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Milí Vrakunčania,
Keď som mal asi šesť rokov, nechápal som, prečo nie je leto po celý rok, lebo kaž-
dé ráno otec povedal niečo na štýl: „… no dnes bude pekne…“ No a bolo pekne. 
Preto som úplne nerozumel, prečo otec tomu počasiu nerozkáže, aby bolo pekne 
stále.

Tiež som miloval dva mesiace prázdnin, lebo som vlastne nič nemusel robiť. 
Aspoň teraz si to tak pamätám. Realita bola trošičku iná, zrejme to bude nie-
čo ako vojenská služba, to nudné sa asi spontánne vytesňuje. V každom 
prípade, po lete prišla jeseň. Teda škola – začiatok „makačky“!

Mal som však takú pomerne jasnú predstavu, že keď budem otcom 
ja, tak v lete budem chodiť len na ryby, alebo možno aj do obchodu. 
Tam budem kupovať len nanuky. Alebo maslo a rožky. Hlavne nie 
rybací olej…!

Som dospelý, sám mám deti. Ráno tiež riešim, ako bude. Na rybách 
som toto leto ešte nebol. Nanuky som mal zatiaľ až dva. Ranné 
prognózy počasia robím tiež. Ale hlavne „makám“ aj cez prázdniny, 
lebo starostovia nemávajú prázdniny a pracujú hlavne vtedy, keď 
ostatní majú prázdniny a dovolenky. V lete totiž ľudia idú k moru, do 
Tatier, na návštevu svokry ☺, alebo iné milé príležitosti. A tým pádom 
je menej ľudí aj u nás vo Vrakuni. Domnievam sa, že upratovať a renovovať sa má hlavne vtedy, keď tým ľuďom nekom-
plikujete život. Tak sa vždy v lete do toho pustíme.

Toto leto sme sa zamerali na tri veľké projekty. Podarilo sa nám sčasti revitalizovať našu pešiu zónu. Už si to naozaj 
zaslúžila a ja osobne som nesmierne rád, že sme sa v prvom rade zbavili zákutí, kde bolo možné robiť neplechu. A my 
všetci dobre vieme, že na neplechu my Vrakunčania máme naozaj niekedy talent. Získali sme moderné, slušné a dovolím 
si tvrdiť aj elegantné miesto, kde naša komunita môže tráviť čas.

Druhým projektom je vybudovanie nového všešportového areálu na Hnileckej ulici. Zámerne sa vyhýbam termínu revita-
lizácia, lebo tam naozaj kedysi ihrisko bolo, ale roky rokúce sa nedalo použiť. Na hokejbal potrebujete špičkový povrch. 
Verte mi, viem, o čom hovorím. Nie som síce najlepší hokejbalista na svete, ale ani chalani z Vrakune, ktorí naozaj ho-
kejbal hrajú špičkovo, by na tom predchádzajúcom ihrisku loptičku nespracovali. Keď sa však pôjdete na Hnileckú ulicu 
pozrieť teraz, nájdete tam najkrajšie hokejbalové ihrisko v Bratislave, kde nájdete hracie prvky pre deti a zároveň novovy-
budované mini dopravné ihrisko. Na ňom naše ratolesti môžu do „odpadnutia“ v bezpečnom prostredí skúšať, ako o pár 
rokov vymenia svoje bicykle za motorky a autá. V dohľadnom čase pribudne ak basketbalové ihrisko a minifutbalové 
ihrisko. Ihrisko bude mať vlastnú toaletu a vlastného správcu. Tak ako lesopark má pána, ktorý sa o lesopark stará, aj 
toto ihrisko má zodpovedného človeka, čo je pre mňa záruka, že ihrisko budeme ešte roky spokojne používať.

A keď sme začali rozprávať o lesoparku, tak si vás dovolím upozorniť na dlho avizované prekvapenie. Budujeme vyhliad-
ku! Bude z ekologického materiálu, vysoká viac ako 15 metrov. Nepoznám dieťa, ktoré by nemilovalo vyhliadky, a budem 
naozaj veľmi rád, ak táto nová atrakcia ešte väčšmi skultivuje časť lesoparku. Už počas septembrových hodových sláv-
ností sa môžete pokochať výhľadom na okolie. 

Všetkých Vás srdečne pozývam na naše tradičné hodovanie v dňoch 7., 8. a 9. septembra na nábreží Malého Dunaja 
s atraktívnym programom.

Na záver by som rád použil pravdivé a motivačné slová od Janka Jesenského: „Keby bola práca jednoduchá, neboli by 
sme vôbec potrební.“

Príhovor starostu

o kaž-
ekne. 
pekne 

biť. 
e-

Váš Martin
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Aktuálne

Aj poslanci majú svoje letné prázdniny. Po-
sledný raz pred letom, dňa 26. 6. 2018, 
zasadalo miestne zastupiteľstvo MČ 
Bratislava-Vrakuňa, ktoré schválilo záve-
rečný účet mestskej časti. Vrakuňa opäť 
dobre hospodárila, pri všetkých aktivi-
tách sa nám podarilo zachovať vyrovna-
ný rozpočet a málo ušetrených financií 
sme odviedli do rezervného fondu.
V rámci svojho rokovania sa poslanci ve-

novali blížiacim sa komunálnym voľbám 
a určili počet volebných obvodov a počet 
poslancov na volebné obdobie 2018 – 
2022. Viac sa dočítate na strane www.
vrakuna.sk. Poslanci schválili aj komu-
nitný plán sociálnych služieb mestskej 
časti na roky 2018 – 2022. Plán určuje 
smer zlepšovania kvality sociálnych slu-
žieb pre všetky vekové kategórie obyva-
teľov našej mestskej časti.  red

Z miestneho zastupiteľstva

Komunálne voľby sa budú konať dňa 
10. 11. 2018. Novinkou v týchto voľbách 
je schválenie štyroch volebných obvodov 
v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Po-
čet poslancov 15 ostáva zachovaný. V pr-
vom volebnom obvode je počet volených 
poslancov 3, v druhom volebnom obvo-

de 6, v treťom volebnom obvode 1 a vo 
štvrtom volebnom obvode 5 poslancov. 
Viac informácií aj o uliciach patriacich do 
jednotlivých volebných obvodov sa do-
zviete na www.vrakuna.sk. Kandidátne 
listiny sa odovzdávajú do 11. 9. 2018. 
 red

Komunálne voľby 2018

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

Nahláste „opustené 
auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť 
nahlásiť „opustené“ vozidlo alebo vrak. 
To znamená, že ak je pred vaším do-
mom či v jeho blízkosti dlhodobo odsta-
vené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo 
s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho 
majiteľ si pravdepodobne neplní povin-
nosti 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 nahlásiť 
na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosíme 
vás, do mailu uveďte typ auta a pres-
né miesto, kde sa automobil nachádza. 
Môžete priložiť aj fotografiu.  red

V roku 2018 prichádza Bratislavský samosprávny kraj s možnosťou participácie svo-
jich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efek-
tívnom využití časti finančných prostriedkov – prostredníctvom poskytovania dotácií 
z participatívneho rozpočtu (na základe VZN č. 2/2018 o participatívnom rozpočte) 
môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty. BSK vyčlenilo na túto časť 
rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená 
na 5 000 €. Do rozpočtu sa zapojila aj Mestská časť Bratislava-Vrakuňa s pro-
jektom Nové detské ihrisko v lesoparku vo Vrakuni. „Verím, že občania podporia 
náš projekt a my budeme môcť vybudovať ďalšie krásne ihrisko pre naše deti,“ 
povedal starosta Martin Kuruc. Zámerom projektu je v strede Lesoparku na poby-
tovej lúke osadiť hernú zostavu pre deti vo veku 1 – 14 rokov z agátového programu. 
Zapojte sa a zahlasujte za náš vrakunský projekt!
Viac na: https://rozhodni-bsk.sk/bratislava-2/ red

Vyber najlepší projekt z obvodu 
Bratislava II. a podpor Vrakuňu!

Ako sme avizovali v predchádzajúcich číslach 
Vrakunských novín, podarilo sa nám cez leto 
zrekonštruovať bývalé zanedbané ihrisko na 
Hnileckej ulici. Vznikol unikátny priestor na 
šport aj oddych. Moderný priestor na profe-
sionálnej úrovni. Nové hokejbalové ihrisko, 
dopravné ihrisko pre najmenších, detské 
ihrisko a fit ihrisko. Ďakujeme rodine Kušíko-
vej, ktorá projekt vo veľkej miere financova-

la, našim hokejbalistom na čele s kapitánom 
p. Ravaszom, p. Bartošovi a každému, kto 
pomohol. Ďakujeme!
V priestoroch ihriska mestská časť osadila 
novú modernú inteligentnú lavičku, ktorá 
je úplnou novinkou v našej mestskej časti. 

„Lavička je super moderná. Môžete si 
nabiť telefón či pripojiť sa na internet. 
Takúto lavičku určite ocení hlavne mla-
dá generácia. Ja som ju tiež vyskúšal 
a naozaj to funguje,“ povedal starosta 

Martin Kuruc. 

Na multifunkčnom ihrisku sa budú ešte 
počas leta vykonávať dokončovacie prá-
ce, ale tešíme sa na ihrisko, aké si Vraku-
ňa zaslúži. 
 red

Aj v malej mestskej časti sa dejú veľké veci!



Horúca téma

ČO SME UROBILI POČAS LETA
Ani počas letných mesiacoch Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
nezaháľa a pokračuje v pravidelnej starostlivosti o zeleň, cesty,

detské ihriská a o všetko, čo je potrebné.

Odstránenie havárie v objekte na Čiližskej ulici
Havárie vodovodného potrubia v objekte na Čiližskej ulici ob-
medzila množstvo domácnosti v jej okolí. V danom objekte 
sídli klub dôchodcov a Materské centrum Rybka. Mestská 
časť v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou 
okamžite haváriu odstránila.

Dokončili sme bezbariérové prechody
Mestská časť vytvori-
la na 10 priechodoch 
pre chodcov 20 
bezbariérových ná-
jazdov. V budúcnosti 
bude mestská časť 
v realizácii ďalej po-
kračovať.

Opravená strecha na ŠK Vrakuňa
Športový klub navštevuje nemalý počet deti a mládeže. Za tie 
roky budova prirodzene schátrala. Mestskej časti sa podarilo 
nájsť finančné prostriedky a zrekonštruovala celú strechu. Te-
šíme sa, našim futbalistom už nebude zatekať do šatní. MČ 
podporuje klub finančne aj inak.

Zákaz požívanie
alkoholických nápojov
na nových tabuliach
Po mnohých sťažnostiach, a dokon-
ca aj útoku na okoloidúceho občana 
neprispôsobivými občanmi, mestská 
časť zakázala požívanie alkoholických 
nápojov na verejných priestranstvách, 
najmä v okolí zdravotného strediska na 
Bebravskej. Mestská časť ďalej urgovala 
policajné zložky, aby zvýšili frekvenciu 
monitorovania vytipovaných priestorov.

Pravidelné čistenie okolia Pentagonu
V letných mesiacoch je okolie Pentagonu znečistené omnoho 
väčšmi ako po iné mesiace. Neprispôsobiví občania tu stanujú 
a zároveň znečisťujú svoje okolie. Mestská časť prijala brigád-
nikov, ktorí pravidelne čistia toto okolie. Niekedy je to naozaj 
náročné, ale veríme, že slušní ľudia tento krok naozaj ocenia.

Zábradlie na moste v novom nátere
Začiatkom mesiaca júl pár mladých prázdninujúcich dobrovoľ-
níkov vymaľovalo zábradlie pred kruhovým objazdom na Hrad-
skej ulici. Farba bola už stará, aspoň takto vyzerá most lepšie. 
Most patrí do správy magistrátu hlavného mesta, ktorý urgu-
jeme, aby most zrekonštruoval. Veríme, že sa nám to podarí.

Vyznačujeme dopravné značenie
Od augusta po dvoch rokoch obnovujeme značenia vyhrade-
ných parkovacích miest v počte 838 miest a vytvorí sa 41 no-
vých vyhradeným miest na parkovanie.

Vymenili sme piesok 
na detských ihriskách
K bežnej údržbe detských ihrísk 
teraz pribudla kompletná výmena 
piesku v pieskoviskách: MŠ – Krí-
ková, Bučinová-Vrbová(vnútroblok), 
Stavbárska-Poľnohospodárska, 
Rajecká 8 -10, Šíravská-Poľnohos-
podárska, Píniová 2, Slatinská-
-Dvojkrížna (vnútroblok), Bebrav-
ská-Slatinská, Bebravská 2, Čiližská 
1 a Čiližská 26. Detské ihriská pravidelne monitorujeme.l i j

Pravidelné čistenie okolia Pentagonu

Rozširujeme verejné osvetlenie
Vo Vrakunskom lesoparku sa pokraču-
je v druhej etape rozšírenia verejného 
osvetlenia. Minulý rok sa zrealizovala 
prvá etapa od modrej lávky, okolo cinto-
rína po stred lesoparku, a v druhej eta-
pe pokračujeme od stredu lesoparku 
po detské ihrisko. Po dokončení osvet-
lenia bude náš lesopark bezpečnejší.
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Okrem pravidelnej údržby, denno-
denne rieši mestská časť mnoho 
podnetov občanov, ktorým nie je ľa-
hostajné miesto, kde žijeme. Väčši-
na podnetov sú z Facebooku, portálu 
Odkaz pre starostu a mailov.

Vybrali sme s Vašich podnetov:

Kosenie a čistenie pozemkov

Anna napísala: Na Leknovej ulici je úplne za-
nedbaný chodník po celej dĺžke. Prosím o vy-
konanie nápravy.
Najviac Vašich podnetov nám prichádza na 
kosenie verejných priestranstiev. Mestská 
časť naozaj dbá o pravidelné kosenia pozem-
kov v jej správe, ale veľa zelených priestran-
stiev je v správe Magistrátu hlavného mesta 
SR, Slovenského Vodohospodárskeho pod-
niku, Železníc SR a Poľnohospodárskeho 
družstva Podunajské Biskupice. Všetkým do-
tknutým subjektom opakovane zasielame vý-
zvy k zjednaniu nápravy a na základe ktorých 
zahajujeme konania o uložení pokuty.

Hlučné vlaky

Gabika napísala: Je naozaj skvelé mať kúsok 
za domom zastávku trate od Komárna a byť 
za 15 min. v centre. Nepríjemnejším aspek-
tom je zvýšená miera hluku pochádzajúceho 
z trate, predovšetkým z nákladných vlakov, 
ktoré po tejto trati prechádzajú pravidelne, aj 
počas nocí. Tento nadmerný hluk a vibrácie 
najviac obťažujú obyvateľov prvých domov 
na Železničnej ulici (č. 1 - 5), nehovoriac 
o bezpečnosti detí, ktoré sa pri trati hrávajú. 
Protihluková zábrana by vyriešila oba prob-
lémy - znížila by mieru hluku a zabránila by 
prístupu k trati na miestach, kde by sa cez 
ňu nemalo prechádzať. Pre komfort rodín bý-
vajúcich na začiatku Železničnej ulice by to 

bolo veľmi prospešné a nenákladné riešenie.
Ďalší podnet prišiel od pani Gabiky, ktorá sa 
sťažovala na hluk vlakových súprav, ktoré pre-
chádzajú cez Vrakuňu. Podnet sme postúpili 
priamo generálnemu riaditeľovi železníc SR, 
aby prešetrili či hluk z vlakovej prevádzky ne-
prekračuje prípustné hodnoty. Železnice SR 
v tomto prípade začali konať a dňa 3. 8. 2018 
zmerali hluk vo viacerých oblastiach. O výsled-
koch merania Vás budeme informovať.

Stratená pošta

Miroslav napísal: Zase sa to stalo. Mne a ani 
mojim susedom vôbec nedoručujú poštu, 
pritom máme všetci schránky s menovkami. 
Viac krát sme sa sťažovali priamo na pošte 
ale zatiaľ bez riešenia a arogantnosti poštá-
rok ani nehovorím! 
Opakovane sa nám obyvatelia Vrakune sťažu-
jú na nedoručovanie ich pošty do schránok. 
Za posledné dva roky sme už tretí krát oslovili 
vedenie Slovenskej pošty, aby zjednalo nápra-
vu a vysvetlili nám dôvody prečo sa buď vô-
bec alebo neskoro doručuje pošta obyvateľov 
Vrakune. Slovenská pošta zatiaľ nereagovala.

Zberné suroviny na Železničnej

Matej napísal: Nasťahovanie bezdomovcov 
do kon tajnera po kancelárií v zberných suro-
vinách. Vylomili všetky zámky aj na kancelárií 
a aj ostatných kontajneroch a zbierajú všetok 
bordel a dávajú si to všetko tam na kopu sme-
ti a bohvie čo všetko. 
Niekoľko rokov občanov Vrakune obťažuje 
smetisko a pobyt bezdomovcov v bývalých 
zberných surovinách na Železničnej ulici. Po-
zemok nie je správe mestskej časti, ale vzhľa-
dom k závažnosti situácie zabezpečila, aby sa 
do objektu nedostali ďalší neželaní občania 
a priestor vypratala. 

red

Riešime Vaše podnety

Čistíme krajnice
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za-
mestnala, „rýchlu čatu“, ktorá počas 
leta čistí komunikácie v správe mest-
skej časti.

Oprava strechy na Železničnej
Ako sme vás informovali v júnovom čísle 
novín, školu na Železničnej ulici po silnej 
búrke postihla havária. Po búrke zatiekli 
viaceré priestory školy a k tomu sa pridalo 
aj prasknuté kanalizačné potrubie. Mest-
ská časť vyčlenila finančné prostriedky 
a počas prázdnin strechu školy opravila, 
aby deti po nástupe v septembri nečaka-
lo žiadne nepríjemne prekvapenie.

Č í

Nová úniková rampa
Pokračujeme v druhej etape rekon-
štrukcie únikovej rampy v Materskej 
škole na Kríkovej ulici. V roku 2017 
sme realizovali opravu rampy na druhej 
strane budovy.

red

INZERCIA

Vinárstvo miluron
Mladá vinárska spoločnosť miluron vznikla na pod-
net priateľov a známych, ktorých oslovilo naše poc-
tivé čučoriedkové víno. Jeho výrobou chceme oživiť 
dlhoročnú tradíciu postavenú na receptúre našich 
starých rodičov.
Pevne veríme, že vínko z našej produkcie Vám bude 
chutiť a jeho lahodná chuť Vám vyčarí úsmev na tvá-
ri. Naše ovocné vína vyrábame z poctivých sloven-
ských surovín, čím chceme podporiť aj domácich 
pestovateľov.

Čučoriedkové víno

Lahodné ovocné víno tmavo-purpurovej farby za-
ujme ľahkosťou a sviežosťou. Vyššie ovocné tóny 
nastupujú následne a doznievajú na jazyku dlho po 
dopití. Vďaka čučoriedkam patrí naše víno medzi 
najbohatšie zdroje antioxidantov spomedzi všet-
kých vín. Víno obsahuje množstvo trieslovín, vi-
tamíny C, A, E, ako aj polyfenoly, ktoré priaznivo 
ovplyvňujú črevnú mikroflóru. Vysoký obsah železa, 

zinku a selénu zase zamedzuje vzniku rakoviny 
a spomaľuje starnutie organizmu. Odporúčame po-
dávať chladené.

Cuvée Čučoriedka & Arónia

Lahodné ovocné víno, ktoré predstavuje splynutie 
chutí čučoriedky a arónie čiernoplodej. Vďaka 
správnemu vzájomnému pomeru dvoch vín vzniklo 
Cuvée Čučoriedka. Víno tmavofialovej farby sa 
na úvod predstaví intenzívnym nádychom sviežosti 
čučoriedky, zavŕšené príjemnou trpkosťou arónie. 
Vďaka svojim prednostiam naše Cuvée zmierňuje 
stres a blahodarne vplýva na ľudský organizmus. 
Plody Arónie priaznivo pôsobia na kardiovasku-
lárny systém, napomáhajú správnemu fungovaniu 
štítnej žľazy a ovplyvňujú pevnosť a pružnosť ciev. 
Vysoký podiel horčíka v čučoriedkach podporuje 
zdravú funkciu nervov a svalov a tlmí depresie. Spo-
jením čučoriedky a arónie vzniklo jedinečné víno, 
ktoré sa Vám postará o zážitok chutí.

Brusnicové víno

Naším úmyslom bolo vyrobiť svieže víno z týchto 
vzácnych plodov. Brusnice sú darom prírody a sú 
silnou podporou pre imu-
nitný systém Brusnice sú 
bohaté na antokyany, 
karotenidy a pektín. 
Sú taktiež zdrojom vita-
mínu A, B a C. Prečisťujú 
močové cesty a obličky. 
Toto víno očarí lososovou 
farbou a jeho povzbudivá 
vôňa Vám naznačí, aby 
ste sa pripravili na har-
móniu sladko-kyslej chu-
ti. Vďaka nízkemu zbyt-
kovému cukru príjemne 
zapôsobí na zmysly. Pre 
plnší pocit z chuti odpo-
rúčame piť chladené.

5
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Zlepšenie kvality života a bezpečnosti najmä v okolí Pentago-
nu, to bola hlavná téma okrúhleho stola, ktorý sa uskutočnil 
27. júna v objekte 221. Zúčastnili sa ho zástupcovia z Minister-
stva vnútra SR, krajského riaditeľstva policajného zboru, mest-
skej polície, ako aj poslanci zastupiteľstva.
„Bezpečnosť vo Vrakuni je pre našu mestskú 
časť prioritná téma, aj preto sme zorganizo-
vali ďalší odborný okrúhly stôl k tejto téme,“ 
uviedol na úvod starosta Vrakune Martin Ku-
ruc. „Snažíme sa robiť maximum čo je v na-
šich silách a finančných možnostiach. V tejto 
téme určite napredujeme, čo vedia potvrdiť 
obyvatelia Pentagonu a okolitých oblastí. 
Viac možností však už nemáme, ďalej nám 
musí pomôcť mestská polícia a štátna polí-
cia.“

Starosta M. Kuruc upozornil, že problém 
s bezpečnosťou obyvateľov sa po nedávnej 
tragickej udalosti netýka len Obchodnej uli-
ce v centre mesta, ale aj niektorých lokalít 
v mestskej časti Vrakuňa. Vyzval kompetent-
né orgány, aby začali konať skôr, než dôjde 
k tragickej udalosti. „V poslednom období 
sme svedkami násilných útokov, ktoré 
v centre mesta dokonca viedli k útoku 
s fatálnymi následkami. Podobnú situáciu 
máme aj vo Vrakuni už niekoľko rokov. Viac 
ako 20 rokov sa občania z okolia Pentago-
nu domáhajú nastolenia poriadku, aby ta-
diaľ cez deň mohli pokojne chodiť a v noci 
pokojne spávať. Táto lokalita má dlhodobý 
problém s drogovými dílermi a drogovo zá-
vislými občanmi,“ vysvetlil M. Kuruc.

Obdobný problém podľa neho pretrváva na 
Kazanskej ulici pred zdravotným strediskom, 
kde neprispôsobiví občania svojim správa-
ním nielen v noci, ale dokonca aj cez deň 
obťažujú ľudí, požívajú alkoholické nápoje 
na verejnosti či pokrikujú na okoloidúcich. 
Mestská časť dlhodobo upozorňuje na roky 
neriešený problém týkajúci sa bezpečnosti 

a žiada o pomoc nielen mestskú, ale aj štát-
nu políciu vrátane primátora hlavného mes-
ta. „Vítam síce doterajšie kroky v tejto ob-
lasti, ale považujem ich za nedostatočné. Aj 
napriek tomu, že robíme maximum, sú limity, 
kde si už mestská časť nepomôže sama. Aj 
preto vyzývam všetkých kompetentných, aby 
začali tento problém riešiť teraz, a nie až po 
tom, keď dôjde k tragickej udalosti. Aj obyva-
telia Obchodnej ulice dlhé roky márne žiadali 
o pomoc. 

„To naozaj musíme čakať 
až na incident s následkom smrti, 

aby kompetentné orgány začali konať?“ 
varoval Martin Kuruc.

Ako uviedol zástupca krajského riaditeľa po-
licajného zboru Adrián Pavlík, „treba sa vy-
medziť voči tragédii na Obchodnej ulici. Mu-
síme si uvedomiť, že Staré Mesto slúži ako 
zberač pre všetky ostatné mestské časti, 
keď už sú všetky prevádzky zatvorené, a tak 
sa tam presúvajú ľudia z iných lokalít. Veľmi 
veľa informácií bolo podsúvaných, neovere-
ných. Prosíme veľmi opatrne porovnávať.“

Podľa okresného riaditeľa policajného zbo-
ru okres Bratislava II, kam patrí aj Vrakuňa, 
dosahuje najlepšie výsledky v objasnenos-
ti trestnej činnosti, a to až 50 %, kým pred 
dvomi rokmi to bolo len 37 %. Na konci apríla 
bola objasnenosť trestných činov vo Vrakuni 
60 %. V tejto mestskej časti za prvé štyri me-
siace nebol spáchaný žiadny násilný trestný 
čin, ako sú napríklad vražda, znásilnenie 
a pod. Boli ukradnuté dve vozidlá a jedno 
vykradnuté. Pre porovnanie, v Ružinove bolo 

odcudzených až 54 vozidiel. Za prvé štyri me-
siace roku 2018 bolo predvedených 51 osôb 
pre podozrenie z drogovej činnosti. V 21 prí-
padoch bolo konanie zastavené, pretože sa 
ukázalo, že predvedené osoby u seba drogu 
nemali, ale väčšinou išlo o výživové doplnky. 
V ôsmich prípadoch sa začalo trestné stíha-
nie. V ostatných prípadoch sa čaká na odbor-
nú expertízu podozrivých látok. Za štyri me-
siace bolo spáchaných 10 priestupkov v okolí 
Pentagonu, z toho šesť je objasnených, pri-
čom ide o historicky najlepšie výsledky. Okres 
Bratislava II má objasnenosť násilnej trestnej 
činnosti 80 %, vrážd 100 %, lúpeží 60 %, ma-
jetkovej trestnej činnosti 40 %, vlámaní do 
bytov 50 %, ekonomickej trestnej činnosti 40 
%. Okresný riaditeľ však upozornil, že v tejto 
lokalite chýba viac ako 50 policajtov.

Občania proti prezentovaným štatistikám na-
mietali, že skresľujú. Zaujímali sa o to, ako je 
možné, že za 30 rokov sa neprerušila cesta 
dodávateľov. Zástupca krajského riaditeľstva 
policajného zboru vysvetlil, že, žiaľ, drogová 
problematika je prítomná nielen na Sloven-
sku, ale aj inde na svete. „Objasňovanie trest-
nej činnosti je v režime utajenia. Ľudia však 
väčšinou vnímajú len to viditeľné navonok. 
Pritom podstatná časť vyšetrovania sa usku-
točňuje mimo diania na ulici. Štatistiky nie sú 
len čísla, ale reálne vyriešené prípady. Ak však 
máte pocit, že nejaký z podnetov nebol vyrie-
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šený, obráťte sa na krajské riaditeľstvo a zaru-
čujem vám, že každý podnet bude vyriešený.“
Starosta Martin Kuruc podčiarkol, že problém 
s drogami nie je len vo Vrakuni, ale na celom 
svete, kde do riešenia problémov drogovo zá-
vislých a na boj proti drogovej kriminalite idú 
veľké peniaze. „Paradoxne, niekedy si ani rodi-
čia neprajú, aby sa kontrolovali ich deti v ško-
lách. Dokonca aj na policajtov sú sťažnosti 
kvôli neprimeraným zásahom proti dílerom.“

Poslankyňa vrakunského miestneho zastu-
piteľstva a zástupkyňa riaditeľky základnej 
školy na Železničnej ulici Anna Murcinová 
uviedla skúsenosť zo školy, kde sa kontrol 
neboja: „V škole sme mali aj psov, ktoré hľa-
dali drogy, ale nenašli nič.“

Občania tiež ocenili prácu miestneho úradu, 
vďaka čomu pribudli kontajnery pri Pentago-

ne a v povetrí už nelieta toľko smetí ako ke-
dysi. Starosta Martin Kuruc vysvetlil, že všetky 
pozemky v okolí Pentagonu vlastní súkromná 
firma, ktorá v lokalite odmieta kosiť, starať sa 
o pozemok a upratovať ho. „Namiesto nich to 
robí naša mestská časť. Dokonca máme roz-
hodnutie súdu, že ak ide o verejné priestran-
stvo, máme sa o to starať my.“

Domovníčka zo Stavbárskej, ktorá má na 
starosti problematické vchody 40 a 42 po-
ďakovala polícii za pomoc. „Vraj sú výtržníci 
neznámi páchatelia? My ich poznáme, oni 
vykopnú dvere, ale polícia s tým nič neuro-
bí, pretože je to len priestupok. Bez repre-
sívnych kompetencií totiž mestská polícia 
nič nezmôže. Policajti ľudí vyvedú von, no 
oni sa vrátia späť. Riešením je vymeniť 
vchodové dvere a zabezpečiť kontrolovaný 
vstup.“ Zástupca policajného zboru z okre-

su Bratislava II. vysvetlil, že policajt môže 
vstúpiť do súkromného obydlia, len ak je 
tam zosnulá osoba alebo ak hrozí vážne 
ohrozenie na majetku. Inak tak môže urobiť 
len na príkaz sudcu. „Musíme zhromaždiť 
dôkazy. To, či niekto nakoniec skončí vo 
väzbe, nemajú v rukách policajti, ale o tom 
rozhoduje súd.“

Zástupkyňa mestskej polície uviedla, že 
okres Bratislava II. disponuje dvomi dvojčlen-
nými hliadkami, pričom Pentagonu sa venujú 
najviac: „Cez deň, ak je to možné, máme tam 
jedného pracovníka. Nočné hliadky zase pri-
bližne v hodinových intervaloch vykonávajú 
kontrolu bezpečnosti, ale aj čistoty.“

Na záver Martin Kuruc poďakoval všetkým 
za účasť a zdôraznil, že okrúhle stoly budú 
pokračovať. red

Verejná doprava, záchytné parkoviská, ale aj obchvat Vra-
kune. To boli témy, ktorým sa venovali účastníci okrúhleho 
stola 27. júna 2018.

„Ak hovoríme o verejnej doprave, treba si 
uvedomiť, že počet a intenzita spojov je 
predovšetkým vec peňazí. Asi ťažko mô-
žeme teda očakávať, že autobusy budú 
chodiť ku každému domov a ľudia budú 
cestovať bez prestupov. Žiaľ, Vrakuňa 
nemá električku, ale zato sa nám pred 
dvomi rokmi podarilo vybudovať železnič-
nú zastávku. Pracujeme na tom, aby v jej 
blízkosti, na Píniovej ulici, bola vybudova-
ná zastávka regionálnej dopravy,“ uviedol 
na úvod diskusie starosta Vrakune Martin 
Kuruc.

„Bratislavská župa zabezpečuje regionál-
nu dopravu prostredníctvom autobusov 
RegioLines. Vo Vrakuni čiastočne supluje-
me aj MHD linkami 730 a 740,“ vysvetlil 
riaditeľ odboru dopravy Bratislavského 
samosprávneho kraja Michal Halabica. 
„MHD, RegioLines a vlaky zastrešuje Brati-
slavská integrovaná doprava (BID). Vďaka 
tomu môžu ľudia cestovať na jeden lístok.“

Michal Halomi z Dopravného podniku Bra-
tislavy vysvetlil, prečo MHD neobsluhuje 
Ráztočnú ulicu: „Jednoducho autobusy 
by sa dnes nemali kde otočiť.“ Dopravný 
podnik podľa Halomiho pridal zastávky na 
Toryskej pre linku 75 a na Arménskej pre 
linku 79. „Doteraz tam bol úsek aj 800 až 
1000 metrov bez zastávky.“ Ak chce mest-
ská časť rozšíriť počet spojov a obsluhovať 

nimi nové územia, je potrebné 
obrátiť sa na hlavné mesto, kto-
ré je objednávateľom výkonov. 
To platí aj pre lokalitu Hrušova, 
kde v súčasnosti MHD nepre-
máva.

Podľa Halomiho Dopravný podnik plánuje 
tento rok opraviť 20 zastávok, vo Vrakune 
opraví Šípovú a Majerskú. DPB tiež pripra-
vuje nákup 100 elektronických informač-
ných tabúľ, z čoho osem by malo byť inšta-
lovaných vo Vrakuni. Tieto tabule informujú 
v reálnom čase o skutočných príchodoch 
spojov podľa aktuálnej polohy vozidla.

Miestna a župná poslankyňa Zuzana 
Schwarzová apelovala na vybudovanie 
zastávky na Píniovej ulici: „Mimobrati-
slavskí vodiči by vystúpili pri železnič-
nej zastávke. Vyriešilo by to zápchy na 
Hradskej.“ Podľa Michala Halabicu z BSK 
tento projekt je riešiteľný v krátkom čase. 
Upozornil, že podobne ako DPB aj župa má 
problémy s nedostatkom vodičov. Napriek 
tomu samosprávny kraj pripravuje zlepše-
nie nadväznosti spojov, skracuje prestupy 
a pripravuje taktovú dopravu: „Chceme 
presvedčiť ľudí, aby cestovali verejnou do-
pravou, čo znamená, že musia čo najme-
nej čakať na prestup.“

Vicestarosta Stanislav Bruna sa zaujímal 

o vybudovanie BUS pruhu na Popradskej 
ulici. Projekt by mal byť aktuálne vo fáze 
verejného obstarávania zhotoviteľa.

Na Popradskej ulici, v lokalite Cintorína 
Vrakuňa, by malo vzniknúť záchytné par-
kovisko, ktoré sa už rekonštruuje. Popri 
tom bude opravená aj Čučoriedková ulica. 
V budúcnosti by tam mal vzniknúť nový 
prestupný uzol medzi automobilovou, 
mestskou a regionálnou dopravou.

Poslednými témami diskusie boli veľký 
a malý obchvat Vrakune. Rýchlostná ces-
ta R7 a diaľnica D4, ktoré pomôžu obísť 
Vrakuňu, sú už vo výstavbe, no očakáva sa 
vcelku veľké meškanie. Tzv. malý obchvat, 
teda preložka cesty II/572, je však v ne-
dohľadne. Čo je horšie, pri budovaní Pha-
rosudeveloper nevybudoval napojenie na 
Hradskú ulicu. „Na Hradskej od Ružinova 
chýba cyklotrasa a chodník pre peších. 
Požiadal som preto, aby to hlavné mesto 
zaradilo do svojich priorít na rok 2019,“ 
dodal Martin Kuruc.

Téme dopravy sa budeme venovať aj na-
ďalej. red

Okrúhly stôl venovaný doprave
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Občianske združenie Odyseus pôsobí 
pri objekte Pentagon už od roku 2001. 
V rámci našej činnosti poskytujeme služ-
by ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pra-
cujú v sexbiznise. Pracujeme s prístupom 
harm reduction, ktorý sa snaží o znižova-
nie negatívnych dopadov užívania drog na 
jednotlivca, ale aj na širšiu spoločnosť. 
Ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pra-
cujú v sexbiznise poskytujeme výmenu 
injekčných striekačiek, sprevádzame ich 

na úrady, k doktorom, tiež im 
pomáhame s hľadaním prá-
ce či ubytovania. Medzi služ-
by, ktoré poskytujeme pre 
všetkých ľudí v Pentagone, 
by sme mohli zaradiť upra-
tovania, ktoré v tejto lokalite 
organizujeme na pravidel-
nej báze už niekoľko rokov. 
Do upratovania zapájame 
aj našich klientov a klient-

ky. V roku 
2017 sme 
zorganizovali štyri skupi-
nové a 21 individuálnych 
upratovaní. Aj v tomto 
roku v upratovaniach po-
kračujeme. Jedno veľké 
upratovanie sme zorga-
nizovali 26. júna pri prí-
ležitosti Medzinárodnej 
kampane Supportdon’t 
Punish. Cieľom tejto 
kampane je upriamiť po-
zornosť na drogové politi-
ky, ktoré chcú dosiahnuť 
zdravie a znižovanie škôd 
spôsobených užívaním 
drog a podporiť harm re-
duction služieb, ktoré sa 
ukázali byť vedecky efek-
tívne pri riešení problé-
mov s drogami a ochra-
ne verejného zdravia. Na 
upratovaní sa zúčastnilo 
osem ľudí, ktorí užívajú 
drogy a spolu so štyrmi 
pracovníčkami OZ Odys-

eus sme upratali vnútroblok Pentagonu, 
priestor okolo košov na druhej strane a aj 
areál okolo škôlky. Toto všetko sme stihli 
za dve hodiny. Vysoký počet zapojených 
ľudí, ktorí užívajú drogy, ukazuje, že aj im 
záleží na tom, aby v mieste, na ktorom 
žijú, bolo čisto. Organizovanie pravidel-
ných upratovaní má okrem čistého okolia 
aj iné benefity – prispieva k rozvoju pra-
covných návykov a zručností ľudí, ktorí sa 
na upratovaniach zúčastňujú. Zapájanie 
ľudí, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú 
v sexbiznise vnímame ako dôležitú súčasť 
našej práce, pretože len tak môžeme naj-
efektívnejšie riešiť problémy, ktoré sa tý-
kajú aj ich.
Aj nám záleží na tom, aby bol Pentagon 
čistejším a lepším miestom pre život. Pre-
to plánujeme v upratovaniach pokračovať 
a veríme, že počet ľudí, ktorí sa do uprato-
vaní zapoja, bude stúpať. Vrakunčania, ak 
máte aj vy problém s pohodenými ihlami, 
neváhajte nás kontaktovať. Ihly prídeme 
vyzbierať a zabezpečíme ich bezpečnú 
likvidáciu. Dominika Jašeková

Upratovanie v Pentagone

Každoročne sa Vrakunská hodová slávnosť 
v našej mestskej časti nesie v znamení je-
dinečnosti a nezabudnuteľného aj kultúr-
neho zážitku.
Tento rok okrem zaujímavých hudobných vystúpení pri-
pravujeme kultúrnu novinku – Knižnica na hodoch, kto-
rá návštevníkom poskytne aspoň zlomok z toho, čo sa 
v Miestnej knižnici Vrakuňa organizuje počas roka.
„Hodová knižnica“ sa bude snažiť ukázať svoju činnosť 
v čo najširšom zábere. Budete môcť vidieť, čo všetko sa 
za posledné roky v knižnici udialo, aké aktivity vyvíjame, 
ako v našom kultúrnom zariadení pracujeme hlavne s deť-
mi. V „hodovej knižnici“ bude aj možnosť na chvíľu si po-
sedieť v našej improvizovanej čitárni a prečítať si z kníh, 
ktoré budú k dispozícii. Pre deti máme pripravené čítanie 
z kníh, zábavné testy a hádanky.
Knižnica na hodoch privíta aj starostu Martina Kuruca, 
ktorý odpovie na všetky vaše otázky. Vďaka mestskej časti 
naša knižnica stále žije a po veľkých rekonštrukčných prá-
cach bola v marci otvorená v nových priestoroch na Toplian-
skej ulici č. 5. Nákupom nových kníh a periodík do nášho 
fondu stále láka nových čitateľov.
A práve našou malou „hodovou knižnicou“ sa chceme 
k vám priblížiť, aby ste skúsili aj vy nájsť cestu k nám. Bu-
dete u nás vítaní! Ponúkame vám kultúru na vyššej úrov-
ni, múdre slovo, dar ducha, zázemie, pokoj a výber z vyše 
30 tisícového fondu našej knižnice.

Alena Stanová, Miestna knižnica, Bratislava-Vrakuňa

Nájdite Knižnicu na hodoch!
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto 
mieste sa pravidelne dočítate o zaujíma-
vých knižných novinkách. V rámci tejto 
rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. 
Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpo-
vedať jednoduchú otázku: Ktorá knižka 
vás v poslednom čase zaujala a prečo? 
Vaše odpovede zasielajte na mailovú 
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 re-
dakcia Vrakunských novín.

Braňo Jobus – Muflón Ancijáš a mimo-
zemšťania
Muflón Ancijáš sa vracia! 
A nielen tak odniekiaľ, ale 
rovno z vesmíru, kam sa 
nechal vystreliť, aby dodržal 
svoj sľub a zaniesol balík na 
vesmírnu adresu. Zažil tam 
naozaj všeličo – zachránil 

zloducha Antónia Migrifiča, pral kozmonau-
tom ponožky, skamarátil sa aj s vesmírnou 
bunkou Vebunkou, s ktorou spolu pristál 
na ostrove Maurícius vo vyhasnutej sopke. 
Ukázal jej kus nášho sveta s láskou a dob-
rotou jemu vlastnou, o tom netreba vôbec 
pochybovať. Muflón Ancijáš je späť! V jeho 
cestovateľských dobrodružstvá mu neza-
bránila ani postaršia pani Márnosť Šedivá.

Denisa Gaálová – Stručné dejiny 
Slovenska pre mladých čitateľov

Spoznajte slovenské dejiny 
v tejto fantastickej knihe, kto-
rá by nemala chýbať v žiadnej 
detskej knižnici. Kniha preve-
die mladých čitateľov našou 
minulosťou od praveku až po 
vznik samostatného Sloven-

ska. Nečakajte však učebnicu plnú rokov, 
mien, udalostí a iných faktov. Významné uda-
losti slovenských dejín sú podané tak pre-
hľadne a jasne, že si ich zapamätajú všetky 
deti, dokonca aj rodičia. Denisa Gaálová je 
učiteľka dejepisu na bratislavskom gymná-
ziu a v minulosti učila aj na základnej škole.

André Aciman
– Daj mi tvoje meno
Môže vás pártýždňový vzťah 
poznačiť na celý život? Čo 
ak v sedemnástich rokoch 
prežijete tú najintenzívnejšiu 
skúsenosť, ktorá sa už nikdy 

nezopakuje? Daj mi tvoje meno je strhujú-
cim príbehom lásky, ktorá vzplanie medzi 
17-ročným Eliom a 24-ročným Oliverom, 
hosťom Elieho rodičov, počas jedného leta 
na slnečnej talianskej riviére. Obaja naj-
skôr predstierajú ľahostajnosť, ale postup-
ne ich čoraz väčšmi pohlcuje vzájomná 
príťažlivosť – prerastajúca do posadnutos-
ti aj strachu, fascinácie i túžby. Úprimná, 
nesentimentálna pocta ľudskej vášni od 
oceňovaného autora Andrého Acimana sa 
stala predlohou pre rovnomenný film, ktorý 
získal Oscara za adaptovaný scenár a bol 
nominovaný na Zlatý Glóbus vo viacerých 
kategóriách vrátane ocenenia za najlepší 
film roku 2017.  Vydavateľstvo Slovart

Ako súd v konaní o určenie rodičovských 
práv a povinností k maloletému dieťaťu 
posudzuje otázku určenia výšky výživné-
ho, ak povinný rodič má preukázateľne 
príjem zo závislej činnosti len vo výške mi-
nimálnej mzdy.
Otázku výživného k maloletým deťom upra-
vuje ust. § 62 – 65 zákona č. 36/2005 Z. 
z. o rodine. V zmysle príslušných ustanovení 
obaja rodičia prispievajú na výživu svojich 
detí podľa svojich schopností, možností 
a majetkových pomerov. Dieťa má právo po-
dieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. 
Rovnako v zmysle príslušných ustanovení 
výživné má prednosť pred inými výdavkami 
rodičov. Pri skúmaní schopností, možností 
a majetkových pomerov povinného rodiča 
súd neberie do úvahy výdavky povinného 
rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
V zmysle ust. § 75 zákona o rodine pri urče-
ní výživného prihliadne súd na odôvodnené 
potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, 
možnosti a majetkové pomery povinného. 
Na schopnosti, možnosti a majetkové po-
mery povinného prihliadne súd aj vtedy, 
ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu 
výhodnejšieho zamestnania, zárobku, ma-
jetkového prospechu; rovnako prihliadne aj 
na neprimerané majetkové riziká, ktoré po-
vinný na seba berie.
Z uvedených ustanovení zákona je zrejmé, 
že súd pri určení výživného nezohľadňuje 
len preukázanú výšku príjmu, ale má po-
merne široké možnosti posudzovania tejto 
otázky. Smerodajná je životná úroveň kaž-
dého z rodičov, nakoľko platí, že dieťa má 
právo sa podieľať na životnej úrovni svojich 
rodičov. Miera životnej úrovne je pritom zis-
titeľná z rôznych dôkazov, napr. podľa výšky 
mesačných nákladov rodiča, pričom smero-
dajnou môže byť výška tých položiek, ktoré 
nie sú pre život nevyhnutné a ktoré signali-
zujú prebytok finančných prostriedkov (účty 

za telefón, za internet, za pohonné hmoty, 
sporenie, poistky a podobne). Smerodajnou 
môže byť napr. aj výška prevzatého hypo-
tekárneho úveru, pretože banka pravdepo-
dobne poskytne úver len záujemcovi, ktorý 
dostatočne preukáže schopnosť ho banke 
splácať. Výpovednú hodnotu má ďalej, na 
akom motorovom vozidle rodič jazdí, aké sú 
náklady na toto vozidlo, kde býva a aké sú 
jeho náklady spojené s bývaním, aké má 
koníčky, či chodí na pravidelné dovolenky.
Súd ďalej pri určovaní výživného posudzuje 
mieru schopností, možností a majetkových 
pomerov povinného rodiča. Kým za schop-
ností rodiča je možné považovať jeho reálny 
zárobok v čase rozhodnutia súdu, možnosti 
predstavujú subjektívne vlastnosti rodiča 
ako je jeho fyzická zdatnosť, vzdelanie, 
zdravotný stav, pracovné ponuky, pracovné 
skúsenosti a pod., resp. tiež objektíve okol-
nosti ako dopyt na trhu práce, ohodnote-
nie rovnakej pozície a pod. Pre posúdenie 
schopností a možností rodiča teda nie je 
rozhodujúci jeho skutočný zárobok, ale jeho 
reálne zárobkové možnosti dané okrem 
iného jeho fyzickým stavom, vzdelaním, na-
daním, skúsenosťami a pod. Taktiež ak súd 
zistí, že rodič zmenil zamestnanie za menej 
zárobkovo výhodné, musí skúmať z akého 
dôvodu tak urobil, a ak usúdi že to nebolo 
z dôležitého dôvodu, môže vychádzať z jeho 
príjmu pred zmenou zamestnania. V prípa-
de, ak rodič napr. došiel o zamestnanie, súd 
musí skúmať z akého dôvodu sa tak stalo. 
Majetkové pomery rodiča možno preuká-
zať výpismi z listov vlastníctva, technickým 
preukazom motorového vozidla a pod. Do 
príjmov rodiča sa na účely výživného za-
počítavajú napr. aj výnosy z majetku (úroky 
z účtov, podiely na zisku z obchodných spo-
ločností, výnosy z akcií, odplaty za nájom), 
a ďalej tiež benefity z pracovného pomeru 
ako diéty alebo finančné náhrady za auto, 
resp. telefón.
Z uvedeného je zrejmé, že pri otázke určenia 
výživného sa nemôže súd obmedziť len na 
zistenie príjmu povinného rodiča, ale musí 
komplexne posúdiť životnú úroveň rodičov, 
a schopnosti, možnosti a majetkové pomery 
najmä povinného rodiča a na základe uve-
dených faktorov (samozrejme významným 
faktorom, ktorý súd tiež musí posúdiť sú 
odôvodnené potreby dieťaťa) určí výživné.

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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JOGURTOVÉ REZNE
Príprava trvá 1 hod.

Potrebujeme:
• 600 g bravčového karé alebo krkovičky
• 150 g bieleho jogurtu
• 2 KL grilovacieho korenia
• 5 PL oleja
• strúhanku na obaľovanie

Postup:
Rezne vyklepeme, oso-
líme, posypeme kore-
ním a bohato natrieme 
z oboch strán bielym 
jogurtom.
V miske ich poukladá-
me na seba a dáme ich 
do chladničky na nie-
koľko hodín.
Rezne obalíme v strú-
hanke a v hlbšej panvici na oleji ich rýchlo ope-
čieme z oboch strán. Nakoniec ich podlejeme 
troškou vody a dusíme do mäkka.
Ako prílohu odporúčam varené zemiaky, fazuľo-
vý alebo uhorkový šalát. Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Vrakunskí jubilanti za prvý polrok 2018 oslávili významné 
životné jubilea 75-, 80-, 85-, 90- a viacroční. Z pozvaných 
bolo 280 občanov prišlo 130. Zablahoželať prišli aj miestni 
poslanci Zuzana Schwarzová a Tomáš Galo. Starosta Mar-
tin Kuruc každému osobne zablahoželal a podaroval ružu, 
malý darček a blahoprajný list. K dobrej nálade a tancu 
prispela dychová hudba Spojár so svojimi piesňami. Všetci 
jubilujúci občania odchádzali spokojní, veselí s krásnymi 
kultúrnymi zážitkami.  red

Aj tento rok občania Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozhodovali v ob-
čianskom rozpočte o využití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti. 
Zvíťazil zaujímavý a skutočne prospešný projekt – sociálna výdajňa, ktorý 
je realizovaný v spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom. Pracov-
níci miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa vytvorili zoznam ľudí, ktorí sú 
v hmotnej núdzi, a balíček zostavený zo základných potravín a drogérie už 
pomohol a potešil 16 vybraných rodín. Pri výbere sa pozornosť sústredila 
na osamelých rodičov s deťmi, invalidných a starobných dôchodcov, teda 
na tých najohrozenejších.,Život každého človeka je ovplyvnený rôznymi 
životnými situáciami a každý z nás sa vie popasovať svojím spôsobom. 
Niekto dobre, niekto zle. A práve preto je na nás, aby sme pomohli 
tým, ktorí to najväčšmi potrebujú,“ povedal starosta Martin Kuruc.
Odovzdávanie balíčkov sa koná každé dva týždne spolu pre 60 rodín. 
Tieto stretnutia sú plné dojímavých momentov a veľkého poďakovania.
 red

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa ve-
nuje onkologicky chorým pacientom 
v Onkologickom ústave sv. Alžbety 
a v Národnom onkologickom ústave, 
kde chorých navštevujú ľudia ochot-
ní venovať im časť svojho voľného 
času, svojej energie i milé slovo.
Čo konkrétne dobrovoľníci a dobrovoľ-
níčky robia? Raz za týždeň v daný deň 
pravidelne prichádzajú do jedného 
z ústavov a realizujú rôzne činnosti.
V poobedných hodinách niektorí na-
vštevujú hospitalizovaných pacien-
tov a ponúkajú im možnosť zahrať si 
spoločenské hry, vedú tvorivé dielne 
alebo len tak stráviť spolu čas pri 
rozhovore či v tichu. (Infostrentnutie 
15. 10. 2018)
Ďalšia aktivita je 
vhodná pre ľudí, 
ktorí majú čas 
hlavne doobeda. 
Je to činnosť roz-
nášania káv a ča-
jov pacientom, 
ktorí čakajú na 

vyšetrenia pred ambulanciami. Takto 
im svojou prítomnosťou a dobrou ká-
vou vedia spríjemniť chvíle dlhého 
čakania. (Infostretnutie 6. 9. 2018)
Ak vás niektorá z dobrovoľníckych 
ponúk zaujala, pozývame vás na IN-
FOSTRETNUTIA do zasadačky Onko-
logického ústavu sv. Alžbety, Heydu-
kova 10, Bratislava:
Služba roznášania káv a čajov : IN-
FOSTRETNUTIE 6. 9 o 17:30
Sprevádzanie hospitalizovaných pa-
cientov: INFOSTRETNUTIE 15. 10. 
o 17:10
V prípade záujmu o dobrovoľníctvo 
kontaktujte, prosím, koordinátor-
ku dobrovoľníkov na koordinator-

k a @ d s v r b a . s k 
alebo na tele-
fónnom čísle 
0948 100 539. 
Viac informácii 
o našej činnosti 
nájdete na strán-
ke www.dsvrba.
sk.  DS Vŕba

Hľadáme nové Vŕby!

Jubilanti oslavovali

Sociálna výdajňa vo Vrakuni
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Viac info a registrácia na: WWW.VRAKUNSKYBEH.SK

Starosta Martin Kuruc a poslanci mestskej casti Bratislava-Vrakuna
vás pozývajú na

Beh a Nordic Walking
 - 5 km a 10 km - 

Detské behy rozdelené podla veku 
9.9.2018

’

Klub HBK Vrakuňa sa prihlásil do svojej 
druhej ligovej sezóny v BHbL. Túto sezó-
nu už by mala Vrakuňa hrať na svojom 
novom ihrisku, ktoré sa aktuálne budu-
je na Hnileckej ulici. V kádri bude isto aj 
pár zmien, i keď skôr pôjde o posilnenie 
kádra. Do mužstva pribudli Juraj Chova-
nec (HBK Profis), Ján Janík (Indians Bra-
tislava) a brankár Tomáš Kysela (Lizards 
Stupava). Po vypadnutí v semifinále 
s neskorším majstrom a po konečnom 4. 
mieste by sme v tomto ročníku chceli ísť 
ešte vyššie.
Po dostavbe ihriska sa začne s tréningo-
vými jednotkami. V rámci prípravy máme 
v pláne absolvovať niekoľko turnajov, už 
koncom júla nás čaká prestížny turnaj 
v Bošanoch, kde máme možnosť kon-
frontovať sa s výbornými celkami zo Slo-
venska, čo môže byť vhodnou prípravou. 
Dokonca sa zvažuje aj prihlásenie B – 
tímu, nakoľko sme zaregistrovali výrazný 
záujem Vrakunčanov o hokejbal, pevne 
veríme že tento záujem sa bude ešte 
stupňovať!!!
Tiež by sme sa chceli touto cestou poďa-

kovať p. Jánovi Bartošovi, ktorý bol spolu 
s nami rozoberať ihrisko v Gajaroch, kto-
ré nám zabezpečila mestská časť Vraku-
ňa, na čele so starostom Martinom Ku-
rucom. Pán Bartoš je od mnohých z nás 
o „týždeň“ starší, ale vitalitou prekonal 
aj ďaleko mladších chalanov. Ale chcem 

sa touto cestou poďakovať, samozrejme, 
všetkým, ktorý pridali ruku k dielu (najmä 
vykládka bola zážitkom).

VEĽKÉ ĎAKUJEME!!!
Verím že už čoskoro sa uvidíme na 

našom novom ihrisku!!!
HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa nezaháľa ani cez letnú prestávku
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Malí Vrakunčania

Počas posledných mesiacov 
školského roka sme sa usilovne 
pripravovali na naše záverečné 
predstavenie Snehulienka a se-
dem trpaslíkov – Snowwhite and 
sevendwarfs.
Keďže žiaci túto rozprávku dob-
re poznajú, jej príbeh je veľmi 
jednoduchý a dej pre deti prí-
ťažlivý, žiakom sa práca s touto 
rozprávkou veľmi páčila. Navyše 
nechýbala ani zvedavosť, ako bude príbeh vyzerať s pridaním anglického 
jazyka. Žiakov príbeh „chytil“, a preto následná práca s ním i rôzne akti-
vity boli pre deti skvelou príležitosťou uplatniť sa.
Prostriedkami tvorivej dramatiky sa nám podarilo uvoľniť atmosféru 
napätia a strachu žiakov z cudzieho jazyka. Jednotlivú slovnú zásobu, 
potrebnú k samotnému vystúpeniu, si postupne osvojili pri hrách a sa-
motnom nácviku predstavenia. Nácviku predstavenia sme venovali asi 
mesiac a zapojili sa doň všetci žiaci 2.B. Čas investovaný do skúšok sa 
však oplatil. Predstavenie pred rodičmi vyšlo úplne skvele. A čím naši 
„herci“ zaujali divákov? Predovšetkým úprimnou osobnou zainteresova-
nosťou, najmä však ich postojom k rozprávke, ktorú divadelným predsta-
vením stvárnili. Výsledná podoba predstavenia im priniesla nielen radosť 
a chuť sa učiť angličtinu ďalej, ale najmä veľké uznanie od rodičov, sta-
rých rodičov či súrodencov.
Zážitky a dojmy boli silné na oboch stranách – rodičov aj žiakov.

Martina Smoláriková,
Rajčianska 3

Korunovačné dni v Bratislave 2018
Tohtoročné korunovačné slávnosti obohatil prvý Detský korunovačný sprievod, ktorý 
sa konal v piatok 22. 6. 2018 a smeroval z Rudnayovho námestia na nádvorie Starej 
radnice. Účastníkmi korunovačného sprievodu boli aj deti v dobových kostýmoch, 
ktoré súťažili o najkrajší kostým. Kostnými si mohli vyrobiť z polotovarov, zo spotreb-
ného materiálu, ale aj zo závesov, záclon a dekoračných látok. Hodnotil sa celkový 
dojem, ale aj najoriginálnejšie spracovanie. Každý z účastníkov získal pamätnú zlatú 
korunovačnú mincu a sladkú odmenu.
Aj ja som sa zúčastnila na súťaži i na sprievode. Mala som kostým z obdobia rokoka, 
ktorý som ušila s maminou pomocou. Použili sme závesy, záclony a dekoračné látky 
a pár doplnkov ako šperky, kabelka a vejár. Bola som jednou z výherkýň súťaže.
Môj kostým zaujal natoľko, že som dostala od organizátorov ponuku zúčastniť sa 
na sobotňajšej korunovácii Leopolda II., ktorá sa začala na nádvorí Bratislavského 
hradu a skončila sa v jezuitskom kostole, kde sa uskutočnila korunovačná slávnosť. 

Do role Leopolda II. bol nominovaný Marek Majeský a do 
úlohy arcibiskupa František Kovár. Celá ceremónia trva-
la asi hodinu a pol. Po skončení korunovácie pokračoval 
sprievod ulicami Bratislavy a skončil sa až na Hviezdosla-
vovom námestí, kde kráľ predniesol reč, mečom švihol 
na všetky svetové strany, sadol si na svojho bieleho koňa 
a odišiel so svojou družinou preč.
Súčasťou Detského korunovačného sprievodu bolo aj 
vyhlásenie súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie, 
ktorej sa v kategórií pedagóg zúčastnila pani učiteľka M. 
Tutokyová. Tá si tiež na nádvorí Starej radnice prevzala 
ocenenie za metodický materiál Mária Terézia – detstvo.

Natália Ožvátová 8.B, ZŠ Rajčianska 3,BA

Záverečné predstavenie pre rodičov
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Vo väčšine škôl po týchto slovách utíchne bežný ruch, 
doznie školské zvonenie, na chodbách či v blízkom okolí 
školy už nie je počuť detský džavot. Na ZŠ Žitavská to 
však úplne tak nie je…
Aj tento rok sa prvý júlový týždeň organizoval denný 
letný tábor pre našich žiakov. Hoci pôvodný plánovaný 
program sme museli priebežne prispôsobovať počasiu, 
predsa sa nám podarilo ho naplniť, aby spĺňal zábavno-
-náučné požiadavky, teda aby deti zapojili nielen svoje 
hlavičky, ale sa vyžili aj fyzickou aktivitou…
Hneď prvý deň sme zavítali na Staré grunty, kde sa všet-
ci vyšantili v zábavnom detskom centre. Deti odchádzali 
spokojné, menších to zdolalo natoľko, že počas dlhšej 
cesty MHD si stihli aj zdriemnuť.
V utorok po návšteve Areálu hier Radosť na Štrkovci, 
kde mali deti veľa možností si tú radosť aj dosýta užiť, 
sme prešli do histórie – na Hlavnú železničnú stanicu 
dorazil Historický prezidentský vlak, ktorý v minulosti 
využívali T. G. Masaryk, L. Svoboda, G. Husák, ale aj A. 
Dubček či následník trónu František Ferdinand d‘Este. 
Súčasťou výletu bola aj prehliadka Dopravného múzea 
s vystavenými exponátmi.
Streda patrila historickému centru Bratislavy. Hneď zrá-
na sme sa vybrali na ihrisko na Ostredkoch, kde sa deti 
vybehali a vybili si energiu na preliezačkách a v priľah-
lom parku, a odtiaľ sme išli už rovno na panoramatic-
kú prehliadku mesta vláčikom – Prešporáčikom. Počas 
jazdy sme počúvali výklad o dôležitých budovách, nielen 
z historického, ale aj súčasného politického či spolo-
čenského hľadiska. Počas prestávok na Slavíne a Brati-
slavskom hrade sme si obhliadli tieto dominanty mesta, 
pofotili sa a pokračovali v jazde… Po krátkej prestávke 
pri historickej budove Slovenského národného divadla 
sa náš program zavŕšil plavbou po Dunaji, kde sa nám 
naskytla možnosť obzrieť si nábrežie historického cen-
tra aj z tejto perspektívy.
A ako by sme mohli náš táborový program lepšie uza-
tvoriť ako návštevou zoologickej záhrady a jej malých 
i väčších obyvateľov, ktorí deťom vždy vyčaria úsmev na 
tvári? Piatok bol teda venovaný zvieratkám, ako aj ostat-
ným atrakciám, ktoré ZOO ponúka.
Po celom týždni deti definitívne zamávali škole na rozlúč-
ku, pripravené na užívanie si voľných prázdninových dní 
a načerpávanie nových síl na nasledujúci školský rok.
My veríme, že o rok sa stretneme opäť pri nových zá-
žitkoch a dobrodružstvách aj počas denného letného 
tábora a snáď aj s novými členmi nášho prázdninového 
kolektívu… Lucia Borčinová, ZŠ Žitavská

Pracovné vyučovanie žiaci IV.B triedy 
ukončili tvorivými dielničkami v UĽUVe 
(Ústredie ľudovej umeleckej výroby) na 
Obchodnej ulici v Bratislave.
Žiaci si prišli vyskúšať remeslá v troch 
tvorivých dielňach. V drotárskej, vo vý-
robe šúpolienok a v maľovaní na sklo. 
Väčšinu chlapcov okamžite oslovila 
drotárska dielňa a s veľkou radosťou si posadali za pracovný stôl. Poobzerali 
si klieštiky, drôtiky a rôzne im neznáme nástroje. Netrpezlivo očakávali, čo sa 
dozvedia od pani lektorky. Úlohou bolo vyrobiť z drôtu vtáčika. Po patričnom 
vysvetlení postupu sa chlapci s vervou pustili do práce, no po chvíli zistili, že tu 
rýchlosť nie je dobrý pomocník, a tak začali pracovať podľa toho, ako im pani 
lektorka radila. Chlapci zistili, že pracovať s klieštikmi a drôtikmi nie je ako 
stláčať klávesnicu na počítači a po nejakom čase ich začala opúšťať sebadô-
vera. Pani lektorka ich však podporila v trpezlivosti a nakoniec všetci výrobok 
dorobili a veru sa im podaril.
Chlapci odchádzali domov pyšní a netajili sa tým, že vôbec netušili, že sú niečo 
také schopní a že ich to bude tak baviť.
O nič horšie nedopadli dievčatá a chlapci z ďalších dielní a domov si odnášali 
krásne šúpolienky a obrázky maľované na skle.
S hrdosťou na seba, s novými skúsenosťami a možno zasiatym maličkým se-
mienkom v duši, ktoré raz v niektorom z detí vzklíči, a tak zachová remeselnú 
zručnosť ďalšej generácie. ZŠ Žitavská 1, Mgr. Ľuboslava Slaninková

Ako prirodzený dôsledok stretávania sa žiakov a učiteľov v popoludňajších 
hodinách vďaka projektu podporeného z Bratislavského samosprávneho 
kraja BSK s názvom Zmyslovňa – Každý z nás (tu) má (svoj) zmysel vznikol 
nápad zrealizovať voľnočasovú a poznávaciu aktivitu s názvom Výzva! Preži 
deň bez mobilu. Cieľom bolo posilniť sociálno-komunikačné zručnosti žia-
kov, zvýšiť finančnú gramotnosť a sprostredkovať realitu života bez mobilu. 
Žiaci sa zapojili dobrovoľne, pripravovali sa v skupinách spoločne s mento-
rom, ktorého úloha bola žiakov usmerňovať vhodne zvolenými otázkami.
Jednotlivé skupiny si samy zvolili cieľ, kam sa chceli dostať ako aj oblasť, 
v ktorej chcú a vedia niekomu pomôcť. Zapojilo sa celkovo 30 žiakov, kto-
rí boli rozdelení do šiestich skupín. Každá skupina mala svojho mentora. 
Skupiny navštívili rôzne mestá na Slovensku (Komárno, Nový život, Liptov-
ský Mikuláš, Zavar, Detva, Lozorno). Žiaci sa naučili veľa o sebe samých, 
o svojich spolužiakoch, učiteľoch, o Slovensku, o ľuďoch so znevýhodne-
ním (pomáhali v DSS Detva, Zavar) a zažili, aké je to poradiť si bez mo-

bilu, aký je význam organizácie financií 
a času. Mnohí žiaci prišli s poznaním, 
že „je jednoduchšie chodiť do školy ako 
do práce“, „aké máme šťastie, že sme 
zdraví a máme množstvo možností“. Na 
záver žiaci spracovali prezentácie (filmy, 
fotografie) a tie odprezentovali v kultúr-
nom stredisku 221 pre ostatné skupiny 
a iných žiakov a rodičov školy. Toto pod-
ujatie inšpirovalo a aktivizovalo ďalšie 
skupiny detí a učiteľov na pokračovanie 
v takomto zážitkovom vzdelávaní. Preto 
veríme, že sa nám to podarí.

Mgr. Katarína Dobrovodská,
ZŠ Železničná 14

Hurá, prázdniny!Hurá, prázdniny!

Tvorivé dielne v ÚĽUVeTvorivé dielne v ÚĽUVe

VÝZVA! Trúfaš si prežiť
24 hodín bez mobilu?
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