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Dobrý deň, susedia.
Dnes začneme na gastro tému. Naša vláda prijala systém obedov  „zadarmo“ ,  čo 
pre nás  znamená, že  vláda nám prispieva len na suroviny, režijné náklady ostávajú 
na pleciach samosprávy a rodičov. Prijala ho bez dôkladnej analýzy dopadov. Dobrá 
myšlienka, ktorá ale nedopadla úplne najlepšie .

Dlho by sa dalo polemizovať o tom, či napríklad Bratislava nemá iné problémy, ako 
systém vydávania obedov „zadarmo“. Či by sme napríklad nepotrebovali inú pomoc. 
Samozrejme, že potrebovali!  Nie predstierať, že čokoľvek „môže byť zadarmo“. Ne-
môže a v konečnom dôsledku ani nie je. Lenže vláda chcela byť „ chrumkavá „ keď 
chceme ostať  v gastronomickej  terminológií  .  Rozumiem jej zámeru, je to ušľach-
tilá a nasledovania hodná myšlienka,  ale život funguje trošku inak. 

Roky márne vysvetľujeme, že máme strašidelne staré kuchyne, techniku, čo si pa-
mätá ešte osemdesiate roky a personál, ktorý za svoju tvrdú prácu nedostáva zod-
povedajúcu mzdu. Keď sa k tomu ešte pridá niekoľko dlhých rokov lokálneho alibiz-
mu, tak Vám vznikne situácia, s ktorou sa aktuálne trápime. Naše režijné náklady 
sme roky umelo držali najnižšie z celej Bratislavy. Na jednej strane to bolo úžasne 
pohodlné pre našich rodičov, na druhej strane bol ten systém neudržateľný. A obedy 
„zadarmo“ tomu zasadili bozk smrti. Aby naše detičky mohli jesť kvalitné a zdravé 
jedlo, ktoré bude varené s láskou a v podmienkach, ktoré zodpovedajú 21. storočiu, 
musíme žiaľ zvýšiť poplatok za režijné náklady spojené s prípravou stravy. Režijné 
náklady zahŕňajú mzdy našich kuchárok, spotrebované energie, či všetky zariadenia a inventáre v kuchyniach a jedálňach .

Viem, že to prinesie festival nespokojnosti a chronickí sťažovatelia si prídu na svoje. Rozumiem tomu, práca starostu je už raz taká. Nikto na 
svete sa neteší zvýšeniu cien, ani ja nie. Mám dve decká, viem o čom hovorím . Napriek tomu je nutné a poctivé o tom nahlas hovoriť, neurobiť 
to potichu. Tak ako korektne a v reálnom čase informujem o iných veciach, budem rád ak budeme hrať férovú hru aj naďalej. Ľahko je byť va-
rený-pečený (gastro termín číslo dva) a rozhodnúť zvrchu o systéme stravovania, keď my dole sa dusíme vo vlastnej šťave (gastro termín číslo 
tri). Zdvihnutie cien za režijné náklady bude od septembra na úroveň 10 Eur/mesiac pre základné školy a 15 Eur/mesiac pre materské školy. 
Materské školy sú o kúsok drahšie preto, lebo detičky tam dostávajú tri jedlá denne. Chcem len trochu ukázať čísla, aj keď v každej škole aj 
na inom stupni je to trochu iné. Ale naše náklady na jeden obed sú približne rovnaké, cca 2,80 eur, z toho 1,20 eur prispieva štát (potraviny), 
cca 0,50 eur rodič a cca 1,10 eur mestská časť. 

Týmto by som ešte rád verejne poďakoval personálu kuchýň za ich každodennú prácu. Viem, že si zaslúžite lepšie pracovné podmienky, že 
toho máte dosť a v ostatných rokoch ste nám ostali lojálne. Poplatky za režijné náklady spojené so stravou boli v iných mestských častiach 
vždy vyššie ako u nás. Tak ako sme urobili kus práce pri rekonštrukcií ihrísk, zdravotného strediska, či vybudovaní vlakovej staničky, aj v tejto 
oblasti príde zlepšenie.  Urobím pre to všetko.

Dostal som tiež otázku, prečo zberný dvor nie je v centre Vrakune. Rozumiem tomu nápadu, bolo by to zrejme praktické pre obyvateľov byto-
viek, aj keď sa im snažíme pomôcť jarným a jesenným upratovaním . No územný plán nám to nedovoľuje. Takisto sa takmer neustále niekto 
sťažuje na hluk a prach , nie je teda vhodné mať zberný dvor v zastavanej časti . Presunuli sme ho z Ráztočnej ulice na ulicu Majerskú, pretože 
územný plán nám ponúkal túto možnosť a keďže ide o náš vlastný pozemok, týmto krokom Vrakuňa ušetrí niekoľko  tisíc Eur ročne. Považujem 
to za veľmi dôležité a viac sa tejto téme venujeme na strane 11.

Dovoľte mi prosím ešte pár postrehov k Vrakunským hodom. Keď som dostal tento projekt „do rúk“, bolo to celé inak. Sami si asi pamätáte, 
ako to tu vyzeralo. Malá lokálna akcia, bez dramaturgie a chuti urobiť niečo s pridanou hodnotou. Preto považujem hody tak trošku za svoje 
vlastné dieťa a musím sa poďakovať ľuďom v mojom tíme za to, že sme sa za ostatné roky posunuli na úplne inú úroveň. Hráme prvú ligu, 
máme špičkových interpretov, kvalitné gastro a stretnú sa nás tam tisícky Vrakunčanov.

Užívame si spoločný víkend a raz do roka si vyrazíme z kopýtka. Samozrejme, vždy sa nájde pár jednotlivcov, pre ktorých sme príliš hluční. 
No komunita sa buduje nielen spoločnou prácou, či riešením problémov, ale aj príjemnou debatou s pohárikom vínka v ruke. Nevyhnutnou 
ingredienciou každej komunity je aj tolerancia, dal som si preto veľmi záležať na tom, aby sme skončili v rozumnom čase. A už dnes mám v 
hlave ďalšie drobné vylepšenia budúcich hodov. Táto práca ma úprimne baví. Zatiaľ neprezradím viac, môžem len sľúbiť, že tie ďalšie budú o 
kúsoček lepšie ako tie ostatné a trošku ekologickejšie.

A na záver klasický citát, tentokrát zo života od neznámeho autora:.

,, Keď priberieš , si nenažraný, keď schudneš, si podozrivý z anorexie, keď sa pekne oblečieš, si namyslený, keď si len tak niečo hodíš na 
seba, tak sa zanedbávaš. Keď plačeš, si slabý, keď povieš, čo si myslíš, si arogantný . Je celkom jedno, čo urobíš, vždy Ťa niekto bude 
kritizovať, taký je život.“  

Príhovor starostu

Váš Martin
222
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Aktuálne
Oznamy

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

Komunálne odpady s obsahom škodlivých látok

OPRAVA DVOJKRÍŽNEJ ULICE

Využite možnosť zadarmo odovzdať  komunálne odpady s obsahom škodli-
vých látok, ktoré nepatria do kontajnerov, na týždenný zvoz. Zapojte sa do 
separovaného zberu, prispejte svojou zodpovednosťou k čistote životného 
prostredia
  Zber domového odpadu s obsahom škodlivín – jeseň 2019 sa uskutoční
  12. 10. 2019 od 8.00 h do 10.00 h na Žitavskej 5 / Objekt Žitava.  
               MÚ Vrakuňa

Vlastníci pôvodných družstevných bytov 
na území Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa, ktorí si doteraz neodkúpili spo-
luvlastnícky podiel na pozemkoch pod 
bytovým domom, majú možnosť požiadať 
o jeho odkúpenie podaním žiadosti do 
podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Tlačivo žiadosti 
je zverejnené na www.vrakuna.sk, - tla-

čivá na stiahnutie - odbor právny a SM 
– žiadosť  prevod podielu na pozemku 
k bytu. Usporiadanie vlastníckeho vzťa-
hu k podielom na pozemku je vo vašom 
vlastnom záujme, keďže v budúcnosti je 
možné predpokladať zmenu výšky kúp-
nej ceny v porovnaní s tou, za akú sa od-
predávajú jednotlivé podiely v súčasnom 
období            MÚ Vrakuňa

Vážení občania, oznamujeme vám, že 
Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie 
správy komunikácií (OSK) plánuje od 
38. do cca 44. týždňa 2019  opravovať 
Dvojkrížnu ulicu v MČ Vrakuňa v úseku 
od Čiližskej po Kazanskú ulicu oboj-
smerne. V súčasnosti je pripravovaný 
projekt organizácie dopravy, v ktorom 
bude navrhnutý optimálny spôsob rieše-
nia dočasného obmedzenia dopravy a 
najmä dopad na MHD.
Celkovo sa jedná o opravu takmer  9850  
m2 komunikácie, opravu  1800 m2 
chodníka a opravu dvoch zastávok

MHD v uvedenom úseku. 
Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej 
vrstvy vozovky (12cm) a položení nového 
asfaltového krytu, opravy krytu chodníka 
a realizáciu 2 betónových zastávok MHD
Premávka bude usmernená prenosným 
dopravným značením v zmysle preroko-
vaného a odsúhlaseného projektu orga-
nizácie dopravy. 

O  presnom termíne opravy Vás budeme  
informovať na www.vrakuna.sk. 
Za pochopenie ďakujeme.
        MÚ Vrakuňa

Vážení občania, upozorňujeme, že po-
vinnosť na podanie žiadosti o predĺže-
nie vyhradeného parkovania pre rok 
2020, je potrebné podať, tak ako kaž-
dý 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

Aj tento rok venujeme veľkú pozornosť detským ihriskám. Nové herné zostavy sme nain-
štalovali pri Materskej škole Šíravská a vo vnútrobloku na Rajčianskej ulici. Zo získanej 
dotácie Úradu vlády SR budeme realizovať nové herné prvky na ihrisku na Vážskej ulici – 
hernú zostavu a malé detské prvky pre menšie deti. Takisto tu plánujeme osadiť futbalové 
bránky a jeden basketbalový kôš na street ball. 
Na väčšine detských ihrísk vo Vrakuni sme vymenili, resp. doplnili drevoplastové sedáky. 
Vymenili sme polámané šmykľavky a sedáky na šmykľavkách za nové.        MÚ Vrakuňa 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že kosenie pozemkov,
ktoré spravuje hlavné mesto sa začne 21.9. 2019 do 7.10.2019.

Detské ihriská vo Vrakuni 
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Otázka pre poslancov
Teraz sme sa opýtali našich poslancov
na územné rozhodnutie enkapsulácie chemickej skládky CHZJD

Mgr. Robert Greizinger

Myslím si, že odvolanie sa a 
posunutie účinnosti rozhod-
nutia nič nevyrieši, len to 
odsúva problém...  Samozrej-
me, ideálne by bolo skládku 
odstrániť úplne, ale nakoľ-
ko to desiatky rokov nikto 

nemal seriózny záujem riešiť, beriem toto 
územné rozhodnutie ako prvú lastovičku  po 
dlhých rokoch... Enkapsulácia je určite dob-
ré dočasné riešenie, lepšie ako nič... Treba 
zastaviť unikajúce škodlivé látky do zeme a 
následne do podzemných vôd. Do budúc-
na preferujem úplné odstránenie skládky, 
na to treba ale vyčleniť oveľa viac peňazí z 
rozpočtu ako na toto podľa môjho názoru 
„dočasné riešenie“. Pozorne sledujem ten-
to environmentálny problém, a súhlasím s 
enkapsuláciou ale len ako prvým krokom k 
úplnému odstráneniu problému.

Andrej Ravasz

Na tuto tému sa necítim ako 
fundovaný odborník, avšak 
od začiatku mám na túto 
problematiku jednoznačný 
pohľad a som za úplnú sa-
náciu. Aktuálne ponúkané 

riešenie podľa môjho názoru nevyrieši únik 
škodlivých látok do spodných vôd a preto 
nepovažujem toto riešenie za dostatočné. 
Je lepšie ako nič, ale riešením je z môjho po-
hľadu iba úplná likvidácia. Občania Vrakune 
majú dostatok vody, ale vďaka tejto skládke 
majú zákaz používať studne. Pevne verím, 
že sa nebudú kompetentní snažiť iba zalepiť 
ústa nejakým riešením, ale naďalej budú bo-
jovať za úplnú sanáciu.

Miestny úrad Bratislava-Ružinov ako stavebný úrad vydal dňa 11. júla 2019 územné rozhodnutie na enkapsuláciu 
chemickej skládky vo Vrakuni. Keďže sa z Vrakune odvolalo voči tomuto rozhodnutiu viacero občano,v ako aj občian-
ske združenia, tak územné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť a čaká sa na odvolací orgán. Čo by ste nám ako 
poslanec mestskej časti k tomu povedali viac?

Mgr. Zuzana Magálová

Sanácia skládky po bývalom 
CHZJD je časovaná bomba 
a obrovský problém, ktorý si 
nás počká, či sa nám to páči, 
alebo nie. Momentálne na-
vrhované riešenie vo forme 

vytvorenia betónového ochranného múra 
– akejsi kapsuly –  je v mojom ponímaní len 
čiastkovým riešením. Keďže stúpla hladina 
podzemnej vody kvôli stavbe vodného diela 
Gabčíkovo, sudy s jedovatými chemikáliami, 
ktoré sú na skládke zakopané, korodujú a 
ich obsah preniká do podzemnej vody. Vzni-
ká tak nekontrolovateľná masa, ktorá sa pri 
pohybe pôdy, resp. pri akejkoľvek zmene v 
prúdení vody môže dostať až k zdrojom pitnej 
vody a kontaminovať tak Žitný ostrov, čo by 
spôsobilo ekologickú katastrofu. Prikláňam 
sa k celostnému riešeniu, ktoré je, samozrej-
me, oveľa časovo aj finančne náročnejšie, a 
to k vývozu kontaminovanej zeminy a sudov 
s jedovatým obsahom a ich následnému 
zneškodneniu spôsobom, ktorý by neohrozo-
val životné prostredie. Verím, že ak budeme 
vytvárať dostatočný tlak na kompetentných, 
t. j. ministerstvo životného prostredia a vládu, 
tak sa na odstránenie tohto problému nájdu 
finančné prostriedky a bude aj vôľa sa týmto 
problémom zaoberať. Momentálne je odha-
dovaná suma na takúto likvidáciu vyčíslená 
v hodnote 180 mil. eur. Kapsulácia bude stáť 
štátny rozpočet okolo 30 mil. eur.

Ing. Zuzana Schwartzová

Už roky sa zaoberáme touto 
skládkou,pričom  každému z 
nás je už jasná odpoveď - RIE-
ŠIŤ to-už včera bolo neskoro.
Neviem odborne posúdiť,či 
enkapsulácia je tá spávna 

metóda/ toto riešili viacerí odborníci/,ale od-
stránenie celej kontaminovanej zeminy sa mi 
zdá nereálne,ani to,ako by odkryté,vytečené 
chemikálie reagovali navzájom,na vzduch, UV 
žiarenie.
Neviem si predstaviť rovnako ani starostu,kto-
rý by dovolil umiestnenie takejto vyťaženej ze-
miny vo svojom katastri a roky/predsa toho 
nie je málo/čakať na jej postupnú dekonta-
mináciu.
Nepoznám dôvody odvolania občanov a obč.
združení voči rozhodnutiu,či ide o zištné dôvo-
dy niektorých majiteľov nehnuteľnosti,či oba-
vy z odkrytia časti pôdy,či vedomosť o správ-
nosti alebo nesprávnosti tejto metódy.
Bola to dlhá cesta,kým sme sa dopracovali až 
sem,škoda to odďaľovať čo i len 1 deň.Keby 
bolo lepšieho riešenia...
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Mgr. Miroslav Macko

Podľa môjho názoru sú tie 
odvolania kontraproduktív-
ne. Skládka predstavuje ob-
rovskú ekologickú záťaž a je 
treba ju riešiť, už včera bolo 
neskoro. Som presvedčený 
že jediný správny spôsob je 

dekontaminovať územie skládky, avšak na 
to nebola a nie je vôľa kompetentných riešiť 
to. Preto sa teším aspoň tomuto čiastkové-
mu riešeniu, ktoré ak bude spravené dobre, 
odstráni bezprostrednú hrozbu a posunie 
riešenie do budúcnosti, kedy snáď prídu 
nové technológie a ekológia bude celospo-
ločenskou témou. Pripomínam že štát by 
mal hľadať peniaze u právnych nasledov-
níkov fabriky, pretože sanácia skládky bola 
povinnosťou pri privatizácii.

Ing. Soňa Svoreňová

Táto situácia ma  hnevá a 
frustruje. Donútiť minister-
stvo životného prostredia, 
aby pristúpilo k sanácii 
stálo roky práce a upozor-
ňovania na tento problém 

na mnohých frontoch od okrúhlych sto-
lov, médií až po mestské zastupiteľstvo. 
Nehovorím, že kapsulácia je ideálne rie-
šenie, ale podľa odborníkov, ktorý sú pre 
mňa dôveryhodnejšou autoritou ako ak-
tivisti ( síce možno s dobrými úmyslami, 
ale bez vzdelania v tejto oblasti), v tejto 
chvíli jediné aj v praxi realizovateľné, či z 
finančných alebo technologických dôvo-
dov. Vďaka odvolávajúcim sa občanom sa 
riešenie len oddiali, a ničomu nepomôže. 
Na čo čakáme? Kým znečistenie ohrozí 
ďalšie zdroje pitnej vody? Odvolávanie 
sa proti nemu mi pripadá ako vytĺkanie 
politických bodov, a snaha sa zviditeľniť 
na úkor zdravého rozumu a za cenu rizika 
ohrozovania vody.

JUDr. Marcel Boris
Samozrejme ako najideálnej-
šie považujem trvalé odstrá-
nenie na legálnu skládku. 
Ale keďže veľmi dobre viem, 
že tento proces je finančne 
mimoriadne náročný a aj 
časovo zdĺhavý, tak aj čias-

točne riešenie, ktoré okamžite zabráni pre-
nikaniu toxických látok do podzemných vôd 
prostredníctvom enkapsulácie považujem 
za lepšie riešenie ako žiadne. Preto podľa 
môjho názoru je dôležité okamžite spraviť 
enkapsuláciu ale naďalej pracovať na rieše-
ní kedy a ako sa tohto „svinstva“ zbavíme 
natrvalo.

Ing. Tomáš Galo
Všetci by sme chceli aby sa 
skládka vykopala, odviezla a 
zlikvidovala. Treba to však vi-
dieť realisticky. Na toto vláda 
peniaze nenájde. A v takom 
prípade treba čo najskôr za-
bezpečiť aby sa chemikálie 

prestali zo skládky šíriť. Toto má zabezpečiť 
kapsulácia skládky. Každé odvolanie v pro-
cese povoľovania spôsobí len to, že tých 
chemikálií v našej spodnej vode bude viac a 
viac. Preto takémuto konaniu nerozumiem a 
považujem ho veľmi nezodpovedné.
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Otázka pre poslancov

Ing. Ladislav Kugler

Odvolania voči Územnému 
rozhodnutiu MČ Ružinov 
bolo vykonané pre celkovú 
nepripravenosť projektu na 
realizáciu, nakoľko žiadosť o 
ÚR bola len na dva stavebné 

objekty – podzemnú tesniacu stenu a povr-
chovú izolačnú vrstvu. Zatiaľ nie sú vyrieše-
né sanačné vrty zo a za skládkou vrátane 
čistiarne kontaminovaných vôd. Technoló-
giu čistenia týchto ťažko znečistených vôd 
sa ide ešte len overovať  s možnosťou vy-
púšťania na povrchu v okolí skládky podľa 
rozhodnutia OÚ ŽP z 23.1.2019. Krátka hyd-
rodynamická skúška z 02/2019 zanechala 
na povrchu znečistené plochy s neznámymi 
chemikáliami. Takéto nekomplexné riešenie 
je rizikom pre obyvateľstvo aj Žitný ostrov. 
Pritom zo skládky sa  ročne vyplavuje cca 
2,8 mld. litrov otrávenej vody ktorá konta-
minuje celý Žitný ostrov.

PhDr. Stanislav Bruna

MŽP SR ako zodpovedný or-
gán sa rozhodol, akým spô-
sobom chce zabezpečiť únik 
chemikálií, a roky na tom 
pracuje. Teraz, keď sme boli 
krok pred vydaním stavebné-
ho povolenia, nám „ekotero-

risti“ a samozvaní odborníci hádžu polená 
pod kolená. Čím neskôr sa začne skládka 
zabezpečovať, o to viac toho „sajrajtu“ po-
tečie von. Enkapsulácia nie je 100 % rieše-
nie, no je to to najlepšie možné a dostupné 
riešenie, ktoré skládku uzavrie. Žiaľ, žiadne 
iné sa v súčasnosti nedá zrealizovať. Rovna-
ký spôsob použili v Nemecku a USA, preto 
verím, že pomôže aj Vrakuni. Žiaľ, aktivisti 
nenesú v tomto prípade zodpovednosť za 
svoje činy, ktoré všetkým ubližujú..

JUDr. Ing. Marek Zajíček

Aj keď nie som fanúšikom enkapsulácie skládky, iné, v krátkodobom ho-
rizonte realizovateľné riešenie, neexistuje. Enkapsulácia skládky by mala 
pomôcť zabrániť vytekaniu jedov do spodnej vody, ak nie aj úplne, tak 
aspoň čiastočne. Som presvedčený, že je to momentálne najlepšie rie-
šenie ako obmedziť vznikajúcu ekologickú katastrofu. K úplne čistému 
riešeniu, ktorým je odvoz a likvidácia skládky, sa môžeme prepracovať 

v budúcnosti, je to finančne aj odborne veľmi náročná téma. Kým však odvolací orgán 
rozhodne, jedy vytekajú, s týmto autor odvolania musel počítať..

Lívia Benedeková

Myslím si, že enkapsulácia 
chemickej skládky je vo sve-
te bežne využívaný spôsob 
ako ochrániť podzemné vody 
pred znečistením.Takýmto 
spôsobom sa chemické lát-

ky, ktoré sa v skládke nachádzajú uzavrú 
do sarkofágu so životnostou približne 100 
rokov.Toto riešenie zároveň zahŕňa aj po-
stupné čistenie podzemných vôd. Ďalším 
riešením je vyťaženie a prevoz odpadu.No 
nastáva otázka kam, keďže žiadna obec 
či mesto by vo svojom okolí skládku nepri-
jali a cenovo by to bolo určite náročnejšie.
Navrhované riešenie je preto moderným a 
efektívnym riešením, ktoré neohrozuje vo-
dárenske zdroje..

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.
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Opýtali sme sa nových
šéfov mestských podnikov
V rámci transparentných výberových konaní, ktoré zorganizoval magis-
trát hlavného mesta, boli obsadené miesta riaditeľov v troch najväč-
ších podnikoch: Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidá-
cia odpadu, Dopravný podnik mesta Bratislava a takisto nový náčelník 
mestskej polície, ktorým sme dali tieto otázky.

JUDr. Marek Gajdoš,
Náčelník Mestskej polície

Ste vo funkcií skoro pol roka. Zaujímal 
by nás váš názor na doterajšie fungova-
nie mestskej polície, čo ste nové zavied-
li a ako vnímate rozdiel medzi štátnou a 
mestskou políciou?
V prvom rade sme zriadili Zásahovú jed-
notku s celomestskou pôsobnosťou a zvý-
šený výkon služby v jednej z ohrozených 
lokalít mesta Bratislava – na Obchodnej 
ulici. Zásadnou zmenou, na ktorej sa už 
v prípravnej fáze pracuje, je systematické 
dodatočné vzdelávanie policajtov, ktoré 
by sa malo odzrkadliť v skvalitnení výkonu 
služby vo všeobecnej rovine. Rozdiel me-
dzi mestskou a štátnou políciou je daný 
vymedzením ich základných úloh, pričom 
činnosť mestskej polície spočíva predo-
všetkým v poriadkovej službe.
. 
Činnosť mestskej polície ľudia vníma-
jú hlavne tak, že by mala kontrolovať 
porušovanie VZN v jednotlivých mest-
ských častiach. Vo Vrakuni vnímame 
medzi najväčšie porušovanie VZN – ru-
šenie nočného kľudu pri Pentagóne a 
na Bebravskej ulici pred Zdravotným 
strediskom. Aké ste prijali opatrenia a 
ako chcete v tejto problematike Vrakuni 
pomôcť?
Rušenie nočného kľudu nie je porušo-
vaním VZN, ale samostatná skutková 
podstata priestupku podľa Zákona o 
priestupkoch. Vo vrakunskom Pentagone 

som zaviedol zvýšený výkon služby tak, že 
hliadka mestskej polície je v tejto lokalite 
prítomná minimálne každé dve hodiny. Ide 
o komplexnejší problém, pretože polícia 
môže riešiť vždy iba konkrétne protipráv-
ne konanie fyzickej osoby, ktorým je po-
rušovaný verejný poriadok, pričom osoby 
porušujúce verejný poriadok z verejného 
priestoru nemôže preventívne „vytlačiť“.

Ľudia sa v letnom období sťažujú aj na 
nedisciplinovaných cyklistov a psičká-
rov. Plánujete v tejto problematike prijať 
nejaké zásadne opatrenia v rámci celej 
Bratislavy? Ak áno, aké?
V súčasnosti sú hliadky mestskej polície 
v prevažnej miere vyťažené preverovaním 
nahlásených udalostí, pričom zostáva 
minimálny časový priestor na iniciatívne 
vyhľadávanie a postihovanie ďalšieho pro-
tiprávneho konania, či už ide o priestupky 
na úseku držania psov alebo iné. V rámci 
inštruktáže sú mestskí policajti usmerňo-
vaní na venovanie sa všetkým zákonným 
úlohám vyplývajúcim z bezpečnostnej 
situácie v čase, kedy neriešia nahlásenú 
udalosť (teda aj problematike psíčkarov). 
Vzhľadom na personálne kapacity zásad-
né opatrenia v tejto oblasti nemôžeme dl-
hodobo realizovať.

Myslite si, že Vrakuňa potrebuje viac po-
licajtov, ak áno, bude ich mať a kedy?
Určite potrebuje, tak ako mesto Bratislava 
všeobecne. Verím, že bude úspešná pri-
pravovaná náborová kampaň.
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Aktuálne

Ing. Martin Maslák,
predseda predstavenstva OLO, a.s.

Ste novozvolený riaditeľ, ktorý vyšiel z 
transparentného výberového konania.  
Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? 
Čím chcete ukázať ľuďom , že budete 
lepší ako tí predchádzajúci? Čo môžeme 
od vás očakávať?
Svoj nástup do bratislavskej mestskej spo-
ločnosti OLO vnímam ako veľkú zodpoved-
nosť, dôveru a záväzok. Spoločnosť OLO 
má dlhoročné skúsenosti a veľký potenci-
ál v oblasti odpadového hospodárstva a 
som presvedčený, že všetko, čo robíme, 
by malo mať pozitívny dopad v prvom rade 
na hlavné mesto, jeho obyvateľov a malo 
by prispievať k pozitívnemu ekologickému 
vývoju a ochrane životného prostredia. Ví-
ziou OLO je byť stabilným, dôveryhodným 
a efektívnym poskytovateľom služieb pre 
hlavné mesto a jeho obyvateľov, vedieť 
pružne reagovať na legislatívne zmeny, 
nové požiadavky, potreby a kontinuálne 
zlepšovať životné prostredie v hlavnom 
meste aj prostredníctvom znižovania tvor-
by emisií, prašnosti a hlučnosti. Mojou 
snahou bude, aby spoločnosť OLO napĺ-
ňala strategické ciele, čo znamená  byť 
prosperujúcou, ekologickou, inovatívnou 
a zákaznícky orientovanou spoločnosťou 
s čo najvyšším štandardom služieb 

Martin Rybanský,
Predseda predstavenstva
Dopravného podniku Bratislava
 
Ste novozvolený riaditeľ, ktorý vyšiel z 
transparentného výberového konania.  
Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? 
Čím chcete ukázať ľuďom , že budete 
lepší ako tí predchádzajúci? Čo môžeme 
od vás očakávať? 
Mám záujem ešte väčšmi zvýšiť kvalitu 
cestovania v MHD, zabezpečiť efektivitu a 
spoľahlivosť, napríklad zlepšiť intervalové 
spojenie v rámci reorganizácie dopravy. 
Tiež budem dbať na čistotu vo vozidlách 
a na zastávkach MHD. Skladáme tím ši-
kovných ľudí, ktorí sú zároveň odborníkmi, 
a budeme s nimi pracovať na spoločnom 
cieli, ktorým je zlepšenie MHD. Všetkým 
nám v dopravnom podniku na výsledku 
nesmierne záleží a vieme, aké je dôležité 
poskytovať kvalitné služby pre obyvateľov 
Bratislavy, ako aj pre všetkých, ktorí bra-
tislavskú MHD denne využívajú. Rovnako 
sa chceme zamerať na finančnú efektivi-
tu a hospodárnosť prevádzky MHD, ako 
aj celého podniku. Chystám sa rokovať so 
všetkými našimi dodávateľmi o podmien-
kach každej zmluvy, ktorú má dopravný 
podnik uzatvorenú, a verím, že sa nám tak 
podarí ušetriť financie, ktoré môže podnik 
následne investovať do kúpy nových vo-
zidiel, skvalitnenia údržby a podporných 
činností.

Vo Vrakuni máme dosť veľký problém s 
neporiadkom na zástavkách. Chceli by 
sme sa spýtať, ako budete tento prob-
lém riešiť? Ide hlavne o odpadky, nepo-
kosené okolie a ohorky z cigariet.
O čistotu na zastávkach v uvedenej loka-
lite sa pravidelne staráme. Preverili sme 
súčasný stav a prijali sme adekvátne 
opatrenia na zvýšenie účinnosti čistenia. 
Dopravný podnik Bratislava zabezpečuje 
čistotu v priestore zastávky MHD, na su-
sediacich plochách však už nie, rovnako, 
ako nemáme v kompetencii kosenie či 
údržbu zelene. V spolupráci s hlavným 
mestom však pracujeme na vytvorení 
monitorovacej aplikácie, ktorá bude mať 
mapu zastávok, kde sú umiestnené smet-
né koše, kto sa o tieto koše stará, lebo 

nie všetky zastávky a vysýpanie košov 
má podnik v správe. Tiež bude v aplikácii 
uvedená periodicita vysýpania košov a v 
prípade, že občan nahlási podnet na vysy-
panie, aplikácia dopomôže vyprázdneniu 
aj mimo naplánovaného harmonogramu. 
Aj my zaznamenávame problém s fajčiar-
mi na zastávkach, aj keď predpokladám, 
všetci dobre vedia, že zákonom je stano-
vená ochrana nefajčiarov na zastávkach, 
napriek tomu sa nájdu stále aj takí, ktorí 
to jednoducho nerešpektujú. Uvažujeme 
nad kampaňou, ktorá by mala za cieľ opä-
tovne tento zákon o ochrane nefajčiarov 
pripomenúť. Zároveň vieme, že nečistota 
nie je len na zastávkach. Keďže využívam 
MHD, tak si všímam aj prípadné nedo-
statky, ktoré chceme určite odstrániť, a 
výrazne zlepšiť čistotu vo vozidlách. Chce 
to množstvo systémových nastavení, kto-
ré pripravujeme a nasledovne ich budeme 
zavádzať do praxe.
 
Vrakuňa trpí nedostatkom liniek hlavne 
cez víkendy. Obyvateľ Vrakune, keď sa 
potrebuje dostať do mesta, musí mini-
málne tri razy prestupovať. Plánujete v 
tomto probléme nejaké zlepšenie situá-
cie? Ak áno, aké?
Obyvatelia Vrakune sa vedia pohodlne 
dostať do centra mesta trolejbusovými 
linkami 201, 202 a 212 alebo s jedným 
prestupom prostredníctvom autobuso-
vých liniek 67 a 87 a električkovej linky 
9. V najbližšom čase budeme pracovať na 
analýze efektivity linkového vedenia MHD 
aj s prihliadnutím na spustenie parkova-
cej politiky hlavného mesta. Efektivitu a 
vyťaženosť budeme posudzovať vo všet-
kých mestských častiach. Každý návrh na 
zmenu v linkovom vedení MHD však pred-
stavuje nárast výkonov a ten musí byť 
schválený a objednaný hlavným mestom. 

Čo by ste Vrakunčanom z pozície riadite-
ľa Dopravného podniku chceli povedať?
V dopravnom podniku pristupujeme rov-
nako k mestskej časti Vrakuňa ako aj k os-
tatným mestským častiam. Vnímame, že 
doprava v niektorých častiach mesta nie 
je úplne ideálna, a preto by sme časom 
chceli reorganizovať niektoré trasy liniek, 
čím by sme obyvateľom Vrakune, ako aj 

obyvateľom iných mestských častí chceli 
zabezpečiť vyšší komfort cestovania. Zá-
roveň, keď sa nám podarí získať podporu 
z európskych zdrojov, by sme veľmi radi 
zakúpili špeciálne vysokokapacitné trolej-
busy, aké nejazdia nikde na Slovensku ani 
v Čechách. Tieto trolejbusy by ponúkali aj 
oveľa viac miest na sedenie než súčasné 
vozidlá. Ak sa nám projekt podarí zreali-
zovať, nasadíme ich na linku 201 z Vraku-
ne na Trnavské mýto a na hlavnú stanicu. 
Tým by sa cestovanie stalo oveľa pohodl-
nejším. Celkovo sa však už teraz snažíme, 
aby bol podnik smerom k cestujúcej verej-
nosti väčšmi otvorený a každý jeden rele-
vantný podnet od cestujúcich riešime, či 
už v našej kompetencii alebo v spolupráci 
s magistrátom hlavného mesta.

Opýtali sme sa nových šéfov mestských podnikov

6

V rámci transparentných výberových konaní, ktoré zorganizoval magistrát hlavného mesta, boli obsadené 
miesta riaditeľov v troch najväčších podnikoch: Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpa-
du, Dopravný podnik mesta Bratislava a takisto nový náčelník mestskej polície, ktorým sme dali tieto otázky. 
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Aktuálne

JUDr. Peter Olajoš,
predseda predstavenstva  a riaditeľ BVS 

Ste novozvolený riaditeľ, ktorý vyšiel z 
transparentného výberového konania.  
Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? Čím 
chcete ukázať ľuďom , že budete lepší 
ako tí predchádzajúci? Čo môžeme od vás 
očakávať?
Nie je mojím cieľom dokazovať sebe alebo 

iným, kto je lepší. To sme robili v materskej 
škole.  Mojou úlohou  a cieľom je postaviť 
BVS „z hlavy na nohy“, aby jej činnosť bola 
racionálna, efektívna a inovatívna. Tak, aby 
sme si všetci jej zákazníci mohli bez zásad-
ných komplikácií užívať luxus pitnej vody aj 
naďalej. Preto mi dovoľte konštatovať, že z 
môjho pohľadu BVS má zákazníkov, teraj-
ších aj budúcich. Je jedno kde bývajú. Spolu 
s novým manažmentom budeme pracovať 
tak, aby nových zákazníkov pribúdalo a te-
rajší neboli odsunutý na vedľajšiu „vetvu 
dodávky“ .  
Vrakuňa má dlhodobo zamorené podzem-
né vody skládkou CHZJD. Máme lokality, 
kde nie je privedená kanalizácia a voda. 
Ide hlavne o záhradkárske oblasti. V minu-
losti z vedenia BVS nebol záujem priviesť 
do týchto lokalít kanalizáciu a vodu. Sme 
v 21. storočí a ľudia nemajú prístup k pit-
nej vode.  Aký máte na toto názor?
Ohľadom ekologických záťaží by bolo asi 
najľahšie konštatovať: „ veď to nie je môj 
problém“. To by bolo veľmi krátkozraké. Už 
dnes sa BVS iniciatívne, bez vyzvania, zapá-
ja do programov na ochranu vodných zdro-
jov a riešenia ekologických záťaží  aj mimo 
svoju pôsobnosť, naši vysokokvalifikovaní 
špecialisti pôsobia v rôznych komisiách a 
riešiteľských výboroch  a chceme tieto in-
dividuálne iniciatívy pretaviť postupne do 
štandardného programu. 
Okrem podzemnej vody Vrakuňu trápi oby-
vateľov neznesiteľný zápach z čističky 
odpadových vôd, ktorá sa nachádza na 
území Vrakune. Zaujímalo by nás, či sa 
plánujete touto problematikou zaoberať a 
či plánujete vyčleniť finančné prostriedky 
do zabránenia šírenia zápachu vo Vrakuni, 
Podunajských Biskupiciach a Ružinove?
Čo sa týka individuálnych problémov, ako 
uvedené ulice bez kanalizácie alebo zápach 
z ČOV,           súčasťou revitalizačného plánu 
BVS bude aj prioritizácia problémov, ktoré 
BVS dlhodobo zanedbala a ktoré by žiaľ 
dnes okamžite nevyriešil ani Harry Potter za 
pomoci Gandalfa Bieleho
Čo by ste Vrakunčanom z pozície riadite-
ľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 
chceli povedať?
Za seba a za kolegov v najvyššom ma-
nažmente môžeme povedať len toľko: Ma-
káme. Verím, že prvé výsledky pocíti každý 
zákazník, a teda aj Vrakunčania, čoskoro. 
 zapája do programov na ochranu vodných 
zdrojov a riešenia ekologických záťaží  aj 
mimo svoju pôsobnosť, naši vysokokvalifi-
kovaní špecialisti pôsobia v rôznych komisi-
ách a riešiteľských výboroch  a chceme tie-
to individuálne iniciatívy pretaviť postupne 
do štandardného programu.

Nielen vo Vrakuni, ale vo všetkých mest-
ských častiach je problém s triedením 
odpadu v lokalitách rodinných domov. V 
minulosti mohol každý rodinný dom trie-
diť odpad vo vlastnom kontajneri. Teraz 
to možné nie je. Sú zberné hniezda, pri 
ktorých vzniká neporiadok, a ľudia do 
nich hádžu aj komunálny odpad. Ako 
chcete tento problém riešiť?
Na túto problematiku je potrebné pozrieť 
sa z niekoľkých uhlov pohľadu. 
V Bratislave sa nakladanie s odpadom 
riadi podľa Všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) hlavného mesta o naklada-
ní s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom č. 4/2016 v znení 
neskorších zmien a doplnkov. V zmysle 
tohto VZN, rodinné domy triedia prostred-
níctvom tzv. zberných hniezd, ktorých je v 
hlavnom meste okolo 250. 
Podľa vykonávacej vyhlášky zákona o od-
padoch je obec povinná zabezpečiť dosta-
točný objem nádob pre jednotlivé druhy 
triedených zložiek odpadov. Tieto mini-
málne zberové kapacity sa nazývajú štan-
dardy zberu a počítajú sa na obyvateľa 
na rok, vyjadrujú sa v litroch a  pre každú 
obec sa počítajú individuálne. Bratislava v 
súčasnosti štandardy zberu spĺňa. 
V neposlednom rade zodpovednosť za 
financovanie triedeného zberu v Brati-
slave je v kompetencii spoločnosti NA-
TUR-PACK, organizácie zodpovednosti 
výrobcu, v kompetencii ktorej je tiež roz-
hodnutie ohľadom prípadného navýšenia 
počtu zberných nádob na triedený odpad.
V tomto smere je veľmi dôležitá informo-
vanosť, osveta a vzdelávanie obyvateľov v 
otázke správneho triedenia odpadu. 

Bratislava trpí nedostatkom zberných 
dvorov. Mestské časti nemajú finančné 
prostriedky, aby suplovali zberné dvory 
spoločnosti OLO. Napriek tomu mestská 
časť Vrakuňa má zberný dvor pre svojich 
obyvateľov, keďže tu žije mnoho obyva-
teľov v rodinných domoch, ktorí potrebu-
jú vyvážať zelený a iný odpad. Mestskú 
časť to stojí nemalé finančné prostried-
ky, ktoré by mohla využiť inak. OLO ma 
zriadené zberné dvory v Ružinove, Rači 
a v Dúbravke. Uvažujete so zriadením 
zberného dvora vo Vrakuni, prípadne vo 
všetkých väčších mestských častiach? 
Ak áno, v akom časovom horizonte a za 
akých podmienok?
Spoločnosť OLO momentálne prevádzkuje 
dva zberné dvory. Najväčší je zberný dvor 
na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je určený 
pre obyvateľov s trvalým pobytom, resp. 
vlastníctvom nehnuteľnosti v Bratislave. 

Potom je to zberný dvor v Mestskej čas-
ti Bratislava-Rača, ktorý je určený nielen 
pre obyvateľov danej mestskej časti, ale 
aj pre mestské časti Nové Mesto a Vajno-
ry. V súčasnosti, v spolupráci s hlavným 
mestom a mestskou časťou, intenzívne 
pracujeme na zriadení ďalšieho zberného 
dvora v Mestskej časti Bratislava-Dúbrav-
ka, ktorý, pevne verím, že sa nám poda-
rí otvoriť v budúcom roku. Veľmi radi by 
sme počet zberných dvorov v hlavnom 
meste rozširovali tak, aby boli k dispozí-
cií pre obyvateľov vo všetkých mestských 
častiach. Tým by sa skrátila priemerná 
vzdialenosť pre obyvateľov vzdialenejších 
mestských častí k najbližšiemu zbernému 
dvoru a zároveň by sa znížila vyťaženosť 
ostatných zberných dvorov, čo by v koneč-
nom dôsledku prinieslo kratší čakací čas 
na vybavenie obyvateľov a zvýšenie po-
hodlia pri samotnom odovzdaní odpadu. V 
tomto smere už komunikujeme s hlavným 
mestom ohľadom vytipovania vhodných 
lokalít.
Čo by ste Vrakunčanom z pozície riadite-
ľa spoločnosti OLO chceli povedať?
Nielen obyvateľom Vrakune, ale všetkých 
mestských častí, by som rád povedal to, 
na čom mi veľmi záleží. Mojím cieľom je 
posunúť spoločnosť OLO vpred, zamerať 
sa na posilnenie rastu, rozvoj spoločnos-
ti, na využívanie takých technológií, kto-
ré minimalizujú tvorbu emisií a odpadu, 
pretože si uvedomujem, aká je dôležitá 
ochrana životného prostredia, v ktorom 
žijeme nielen my, ale aj naše deti. Budem 
sa zo všetkých síl snažiť, aby sa spoloč-
nosť OLO stala flexibilnou organizáciou, 
odhodlanou podávať maximálne výkony, 
a aby každý obyvateľ hlavného mesta bol 
so službami našej spoločnosti spokojný. 
Téma správneho triedenia a nakladania 
s odpadom je veľmi aktuálna a nebude 
to inak ani v budúcnosti. Stoja pred nami 
veľké výzvy a ja som hrdý a teším sa, že sa 
do nich môžeme pustiť. Všetkým, ktorým 
záleží na skrášľovaní a zlepšovaní nášho 
životného prostredia a okolia, chcem v 
mene všetkých zamestnancov spoločnos-
ti OLO týmto poďakovať.
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Prvý septembrový víkend ovládli Vrakuňu každoročné hodové slávnosti. Od piatku do nede-
le, čiže tri dni zábavy, dobrej hudby, jedla a smiechu. Opäť si prišli na svoje všetky vekové 
kategórie a do Vrakune zavítali ľudia z celej Bratislavy, aby si užili tohtoročné hody..

Vyvrcholením kultúrneho leta vo Vra-
kuni je každoročne Vrakunská hodová 
slávnosť. Pokračovali sme v tradícií a 
sezónu sme začali v Júni prvým Ján-
skym pivným festivalom. 
Počasie nás tento rok potrápilo. V pia-
tok a v sobotu nám aj trochu spŕchlo. To 
však nevadilo keď na pódiu vystúpila 
skupina troch dievčat Poison Candy a 
legendárny Lunetic. Dokonca vtedy sa 
počasie umúdrilo a prestalo aj pršať.  
V sobotu tradične oficiálne otvoril sláv-
nosť starosta mestskej časti Martin 
Kuruc, primátor mesta Bratislavy Ma-
túš Vallo, kňaz miestnej farnosti Marek 
Krošlák a námestníčka primátora Lucia 
Stasselová. Sobotným dňom všetkých 
sprevádzal moderátor Michal Domon-

Vrakuňa hodovala...

8

Kultúra vo Vrakuni
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zábavu zavŕšila skupina Gladiátor. 
Tretí deň slávnosti odštartoval folklór-
ny súbor Dopravar, svojim tanečným a 
speváckym talentom ohúrili všetkých 
prítomných. Nad Vrakuňou konečne 
vyšlo slniečko a všetci prítomní si uži-
li krásny koncert Ľuda Kuruca s kape-

lou, ktorí odohrali nezabudnuteľné hity 
Karola Duchoňa. Program Vrakunskej 
hodovej slávnosti zavŕšili spoločne sku-
pina Sokoly, Štefan Skrúcany a skvelý 
muzikant Ondrej Kandráč. Spoločne 
spravili šou, akú Vrakuňa ešte nezažila.  
        HDvorská

koš, ktorý podvečer predviedol aj svoje 
spevácke a tanečné schopnosti, keď so 
svojou partnerkou predviedli skvelú Pa-
máda show. Predviedli sa aj vrakunské 
dievčence zo švihadlového zoskupenia 
Fun skippers. 
Po oficiálnom otvorení mohla začať zá-
bava. Na svoje si prišli najmenší, keď 
na pódiu vystúpili žonklér Slížo a po 
ňom, Paci Pac. Hudobný talent pred-
viedli chalani z Cimbal Brothers, ktorí 
zahrali známe hity v cimbalovom pre-
vedení. A počúvať hit AC/DC v takomto 
netradičnom prevedení bol naozaj zá-
žitok. Nasledovala krásna Ivana Rege-
šová, ktorá na pódium pritiahla aj sta-
rostu Martina Kuruca, ktorý prijal výzvu 
a spoločne odspievali hit Shallow. Pod-
večer odzneli legendárne hity Salca a 

9

Toto všetko by nebolo možné bez pomoci sponzorov podujatia. Všetkým, 
ktorí nám pomohli by sme chceli aj touto cestou poďakovať. Ďalej naše ďa-
kujem patrí všetkým organizačným a pomocným zložkám, hasiči, mestskí 
policajti, predajcovia, atď. Veľké ďakujem patrí hlavne Vám – ľuďom, ktorí 
ste nás prišli podporiť a užiť si najväčšiu kultúrnu udalosť vo Vrakuni.

...a to vo veľkom štýle!

Kultúra vo Vrakuni
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Aktuálne
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Podnety z internetu

Nový zberný dvor
Milan napísal:  Dobrý deň pán starosta, bývam 
v rodinnom dome na Brezovej ulici. Ako jeden z 
mála poctivo triedim odpad a odvážam do zberné-
ho dvora. Mám vlastné 4 kontajnery a pravidelne 
nazbierané suroviny som pravidelne odvážal do 
zberného dvora na Ráztočnej ulici. Včera som bol 
z odpadom tiež na novom mieste na Majerskej uli-
ci. To, že je to trochu ďalej by nevadilo, rozbitá prí-
stupová cesta už je trochu problém. Ale po prícho-
de do zberného dvora som zostal úplne šokovaný. 
Kontajnery umiestnené za obrovskými kalužami 
vody a blata. Plné kontajnery, ku ktorým nebol 
žiadny prístup, bez toho aby ste sa brodili v blate. 
Som veľmi sklamaný prístupom mestskej časti k 
tak dôležitej veci ako je separovaný zber. Nechá-
pem prečo nie sú kontajnery na papier ,sklo a 
plasty umiestnené priamo na ulici. Tam, do toho 
bordelu na Majerskej Vám nebude nikto chodiť a 
všetok odpad skončí v spaľovni, alebo v prírode 
pri Malom Dunaji. Ak ste chceli toto dosiahnuť, tak 
sa Vám to podarilo.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca:
Ďakujem za Váš podnet. Zberný dvor na Ráztočnej 
nebol náš priestor. Boli sme na uvedenom mieste 
v prenájme. Prenajímateľ nám od 1. 1. 2019 zvý-
šil nájom o 106 % a od 1. 7. 2019 nám vypovedali 
nájomnú zmluvu úplne. Náhradný priestor, ktorý v 
súčasnosti máme, je v našom vlastníctve. Iný bliž-
ší pozemok nevlastníme a ani by sa v centre Vra-
kune nestretol s pochopením. Vzniknutú situáciu 
sme museli riešiť okamžite. V priebehu budúceho 
roka tento nový zberný dvor na Majerskej prejde 
čiastočnou úpravou, keďže tento rok sme voľné 
finančné prostriedky investovali do dôležitejších 

projektov, ako boli nevyhnutné opravy ciest a 
chodníkov. Čo sa týka kontajne-rových stojísk na 
triedený odpad, v ich okolí bol pravidelne veľký ne-
poriadok a špina. Ľudia vôbec nerešpektovali sys-
tém triedenia. Do triedených kontajnerov hádzali 
aj komunálny odpad a občania, ktorí v ich okolí 
bývali sa sťažovali. Z týchto dôvodov boli odstrá-
nené zberné hniezda na Šípovej a Majerskej ulici.

Hrozný hluk z Vrakunských hodov
Viera napísala:  U nás na Kazanskej máme za 
sebou víkend, keď sme si vďaka tomuto úradníč-
kovi nemohli oddýchnuť ani večer, z jeho Vraku-
ne hudba hulákala až cez našu ulicu! To, ako na 
sťažnosti ľudí ten úradník odpovedá – arogantne 
(a je skvelé, že to ľudia aj zverejňujú), je kapitola 
sama osebe a sme radi, že prišli aj nami volaní 
novinári a zverejnili, ako obťažuje okolité sídliská 
a ako sme sa modlili, aby riadne pršalo, čo nám 
vyšlo iba v sobotu, keď nám mohli deti normálne 
zaspať a my si oddýchnuť. V nedeľu sa už nedalo 
ani volať, ani pozrieť tv, rozčúlení ľudia v oknách..., 
bol tu hukot ako v cirkuse – všetko od Vrakune, 
stále tam nepochopili, že zvuk sa dá aj stíšiť, je to 
však o IQ organizátora :)
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca:
Dobrý deň. Ďakujeme za podnet. Mrzí ma, že Vra-
kunské hody Vás vyrušovali počas víkendu. Hody 
nás každý rok stoja veľa úsilia. Verím, že občania 
sa na ne tešia a raz do roka sa všetci spoločne 
zabavia.

Školské poplatky
Anonym napísal: Dobrý deň, pán starosta, som 
občanom Vrakune a volil som Vás, ale som po 
včerajšom rodičovskom združení som viac ako 
nahnevaný. Prepáčte za výraz, ale je to tak.  
Nielen to, že obedy zadarmo vlastne zadarmo 
nie sú, ale ešte včera nám oznámili aj 30eur na 
ZRPŠ, 20 Eur na družinu, každý mesiac, potom 
10 eur na ruku družinárke, 30 eur na ruku tried-
nej učiteľke, nemáme od toho žiaden doklad, na 
čo to bude použité, na čo boli tie peniaze použité 
minulý rok a len stále od nás pýtajú peniaze, kto-
ré ani nevieme na čo sú určené. A to sme museli 
minulý týždeň doniesť každý rodič balík papiera 
A4, balík vreckoviek, balík toaletného papiera, 
mydla a ďalšie veci.  
Je vôbec ešte školstvo bezplatne?  Ja rozumiem 
tomu, že mestská časť nemá dostatok peňazí, vi-
dím, ako sa v našej mestskej časti všetko zlepšuje, 
vďaka Vám, lebo pred tým za 30 rokov sa nespravi-
lo toľko ako teraz za 4 roky, upratujete, opravujete, 
ale prosím Vás takýmto prístupom základných škôl 
sú ľudia nahnevaní hlavne na Vás na miestny úrad, 
nakoľko učiteľky nám povedali, že to je potrebne 
platiť, lebo nemajú peniaze z miestneho úradu. Ok 
beriem, ale bez vyúčtovania, bez potvrdenia? to je 
fakt v dnešnej dobe cez čiaru.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca:
Príspevky zákonných zástupcov na školách sú 
určené Všeobecne záväzným nariadením mest-
skej časti. Ďalšie poplatky škôl sú v plnej kom-
petencii riaditeľa školy. Každý riaditeľ je povinný 
tieto poplatky riadne vyúčtovávať voči rodičom, 
načo boli všetci upozornení na porade riaditeľov. 
Zo strany mestskej časti bude túto povinnosť 
kontrolovať hlavný kontrolór.  Mestská časť ako 
zriaďovateľ investuje každoročne do objektov a 
areálov škôl nemalé finančné prostriedky. Za ob-
dobie rokov 2015 – 2019 mestská časť inves-
tovala  do rekonštrukcie, modernizácie, opráv 
objektov a areálov škôl  celkovo 2 331 988,- eur.                          
                   HDvorská

Pri dlhodobo odstavených autách treba 
rozlišovať, či vozidlá majú, alebo nema-
jú evidenčné číslo. Neplatná STK ešte 
neznamená, že mestská časť môže auto 
hneď odpratať.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zria-
dila mailovú adresu vraky@vrakuna.sk , 
ktorá priniesla úspech a občania nahla-
sujú opustené autá vo svojom okolí. Za 
rok 2018 bolo odstránených 52 áut, v 
roku 2019 zatiaľ 19 áut. 

Platnosť TK a EK je povinný preverovať or-
gán polície alebo okresný úrad, konkrétne 
odbor dopravy a pozemných komunikácií. 
Mestá a obce nemajú právomoc sledovať 
a kontrolovať EČV alebo platnosť technic-
kej a emisnej kontroly vozidiel. Občania 
sami môžu takisto prispieť k riešeniu tohto 
problému, a to nahlásením odboru dopra-
vy a pozemných komunikácií príslušnému 
okresnému úradu, ktorý nariadi držiteľovi 
vozidla vykonať povinnú technickú kontro-
lu vozidla . 
Mestá a obce v prípade odstraňovania vo-
zidiel môžu postupovať len v zmysle § 67 
ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch. Dôvodom na odstránenie vo-
zidla podľa tohto zákona nie je chýbajúce 
EČV alebo neplatnosť TK a EK. Ak vozidlo 
nemá TK a EK alebo má vypustené pne-
umatiky a aj tri roky sa nepohlo z miesta 
nie je podľa žiadneho súčasne platného 
zákona platného v SR dôvodom na jeho 
odtiahnutie.
Dôvody ako poškodzovanie, ohrozovanie 
ŽP, alebo narúšanie estetického vzhľa-
du obce musia byť preukázateľné nielen 
pre samotné odstránenie vozidla, ale aj v 
rámci konania podľa §67 ods. 5 zákona 
o odpadoch o tom, či vlastníctvo k vozidlu 
nadobúda štát, ktoré vedie okresný úrad, 
odbor starostlivosti o ŽP. V prípade, že 
neboli dodržané zákonné dôvody, okres-
ný úrad nevydá potrebné rozhodnutie a 
zmluvná spoločnosť ako spracovateľ vozi-
diel nemôže začať vozidlo šrotovať.

Vrak je vozidlo bez EČV, za vrak sa považu-
je každé vozidlo, ktoré je trvalo vyradené 
z evidencie alebo trvalo nespôsobilé pre-
vádzky, teda svojím technickým stavom 
nespĺňa podmienky bezpečnej a plynulej 
cestnej premávky či vzbudzuje dojem za-
nedbania. Vraky automobilov vplývajú na 
okolie neestetickým vzhľadom, sú poten-
ciálnym ohrozením životného prostredia a 
zaberajú parkovacie miesta. Keď majiteľ 
vraku nerešpektuje výzvy na odstránenie 

Opustené autá na parkoviskách, čo s nimi?
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vozidla, musí si byť vedomý toho, že bude 
znášať následky, ako aj náklady súvisiace 
s odtiahnutím vozidla. Až keď je vozidlo 
vyradené z evidencie, môže mestská časť 
požiadať zmluvnú spoločnosť o jeho od-
stránenie a následné zošrotovanie. .

Keď vozidlo nemá evidenčné číslo a 
nemá ani platnú technickú a emisnú kon-
trolu, vozidlo označíme výzvou pre maji-
teľa na odstránenie vozidla a po uplynutí 
zákonnej lehoty, ktorá trvá 60 dní, požia-
dame zmluvnú spoločnosť o odstránenie 
vozidla
Odstraňovanie vozidiel na určené parko-
visko pre Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa 
zabezpečuje spoločnosť  P + K, s. r. o., Vaj-
norská 89, 831 04 Bratislava, +421 2 44 
460 089, p-k@p-k.sk.
   MÚ Vrakuňa 

Ako sme už dávnejšie avízovali , mestská časť Bratislava Vra-
kuňa presunula zberný dvor z Ráztočnej ulici na Majerskú ulici. 
Dôvodov bolo viacero. Na Ráztočnej ul.  bol zberný dvor v nájme 
a mestská časť platila každoročne nájom vlastníkovi pozemku, 
ktorý postupne nájom zvyšoval, až v roku 2019 sa nájom zvýšil 
o 106 %.  Ďalším dôvodom boli sťažnosti občanov bývajúcich v 
okolí zberného dvora na Ráztočnej na hluk,  prach a znečisťo-
vanie okolitého životného prostredia. 
Nový zberný dvor na Majerskej je umiestnený na  pozemku 
mestskej časti , takže mestská časť ušetrí nemálo finančných 
prostriedkov potrebných na iné rozvojové aktivity. V zmysle  
územného  plánu  hl. mesta  je táto lokalita mimo zastavaného 
územia priamo určená pre takéto zariadenia, akým je zberný 
dvor .  V katastrálnom území Vrakuňa máme takúto vhodnú 
lokalitu len v tejto oblasti. 
 Zberný dvor  vyhovuje podmienkam povolenia Odboru život-
ného prostredia Okresného Bratislava a postupne ho budeme 
zveľaďovať. Pribudnú ďalšie  kontajnery na separovaný zber, za-
riadenia pre zamestnancov a sociálne zariadenia.  V budúcom 
roku plánujeme upraviť aj príjazdovú komunikáciu k zbernému 
dvoru , ktorá momentálne nie je možno pre občanov ideálna 
ale podľa zákona o cestnej premávke plní účel   príjazdovej 
komunikácie k takémuto zariadeniu.

Vo vrakunskom lesoparku sa konal po-
čas Vrakunskej hodovej slávnosti prvý 
petangový turnaj. Pokrstili ste tak nové 
ihrisko. Na otvárací turnaj prijali pozva-
nie starosta Mestskej časti Bratislava-
-Ružinov Martin Chren spolu so zástup-
com Martinom Patoprstým a starosta 
obce Zálesie. Starosta Martin Kuruc po-
krstil ihrisko tak, ako sa patrí – sektom. 
Spoločne so zástupkyňou starostu 
Zuzanou Schwartzovou, s ostatnými sta-
rostami a zástupcami Slovenskej fede-
rácie Petangu vytvorili súťažné družstvá. Moderátor Michal Domonkos s najmladším 
rozhodcom vysvetlili pravidlá hry a začalo sa súťažiť. Prvá výmena prebiehala v roz-
pačitom duchu, ale k záveru hry už boli všetci „profesionáli“ v petangu. Touto cestou 
sa chceme poďakovať sponzorovi Ing. Igorovi Janokovi, riaditeľovi spoločnosti UP Slo-
vensko, ktorý výstavbu a celý event sponzoroval. Poďakovanie patrí aj firme POHAS, 
ktorá zabezpečovala občerstvenie počas turnaja. Veríme, že  Vrakunčania si obľúbia 
túto hru v nádhernom prostredí vrakunského lesoparku    
        MÚ Vrakuňa 

Aktuálne
Premiéra petangového ihriska
vo vrakunskom lesoparku

Zberný dvor na Majerskej ulici 

Anketa:
Ako sa Vám páči nový zberný dvor?

František: Som tu prvý krát a je to dobré. Pra-
cujem v Novom meste a viem, že tam zberný 
dvor ani nemajú. 
Vojtech: Ľudia z okolia Ráztočnej nadávajú, že 
to majú ďaleko ale ja to mám bližšie tak som 
rád. Je to tu prehľadnejšie ako no tom starom.
Mária: Negatívom je, že cesta do zberného dvo-
ra je rozbitá ale dvor je väčší ako pôvodný. Prija-
la by som väčší počet nádob na triedený odpad, 
keďže sa zrušilo zberné hniezdo na Šípovej uli-
ci. Mohol byť aj v bývalých zberných surovinách 
na Železničnej ulici.
                MÚ Vrakuňa
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Senior svet
Wellness pobyt 
v Maďarsku
pre seniorov
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa po-
núka aj na záver tohto roka pre senio-
rov s trvalým pobytom v MČ Bratisla-
va-Vrakuňa 4-dňový wellness pobyt v 
Maďarsku, v meste Balatonalmádi, 
a to v dňoch 21. 10. 2019 – 24. 10. 
2019 (3 noci). Cena pobytu je 140,00 
eur, ale našim seniorom MČ Bratisla-
va-Vrakuňa poskytne príspevok vo 
výške 20,00 eur, takže cena pobytu 
je 120,00 eur. V cene je zahrnutá do-
prava, ubytovanie v hoteli Bál Resort 
v 2-lôžkových izbách a stravovanie vo 
forme polpenzie. Wellness centrum 
ponúka neobmedzené užívanie vírivky, 
sauny, parného kúpeľa, masáží a oddy-
ch v relaxačnej miestnosti. 
Prihlášky na tento wellness pobyt budú 
k dispozícii v termíne od 30. 9. 2019 
do 9. 10. 2019 na Referáte sociálnych 
služieb a nájomných bytov Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 
130 – prízemie.
Vzhľadom na obmedzený počet zú-
častnených, z kapacitných dôvodov 
budú uprednostnení tí seniori, ktorí 
sa v minulosti nezúčastnili žiadneho 
kúpeľného pobytu alebo pobytového 
zájazdu pri mori organizovaných MČ 
Bratislava-Vrakuňa.
Bližšie informácie vám rada poskyt-
ne vedúca referátu sociálnych služieb 
Mgr. Iveta Pochlopeňová osobne alebo 
na tel. č. 0910 996 337
    MÚ Vrakuňa

KURACIE STEHNÁ NA PIVE 
Príprava trvá 1 hod 
Potrebujeme:
• 4 veľké kuracie stehná
• 4 PL oleja
• 2 dl piva
• soľ, korenie
• cesnak
• rascu
• 1 KL tymiánu

Postup:

Kuracie stehná osolíme, okoreníme a potrieme olejom. Poukladáme ich do pekáča, 
posypeme tymiánom a podlejeme pivom.
Pečieme do chrumkava z oboch strán. Ako prílohu odporúčam pyré z červenej šo-
šovice, ktoré pripravíme nasledovne:
Asi 200 g šošovice uvaríme v 1/2 litri slanej vody s 2 bobkovými listami.
Keď šošovica zmäkne, bobkové listy odstránime. Prilejeme 1 dl šľahačovej smota-
ny, 1 strúčik prelisovaného cesnaku a 1 PL masla. Ponorným mixérom zmes rozmi-
xujeme na pyré.       Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU
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INZERCIA

Klimaktérium vo Vrakuni
Predstavenie
Klimaktérium
sa uskutoční 27.10. 
2019 o 15:00 a o 
19:00 hodine v spo-
ločenskej sále na 
Poľnohospodárskej 
27/B. Vstupenky si 
môžete zakúpiť v po-
kladni Miestneho úra-
du na Šíravskej 7 po-
čas úradných hodín. 
Cena vstupenky je 14 
eur/osoba   
 MÚ Vrakuňa



V bratislavskej lige sa v nadchádzajúcom 
ročníku predstaví „iba“ jeden tím Vrakune, 
a to pod tradičným názvom HBK Vrakuňa. 
Rozhodli sme sa pre tento krok, keďže v 
minulom roku sme doplatili na rozdelenie 
kvality do dvoch tímov, a tak sme opäť 
zostali pred bránami finále. Tento rok sa 
cieľ nemení, ísť od zápasu k zápasu a vo 
výsledku je cieľ dostať sa v našej tretej 
sezóne do finále! Tomu podriaďujeme aj 
stavbu kolektívu – keďže sme mali minu-
lú sezónu dva tímy, je z čoho vyberať. V 
bráne zostáva istota v podobe vyrovnanej 
dvojice brankárov minuloročného Rami-
landu Vrakuňa. Okrem tradičných hráčov 
z minulej sezóny máme na lane aj príchod 
niektorých nových 4 – 5 hráčov, definitív-
ne sme sa zatiaľ dohodli s Markom Prie-
chodským, bývalým výborným hokejistom 
a teraz hokejbalistom. Tiež sú na lane 
mladí hráči, ako aj skúsení starší hráči. 
S istotou končí Róbert Strnád (zdravotné 
dôvody), ktorému aj touto cestou ďakuje-
me za pomoc nášmu klubu v ostatných 
sezónach. V našich farbách sa už neobja-
ví ani Roman Tomašek, ktorý sa rozhodol 

ísť hrať do majstrovského Hancopu, a tiež 
„Indiánov“, ktorí sa tento rok prihlásili do 
bratislavskej ligy, a tak ich uvidíme iba na 
opačnej strane „barikády“. Uvidíme teda, 
čo prinesie ďalšia sezóna. Vedúci ligy Sle-
zák pomáha pozdvihnúť úroveň ligy a je 
vidieť, že sa opäť prihlásili mužstvá, kto-
ré budú isto na vysokej úrovni. V tomto 
ročníku je prihlásených do súťaže až 15 
tímov.

Cez leto sa nám podarilo už naplno spo-
jazdniť tabuľu, doplnili sa klubové zásta-
vy na ihrisku a tým je naše ihrisko opäť 
o čosi krajšie a funkčnejšie, preto sa už 
tešíme na novú sezónu.

Držte palce!!! Poďme Vrakuňa!!! 
   HBK Vrakuňa

Šport vo Vrakuni
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Kedy ste začali prípravu mužstva na 
nový súťažný ročník a ako prebiehala? 
MMusím povedať, že ma ponuka opäť 
trénovať vo Vrakuni potešila a po 15 
rokoch som sa mohol vrátiť na štadión, 
kde som začínal robiť prvé trénerské kro-
ky. Bývam tu pomaly 26 rokov, a tak by 
som rád prispel k tomu, aby sa náš klub 
stále nezachraňoval, ako to bolo za po-
sledné tri ročníky, ale aby zaujal dôstojnej-
šie miesto vo futbale bratislavského kraja. 
   A teraz k otázke. Prípravu sme začali 
veľmi skoro, už 1. júla, pretože od 10. 8. 
sa začína súťaž. Na prvé tréningy prišlo 
12 – 13 hráčov a postupne sa ich počet 
zvyšoval. Ich výkonnosť z pohľadu hranej 
súťaže, tzn. 4. ligy, je na strednej úrovni. 
Nechceme sa vracať do minulosti. Teraz 
sa musíme plne koncentrovať na nový 
ročník. Mojou úlohou je správne chlapcov 

motivovať a zlep-
šiť ich herný pre-
jav tak, aby mali 
radosť z hry a 
prinášali aj ra-
dosť našim fanú-
šikom. Pripravil som herný systém, ktorý 
je ideálny pre typológiu našich hráčov. Pre 
ofenzívu som zvolil systém 4-1-3-2 a pri 
defenzíve by sa prípadne prechádzalo na 
systém 4-1-4-1. Zloženie mužstva je varia-
bilné. Tvoria ho starší hráči, ktorí by už po-
maly chceli končiť so súťažným futbalom 

a hrať prípadne už len za starých pánov. 
Povedal by som, že základ kolektívu tvoria 
mladí hráči. Zohnali sme troch cudzincov 
(Argentína, Brazília a Paraguay), ktorí by 
mali oživiť našu hru. Majú 20 – 23 rokov a 
verím, že prispejú k dynamickému a rých-
lemu futbalu, aký máme v úmysle presa-
dzovať. Majú na vysokej úrovni individuál-
ne herné činnosti, ktoré môžu postupne 
odovzdávať i našim mladým hráčom.  
   S akým cieľom ideme do nového súťaž-
ného ročníka?  Ako som už povedal, chce-
me sa pohybovať vo vrchnej časti tabuľ-
ky. Chcem pripraviť chlapcov tak, aby po 
splnení určitých, najmä finančných pod-
mienok zo strany vedenia klubu, sa mohla 
Vrakuňa vrátiť tam, kde patrí. Môj zámer 
je dostať mužstvo do 3. ligy. Uvidíme, či sa 
mi to podarí v tomto ročníku, budúcom ale-
bo až v tom nasledujúcom. Hráči majú tiež 
túto ambíciu a uvidíme, ako sa bude súťaž 
a naše účinkovanie v nej vyvíjať od začiat-
ku. Keď budeme mať po prvých troch ko-
lách deväť bodov, tak budeme pokojnejší. 
Keď sa nám podarí vybaviť spomenutých 
troch hráčov tak, aby mohli hrať už od 
prvého zápasu, boli by sme výrazne posil-
není. Keď nie, tak verím, že ostatní hráči 
zvládnu štart do novej sezóny aj bez nich. 
   Pred novou sezónou sa novým trénerom 
stal Viliam Opálek, ktorý sa od začiatku 
vrhol s chuťou do práce, tak sa tešíme 
na výsledky jeho práce. Do novej sezóny 
sa po rokoch obnovil aj B-tím Vrakune, 
a tak budeme na našom štadióne vidieť 
opäť ešte viac futbalu, na čo sa tešíme. 
Na jeseň príde k oprave plotov na štadió-
ne a plánujú sa aj ďalšie rekonštrukčné 
práce, aby náš vrakunský štadión vyzeral 
o čosi krajšie. Ďakujeme vám za priazeň 
a veríme, že si nájdete cestu podporiť 
našich chlapcov, ako to bolo pri domácej 
výhre v prvom kole nad Veľkými Levármi 
v pomere 5:0  – povedal na margo najbliž-
šej sezóny prezident klubu Andrej Ravasz. 
  POĎME VRAKUŇA!!! 
             ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa - Pred sezónou 2019/2020...

ŠK Vrakuňa – predsezónny rozhovor s novým trénerom A – tímu
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Program:
Každý utorok od 18:00 - Partička 15+
Každá streda od 18:00 - tréning mladšie deti 
Každý štvrtok od 18:00 – tréning stršie deti
Nedeľa 29.9.2019 – turnaj staršie deti
Nedeľa 6.10.2019 – turnaj mladšie deti
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Malí Vrakunčania

bolo jedným z aktivít tradičných septembrových             hodov vo Vrakuni

V hodovú sobotu 7.septembra 
sme propagovali aj s krajskou 
organizáciou cestovného ru-
chu Bratislava Region  Tou-
rism  nový turistický produkt 
Danube Islands „Zažite Malý 
a Mošonský Dunaj“ a samot-
ný športový  Duatlon, ktorý 
bol zapojený do  tradičných 
športových aktivít, spojených 
s Vrakunskymi hodami. Na 
druhý deň, v nedeľu 8.septem-
bra predobedom bol samotný 

Vrakunský beh 2019 máme za sebou. 
Bol to siedmy ročník a pre veľa ľudí je 
číslo sedem šťastné číslo. Tak veríme, že 
to tak bolo aj pre všetkým účastníkov a, 
aj pre organizátorov. Ranné počasie pred 
behom vyzeralo nemilo, ale na šťastie 
sa čoskoro vyčasilo a niečo pre deviatou 
začali chodiť prví účastníci detských be-
hov. Tých rozcvičila detská skupina Mici 

a mňau. Následne sa spustili detské ka-
tegórie, ktorých sa zúčastnilo približne 
stovka mladých bežcov. Pre dospelých 
bola taktiež pripravená zohrievacia roz-
cvička v podaní bubnovej šou od skupiny 
Rytmika. Potom sa už mohlo pristúpiť ku 
štartu hlavného behu, ktorý odštartoval 
náš pán starosta Martin Kuruc.  Tento 
rok sa na štart postavilo rekordný po-
čet účastníkov, a to presne 205 Veľmi 
nás teší, že Vrakunský beh si pridáva 

do svojho bežeckého ka-
lendára čoraz viac ľudí . 
Každý jeden z nich si mo-
hol užiť krásnu trať, kto-
rá vedie po promenáde, 
cez modrý mostík, celým 
vrakunským lesíkom, kde 
sa trasa napája na lesnú 
cestičku, ktorá vyúsťuje 

pri ružinovskom cintorí-
ne. Tam bežcov čakala 
občerstvovačka, tam 
nabrali všetci duhý dych, 
znova za pomoci bunno-
vej šou, ktorá ich popo-
hnala smerom do cieľa. 
Túto trať si bežci veľmi 
pochvaľujú pre jej rôzno-
rodosť. Trať je dlhá 5km 
a tí, ktorí si ju chceli vy-

chutnať dvakrát sa pri registrácii prihlásili na 
10km. Po úspešnom dobehu si každý vyslú-
žil krásnu medailu. Pre tých najrýchlejších 
v daných kategóriách si organizátori pripra-
vili krásne sklené ocenenia. Po odovzdaní, 
moderátor pristúpil k poďakovaniu všetkým 
účastníkom a taktiež divákom. Vrakunský 
beh je už 3 roky súčasťou Vrakunskej hodo-
vej slávnosti, kde krásne dopĺňa bohatý ho-
dový  program. Vidíme sa o rok. Behu zdar. 
   Stanislav Koiš

Turisticko-športové podujatie Duatlon na       Malom Dunaji

Vrakunský beh už po siedmykrát
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Uplynul takmer rok od zaslania žiadosti Nadácii Volkswagen 
Slovakia, vďaka ktorej škola získala možnosť účasti troch 
učiteliek na akreditovanom vzdelávacom programe Techni-
ka hrou od základných škôl. Ide o projekt podpory a inovácie 
technického vzdelávania v MŠ a na primárnom stupni ZŠ. In-
tuitívne skúmanie pri hre môže pri správnom pedagogickom 
vedení viesť k inovácii. Cieľom projektu je preto tzv. aplikácia 
výskumne ladenej koncepcie vzdelávania, ktorá vedie deti k 
technickému poznaniu, rozvoju technického premýšľania, ale 
aj schopnosti riešiť rôzne technické, konštrukčné a používa-
teľské problémy.
Realizácia projektu sa začala už novembri 2018. V priebehu 
piatich workshopov pod vedením školiteľov z Pedagogickej fa-
kulty Trnavskej univerzity boli našim p. učiteľkám prostredníc-
tvom praktických aktivít objasnené princípy výskumne lade-

nej koncepcie vzdelávania. Pre školu získali metodiku spolu s 
pracovnými listami, sadu pomôcok na realizáciu aktivít, ako 
aj finančné prostriedky na zakúpenie ďalších pomôcok a os-
tatného spotrebného materiálu. V ďalších mesiacoch si žiaci 
3. a 4. ročníka na hodinách prírodovedy postupne vyskúšali 
nový spôsob technického vzdelávania pri riešení výskumne 
ladených otázok týkajúcich sa magnetizmu, elektrického prú-
du, rozpúšťania a topenia, merania sily a pod. Na Žiackom 
vedeckom dni dňa 24. júna, ktorý sa v našej škole uskutočnil 
už po piaty raz, na stanovištiach riešili aj ostatní žiaci školy 
technické výzvy ako napríklad ozubené kolesá, ťažisko, elek-
trostatika a magnetizmus, elektronická hra a i.
Projekt bol ukončený v júni, ale v rozvoji technického pre-
mýšľania našich žiakov hrou budeme  pokračovať aj v novom 
školskom roku..                       Mgr. E. Žilková, ZŠ Rajčianska

Ako je to možné? Jednoducho. Deti, kto-
ré sa prihlásili do golfového tábora, kto-
rý už  osem rokov organizuje Súkromné 
gymnázium na Vážskej ulici, sa o tom 
mohli presvedčiť. Pod dohľadom golfové-
ho trénera získali základy golfu, naučili 
sa golfovú etiku a horúce dni trávili na 
nádhernom   zelenom trávniku. Počas 
týždňa sa deti venovali aj iným aktivitám. 
Vymaľovali si „kochlíky“, do ktorých si 
potom vysiali bylinky, o ktoré sa  počas 
celého tábora starali, a nakoniec si ich 
odniesli domov. S hudobníkom strávili 
dve popoludnia, zaspievali si a mohli si 
aj zahrať na hudobných nástrojoch. K 
dispozícii mali aj telocvičňu, v ktorej sa 
im najväčšmi páčili veľké fitlopty, s kto-
rými sa dokázali výborne zabaviť. Počas 
horúcich dní mali k dispozícii skoro troj-
metrový bazén. K dobrému táboru patrí 
aj dobré jedlo. Deti začínali deň bohatou 
desiatou, obed si mohli vybrať z dvoch je-
dál a olovrant sa niesol v duchu zdravej 
výživy, lebo to bol melónik, hrozno, jabĺč-

ko, banán, pomaranč a podobné dobroty. 
V piatok čakalo deti zábavné dopoludnie 
vo vrakunskom lesoparku, kde rozdelení 
do družstiev riešili rôzne úlohy pomocou 
informačných tabúľ na náučnom chodní-
ku. Potom pomocou indície mali uhádnuť, 
kde sa nachádza poklad. To im niekedy 
dalo zabrať, ale nakoniec sa to vždy skon-
čilo úspešne a sladké odmeny sa mohli 
rozdať. Každý si odniesol aj malý darček, 
ktorý sa bude hodiť do školy. Po návrate z 
lesa bola opekačka. Každý si na ražníku 
opiekol klobásku, a na deke pod stromom 
si ju s kamarátmi vychutnal s chlebíkom 
, horčicou alebo kečupom. Zaujímavé je, 
že niektoré deti boli v našom tábore už 
niekoľkokrát, alebo vystriedali dva turnu-
sy v jednom roku. Vždy nás poteší, keď 
odchádzajú spokojné s tým, že na budúci 
rok sa tu určite stretnú znova. To je pre 
organizátorov najlepšia odmena a už te-
raz sa tešíme na ďalší golfový tábor.

         Súkromné Gymnázium na Vážskej

Malí Vrakunčania
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bolo jedným z aktivít tradičných septembrových             hodov vo Vrakuni

Duatlon, ktorý ponúkol návštevní-
kom zdarma  kombináciu využitia bi-
cyklov a lodí na Malom Dunaji. Pod-
ujatie Duatlon slúžilo ako upútavka 
pre  zviditeľňovanie turistického  
produktu Danube Islands „Zažite 
Malý a Mošonský Dunaj“ , začínajú-
ceho práve vo Vrakuni. Podujatie 
Duatlon na Malom Dunaji  je jednou 
z aktivít, ktorú združenie Slovenský 
dom Centrope realizuje vo schvále-
nom projekte Danube Islands.  
    Stanislav Koiš 

Technika hrou na ZŠ Rajčianska

Turisticko-športové podujatie Duatlon na       Malom Dunaji

Vo Vrakuni na golfe
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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

Vŕbová                                                                                                         
Jedľová                                                                                                       
Jedľová ul.2 – roh

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

Dňa 28.10. pondelok

Dňa 29.10. utorok

Dňa 30.10. streda

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

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

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

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

Dňa 4.11. pondelok

Dňa 5.11. utorok

Dňa 6.11. streda

Dňa 7.11. štvrtok

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

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

Anízová ul.                                                                                                
Podpriehradná ul.                                                                                  
Majerská za koľajnicami – záhrady

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

Dňa 11.11. pondelok

Dňa 12.11. utorok

Dňa 13.11. streda

Dňa 14.11. štvrtok

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

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

Dňa 18.11. pondelok

Dňa 19.11. utorok

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.   
             MÚ Vrakuňa

Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

h:


