
Ročník VII • Apríl 2018 • NepredajnéRočník VII • Apríl 2018 • Nepredajné

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Autor fotografie: Tomáš SemanAutor fotografie: Tomáš SemanJar v lesoparkuJar v lesoparku



2

Milí Vrakunčania,

Apríl je bláznivý, to určite poznáte. Prvý apríl je deň, keď vám odpustia vaši blízki 
hlúpe žartíky, od drobných a nevinných až po tie kanadské. Záleží od vašich 
priateľov, kolegov či rodinných príslušníkov, aký majú prah citlivosti na humor. 
Apríl bude teraz pre mňa mojím alibi. Trošičku vám pootvorím tajné dvierka 
do kuchyne starostov.
Zastupujem vás ako mestský poslanec aj na úrovni mesta. Robím to 
s vášňou pre vec a vždy bojujem ako lev za záujmy Vrakune. Ale som 
len človek a moji kolegovia starostovia tiež. Takže občas si medzi 
sebou povieme, čo od nás ľudia chcú. A nie vždy sú to veci, ktoré 
dokážeme splniť, aj keby sme veľmi chceli. Mám vlastný rebríček 
troch najlepších požiadaviek za ostatný rok.
Prvou je žiadosť o potrestanie holuba, ktorý opakovane vykonal po-
trebu na jednu dámu. Žiada exemplárny trest, aby aj ostatné holuby 
vedeli, že toto sa nerobí. Dokonca sú k dispozícii aj presné súrad-
nice, kde to tento konkrétny jedinec celé spáchal. Ona dáma tiež 
žiada písomné ospravedlnenie a prísľub, že sa to už nestane. Žiaľ, 
nikto nemal odvahu spýtať sa, či sa má ospravedlniť ten holub, alebo len 
starosta.
Dvojka je pomerne nudná. Teda len na úvod. Klasicky susedský spor, ktorý je vlastne banálny. Sused príšerne chrápe. 
Je to s ním na nevydržanie a treba niečo spraviť. Pán sťažovateľ roky mlčal, ale pohár jeho trpezlivosti pretiekol. Pointa 
je však úžasne jednoduchá. Sused býva na druhej strane cesty. Dva prúdy a premávka však nedokážu zabrániť hlu-
ku. Osobne nezávidím kolegovi, lebo sťažovateľ píše v priemere 10 sťažností mesačne. Všetko písané na stroji a minimál-
ne tri strany hutného textu. Ak by to bol román, už je dávno hotový. A sťažovateľ trvá na svojom, „lebo pravda je na jeho 
strane“ – čo je argument, ktorý je v zásade nepriestrelný.
Trojka opäť mieri do ríše fauny. Ide o včely. Áno, včielka je hlavný hrdina. Tie paradoxne neútočia, ani nechrápu. Ale nie-
ktorým občanom prekáža, že ich má v záhrade veľa, iným zase, že v tej jeho záhrade vôbec nebzučia.
No bez mučenia, priznám sa, toto naozaj my starostovia ovplyvniť nevieme. Akokoľvek by sme chceli pomôcť, na toto 
sme krátki. Ale poviem vám, čo naozaj ovplyvniť viem. Viem si totiž predstaviť našu pešiu zónu ako moderné miesto plné 
zelene. Miesto, kde sa dá posedieť, dať si v príjemnom prostredí kávičku či len tak „poklábosiť“ so susedmi. Jednoducho 
si v zmätku dňa urobiť prestávku či chvíľu pre seba. Verím, že na túto zmenu budeme potrebovať asi mesiac. Ale viem si 
to predstaviť. A ak teraz čítate naše noviny, tak sa to už deje. Prosím o vašu zhovievavosť, mesiac prác sa nám všetkým 
bohato zúročí.
Tiež si viem predstaviť, že budeme mať jedno úžasné ihrisko. Pre každého. Udržiavané, moderné, plne funkčné a pre 
nás Vrakunčanov, samozrejme, zadarmo. Basketbal, futbal, hokejbal, plus niečo pre našich najmenších. Tiež si to viem 
predstaviť. A ak práve čítate naše noviny, už sme začali aj túto akciu.
A, samozrejme, by som rád videl ešte pár herných prvkov na našom ihrisku v lesoparku.
Ešte možno jedno prekvapenie na záver. Naozaj som presvedčený, že si to my Vrakunčania zaslúžime. Vydržali sme spolu 
tri ťažké roky šetrenia a podarilo sa nám usporiadať si financie. Prikrývame sa tak dlhou perinou, ktorú naozaj máme. 
Toto už nie sú sny, ktoré som kedysi mal.
Teraz už je to realita, a to vďaka dôvere, ktorú ste do mňa vložili. A ja si túto vašu dôveru nesmierne ctím a vždy si ju aj 
ctiť budem.
Milí moji Vrakunčania, záver môjho príhovoru by som chcel okoreniť výstižným citátom známeho ruského spisovateľa 
Antona Pavloviča Čechova: „Človek je tým, v čo verí.“

Príhovor starostu

 blízki 
ašich
mor. 
ka 
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Aktuálne

Slovenská republika sa prostredníctvom 
Štatistického úradu SR zapojila do realizá-
cie Zisťovania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU SILC) v rámci 
projektu európskych štatistických zisťova-
ní. Svojím obsahom a zameraním nadväzu-
je na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli 
uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 
2005 až 2017. Cieľom projektu je vytvoriť 
spoločný rámec na systematickú tvorbu 
štatistík krajín Európskej únie o príjmoch 

a životných podmienkach domácnosti.
Zisťovanie sa uskutoční od 9. apríla do 
26. júna 2018. V tomto období vybrané 
domácnosti aj v Mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa navštítvi pracovník poverený 
funkciou anketára, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach osobitných po-
verením. Všetky informácie a názory, ktoré 
im v rámci tohto zisťovania domácnosti 
poskytnú, budú chránené, nezverejňujú sa 
a slúžia výlučne na štatistické účely.  red

Oznam

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analý-
ze vody v našich studniach vo Vrakuni. V pr-
vom kole bolo vybraných 20 studní, ktoré 
Ministerstvo životného prostredia SR otes-
tuje. Podľa lokalít spoločne mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 
20 miest v celej Vrakuni. Všetky výsledky 
a aktuálne informácie nájdete na stránke 
www.vrakuna.sk, sekcia informácie o sklád-
ke chemického odpadu vo Vrakuni alebo na 
www.minzp.sk/vrakuna/. red

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 Vrakune tento rok 
zmizlo 18 vrakov
Vrakuňa od začiatku tohto roka prostred-
níctvom svojej zazmluvnenej odťahovej 
služby a mestskej polície odstránila 
z parkovísk 18 nepojazdných vozidiel. 
O viaceré autá majitelia už neprejavili zá-
ujem. V tejto činnosti bude Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa pokračovať. Zoznam 
odstavených vozidiel nájdete na www.
vrakuna.sk. Svoje podnety môžete nahla-
sovať na adresu vraky@vrakuna.sk.  red

Na februárovom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili návrh na vykonanie 
prieskumu zdravotnej spôsobilosti zeleniny, ovocia a zemín v záhradách v Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Zoznam odberných miest stanoví komisia pre územný rozvoj 
a životného prostredia. Občania, ktorí budú mať záujem, sa môžu prihlásiť na odber 
vzoriek zeleniny a ovocia. Odber sa bude vykonávať výhradne v katastrálnom území 
Bratislava-Vrakuňa v stanovenom termíne, o ktorom vás budeme informovať. Bližšie 
informácie budú zverejnené na webovej stránke www.vrakuna.sk.  red

Preskúmame zeleninu

Príroda sa po zime prebúdza a Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa začala s plánova-
nou výsadbou stromov v lesoparku. V prie-
behu prvého aprílového týždňa sa vysadi-
lo 52 nových stromov. Finančne prispel aj 
miestny poslanec Tomáš Galo, ktorý pomo-
hol vysadiť 22 briez, za čo mu ďakujeme. 
Ďalej sa vysadilo 30 kusov ihličnatých 
stromov, ktoré príjemne oživili lesopark.

Jarné upratovanie

Vo Vrakuni od marca sa uskutočňuje aj 
jarné upratovanie. Postupne v celej mest-

skej časti boli pristavené veľkokapacitné 
kontajnery, ktoré slúžia na objemný a zele-
ný odpad. Pracovníci VPS postupne čistia 
všetky komunikácie, chodníky, trávnaté 
plochy, detské ihriská a všetky pozemky 
v správe Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa. V upratovaní bude mestská časť po-
kračovať naďalej. Prosíme o trpezlivosť, 
všetky podnety od občanov mestská časť 
promptne rieši.

Ďakujeme ľuďom z Občianského zdru-
ženia Hrušov, ktorí zorganizovali upra-
tovaciu brigádu, a pomohli tak vyčis-
tiť našu Vrakuňu.

Ďakujeme aj dobrovoľníkom na čele 
s p. Janou Marcinekovou, ktorí zorga-
nizovali brigádu a spoločne upratali 
Dvojkrížnu a Kazanskú ulicu. Aj vďa-
ka týmto občanom je naša Vrakuňa 
čistejšia a krajšia.

 red

Nové stromy v lesoparkuNové stromy v lesoparku
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Horúca téma

V minulom čísle Vrakunských novín sme vás 
informovali, čo všetko sme od začiatku roka 
pre vás urobili. Teraz vás chceme oboznámiť 
s tým, čo pripravujeme. Plánov ma mestská 
časť mnoho, veríme, že sa nám ich podarí 
všetky zrealizovať do úspešného konca.

Multifunkčné ihrisko na Hnileckej

Na dlhoročne zanedbávanej ploche vznikne 
hokejbalové, basketbalové a futbalové ihrisko. 
Ihrisko bude spĺňať všetky požiadavky moder-
ných čias a pre všetkých Vrakunčanov bude 
zadarmo. Realizácia ihriska vznikla aj vďaka 
finančnej pomoci rodiny Kušíkovcov, ktorá 
projekt financuje. Ďakujeme za podporu.

Verejné toalety v lesoparku

Už v letných mesiacoch pribudne v lesopar-
ku verejná toaleta, konkrétne v časti, kde sa 
nachádza detské ihrisko.

Nové osvetlenie na Vŕbovej ulici

Postupne vymieňame a dopĺňame osvetle-
nie v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Bezbariérové prechody

Rozširujeme počet bezbariérových priecho-
dov hlavne v lokalitách, kde je zvýšený po-
hyb chodcov.

Areál MŠ Bodvianska

Konečne je tu jar a môžeme začať s rekon-
štrukciou a výstavbou detských ihrísk. Za-
čali sme s materskými školami. V materskej 
škole na Bodvianskej sme postavili vláčik, 
preliezačku v tvare lode a preliezačku so 
šmykľavkou a lezeckou stenou. V materskej 
škole na Hnileckej opravíme staré pieskovis-
ko, osadíme sedačky na betónové obruby 
a nové zakrývateľné pieskovisko.

Dotácia na telocvične

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa požiadala 
o dotáciu na rekonštrukciu všetkých telo-
cviční v základných školách vo Vrakuni.

Náučný chodník v lesoparku

Postupne rozšírime náučný chodník aj do 
Vrakunského lesoparku. Obyvatelia sa budú 
môcť poučiť o faune a flóre, ktorá sa nachá-
dza v našom lesoparku.

Zrekonštruované detské ihriská

Na prelome mesiacov máj a jún zrekonštru-
ujeme obľúbené ihriská na Kríkovej, kde 
pribudne tunel na preliezanie a pružinová 
hojdačka. Na detskom ihrisku na Šíravskej 
pri materskej škole odstránime staré a kon-
štrukčne chybné preliezačky kvôli bezpeč-
nosti a pre vrakunské deti osadíme prelie-
zaciu lanovú zostavu a kolotoč. Na detskom 
ihrisku Stavbárska – Poľnohospodárska 

pokračujeme vo výstavbe ihriska, pribudne 
tu väčšia preliezacia zostava s dvomi vežič-
kami, šmykľavkou a lezeckou stenou a pre 
menšie deti balančný rebrík.

Pešia zóna

Okrem revitalizácie Vrakunského lesopar-
ku sme sa pustili do revitalizácie zelene na 
pešej zóne. Začali sme postupne s vymieňa-
ním povrchov a zelene. Zdravú zeleň sme po-
nechali a dúfame, že nová výsadba stromov 
a kríkov sa vám bude páčiť.

Nové zberné hniezda

V spolupráci so spoločnosťou OLO, a. s., 
chystáme na vybraných miestach nové zber-
né hniezda s umiestnením polopodzemných 
kontajnerov na separovaný odpad.

 red

V minulom čísle Vrakunských novín sme vás pokračujeme vo výstavbe ihriska pribudne

Čo pre vás chystámeČo pre vás chystáme
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Horúca téma

Chcete vedieť čo sa deje vo Vrakuni? 
Mestská časť spustila aplikáciu Vra-
kuňa, ktorá je pre všetkých obyvate-
ľov zadarmo. Cez mobilnú aplikáciu 
máte informácie o novinkách, aktivi-
tách a podujatiach vo Vrakuni vždy po 
ruke.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa usta-
vične hľadá možnosti, ako čo najefek-
tívnejšie informovať svojich občanov 
o dianí. Preto vytvorila aplikáciu, ktorú 
si jednoducho stiahnete do svojich mo-
bilných telefónov. Aplikácia je zadarmo 
a je dostupná pre operačné systémy iOS 
a Android. Úsilím autorov bolo vytvoriť 
ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu 
pre všetky vekové kategórie občanov. 
Formou bleskových správ budete infor-
movaní notifikáciami o novinkách, ozna-
moch, organizovaných športových či spo-
ločenských akciách rýchlo a jednoducho. 
Ak chcete mať všetky dôležité aktuálne 
informácie na jednom mieste stále po 
ruke, aplikácia Vrakuňa je tu pre vás.

„Smartcities je téma, ktorá sa v ostat-
nom čase objavuje v médiách mimo-
riadne často. Keď si však túto tému 
rozmeníme na drobné, tak malou spo-
ločnou chybičkou krásy je skutočnosť, 
že do praxe sa nedostane prakticky 
vôbec nič. Aj preto ma fakt, že sme do-
kázali realizovať túto aplikáciu, mimo-
riadne teší,“ povedal starosta Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc.
 red

Stiahnite si Vrakuňu do svojho mobilu

Starosta mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa Martin Kuruc sa spolu so zástup-
cami vedenia Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti a vedenia spoločnosti 
Bionergy zúčastnil ukážky technológie 
a zariadenia proti šíreniu nebezpečných 
zápachov z čističky odpadových vôd 
v Banskej Bystrici.
Takúto technológiu má v pláne Bratislav-

ská vodárenská spoloč-
nosť nainštalovať aj vo 
vrakunskej čističke odpa-
dových vôd, aby aj našim 
občanom zápach nezne-
príjemňoval bývanie a ži-
vot.
Táto technológia po-
chádza z Francúzska, 
je etablovaná v 30 kra-
jinách sveta a v 3 000 
podobných zariadeniach. 
Hlavnými zložkami spôso-
bujúcimi zápach vznika-

júci pri čistení odpadových vôd sú sírovo-
dík, nižšie mastné kyseliny a ich deriváty, 
amoniak a merkaptány. Mechanizmus 
odstraňovania zápachu spočíva v neutra-
lizácii pachových látok, nie v ich masko-
vaní. Obyvatelia sú veľmi spokojní, lebo 
po inštalácií tejto technológie sa zápach 
nešíri ďalej do okolia. Starosta Vrakune 
bude rokovať s vedením Bratislavskej vo-

dárenskej spoločnosti, aby už v letných 
mesiacoch tohto roka bola táto technoló-
gia namontovaná aj na našu čističku od-
padových vôd.
Ústredná čistiareň odpadových vôd vo 
Vrakuni sa začala budovať v roku 1975, 
výstavba sa ukončila v roku 1982 a v tr-
valej prevádzke je od roku 1990. Ide 
o komunálnu mechanicko-biologickú ČOV 
s vlastným kalovým a plynovým hospodár-
stvom. Čistí odpadové vody z ľavobrežnej 
časti Bratislavy a okolitých obcí s počtom 
ekvivalentných obyvateľov 650 000. red

Vrakuňa bez nepríjemného zápachu

Ďakujeme Tomá-
šovi Semanovi, 
ktorý je autorom 
fotografie na 
titulnej strane 
našich novín.
Tomáš je Vrakun-
čan a šikovný 
fotograf, ktorý 
rád objektom 
zachytáva krásy 
našej Vrakune. 
Ďakujeme. red
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Z histórie

Obľúbeným miestom na oddych a prechádz-
ku sa pre Vrakunčanov neodmysliteľne stal 
Vrakunský lesopark. Súčasný lesopark vzni-
kol až začiatkom 90. rokov 20. storočia. Vzni-
kol v časti priestoru, ktorý bol zalesneným 
lesným potrastom. Tento les mal pôvodne 
na starosti lesník, ktorý býval v horárni na 
okraji lesa. Lesník sa staral o les a aj o lesnú 
škôlku, v ktorej sa pestovali sadenice na do-

sadenie lesa. V 50. rokoch 20. storočia bol 
lesníkom Ján Vida, ktorý zároveň pracoval 
vo vodárni vo Vrakuni.

V súčasnosti môžeme v lesoparku vidieť 
rôzne cudzokrajné dreviny, a to aj vďaka po-
stupnej revitalizácii Vrakunského lesoparku.
Nových návštevníkov lesoparku prekva-
pí niekoľko betónových studní rozmiest-

nených na celom území lesoparku. Tieto 
studne sa zdajú byť odstrašujúce a zároveň 
nebezpečné, ale vďaka nim vďačíme za 
to, že toto územie sa nerozparcelovalo na 
stavebné pozemky. Studne, ktoré sa na-
chádzajú v priestore lesoparku, v minulosti 
súviseli s priľahlou budovou vodárne (Bre-
zová ul. č. 6), ktorá patrila podniku Dynamit 
Nobel (Chemické závody Juraja Dimitrova, 
Istrochem). Územie terajšieho lesoparku sa 
v minulosti bralo ako ochranný les pre vra-
kunskú vodáreň.
Podnik Dynamit Nobel v Bratislave vznikol 
v roku 1873 v miestach medzi Račianskou 
a Vajnorskou ulicou. Továreň vyrábala vý-
bušninu dynamit, neskôr aj iné výbušniny 
ako pušný prach, patróny pre armádu ako aj 
umelé vlákno.

História vodárne vo Vrakuni siaha do čias 
Rakúsko-uhorskej monarchie do roku 
1915, keď sa začalo s jej výstavbou.

Vodáreň, respektíve strojovňu s bytmi pre 
pracovníkov vodárne postavili na vyvýšenom 
mieste pri Vrakunskom lese (Brezová ul. č. 6.).
Na území súčasného lesoparku, ako aj v pri-
ľahlej neudržiavanej časti, bolo postavených 

Lesopark a vodáreň vo Vrakuni
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osem betónových prijímacích stud-
ní. Z týchto studní sa tlačila voda 
podtlakom do zbernej studne, kto-
rá sa nachádzala v areáli vodárne. 
Technickou zaujímavosťou je, že 
v samotných prijímacích studniach 
sa nenachádzali čerpadlá.
Vo vodárni, v strojovni boli zabudo-
vané veľké čerpadlá, ktoré potom 
zo zbernej studne tlačili vodu pod-
zemným potrubím až do fabriky do 
veľkého vodojemu.
V roku 1919 bola vedľa vodárne 
postavená ďalšia budova, ktorá slú-
žila ako záložňa s dieselovými čer-
padlami (Brezová ul. č. 8). Objekty 
vodárne stavala známa bratislav-
ská stavebná firma Pitte – Brau-
sewetter.

Budovy stavali podľa vtedajších 
moderných technológií a moder-

ných stavebných procesov. Na 
stavbu používali väčšinou betón.

Voda čerpaná z Vrakune sa do pod-
niku dodávala nepretržite 24 hodín 
denne. Vodáreň vo Vrakuni bola zá-
roveň v sústave s podobnou vodár-
ňou v Prievoze.
Pravdepodobne niekedy v tomto 

období sa postavila aj pomocná 
rozvodňa, ktorá sa v súčasnosti na-
chádza v záhradkárskej lokalite na 
Brezovej ulici.
Po roku 1940 sa postavila vedľa vo-
dárne funkcionalistická budova elek-
trickej rozvodne, pretože sa už elek-
trický prúd prestal dodávať z mesta.
Keďže sa voda dodávala do podni-
ku nepretržite, vo vodárni pracovali 
traja strojníci na zmeny. Strojníci 
s rodinami bývali v objekte vodárne 
na poschodí. V roku 1945 nastúpil 
ako strojník do vodárne Ján Oravec, 
ktorý mal na starosti aj jej údržbu. 
Ďalší strojníci, ktorí v tom čase 
pracovali vo vodárni, boli Ján Vida 
a pán Nemeš.
Vodáreň v Prievoze neskôr prebrala 
100 % funkciu na zásobovanie zá-
vodu vodou a vodáreň vo Vrakuni 
slúžila už len ako záložná. Fungova-
la do 70. rokov 20. storočia. Na vte-
dajšie časy to bola technicky veľmi 
vyspelá prevádzka. Pre Vrakuňu má 
aj historický význam vzhľadom na 
to, že ide o prvú technickú stavbu 
postavenú vo Vrakuni. V súčasnosti 
sú objekty bývalej vodárne v súk-
romnom vlastníctve.

Ing. Tomáš Galo, Tomáš Fedas
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Aktuálne

Aj vy môžete spolurozhodnúť o tom, kam pôjde 
časť z rozpočtu Vrakune. V rozpočte mestskej 
časti sme na občiansky rozpočet spolu s po-

slancami vyčlenili 20 000 eur.

Cieľom Občianskeho rozpočtu je vytvoriť pre oby-
vateľov mestskej časti Vrakuňa priestor
spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňa-
nie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať
ich do verejného života a diania, modernizovať 
správu verejných vecí, zvýšiť efektívnosť,
legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejné-
ho rozhodovania a obmedziť neželané javy
ako klientelizmus a korupciu. Hlasovania sa môže 
zúčastniť každý obyvateľ Mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa. Hlasovať môžete v každej kategórii 
maximálne za dva projekty. Hlasovací formulár 
nájdete na internetovej stránke www.vrakuna.sk. 
Hlasovať môže každý obyvateľ s trvalým pobytom 
v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý dosia-
hol vek 15 rokov. Hlasovať možno aj osobne a to 
v cez podateľňu preukázaním sa identifikačným 
dokladom.

Od apríla môžu ľudia na cestovnom pri jazdách z Vrakune, Podunajských Bis-
kupíc či ostatných satelitov v okolí Bratislavy pri ceste do hlavného mesta ušet-
riť nemálo peňazí.

Vlaky spoločnosti RegioJet, ktoré premávajú z bratislavskej hlavnej stanice smerom 
na Komárno, sa totiž stali súčasťou integrovaného dopravného systému. Po novom 
tak môžu zákazníci žlté vlaky v rámci Bratislavy využívať ako mestskú hromadnú 
dopravu. V praxi to znamená, že si na RegioJet už nemusia kupovať špeciálne líst-
ky, ale postačí im štandardná električenka (predplatný cestovný lístok) či lístok na 
MHD. V Bratislavskom kraji tak ide o ďalšieho dopravcu, kde môžu cestujúci využí-
vať električenku či klasické lístky na mestskú hromadnú dopravu. Súčasťou integ-
rovaného systému je okrem RegioJetu aj Dopravný podnik Bratislava, Železničná 
spoločnosť Slovensko a Slovak Lines, ktorý prevádzkuje prímestské autobusy.
V integrovanom systéme bude premávať nová linka RegioJetu S70. Počas doprav-
ných špičiek pracovných dní bude jazdiť trikrát za hodinu, teda v priemere každých 
dvadsať minút. Mimo nich a cez víkendy bude jazdiť raz za hodinu. RegioJet upozor-
ňuje, že jeho vlaky v rannej špičke nepôjdu presne každých dvadsať minút. Intervaly 
odchodov môžu byť rôzne. Najprv sa môže stať, že súpravy z hlavného mesta odídu 
po desiatich minútach, potom môže nasledovať dlhšia prestávka. Odjazd vlakov 
bude závisieť od toho, ako bude voľná koľaj z Bratislavy smerom na Dunajskú Stre-
du. Ide totiž o jednokoľajku, na ktorej jazdia okrem vlakov RegioJetu aj nákladné 
vlaky.

Starosta požiadal o zvýšenie kapacít vlakov

Prvé dva týždne zapojenia železničného úseku medzi Kvetoslavovom a bratislav-
skou hlavnou stanicou do integrovanej dopravy sa ukázali výhodné, špeciálne pre 
obyvateľov Podunajských Biskupíc a Vrakune. Uviedol to starosta Martin Kuruc, kto-
rý tiež potvrdil, že sa usiluje o zvýšenie prepravných kapacít na tomto úseku.

„Ľudia si pochvaľujú, že vďaka novej možnosti cesta do práce či 
z práce domov trvá dvadsať minúť a nemusia hodinu tráviť v koló-

ne. Upozorňujú však na to, že vlaky sú preplnené a súčasné kapaci-
ty nestačia,“ bilancoval prvé odozvy starosta Vrakune.

O riešenie už požiadal ministra dopravy Árpáda Érseka.

„Keďže práve ministerstvo si objednáva výkony spoločnosti RegioJet 
na trati Komárno-Bratislava, ktorej súčasťou je aj integrovaný úsek, 
napísal som pánovi ministrovi list so žiadosťou, aby bol buď znížený 
interval spojov v čase špičky z 20 na povedzme 10 minút, alebo boli 

posilnené súpravy na týchto linkách o ďalšie vozne,“ informoval Kuruc.
 red

Hlasujte
za občiansky
rozpočet

Termín uzávierky hlasovania je 31. 5. 2018

Projekty zaradené do hlasovania:

Sociálne veci:
• Kurz IT zručností pre seniorov
• Sociálna výdajňa

Kultúra:
• Dobré knihy pre život
• Vianočné osvetlenie na ul. Dvojkrížna a Kazanská
• Letné kino, divadlo

Šport
• Preskoky so švihadlom
• Letné cyklo-podujatia pre rodiny a mládež
• Vrakunská jedenástka
• Rozšírovanie pumptracku a jeho údržba
• Nakreslenie čiar na ihriskách

Životné prostredie
• Psie toalety
• Odchyt holubov
• Informačné tabule o zvieratách, stromoch a odpa-
doch
• Toaleta v lesoparku
•  Pravidelné upratovanie verejných priestran-

stiev za pomoci obyvateľov Vrakune
• Sadenie stromov s jedlými plodmi  red

Stačí električenka
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INZERCIA

Za prvé dva mesiace roku 2018 bolo na 
danom území spáchaných 26 trestných či-
nov, z ktorých bolo 18 objasnených, čo je 
69,23 percenta.
V minulom roku policajti z Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v Bratislave II 

(OR PZ v BA II) na základe 
oznámenia alebo na základe 
vlastnej činnosti zasahovali 
v objekte Pentagon a v jeho 
okolí 565krát.
V januári tohto roku tu vy-
konali 12 výjazdov a vo feb-
ruári zase 24 výjazdov. „Na 
obvodnom oddelení PZ Bra-
tislava-Vrakuňa bolo v roku 
2017 evidovaných celkovo 
74 prípadov nedovolenej 
výroby omamných a psy-
chotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich drža-
nia a obchodovania s nimi. 
Z tohto počtu bolo v 49 prí-
padoch zastavené trestné 
stíhanie. V 19 prípadoch 
bolo vznesené obvinenie 
konkrétnej osobe a šesť prí-
padov bolo odovzdaných na 
odbor kriminálnej polície OR 
PZ v BA II z dôvodu vecnej 

príslušnosti,“ povedal p. Pažický, riaditeľ 
OR PZ v BA II.
Riaditeľ okresného riaditeľstva PZ v Brati-
slave II a jednotliví funkcionári okresu sa 
pravidelne zúčastňujú zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva, stretnutí starostov s ob-

čanmi, ako aj samostatne. Riešia pritom 
bezpečnostnú situáciu, verejný poriadok 
a problémy občanov, s ktorými sa obrá-
tili na vedenie mestskej časti alebo jed-
notlivých poslancov a ktorých riešenie je 
v kompetencii Policajného zboru.
O bezpečnosť vo Vrakuni sa stará 22 prí-
slušníkov polície obvodného oddelenia PZ 
SR, čo je o päť menej, ako je plánovaný 
stav, dodal Pažický.

Upratovanie okolo Pentagonu

Vo Vrakuni sa pravidelne organizuje aj ta-
kzvaný okrúhly stôl, na ktorom zástupco-
via samosprávy za podpory starostu mest-
skej časti Martina Kuruca, štátnej polície, 
mestskej polície a občianskych združení 
už štvrtý rok systematicky hľadajú riešenia 
na zlepšenie bezpečnostnej situácie.
Starosta Martin Kuruc popri stretnutiach 
a spolupráci s políciou vyvinul niekoľko 
ďalších aktivít na zlepšenie stavu v okolí 
Pentagonu – upratovanie okolia bytovky. 
Od Apríla na mieste pôsobí aj súkromná 
bezpečnostná služba, ktorá pomáha pri 
dodržovaní poriadku v danej lokalite.

plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ OR PZ v BA II.

Aktuálne

Hlavné mesto bude mať čoskoro ďalšiu 
novinku, teraz v segmente odpadového 
hospodárstva.

V areáli bratislavskej spaľovne odpadu 
vzniká nová triediaca linka, ktorá bude 
prvou svojho druhu na Slovensku a jed-
nou z najmodernejších v Európe. Bude 
využívať najnovšie technológie, vrátane 
optického rozpoznávania a automatic-

kého vytrieďovania pomocou vzducho-
vých dýz.
Nová triediaca linka sa buduje v priesto-
roch bývalého dotrieďovacieho závodu 
bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle. 
Linku realizuje a bude prevádzkovať spo-
ločnosť Vassal EKO a bude určená pre 
plasty a papier, teda triedený odpad zo 
žltých a modrých zberných nádob.

Hlavným prínosom novej separačnej lin-
ky bude automatické rozpoznanie kon-
krétneho typu odpadu (kartón, papier, 
priehľadné plastové fľaše, plastový obal 
od kozmetiky, nápojový kartón a pod.), 
jeho veľkosti, farby či umiestnenia na 
páse. Po rozpoznaní tento odpad vzdu-
chové dýzy presunú do príslušného kon-
tajnera.
Nová separačná linka bude predsepa-

rovaný odpad presne a rýchlo dotrie-
ďovať, pričom dokáže spracovať až tri 
tony odpadu za hodinu. Toto nové mo-
derné riešenie už čoskoro poskytne aj 
interaktívnu platformu na spoločné vy-
mieňanie si údajov s hlavným mestom 
a jeho jednotlivými mestskými časťami.
Spustenie skúšobnej prevádzky novej 
separačnej linky očakávame na konci 
mája 2018.

OLO,a.s.

Bratislava buduje nové smart riešenie

Za prvé dva mesiace roku 2018 bolo na príslušnosti “

INZERCIA

V bratislavskom Pentagone
zasahovali policajti viac ako 500×
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Kultúra vo Vrakuni

Kultúrne leto štartujeme
Jánskym pivným festivalom v lesoparku!
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje počas leta naozaj bohatý kul-
túrny program pre všetkých Vrakunčanov. Tešiť sa môže mládež, rodičia, 
seniori a v neposlednom rade deti.
Kultúrne leto vo Vrakuni štartuje Druhým ročníkom Jánského pivného festi-
valu v lesoparku už 23. 6. 2018, ktorý minulý rok zažil úspešnú premiéru. 
Vyvrcholí tradičnou Vrakunskou hodovou slávnosťou v septembri na nábreží 
Malého Dunaja v dňoch 7. – 9. 9. 2018. Medzitým budú môcť Vrakunčania za-
žiť letné divadielka a cvičenie, a to pre všetkých zadarmo. O všetkých akciách 
a novinkách vás budeme informovať v ďalšom čísle Vrakunských novín a na 
webovej stránke www.vrakuna.sk, FB konte a v aplikácii Vrakuňa. Tešíme sa na 
leto vo Vrakuni. red

Tanečná zábava každý
prvý štvrtok v mesiaci
Ak chcete svoj dennodenný stereotyp „narušiť“ 
príjemnou zábavou, zatancovať si so svojou po-
lovičkou alebo s kamarátmi, tak toto podujatie je 
práve pre vás. Každý prvý štvrtok v mesiaci patrí 
už tradične Vrakunskej tanečnej zábave, keď sa 
v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici 
tancuje od 17.00 do 21.00 hod. Do tanca hrá 
skupina Party Time a vždy je o zábavu postarané. 
Vrakunská tanečná zábava potrvá do mesiaca 
jún a po letnej prestávke bude pokračovať od ok-
tóbra do decembra. red

Dňa 22. marca starosta Martin Kuruc a po-
slanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
slávnostne otvoril zrekonštruovanú knižni-
cu a privítal deti v nádherných vynovených 
priestoroch. Na prvú besedu prišiel spiso-
vateľ a hudobník Braňo Jóbus, ktorý poroz-
prával, ako písal svoje knihy. Každú svoju 
detskú knihu predstavil pesničkou. A kto 
ešte nepozná knihy Branislava Jóbusa, 
v našej novej knižnici si ich môže všetky 
vypožičať.
Na otvorenie knižnice prišla aj široká verej-
nosť, ktorá neskrývala nadšenie z nových 
a rozšírených priestorov. Všetkých prítom-
ných zaujal detský kútik, o ktorý sa posta-

rali šikovní sprejeri. Odporúčame všetkým, 
aby prišli a sami posúdili novú vrakunskú 
knižnicu.
V priebehu roka sa knižnica uchádzala 
o dotáciu cez Fond na podporu umenia. Vy-
pracovala projekt Obnova vybavenia na uk-
ladanie knižničného fondu a jeho ochrana. 
Podarilo sa získať dotáciu 2 000 eur, za kto-
ré sa zakúpilo 12 regálov do oddelenia pre 
mládež a dva sedacie vaky. Nákup nových 
titulov do fondu knižnice bol v sume 3 900 
eur. Prírastok fondu tvorilo 855 titulov (433 
kúpa, 422 dar). Knižnica odoberala aj 15 
titulov periodík. Celkový stav knižničného 
fondu je vyše 32 tisíc zväzkov. red

Otváracie hodiny
Deň Výpožičná doba
Pondelok 13,00 – 18,00
Utorok 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Streda 13,00 – 18,00
Štvrtok 13,00 – 16,00
Piatok 13,00 – 16,00

Slávnostné otvorenie
novej knižnice
Slávnostné otvorenie
novej knižnice
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Aktuálne

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto 
mieste sa pravidelne dočítate o zaujímavých 
knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme 
si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj 
ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku: 
Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala 
a prečo? Vaše odpovede zasielajte na mailo-
vú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do 
predmetu správy uveďte „Milujeme knižky“, 
alebo doručte vašu odpoveď do podateľne 
miestneho úradu. Troch z vás odmeníme 
knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakun-
ských novín.

Ako sme kedysi žili. Obra-
zy každodenného života 
našich predkov
Zora MintalováZubercová
Kniha o živote našich starých 
a prastarých rodičov nadväzu-

je na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). 
Pútavé rozprávanie v slede ročných období 
opisuje život v južných oblastiach aj severných 
regiónoch Slovenska a približuje, na čo sa my 
súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na 
čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať.
Ako kedysi vyzerali mestá, dediny, obydlia? Aké 
boli všedné i sviatočné dni našich predkov, aké 
práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo 
neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich 
vzdelávanie, oblečenie či hygiena?
Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli aj knihy: 
Príbeh vlákna (2016), Vianoce na Sloven-
sku(2012) a Pečieme na Vianoce (2013).

Ako sme
s Ťukťukom ťukťukovali
Peter Karpinský
Čo robiť, keď vonku prší a vy 
ste doma sami? Ste smutní 
a nudíte sa? Ak by však vo va-

šom byte žil Ťukťuk, bolo by všetko inak. S ním 
by ste určite zažili množstvo dobrodružstiev 
a zábavy, ale aj problémov. Jednoducho by ste 
s Ťukťukom ťukťukovali. A kto vlastne ten Ťuk-
ťuk je? Nuž, nie je to ani škriatok a ani čertík, 
hoci má vo vlasoch maličké rožky, nie je to ani 
mimozemšťan a ani nijaké strašidlo. Ťukťuk je 
jednoducho Ťukťuk.
Druhé vydanie Ťukťukových príbehov ilustrova-
la Martina Matlovičová.

Stálo to za to
Miroslava Varáčková
Je niečo silnejšie
ako sesterská láska?
Lívia je tá staršia. Tá úspešnej-
šia. Tá populárnejšia. Baška 

je tá, čo ostala na druhej koľaji… a to nielen 
v babských kruhoch na škole, ale aj doma 
a v srdciach rodičov. Keď sa Lívii rúca budúc-
nosť pred očami, rieši všetko po svojom a ničí 
všetkých naokolo. Nanešťastie je rodičovská 
láska niekedy slepá a pravda nemá šancu na 
prežitie. No ktorá sestra je v skutočnosti tá sil-
nejšia a rozhodnejšia? Ktorá dokáže obetovať 
všetko, aby zabránila ďalšiemu súženiu?

Aké sú možnosti vlastníka stavby – rodinné-
ho domu, ak v jeho susedstve sa nachádza 
rodinný dom v zanedbanom stave, o ktorý sa 
jeho vlastníci dlhodobo nestarajú a neudržia-
vajú ho a v dôsledku tohto zanedbaného sta-
vu nehnuteľnosti hrozí aj poškodenie suse-
diacej stavby, resp. ohrozenie zdravia osôb.

S vlastníckym právom nie sú spojené len 
oprávnenia vlastníka, ale aj určité povinnosti 
a obmedzenia. Jedna z takýchto povinností 
vyplýva zust. § 127 ods. 1 Občianskeho zá-
konníka, podľa ktorého vlastník veci sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú 
pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne 
ohrozoval výkon jeho práv.
Vlastník stavby je tiež v zmysle ust. § 86 ods. 1 
stavebného zákona v súlade s dokumentáciou 
overenou stavebným úradom a s rozhodnutím 
stavebného úradu (stavebné povolenie, kolau-
dačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu 
v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznika-
lo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických 
závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac 
predĺžila jej užívateľnosť.

V prípade, ak vlastník stavbu neudržiava 
a v dôsledku toho hrozí vznik škody na majet-
ku alebo zdraví iných osôb, a zároveň vlastník 
takejto ohrozujúcej stavby je nečinný, je možné 
dosiahnuť nápravu aj prostredníctvom staveb-
ného úradu. Stavebným úradom je v zmysle 
ust. § 117 stavebného zákona obec.

Ak stavba svojím stavom ohrozuje život alebo 
zdravie osôb, prípadne značné majetkové ale-
bo kultúrne hodnoty, a ak nie je nevyhnutné 
stavbu ihneď odstrániť, nariadi stavebný úrad 
vykonať neodkladné zabezpečovacie práce 
vlastníkovi stavby.
Ak však stavebný úrad zhodnotí, že stavbu 
nemožno hospodárne opraviť, a zároveň v dô-

sledku jej závadného stavu ohrozuje život ale-
bo zdravie iných osôb, stavebný úrad nariadi 
vlastníkovi odstránenie takejto stavby.

Zároveň ak je vlastník stavby naďalej nečin-
ný a teda hrozí nebezpečenstvo z omeškania 
a ak sa vykonanie zabezpečovacích prác ale-
bo odstránenie stavby nedá zabezpečiť inak, 
stavebný úrad nariadi právnickej alebo fyzic-
kej osobe, ktorá má oprávnenie na stavebné 
práce, vykonať neodkladné práce a určí pre ne 
podmienky. V takom prípade sa zabezpečova-
cie práce a odstránenie stavby robia na náklad 
vlastníka stavby.

V prípade ohrozenia stavby susediacou stav-
bou je najefektívnejším spôsobom dosiahnu-
tie dohody so susedom. V prípade, ak je však 
sused nečinný, svoju nehnuteľnosť neužíva 
a necháva ju schátrať, najvhodnejším rieše-
ním je dať podnet na obec ako stavebný úrad. 
Obec by mala následne stav prešetriť a podľa 
okolností ak sú splnené zákonné predpoklady 
rozhodnúť o nariadení zabezpečovacích prác, 
prípadne odstránenia stavby vlastníkovi. Ak 
je vlastník nečinný, zastávam názor, že obec 
by mala zrealizovať zabezpečovacie práce, prí-
padne odstránenie stavby sama, a to na nákla-
dy vlastníka stavby.

Ďalšou možnosťou v prípade vážneho ohroze-
nia susediacej nehnuteľnosti je aj taký postup 
vlastníka susediacej nehnuteľnosti, kedy sa 
vlastník susediacej nehnuteľnosti v zmysle ust. 
§ 416 ods. 2 Občianskeho zákonníka môže do-
máhať na súde, aby súd uložil vlastníkovi zá-
vadnej nehnuteľnosti vykonať vhodné a prime-
rané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

V prípade, ak v dôsledku závadného stavu 
nehnuteľnosti skutočne vznikne vlastníkovi 
susediacej nehnuteľnosti škoda, môže sa voči 
vlastníkovi závadnej nehnuteľnosti domáhať 
nároku na náhradu takejto škody. Vlastník su-
sediacej nehnuteľnosti môže v takom prípade 
tiež podať na polícii alebo prokuratúre ozná-
menie o podozrení zo spáchania trestného 
činu poškodzovania cudzej veci neznámym pá-
chateľom podľa ust. § 245 Trestného zákona, 
a následne bude príslušný vyšetrovateľ pre-
šetrovať, či k spáchaniu trestného činu prišlo 
a kto ho spáchal.

JUDr. Marcel Boris, advokát,
Advokátska kancelária

JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
0905/17 48 45, 0911/17 48 45

akboris@akboris.sk
www.akboris.sk

Právnik radí
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VESELÁ MAKOVÁ TORTA
Potrebujeme:
• 200 g mletého maku • 200 g po-
lohrubej múky • 180 g kryštálové-
ho cukru • 2 vajcia • 1,5 dl oleja • 
200 g kyslej smotany • 2 KL škorice

• 2 KL sódy-bikarbóny • 3 strúhané jablká

Príprava:
Všetky ingrediencie vložíme do veľkej 
misy, dobre vymiešame a dáme upiecť do 
tortovej formy pri 180°C na 35 – 40 min.
Hotovú tortu ľubovoľne vyzdobíme.
 Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Stále dobrí je nezisková organizácia, 
ktorá sa venuje aktívnym seniorom. 
Vnímať starnutie bez stresu a brať ho 
ako zaujímavú kapitolu svojho života, to 
je prístup, ktorý sa usiluje do povedo-
mia Bratislavčanov v dôchodkovom veku 
vniesť nezisková organizácia Stále dobrí. 
Pravidelne organizuje v kaviarni Berlinka 
stretnutia Bratislavčanov nad 60 rokov 
na Čaji o piatej. Seniori sa tu stretávajú 
v tančiarni, na literárnych a hudobných 
večeroch, ale aj komentovaných pre-

hliadkach výstav v Slovenskej národnej 
galérii či prehliadkach mesta s výkladom 
a poznávacích vychádzkach do prírody. 
S Domom Quo Vadis spoluorganizuje pra-
videlné prednášky lekárov, odborníkov 
a špecialistov na problematiku seniorov. 
Všetky podujatia môžu seniori navštíviť 
bezplatne. Motto klubu seniorov je: Nie 
sme síce najmladší, sme však STÁLE 
DOBRÍ.

Stále dobrí
nezisková organizácia

Seniori navštívia
Taliansko
Po minulé roky mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa uskutočnila pre našich seniorov 
pobytové zájazdy do Chorvátska. Seniori 
strávili oddychový pobyt v prímorskom 
meste Poreč, ktorý im prospel fyzicky 
i psychicky. Zabezpečené bolo krásne 
ubytovanie, polpenzia a rôzne výlety. 
Účastníci prejavili veľkú spokojnosť s ta-
kýmto zájazdom. Preto sa mestská časť 
rozhodla aj tento rok naplánovať na me-
siac september pobytový zájazd s príspev-
kom mestskej časti pre seniorov k moru, 
ale teraz do Talianska. Pobyt bude spoje-
ný s výletom do Benátok. Bližšie informá-
cie o termíne, cene, strave a mieste poby-
tu búdu včas uverejnené vo Vrakunských 
novinách, na webovej stránke mestskej 
časti a na miestnom úrade – na referáte 
sociálnych vecí, kde budú k dispozícii aj 
prihlášky.  red

Denné centrum
– Klub dôchodcov
Dňa 9. 4. 2018 sa konala výročná členská 
schôdza členov Denného centra Klubu 
dôchodcov. Podpredseda Ing. Štefan On-
dek zhodnotil činnosť klubu za rok 2017. 
Klub má v súčasnosti 88 členov – senio-
rov z Vrakune. Vedie ho 5-členný výbor. 
Členovia sa pravidelne stretávajú v klu-
be, kde vyhodnocujú podujatia, ktoré sa 
už uskutočnili a plánujú si ďalšie aktivity, 
ako sú návštevy kín, galérií, výstav, diva-
diel, náučných vychádzok, výletov a pod. 
Vyjadril poďakovanie Martinovi Kurucovi, 
starostovi mestskej časti, a poslankyniam 
Zuzane Schwarzovej, Anne Murcinovej 
a Soni Svoreňovej a zároveň aj pracovníč-
ke miestneho úradu, vedúcej referátu so-
ciálnych služieb, za pomoc a spoluprácu 
pri činnosti klubu, najmä pri organizovaní 
výletov, pobytových zájazdov, posedení 
a pod. Pevne veríme, že členstvo v klube 
sa bude naďalej rozširovať a svojou čin-
nosťou bude prispievať k rozvoju našej 
mestskej časti.  red

Dňa 15. 3. sa konala Hodnotiaca člen-
ská schôdza ZO JDS, kde sme vyhodno-
tili našu bohatú činnosť za uplynulé tri 
roky a schválili plán práce na rok 2018. 
Tiež sme zvolili nový výbor na ďalšie tri 
roky. Veľmi si vážime, že si pán starosta 
napriek svojej veľkej zaneprázdnenosti 
našiel čas a prišiel medzi nás. O kultúr-
ny program sa postarali dievčatá zo spe-
váckeho súboru SUSEDY, ktoré sú našimi 
členkami.

Dňa 20. 3. sme si spoločne vychutnali 
v divadle Nová scéna prekrásny muzikál 
„Rómeo a Júlia“. Predstavenie sa nám 
veľmi páčilo. Opäť sme si potvrdili, že 
sa cítime spolu dobre ako jedna veľká 
rodina.

Dňa 22. 3. sme sa vybrali na spoločný re-
laxačno - liečebný pobyt do kúpeľov Pieš-
ťany kde sme si sedem dní v príjemnom 
prostredí užívali prvotriednu starostlivosť 
spojenú s desiatimi liečebnými procedú-
rami. Každý večer sme si vychutnali spo-
ločnú zábavu pri hudbe a tanci. Počasie 
nám prialo a tak sme sa domov vrátili 
oddýchnutí s dobrou náladou a nabití po-
zitívnou energiou.

Dňa 11. 4. sme spolu navštívili divadelné 
predstavenie „ Náš človek“ v divadle AS-
TORKA. Po predstavení sme sa vybrali na 
spoločný obed.

 Výbor ZO JDS Bratislava - Vrakuňa

Radosť byť seniorom

PROGRAM - MÁJ
Prednáška Oko a starnutie

15. 5. 2018 15.00 h
Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 
1, Bratislava Vstup voľný

Zrak ako jeden z najdôležitejších 
zmyslov, ktorým vnímame svet okolo 
seba, nám umožňuje žiť plnohodnotný 
život. Ako si udržať zdravé oči čo naj-
dlhšie a čo sa vlastne deje v oku pri 
rozličných zrakových poruchách sa 
dozvieme z prednášky MUDr. Petry 
Schreinerovej.

Čaj o piatej v SNG/ Tančiareň
29. 5. 2018 17.00 h
Cafe Berlinka Budova SNG, Námestie 
Ľ. Štúra Bratislava. Vstup voľný

Pre veľký úspech opäť pozývame na 
tanečný parket s učiteľom tanca Ju-
rajom Komorom. Tanečné odpoludnie 
pre dámy a pánov v najlepších rokoch 
organizuje nezisková organizácia Stále 
dobrí v spolupráci so SNG. Viac infor-
mácií nájdete na www.staledobri.sk.

Čo nového v ZO JDS Bratislava – Vrakuňa?
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Náš vrakunský klub pokračoval v jarnej 
časti, keď nastúpil na ihrisku Hancop Dol-
né Hony, kde však prehral 1:6. „Zápas 
nám herne nevyšiel, naopak súperovi to 
tam padalo. Zvykáme si na seba, nakoľ-
ko máme niekoľko nových hráčov. Nie 
je veľmi čo hodnotiť,“ nechal sa po zápa-
se počuť náš kapitán Andrej Ravasz.
V ďalšom zápase si však už Vrakuňa 
doma poradila s mužstvom Karlova Ves 
Knigts a zdolala ju presvedčivo 10:2. 
V tomto stretnutí sa podarilo skórovať aj 
nášmu starostovi Martinovi Kurucovi, kto-
rý trafil pekne do ľavého horného rohu. 
„Súper prišiel v pomerne malom počte, 
my sme si z chuti zastrieľali. Výhra ma 
teší, dva body sú pre nás dôležité, na-
koľko tento súper pred týmto zápasom 
na nás v tabuľke strácal iba 2 body.“
V ďalšom zápase si naši chlapci poradili 
v petržalskej Engerau aréne s mužstvom 
LG Barbari v pomere 7:1. „Súper nastú-
pil vo veľkom počte a mladí chalani 
nás veru ponaháňali. Mali sme trošku 
problém so zložením kádra na tento 
zápas, preto som rád že sme sa na ko-
niec zišli na tri útoky. V zápase sme 
boli herne lepší a zaslúžene sme vyhra-
li. Bol to však určite ťažší zápas ako 

na jeseň s týmto 
súperom.“
„V nasledujúcich 
týždňoch nás za 
štyri týždne čaká 
ešte šesť due-
lov pred play-off. 
Máme reálnu šan-
cu dostať sa i na 
tretie miesto, čo 
by bolo po zlom 
úvode fantastic-
ké. Ideme však od 
zápasu k zápasu, 
musíme ísť krok po kroku a výsledky 
sa dostavia. Trošku ma mrzia zranenia, 
keď ku zraneným Strnádovi a Jančovi-
čovi sa po dnešnom zápase pridal aj 

Martin Kuruc, ale pevne verím, že sa dá 
do poriadku a bude k dispozícii,“ pove-
dal na záver náš kapitán Andrej Ravasz.

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa smeruje do playoff, skóroval aj starosta

Keďže bolo zimné obdobie a väčšina kategórii začala hrať 
svoje zápasy až od apríla, chceme vám poskytnúť výsledky 
našich mužstiev na zimných turnajoch (domácich a aj zahra-
ničných) a výsledky ženského tímu a mužského tímu v ligovej 
súťaži:

Kategória U9:
Považan cup – 1. miesto, Kraľovany – 7. miesto, Korňa – 6. miesto, 
Valtice – 2. miesto, Dunajská Streda – 1. miesto, Inter cup – 2. miesto, 
Samaria cup – 3. miesto, Nová Dubnica – 4. miesto

Kategória U10
26. 11. 2017 Domáci turnaj Miromax Cup  1. miesto
3. 12. 2017 Turnaj Korňa  4. miesto
17. 12. 2017 Turnaj Viedeň, Rakúsko  3. miesto
Halové ligy 2016/2017 v Šamoríne  2. miesto
V Tomášove 1. miesto
Halová liga 2017/2018 v Šamoríne 1. miesto
Absolvovaná prvá liga PMC v sezóne 2016/2017 1. miesto
víťazi ligy.
31. 3. 2018 Simmering (AU) ChapionsTrophy

U11:
Šamorínska liga 2. miesto
2. 12. 2017 turnaj Slovnaft 3. miesto
10. 12. 2017 Samaria cup 1. miesto
14. 1. 2018 Loptoš Cup 6. miesto
27. 1. 2018 Detva 1. miesto
3. 2. 2018 PureWater Cup 2. miesto
4. 2. 2018 Samaria cup 3. miesto
24. 2. 2018 turnaj Bratislava 1. miesto
10. 3. 2018 turnaj Bratislava 2. miesto

U13:
10. 12. 2017 turnaj Slovnaft 4. miesto
17. 12. 2017 turnaj Slovnaft 4. miesto

6. 1. 2018 turnaj Rohatec/ČR 1. miesto
11/2017 – 03/2018 turnaj Tomášov (Bauer cup) 2. miesto
17. 2. 2018 turnaj Brno-Bohunice/ČR 3. miesto
04. 2. 2018 turnaj Slovnaft 3. miesto
11. 3. 2018 turnaj Hluk/ČR 3. miesto
10. 2. 2018 finálová časť ZHL 3. miesto
17. 3. 2018 turnaj Brno 4. miesto

U15:
17. 12. 2017 turnaj Bratislava 4. miesto
14. 1. 2018 turnaj Tulln, Rakúsko 5. miesto
20. 1. 2018 turnaj Hlohovec 8. miesto
11. 3. 2018 turnaj Hluk, Česko 3. miesto
30. – 31. 2. 2018 turnaj Senec 3. miesto
Zimná halová liga 3. v skupine

Ženské družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava už začalo hrať ligové zápasy 
s nasledovnými výsledkami:
14. kolo FK Senica - ŠK Vrakuňa Bratislava  2:5
15. kolo FC Petržalka – ŠK Vrakuňa Bratislava  0:1
16. kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – FC Union Nové Zámky  0:3

Mužské družstvo ŠK Vrakuňa Bratislava malo nasledovné výsledky 
v ligovom zápolení:
16. kolo – dohrávka ŠK Vrakuňa Bratislava – SDM Domino  1:0
17. kolo – dohrávka FKM Karlova Ves Bratislava
- ŠK Vrakuňa Bratislava  1:3
18. kolo – dohrávka ŠK Vrakuňa Bratislava – CFK Pezinok - Cajla  1:0
19. kolo – dohrávka FC Malacky - ŠK Vrakuňa Bratislava  4:1
20. kolo – dohrávka ŠK Vrakuňa Bratislava – FK Lamač Bratislava  0:4

ŠK Vrakuňa

ŠK Vrakuňa informuje

Výsledky Vrakune:
16. kolo - Hancop – HBK Vrakuňa 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
gól: Ravasz
17. kolo - HBK Vrakuňa–Karlova Ves Knights 10:2 (2:0, 3:0, 5:2)
góly: Krajčírovič 2, Kadlečík, Strnád, Vitáloš, Ravasz, Hrazdira, Cvengroš, Soós, Kuruc
prihrávky: Vitáloš 2, Kadlečík 2, Hrazdira 2, Ravasz, Jančovič, Soós, Strnád

18.kolo – LG Barbari - HBK Vrakuňa 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)
góly: Ravasz 2, Hrazdira 2, Vitáloš, Nazad, Kadlečík
prihrávky: Ravasz, Kadlečík, Krajčírovič, Nazad
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Malí Vrakunčania

Aj tento rok sme sa zapojili do výzvy 
starostu MČ Vrakuňa Martina Kuruca 
a upratovali sme. Zbierali sme odpadky 
nielen v areáli našej školy, ale aj v oko-
litých vrakunských uliciach a ihriskách. 
V porovnaní s minulým rokom sme vy-
zbierali oveľa menej odpadkov, pretože 

ich aj bolo menej porozhadzovaných po 
zemi, čo pevne veríme je spôsobené 
tým, že ľudia si väčšmi vážia svoje oko-
lie a väčšmi sa oň starajú a neznečisťujú 
ho. Všetkým deťom veľmi pekne ďakuje-
me za aktívne zapojenie sa do jarného 
upratovania a Vrakunčanom za to, že 

odpadkov mimo smetných košov je čím 
ďalej tým menej. Veď stav životného pro-
stredia a čistota verejného priestranstva 
je vizitkou národa.

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová,
ZŠ Žitavská 1

VEĽKÉ SRDCE
Jednu žiačku našej školy postihla ob-
rovská tragédia, pri ktorej prišla o ži-
vot jej mamička.
Ninka má takých skvelých spolužiakov aj 
učiteľov a deti našej školy majú takých 
úžasných rodičov, že sa v tejto ťažkej si-
tuácii rozhodli Ninke pomôcť. Spolužiaci 
sa ju usilujú podržať každý deň svojím 
správaním, vtipom a dobrou atmosférou. 9.B trieda je výborný kolektív a vy-
rastajú v nej empatickí ľudia, že sa človek nad tým v súčasných časoch aj 
pozastaví, čuduje sa a nechce sa mu tomu uveriť. Uveriť, že niekto z mladej 
generácie je ochotný nezištne pomáhať.
Patrí velikánska vďaka vyučujúcim, ktorí spolu s deťmi z 9.B triedy mali ná-
pad pomôcť finančne. A pomôcť aj ľudsky. Veď Ninka mala tesne pred devia-
tackym testovaním a prijímacími pohovormi na strednú školu. Učitelia sa stali 
náhradnou náručou. Pritúlia, pofúkajú, poradia, porozprávajú sa a nechajú 
Ninku aj vyrozprávať sa.
Nezávisle od školy prišli na ten istý nápad aj rodičia. A tak sme dali hlavy doko-
py, spoločne s naším Občianskym združením Železnička sme založili osobitný 
účet, na ktorý môžu prispievať ľubovoľnou sumou všetci zainteresovaní ľudia. 
A aj prispievajú. Chceli by sme im v mene Niny poďakovať za ich ľudské gesto. 
Sme nekonečne radi, že existujú takí úžasní ľudia.
PATRÍ IM VRELÁ VĎAKA. rodičia, učitelia a spolužiaci

ZŠ Železničná 14

Vyčistíme si svoje okolieVyčistíme si svoje okolie

Noc s Andersenom
Že čo to je? Nuž Hans Christian Andersen bol 
slávny dánsky rozprávkar, na ktorého počesť 
nocuje každý rok približne v čase jeho narode-
nín v knižniciach, školách a iných zariadeniach 
v Čechách, na Slovensku a v ďalších európ-
skych krajinách množstvo detí. Prvé nocovanie 
sa uskutočnilo v roku 2000 v Uherskom Hradiš-
ti, odkiaľ sa rozšírilo nielen do ďalších častí Čes-
kej republiky, ale aj za hranice štátu a preniklo 
aj na Slovensko, kde toto zaujímavé nocovanie 
získalo mnoho sympatizantov a účastníkov.
V tomto roku sa medzi nich zaradili aj žiaci 
a žiačky Základnej školy Rajčianska 3, Bratisla-
va – Vrakuňa, ktorí sa rozhodli zameniť poho-
dlné postele s nadýchanými perinami za kari-
matky a „spacáky“. A tak v piatok 23. marca 
2018 zažili čarovnú noc plnú tajomstiev, hľada-
nia, objavovania, tvorenia, zábavy, súťaží, hier 
a čítania. Ústrednou postavou sa stala Pandora 
a jej čarovná skrinka.
Ani nedostatok spánku nevrhol tieň na toto 
podujatie, ktoré všetci prítomní pozitívne oceni-
li. A napriek „zlepeným očiam“ sa už pri rozcho-
de dožadovali ďalšieho spoločného nocovania.

PaedDr. Mária Tutokyová
ZŠ Rajčianska
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Skupina študentov a profesorov SSG 
z Vážskej ulice vo Vrakuni sa vo febru-
ári zúčastnila exkurzie do Berlína na 
Ambasádu SR. Naša hlavná úloha bola 
reprezentácia školy a stretnutie s veľvy-
slancom SR Petrom Lizákom a konzulom 
SR v Nemecku. Taktiež sme boli pozvaní 
na prehliadku nemeckého Bundestagu – 
Nemeckého parlamentu, na ktorú sme 
sa veľmi tešili.
Berlín ma úplne dostal svojou čistotou 
a nádhernou architektúrou. Obyvatelia 
boli milí a nápomocní pri rôznych spoloč-
ných stretnutiach.
Každý deň začal v neďalekom obchodnom 
centre, kde sme mali raňajky, s výberom 
ktorých sme nemali žiadne problémy, lebo 
ponuka bola veľmi pestrá. Nemohli sme 
si nechať ujsť cestu nadzemkou a denne 
sme po Berlíne nachodili asi tak 17 km. Na 
spoznávanie tohto mesta sme mali nespo-
četne veľa možností. Boli to rôzne exkur-
zie, návštevy múzeí a kultúrnych podujatí.

Za najdôležitejšie pova-
žujem stretnutia s pánom 
veľvyslancom. Získali sme 
množstvo informácií o fun-
govaní ambasády a o práci 
veľvyslanca, diplomatov 
a konzulov. Po večeroch 
sme mali možnosť voľne 
tráviť čas a venovať sa tro-
chu aj zábave. Túto misiu 
považujem za najlepšie 
zorganizované podujatie 

našej školy z tých, ktorých som sa 
v minulosti zúčastnil.
Rečová bariéra bola veľmi zaujímavá skú-
senosť pre všetkých členov zájazdu. Väč-
šinou sme komunikovali v anglickom ja-
zyku. Ideálne bolo rozprávať sa s pánom 
veľvyslancom – po 
slovensky.
Pre mňa bola 
táto misia príno-
som aj z toho dô-
vodu, že som sa 
dozvedel mnohé 
informácie, ktoré 
sú užitočné pre 
toho, kto sa mie-
ni v budúcnosti 
zaoberať diploma-
ciou. Veľmi ma to 
motivovalo. Súvisí 
to aj s mojím záuj-
mom o cestovanie 
a spoznávanie no-

vých krajín a ľudí. Štúdium diplomacie na 
našom gymnáziu mi v tom veľmi pomáha. 
Uvidíme, kam ma budúcnosť zavedie?!

(Matej Pavlík 1.A)
Matej Veľvyslanectvo SR v Berlíne

Gymnázium na návšteve u veľvyslanca SR V Berlíne

ý h k jí ľ dí Štúdi di l i
Sk i št d t f SSG š j šk
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+421 910 988 889

INZERCIA

Divadielka pre deti 2018 

Vstupné 3 eurá /1 dieťa + 2 rodičia  

Kde? Spoločenská sála, Poľnohospodárska ul. 27/B , p ///

Kedy? Vždy o 10:30  



16

Čo a kedy

Vrakunské noviny • Mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa • Ročník VII, číslo 4/2018 • 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, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk
• Redakcia: Miestny úrad Vrakuňa • Šéfredaktor: Tomáš Zajac • Zodpovedný za inzerciu: šéfredaktor Tomáš Zajac, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk • Tlač, 
grafi cké spracovanie: Ultra Print, s. r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava • neoznačené fotky: redakcia • ISSN 1338-8878 • EV 4683/12.


