovi Tilgnerovi sa podarilo skĺbiť 

antickú báj so symbolmi Dunaja.
  Skonštatovali sme, že človek musí chodiť 
s otvorenými očami a väčšmi si všímať, čo 
všetko krásne v Bratislave máme. Svojou 
nehou nás očarilo aj dievčatko zo srnkou s 
jemne padajúcou vodou. Socha vznikla na 
základ inšpirácie rozprávkou bratov Grim-
movcov.
  Takmer s každou fontánou je spojená ne-
jaká povesť. Týka sa to aj Kačacej fontány, 
ku ktorej sa viaže povesť o nezbedných 
chlapcoch a dobrom dunajskom vodníkovi.
  Posledná z nami vybraných fontán bola 
Poézia (Marína) a s krásne upraveným oko-
lím. S potešením sme konštatovali, že mô-
žeme mimobratislavským návštevníkom 
ukázať ďalšie krásy našej Bratislavy
            PhDr. Mária Sládková

Aj tento rok mestská časť organizuje 
Vianočnú večeru pre osamelých Vra-
kunčanov. Večera nie je určená len pre 
seniorov, ale aj mladšie ročníky a ľudí, 
ktorí žijú sami a nemajú s kým tráviť 
vianočné sviatky. Večera bude 23. 12. 
2019 a tí, ktorí sa chcú zúčastniť, sa 
musia prihlásiť. Prihlášky budú k dis-
pozícii v termíne od 11. 11. – 22. 11. 
2019 na Referáte sociálnych služieb 
a nájomných bytov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Ší-
ravská 7, Bratislava, číslo dverí 130 – 
prízemie.

Bližšie informácie vám poskytne ve-
dúca referátu sociálnych služieb, Mgr. 
Iveta Pochlopeňová osobne alebo na 
tel. č. 0910 996 337.
   MÚ Vrakuňa

Potrebujeme:
• 600 g kuracích prsíčok
• 6 PL oleja
• 200 g mrkvy, 150 g zeleru
• 2 cibule, 3 bobkové listy
• 1 PL kryštálového cukru
• 1 PL horčice
• 1 PL múky
• 2 dl smotany na varenie
• soľ, korenie
Postup: Kuracie prsia nakrájame na rezne, mierne vyklepeme, osolíme a na horú-
com oleji ich opečieme z oboch strán. Potom ich odložíme bokom. Vo výpeku spe-
níme cibuľu, pridáme na kúsky nakrájanú zeleninu, posypeme kryštálovým cukrom 
a za stáleho miešania opekáme 5 min. Zeleninový základ zalejeme 1 litrom vody, 
ktorú osolíme a okoreníme; pridáme bobkové listy a varíme do mäkka.
Bobkové listy odstránime a celý obsah rozmixujeme ponorným mixérom.
V smotane rozmiešame múku a zahustíme ňou omáčku.
Na záver dochutíme horčicou, soľou, korením, prípadne aj citrónovou šťavou.
Do hotovej omáčky vložíme kuracie rezne a servírujeme s ľubovoľnou prílohou. 
Dobrú chuť         Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU
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     V septembri sa začala 
opäť Bratislavská liga, 
kde, ako sme avizovali, 
sme postavili „iba“ jeden 

tím, no absolútne konkurencie schopný. Viac o 
úvode sezóny nám povie kapitán a zakladateľ 
HBK Vrakuňa Andy Ravasz: „Na úvodné kolo 
sme, žiaľ, napriek nabitej súpiske neprišli v 
ideálnej zostave a stratili sme bod s Vlkmi. 
V ďalšom kole sme porazili SAV Lamač 3:1 a 
v treťom kole sme rozdrvili biskupický Pro-
fis 19:1. Je predčasné tešiť sa, ale predve-
dená hra nám dodáva optimizmus. Priebež-
né druhé miesto v tabuľke je momentálne 
mätúce, najsilnejší súperi nás ešte len ča-
kajú a až v zápasoch s nimi uvidíme, či sme 
pripravení splniť predsezónne ciele.“   Ešte 
doplním, že HBK Vrakuňa v dvoch sezónach 
skončila dva razy na 4. mieste. Náš kapitán 
sa nechal niekoľkokrát počuť, že jeho cieľom 
je titul, tak uvidíme, a najmä držíme palce. 
Dňa 29. 9. 2019 absolvovali turnaj aj naše 
deti. Turnaj sa organizoval u nás na Hnilec-
kej a zúčastnili sa na ňom tími HBK Vrakuňa 
Juniors, HBK Predators Nivy a tím Mix Dolné 
Hony (zložený z hráčov Hancop Dolné Hony 
Juniors a HBK Vrakuňa). „Naša organizácia 
trénuje deti asi rok, ale väčšina z nich tré-
nuje kratšie. Formuje sa nám tu však silný 
tím detí, ktoré majú chuť. Pri zrode myš-
lienky som sa nechal počuť, že budem rád, 
keď na ihrisko dostaneme k hokejbalu 20 
detí. Dnes ich máme na pravidelnú činnosť 
prihlásených 70. Dokázal to aj tento turnaj. 
Cením si aktivitu Nív, ktoré robia z mláde-
žou roky a prišli s kompletným tímom. Tiež 
Hancop robí s deťmi, no, žiaľ ,museli sme 
dať do ich tímu 8 našich detí. To bola ka-

tegória do 12 rokov. Celkom sa v nej pred-
stavilo 21 detí z HBK Vrakune. Pevne verím, 
že sa bude viac ľudí snažiť venovať tomuto 
športu, myslím tým aktívne, a nie videami 
na FB a podobne. Hokejbal nemá byť biznis, 
má tu byť pre ľudí!“ premostil Andrej Ravasz 
na situáciu v hokejbale, ktorú asi obyčajný 
človek nevníma, ale, žiaľ, ani hokejbal sa 
nevyhol problémom vo svojich štruktúrach. 
Žiaľ, únia reálne nepodporuje mládež, a pre-
to keď nebude dosť aktívnych obyčajných 
ľudí, tak aj hokejbal – náš najúspešnejší 
kolektívny šport – sa bude uberať ku dnu. 
    Aby nebolo hokejbalu vo Vrakuni málo, tak od 
októbra sa bude hrať Vrakunská hokejbalová 
liga. Tento nápad sa zrodil spojením OZ HBK 
Vrakuňa a „partičkárov“. Na prvom ročníku sa 
zúčastnia 821 Lamas Vrakuňa, Dravci Vraku-
ňa, Golden Boys Vrakuňa a HBK Vrakuňa. Zá-
pasy sa budú odohrávať v utorok v našej aréne. 
     Chcel by som sa touto cestou poďakovať 
Róbertovi Slobodovi, hráčovi Ziegelfeldu, za 
účasť na našom tréningu detí. Jeho návšte-
va nebola náhodná, žiaľ, jednej našej nádeji 
Kevinovi sa podarilo zlomiť si nohu. Robo 
Sloboda je jeho veľkým vzorom. Robo je 
bezpochyby v súčasnosti najlepším hráčom 
Bratislavskej ligy, a preto som ho poprosil, 
či by neprišiel na náš tréning za Kevinom, 
ktorý dnes iba smutne sleduje rovesníkov zo 
striedačky. Robo bez váhania súhlasil a pri-
niesol Kevinovi aj nejaké veci, aby ho potešil 
a motivoval. O tomto presne by mal byť náš 
šport. Takže, Robo, ďakujem, a, Kevin, šup 
sa vyliečiť, nech už si zase medzi nami na 
ihrisku,“- pridal trošku emotívne náš kapitán. 
   HBK Vrakuňa

Šport vo Vrakuni
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HBK Vrakuňa - 
- hokejbal v plnom prúde...

V školskom roku 
2019/2020 pestrá 
basketbalová ponuka 
pre vrakunské deti

ŠK Vrakuňa – boj o postup na každom fronte
Náš A – tím je opäť o trochu silnejší. Tréner 
Viliam Opálek totiž dotiahol hráčov z Latin-
skej Ameriky, keď vytiahol aj aktuálne naj-
lepšieho strelca súťaže Gabriela Bernardina 
Francoa, ktorý v ôsmich zápasoch strelil 12 
gólov. Okrem toho posilnil náš tím aj kvalit-
ný brankár. O tom sa však dočítate v inom 
článku v novinách, iba prezradíme, že je 
to rodený Vrakunčan Martin Krnáč. Okrem 

úspešného vystúpenia sa začali aj všetky 
súťaže mládeže, v súťaži tiež pokračuje náš 
mužský B-tím.
Nechceme však postupovať iba futbalovo, 
ale chceme zveľadiť aj náš štadión, a preto 
sme 12. 10. 2019 zorganizovali brigádu, v 
rámci ktorej sa maľovali všetky konštrukcie 
okolo ihriska, ako aj na tribúne. V zime je 
naplánovaná rekonštrukcia budovy (tá je zá-

vislá od získania financií) – výmena okien, 
rekonštrukcia šatní A-mužstva a šatňa U15, 
výmena dverí... Je pred nami veľa práce, ale 
my sa snažíme náš štadión zveľadiť.
Od vás Vrakunčanov očakávame najmä pod-
poru na tribúne, tak neváhajte prísť na naše 
zápasy! Vrakuňa do toho!
Viac informácii nájdete na stránke:
 www.skvrakuna.sk              ŠK Vrakuňa

Štartuje tretí ročník ŠINTER ligy a vra-
kunské základné školy sú opäť pri tom. 
Aj v tomto školskom roku budú deti z 
Rajčianskej, Železničnej a Žitavskej 
zápoliť s rovesníkmi z iných bratislav-
ských škôl o Putovný pohár Ivana Štú-
ra. Formát súťaže zostáva rovnaký ako 
po minulé roky, tímy budú počas svojich 
školských krúžkov pravidelne trénovať 
a svoje sily si zmerajú na štyroch turnaj-
och: Mikulášskom (ZŠ Rajčianska), Va-
lentínskom (ZŠ Žitavská), Veľkonočnom 
(ZŠ Železničná) a na Turnaji o majstra 
s účasťou všetkých družstiev (koniec 
júna v Športovej hale Pasienky). Veľká 
zmena v porovnaní s minulým ročníkom 
sú nové názvy a Vrakunčania môžu 
drukovať Nasrdeným rajčinám z Raj-
čianskej – Rajčianska Angry Tomatos, 
Vychádzajúcim slnkám zo Železničnej 
– Železničná Rising Suns a Jablčným 
drakom zo Žitavskej – Žitavská Apple 
Dragons. Názvy tímov súvisia so sym-
bolmi jednotlivých škôl, ktorými sú raj-
čina, slnko resp. jablko. Motto ŠINTER 
ligy „Úsmev víťazí!“ hovorí za všetko, 
čiže ide predovšetkým o zábavu, nové 
kamarátstva a radosť z pohybu. Chlap-
ci a dievčatá sa do svojich tímov môžu 
prihlásiť aj dodatočne počas školského 
roka, viac informácií na www.sinterliga.
sk, vítaný je každý „športuchtivec“!
Naviac BK Inter v spolupráci so ZŠ 
Rajčianska  ponúka deťom z Vrakune 
a širšieho okolia možnosť si vyskúšať 
basketbal počas spoločných Inter & 
ŠINTER tréningov, ktoré bývajú každý 
piatok od 14:00 do 15:15 pre chlapcov 
a dievčatá ročníky 2006, 2007 a 2008, 
a od 15:15 do 16:30 pre deti ročníky 
2009 a 2010. Viac informácií na 0905 
872 186.Úspešný školský rok želá
 
   BK Inter Bratislava a ŠINTER liga 
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Program:
Nedeľa 6.10.2019 – Hnilecká od 9:00 – HBK Vrakuňa Juniors - 
turnaj mladšie deti do 8 rokov
Sobota 12.10.2019 – Hnilecká 11:00 - HBK Vrakuňa – SHBC Rebels
Nedeľa 13.10.2019 – Pivoňkova – HBK Vrakuňa  Juniors -  
Turnaj detí do 13 rokov
Sobota 19.10.2019 -  Páričkova 11:00 - HBK 500 Nivy – HBK Vrakuňa
Sobota 26.10.2019 – Hnilecká 11:00 – HBK Vrakuňa – HBK Diamonds
Sobota 2.11.2019 – Plzeňská 11:00 – Ziegelfeld – HBK Vrakuňa
Sobota 9.11.2019 – Hnilecká 11:00 – HBK Vrakuňa – Hancop Dolné Hony



V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa konal od 23. do 30.septembra 2019 sa 
121 detí z nultého až štvrtého ročníka zapojilo 26. 9. 2019 do športového popoludnia.

Slniečko nám prialo. Stanovištia lákali svojimi zaujímavými aktivitami a o 16:30 školský 
dvor na ZŠ Žitavskej ožil detským džavotom.
Deti si vyskúšali florbal, aj ako sa skáče vo vreci, koľko síl majú v rukách či vedia skákať 
cez švihadlo, presnosť triafania loptičiek, beh a rôzne iné športové aktivity. Za každú 
splnenú disciplínu boli odmenené farebnou čiarkou na ruke. To bolo porovnávania, kto 

koľko už má čiarok! Čiarky deti motivovali, aby ich získali čo najviac.
Možno by súťažili až do tmy, keby ich nebolo čakalo voňavé prekvapenie na doplnenie 
vydaných síl a energie. Počas súťaženia rodičia a panie učiteľky pripravili bohaté pestré 
osvieženie spojené s grilovaním.
Všetko je zjedené a dopité. Nič nebráni tomu, aby naša zábava pokračovala v telocvični 
super diskotékou. Vytancovaným a unaveným dobre padli džúsiky od Dobrého jablka.
Prišiel čas rozlúčky. Na tie deti, ktoré v škole nespali, už čakali rodičia. Nás odvážnych 
ešte čakala cestička nočnou školou. Cestičku nám pripravili naši starší kamaráti – žiaci 
zo VII.A triedy. To bolo výskotu a kriku! Odvážnym šťastie praje a šťastní sme boli všetci.
Už len čistenie zúbkov, uloženie do spacákov, rozprávanie si pekných zážitkov z celého 
dňa a sníčky môžu prísť.
Aj takýto super deň a noc môžeme stráviť v škole. Pevne veríme, že nebol posledný.
. 
      Ž. Macková, ZŠ Žitavská14

Malí Vrakunčania

Preniesť sa v čase a byť tak nachvíľu 
súčasťou rímskeho života? Túto mož-
nosť mali posledný septembrový pia-
tok žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ Železničná 
v rámci dejepisnej exkurzie organizo-
vanej do rímskeho opevneného tábo-
ra Carnuntumm ktoré sa nachádza 
neďaleko slovenských hraníc na úze-
mí Rakúska. Žiaci v rámci exkurzie 
zapojili všetky svoje zmysly, mohli sa 
predmetov dotknúť, cítiť ich vôňu, 
niektoré ochutnať, taktiež si vypočuli 
mnoho zaujímavostí o Rimanoch, ich 
histórií, spôsobe života, boja..., a do-
konca si vyskúšali, aké je to byť oble-
čený ako cézar! 
Takýmto interaktívnym a zážitkovým 
spôsobom žiaci prepojili získané po-
znatky s vedomosťami z hodín dejepi-
su. Na záver prehliadky sme sa rozlú-
čili ako praví Rimania, podaním ruky a 
pozdravom Vale!
Už teraz sa tešíme opäť o rok!   
       Mgr. Soňa Mokošáková
       ZŠ Železničná 

V zdravom tele zdravý duch

Stali sme sa 
Rimanmi
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Rada Európy tento deň označila ako Európ-
sky deň jazykov, ktorého cieľom je podnie-
tiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských 
štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na 
vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazy-
kov. S presvedčením, že jazyková rozmani-
tosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho 
interkultúrneho porozumenia a kľúčovým 
prvkom bohatého kultúrneho dedičstva 
nášho kontinentu, Rada Európy podporuje 
mnohojazyčnosť v celej Európe.
Zároveň chce upozorniť na dôležitosť uče-
nia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyč-

nosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, 
interkultúrneho porozumenia aj celoživot-
ného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa 
sú vo vybraných mestách Európy usporia-
dané rôzne podujatia a aktivity, napríklad 
súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlaso-

vé programy, jazykové kaviarne a pod.
Tento rok sa v Bratislave niesol v znamení 
LingvaFest-u na pôde Ekonomickej univer-
zity. My, žiaci 6.B triedy zo ZŠ Žitavská v 
Bratislave, sme sa s našou paňou učiteľ-
kou angličtiny Sandtnerovou tešili z boha-
tej zaujímavej a interaktívnej prezentácie 
rôznych krajín a zastupiteľstiev. Pri vstupe 
do budovy sme sa oboznámili s mapkou a 
programom podujatí. No nebolo to len oby-
čajné prechádzanie jednotlivými oddele-
niami. Dostali sme pracovný list, kde sme 
mali z desiatich úloh splniť aspoň osem, 

aby sme boli zaradení do žrebovania o za-
ujímavé ceny. Za zvládnuté úlohy sme do-
stali pečiatku. Pri vytýčených stanovištiach 
sme riešili rôzne úlohy, lúštili rébusy či uči-
li sa niekoľko slov v danom jazyku. Mohli 
sme stretnúť Talianov, tých spomíname ako 

prvých, pretože nám veľvyslanec Talianska 
osobne venoval niekoľko minút.
Stánok s ruskou, anglickou, poľskou, ma-
ďarskou, rómskou, slovinskou či českou 
literatúrou i prihláškami na štúdium spolu 
s propagačnými materiálmi bohato zdobili 
jednotlivé stoly. Pri nich stáli ľudia, ktorí 
pohotovo reagovali aj na najmenší záujem, 
a ochotne vysvetľovali a odpovedali na 
položené otázky. Dokonca sme sa mohli 
stretnúť aj s umelo vytvoreným jazykom. 
Poznáte ho? Ak ste tipovali esperanto, od-
poveď je správna.
To však nie je všetko. Na prvom poschodí 
v posluchárňach sa bolo možné priamo 
zúčastniť na krátkej polhodinovej výučby 
cudzieho jazyka či dozvedieť sa veľa zaují-
mavostí ohľadne metód vyučovania a pod. 
Nechýbala ani RTVS. Špeciality indickej ku-
chyne rozhodne patrili medzi atrakcie. Pri-
známe sa, že sme nenašli odvahu ochutnať 
ich. 
Pri toľkých aktivitách nám aj poriadne vy-
trávilo. S radosťou sme využili možnosť ob-
čerstviť sa v univerzitnom bufete, kde sme 
sa spolu s našou paňou učiteľkou delili o 
zážitky a chválili sme sa pečiatkami, ktoré 
sme dostali za naše aktivity.
Ešte malá prechádzka pomedzi stoly, hra 
so špeciálnymi anglickými kartami... a zra-
zu nadišiel čas nášho odchodu. Ako inak, 
plní dojmov, zážitkov ale aj predsavzatí sme 
nastúpili do autobusu, kde sme si vymieňali 
skúsenosti a chválili sme sa „trofejami“ v 
podobe pier, plagátov či iných drobností.
Ďakujeme našej pani učiteľke, že 
nám umožnila zúčastniť sa na takom-
to podujatí. Určite nás to obohatilo a 
ukázalo potrebu učiť sa cudzie jazy-
ky. Už teraz sa tešíme na budúci rok!! 
        žiaci 6.B zo ZŠ Žitavská

Malí Vrakunčania
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Brány materskej školy sme otvorili v novom školskom 
roku 2019/2020 dňa 2. 9. 2019.
Otvorili sme sedem tried v budove na Kaméliovej ulici 
so 162 zapísanými deťmi a štyri triedy na Hnileckej ulici, 
kde bolo zapísaných 93 detí. Najmladšie deti si postup-
ne zvykajú na nové prostredie. Už v mesiaci september 
si mali možnosť pozrieť hudobnú rozprávku Peťo a drak. 
V polovici septembra sme vycestovali všetci na prvú ex-
kurziu autobusom do zoologickej záhrady, kde sme spo-
znávali exotické zvieratá a navštívili smeaji Dinopark. 
Všetci to perfektne zvládli aj bez rodičov.
Naši predškoláci už stihli absolvovať predplavecký vý-
cvik s názvom My sa vody nebojíme.
             Lucia Slováková, MŠ Kaméliová

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

September
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Už od roku 2001 sa 26. september stal zvláštnym dňom. Ak sa pýtate prečo, odpovieme vám.



16

Kde a kedy

Vrakunské noviny • Mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa • Ročník VIII, číslo 11/2019 • Vydáva mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v náklade 
9750 výtlačkov, IČO: 00 603 295. Nepredajné • Adresa: Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, tel.: 02/4020 4811, • Redakcia: Miestny úrad 
Vrakuňa • Zodpovedný za inzerciu: Mgr.Henrieta Dvorská, e-mail: henrieta.dvorska@vrakuna.sk • Tlač, grafické spracovanie: Ultra Print, s. r. o., Pluhová 49, 
831 03 Bratislava • neoznačené fotky: redakcia • ISSN 1338-8878 • EV 4683/12.

Jesenné upratovanie a umiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach:

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

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach umiestnené v daný deň do 11:00 
a odvezené na druhý deň o 7:00 podľa aktuálnej dopravnej situácie:

Platanová ul.- Priehradná ul.                                                                
Arménska ul. – Podunajská ul.                                                             
Malodunajská ul.9

Toryská ul.22 – Bodvianska ul.                                                           
Rajčianska ul.28-32                                                                                 
Toryská ul.21

Rajecká ul.16                                                                                        
Bučinová ul.16                                                                                     
Poľnohospodárska ul.22

Vŕbová                                                                                                         
Jedľová                                                                                                       
Jedľová ul.2 – roh

Hrušovská ul.- Marhuľová ul.                                                              
Stavbárska ul. 38 pri trafostanici

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

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

Čiližská ul.2                                                                                                
Čiližská ul.26                                                                                             
Hradská ul.87 – roh Stavbárska ul.

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

Dňa 28.10. pondelok

Dňa 29.10. utorok Dňa 7.11. štvrtok Dňa 18.11. pondelokok

Dňa 30.10. streda Dňa 11.11. pondelok Dňa 19.11. utorok

Priehradná ul.- Hradská ul.                                                                   
Šípová ul.                                                                                                    
Železničná ul.5 

Kríková ul.7                                                                                              
Rajecká ul.2                                                                                              
Stavbárska ul.52 pri Talline 

Rajčianska ul.8                                                                                          
Toplianska ul.2                                                                                         
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

Anízová ul.                                                                                                
Podpriehradná ul.                                                                                  
Majerská za koľajnicami – záhrady

Dňa 4.11. pondelok Dňa 12.11. utorok

Dňa 5.11. utorok Dňa 13.11. streda

Dňa 6.11. streda Dňa 14.11. štvrtok

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad. Kontajner slúži pre  objemný odpad zo spoloč-
ných priestorov  obytných  domov 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 a na www.vrakuna.sk.

Info: Ing. Lalík – VPS 
tel.: 0911 543 541


