
Ročník VI • Október 2017 • NepredajnéRočník VI • Október 2017 • Nepredajné

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňamesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

VrakunskáVrakunská
šarkaniádašarkaniáda



22

Milí Vrakunčania,
asi ste si nemohli nevšimnúť, že sa blížia župné voľby. Stovky reklamných 

plôch, rozdávanie balónikov či pagáčikov, ale aj množstvo sľubov, aj to patrí k voľ-
bám. Rád by som vás požiadal, aby ste sa na voľbách zúčastnili. Od roku 1989 
môžeme slobodne voliť. Fungujeme v zastupiteľskej demokracii a náš hlas repre-
zentujú tí, ktorých si zvolíme. Som si veľmi dobre vedomý, že mnoho ráz musí-
me voliť systémom menšieho zla. Rozumiem aj pocitu frustrácie, že lepšie asi 
nebude. Ale prosím, voľte. Mám na to tri dobré dôvody:

1)  Ak budeme rozumne voliť, budeme sa mať lepšie. Nie chlieb zadarmo 
nebude a asi ani na druhý deň nezlacnie maslo. Ale, napríklad, bu-
deme môcť mať novú cyklistickú dráhu, škola získa nové ihrisko 
alebo sa dočkáme novej vlakovej stanice. Lebo na všetko toto 
má župa reálny vplyv. Župa tiež dokáže podporiť rôzne zmyslupl-
né projekty. Župa nám nemôže pomôcť vo všetkom, ale v dopra-
ve určite áno. Čo takto obchvat Vrakune? Hmmm… Áno, toto by 
sa mi, napríklad, páčilo. Preto je dôležité ísť voliť.

2)  Dajme vedieť celému kraju, že terajšia Vrakuňa nie je Vrakuňa 
spred pár rokov. Lebo nám záleží, kto nás zastupuje v župnom 
zastupiteľstve, a ako to u nás vyzerá. Lebo ako volíme, tak sa potom 
máme. Nechám to, samozrejme, na vás. Ja by som si prial, aby sme aktívne spolurozhodovali o našom smerovaní.

3)  Môžete samozrejme aj nevoliť. Ale takto to v skutočnosti nefunguje. Lebo aj keď nevolíte, tak volíte. Možno máte občas 
pocit, že politikov vytrestáte tým, že neprídete k urnám. No nevytrestáte. V skutočnosti to dokonca niektorým politi-
kom aj vyhovuje. Ak chcete trestať politikov, tak choďte voliť a voľte. Pokojne donúťte ľudí na zmenu, alebo naopak, 
ak niečo funguje, tak sa toho držte. Ale dajte to najavo.

Asi viete, že v týchto župných voľbách nekandidujem. Teraz si môžete povedať, že to je predsa v rozpore s tým, čo 
píšem vyššie. Je aj nie je. Pre Vrakuňu by som urobil čokoľvek. Snažím sa urobiť našu mestskú časť lepšou štvrťou. 
V krátkosti vám predstavím môj dnešný program.

Ráno som strávil hodinu na našej vlakovej stanici. Ideme ju vylepšiť. Potrebujeme tam umiestniť lavičky či prístrešok 
proti dažďu. Tak ideme do toho. Následne sme mali operatívne stretnutie k parkovisku pri stanici. Ideme totiž budovať 
nové. Tak sme si to celé ešte raz prešli. Odtiaľ na úrad. Mal som naplánovaných 12 stretnutí. Jeden pán neprišiel, ale 
prišla sociálne slabá rodina. Tak sme hľadali priestor, ako pomôcť. Potom porada vedenia, lebo by som vás rád prekvapil 
veľkým jarným projektom. Žiaľ, nemôžem prezradiť viac, ale viem si predstaviť, že pol roka plánovania a následne štyri 
mesiace práce a Vrakuňa bude mať novú dominantu. Aj tak prezrádzam až priveľa, však uvidíte :). Na obed bola pizza 
v aute. Moja babička by ma doslova „zabila“, lebo „normálni ľudia obedujú o dvanástej!“. Ja o pol štvrtej. Musím ešte 
stihnúť „mesto“, pána primátora, mám totiž pocit, že mesto nám musí pomôcť v tlaku na dopravný podnik pri navyšovaní 
počtu spojov do Vrakune. Vrakuňa potrebuje mať lepšie dopravné spojenie. OKAMŽITE! 

O 19.00 odpisujem ľudom na sociálnych sieťach a teraz, o 21.15, dopisujem tento príhovor.
Tento sumár vás nemá ohúriť. Ani ma netreba ľutovať. Dali ste mi svoju dôveru a mňa moja práca baví. Ale aktuálne 

si neviem predstaviť, že by som sa uchádzal o ďalšiu prácu. Lebo byť starostom či poslancom je najmä práca a zodpoved-
nosť. Každodenná a poctivá práca, preto sa venujem „starostovaniu“, a v župe nech nás zastupujú iní. Lebo to náš kraj 
potrebuje. Prosím, choďte voliť, dobre si prečítajte, čo vám kandidáti sľubujú. A nech tie sľuby dodržia.

Môžete ich potom pokojne kontrolovať. Lebo moc máte vo svojich rukách. Politici majú slúžiť. Tak si dobre vyberte 
svojich služobníkov.

Práve mi volá môj hovorca. Je 21. 25. A nechcel mi zaželať dobrú noc ☺, ale riešiť vzniknutý problém. Dnešný deň sa 
pre mňa ako starostu ešte teda nekončí :).

 Váš starosta

Príhovor starostuPríhovor starostu

mných 
k voľ-
1989 

epre-
usí-

asi 
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Dňa 19. 9. 2017 rokovalo už štvrtý raz 
v tomto roku Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Po-
slanci sa venovali úprave rozpočtu na 
rok 2017, aby sa zabezpečila jeho vyrov-
nanosť do konca roka. Ďalej schválili zá-
mery na prenájom vybraných pozemkov 
(viac na strane 5). Pre všetky základne 

školy sa schválili žiadosti o poskytnu-
tie nenávratného finančného príspevku 
z eurofondov na budovanie odborných 
učební a tiež na rekonštrukciu telocvič-
ne ZŠ Železničná. Hlavnou témou ďalšie-
ho rokovania miestneho zastupiteľstva 
bude rozpočet roka 2018.
 (red)

Z miestneho zastupiteľstva

Zákaz používania studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analýze vody v našich studniach vo Vrakuni. 
V prvom kole bolo vybraných 20 studní, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR 
otestuje. 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 skládke chemického odpadu vo Vrakuni 
alebo na www.minzp.sk/vrakuna/. (red)

Upozornenie – deratizácia!
V termíne od 1. 10. 2017 do 15. 11. 2017 sa uskutoční preventívna celoplošná 
deratizácia na území Hlavného mesta SR Bratislava.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava upozorňuje na vykonanie celoploš-
nej deratizácie namä v zariadeniach spoločenského stravovania, ubytovania, u pre-
vádzkovateľov obchodov, pohostinstiev, stánkov, v obytných domoch, v prevádzkových 
a administratívnych budovách, v školských a predškolských zariadeniach. Vyzývame 
všetky podnikateľské subjekty a fyzické osoby, aby zabezpečili vykonania povinnej jar-
nej deratizácie v nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvo-
doch a v areáloch určených na podnikanie a bývanie. Fyzické osoby – občania môžu 
deratizáciu vykonať aj svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú ur-
čené a schválené na predmetný účel v pivničných priestoroch, v rodinných domoch, 
v objektoch určených na bývanie a na pozemkoch využívaných na chov hospodárskych 
zvierat. Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy a zabránili 
deťom a zvieratám v prístupe k násadám.

(Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava)

POZVÁNKA NA BURZU PRÁCE
A INFORMÁCIÍ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny Malacky a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
Pezinok pozýva na

BURZU PRÁCE A INFORMÁCIÍ,

ktorá sa uskutoční dňa 23. 11. 2017 od 9.30 do 15.00 h v Stredisku kultúry 
Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava.

Hlavným cieľom burzy práce a informácií je ponuka voľných pracovných 
miest a prezentácia študijných odborov stredných odborných škôl v Bratislav-
skom samosprávnom kraji.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
 Vazovova 7/A, 816 16 BRATISLAVA 1

OZNAM
PRE UŽÍVATEĽOV
VYHRADENÉHO

PARKOVANIA
Upozorňujeme, že povinnosť na podanie 
žiadosti o predĺženie vyhradeného parko-
vania pre rok 2018, je potrebné si podať 
najneskôr do 31. 10. 2018, v prípade zá-
ujmu o prenájom vyhradeného parkovania 
pre rok 2018. Žiadosť je potrebné doložiť 
povinnými prílohami.
Daň za prenájom vyhradeného parkova-
cieho miesta (vznik daňovej povinnos-
ti za užívanie verejného priestranstva) 
Vám bude vyrubená a zasielaná z re-
ferátu miestnych daní a poplatkov, za-
čiatkom roka 2018. Aktuálny zoznam 
k 15. 8. 2017 nájdete na našej webovej 
stránke v sekcií parkovanie.  (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 - Bratislava 

- Oddelenie životného prostredia a mest-

skej zelene: tel.č.: +421259356329

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 

referátu správy a údržby pozemných

komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk

Verejné osvetlenie Siemens

– poruchová služba

Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.

Poruchy vody a kanalizácií

- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122

Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.

Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.

Poruchová služba plyn: 0850 111 727

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom:

tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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Vrakunčania sa zapojili do hlasovania 
o využití 8 000 eur z tzv. občianskeho roz-
počtu v štyroch základných kategóriách. 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala 
432 platných hlasov. Hlasovanie bolo 
cez online formulár na oficiálnej stránke 
mestskej časti. Realizáciu projektov za-
bezpečí mestská časť postupne v dvoch 
fázach. V prvej z občianskeho rozpočtu 
a v druhej z rozpočtu v roku 2018. Ob-
čiansky rozpočet umožňuje obyvateľom 
Vrakune spolurozhodovať o využití časti 
prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.
Medzi víťazné projekty sa rozdelí celkovo 
8 000 eur. V každej kategórii je víťazný 
návrh s najväčším počtom hlasov. Reali-
zovať sa teda bude osem projektov – dva 
víťazné z každej kategórie. Aktuálne sa už 
zamestnanci mestskej časti zaoberajú ví-
ťaznými projektmi, ako aj časovým harmo-
nogramom ich realizácie. O realizáciách 
jednotlivých projektov bude mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa priebežne informovať.

Víťaznými projektmi 
Občianskeho rozpočtu 

na rok 2017 sú:
V kategórii Sociálne veci
Rekonštrukcia detského ihriska Stavbárska – 
Poľnohospodárska – Rajecká – 286 hlasov
Bezplatné právne, finančné a osobné poraden-
stvo pre obyvateľov v núdzi v mestskej časti Brati-
slava – Vrakuňa – 125 hlasov

V kategórii Kultúra
Kultúrna jeseň vo Vrakuni – 246 hlasov
Tvorivé dielne pre deti z Vrakune – 183 hlasov

V kategórii Šport
Zväčšenie ihriska vo Vrakunskom lesoparku – 
223 hlasov
Revitalizácia hokejbalového ihriska – 165 hlasov

V kategórii Životné prostredie
Posilnenie mikroklímy sídliska prostredníc-
tvom výsadby stromov – 239 hlasov
Ihrisko na Pešej zóne – 200 hlasov

                                   
                                         ECO DOG TOILET STANICA 

                         Vo Vrakuni 
                                             

 
 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim 
občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia a verejnej zelene, rozhodlo riešiť 
problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC. 
 
Čo je ECO DOG TOILET STANICA? 
ECO DOG TOILET stanica je nové, patentovo chránené a revolučné technické riešenie 
problému so psími exkrementami. Je to v skutočnosti hygienické zariadenie na venčenie psov, 
ktoré je jedinečné, dômyselné a jediné svojho druhu na celom svete. Ekologicky a efektívne rieši 
likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách a obytných zónach 
miest už od počiatku, to znamená, že nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s 
okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii. 
 
 

 
 
 
 
Viac informácií nájdete webovej stránke www.vrakuna.sk.  
 

 

Víťazné projekty
Občianskeho
rozpočtu 2017

Kompletné výsledky hlasovania
za jednotlivé návrhy vo všetkých

kategóriách nájdete na webovej strán-
ke www.vrakuna.sk.

 (red)

(Eco Dog Toilet 
Group,s.r.o.)

Eco Dog Toilet stanica pri Modrej lávke vo Vrakuni
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Mestská časť Bratislava- Vrakuňa po lete 
doplnila smetné koše na miestach, kde chý-
bali. Väčšinu podnetov prišlo od samotných 
občanov. Ďalej mestská časť osadila nové 
oznamovacie úradné tabule, staré,ošarpané“ 
postupne zlikviduje a vymení.

Kruhový objazd v nových farbách
Začiatkom mesiaca mestská časť vymenila 

na kruhovom objazde žlté letničky za fialo-
vý vres. Pre svoju nenáročnosť a vytrvalosť 
v kvitnutí, ako aj odolnosť proti mrazu je vres 
ideálna rastlina na jesenný nápis našej mest-
skej časti.

Nový náučný chodník
Náučné chodníky sú v krajine rôznou formou 
vyznačené turistické a exkurzné trasy rôznej 

dĺžky a zamerania, ktoré sú vytvorené v prí-
rodne, krajinársky, ale aj kultúrne či historicky 
zaujímavých alebo typických územiach. Vraku-
ňa sa môže pochváliť svojím prvým náučným 
chodníkom, ktorý vznikol pri Kostole Mena 
Panny Márie. Zatiaľ ide o päť náučných tabúľ 
z histórie a súčasnosti Vrakune. Postupne pri-
budnú ďalšie. K náučnému chodníku doplní 
mestská časť lavičky a osvetlenie.   (red)

Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 889/4 s výmerou 620 m2 a časť po-
zemku parc. č. 889/9 s výmerou 128 m2, obidva evidované na LV č. 1849 vo vlast-
níctve Hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Vrakuňa, na 
Ráztočnej ul. v Bratislave (súčasť areálu BVS Bratislava), k. ú. Vrakuňa
V súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade s uznese-
ním č. 331/XX/2017 zo dňa 19. 9. 2017 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa vyhlasuje zámer na nájom 
pozemku parc. č. 889/4 s výmerou 620 
m2 a na časť pozemku parc. č. 889/9 
s výmerou 128 m2, k. ú. Vrakuňa, vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratisla-
va evidované na LV č. 1849, zverené do 

správy MČ Bratislava-Vrakuňa protokolom 
č. 21/97 zo dňa 12. 2. 1997, účel nájmu – 
využitie pozemku v súlade s územnopláno-
vacou informáciou, s cenou nájomného 
min. 5,50 eur/m2/rok, na dobu neurčitú.
Ide o pozemky, ktoré sú v ohradenej časti 
areálu kanalizačnej čerpacej stanice Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti na Ráz-
točnej ulici v Bratislave.

Predloženie súťažného návrhu s určením 
účelu nájmu a ponukou ceny nájmu je po-

trebné doručiť v termíne do 31. 10. 2017 
do podateľne Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa v uzatvorenej 
obálke s označením „Nájom pozemkov na 
Ráztočnej ul. v Bratislave“.
Mestská časť si vyhradzuje právo vybrať 
z doručených súťažných návrhov najvhod-
nejší s tým, že podnikateľská činnosť re-
alizovaná na pozemkoch bude akceptovať 
blízkosť areálu spoločnosti Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava,

Súčasťou tohto vyhlásenia zámeru je 
územnoplánovacia informácia o lokalite, 
v ktorej sa predmetné pozemky nachádza-
jú, a snímka z katastrálnej mapy.

Vyhlásenie zámeru na nájom pozemkov

Postupne sa dopĺňa mestský mobiliár

Vyhlásenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 3168/12 s výmerou 2 917 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaný na LV 
č. 1095, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa, na Majerskej ulici (za 
letiskom) v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
V súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením č. 330/XX/2017 zo dňa 19. 9. 2017 Miest-
neho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje zámer na 
nájom pozemku registra „C“ parc. č. 3168/12 s výmerou 
2 917 m2, druh pozemku orná pôda, na Majerskej ulici 
v Bratislave (lokalita za letiskom), k. ú. Vrakuňa, vo vlast-
níctve Hlavného mesta SR Bratislava evidovaný na LV č. 
1095, zverený do správy MČ Bratislava-Vrakuňa protoko-
lom č. 90/91 zo dňa 1. 10. 1991, účel nájmu – využitie 
pozemku v súlade s územnoplánovacou informáciou na 
služby výrobné a nevýrobné, zástavba areálového charak-
teru a komplexov, s nájmom min. 5,00 eur/m2/rok, na 
dobu neurčitú.

Ide o pozemok, ktorý je dočasne nevyužívaný pre poľnohos-
podárske účely.

Predloženie súťažného návrhu s určením účelu nájmu 
a ponukou ceny nájmu je potrebné doručiť v termíne do 
31. 10. 2017 do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa v uzatvorenej obálke s označením „Nájom 
pozemku parc. č. 3168/12 - Majerská v Bratislave“.

Vyhodnotenie súťažných návrhov bude posúdené príslušnými 
komisiami miestneho zastupiteľstva a víťazný návrh bude pred-
ložený na schválenie na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Súčasťou tohto vyhlásenia zámeru je územnoplánovacia in-
formácia na lokalitu, v ktorej sa predmetné pozemky nachá-
dzajú, a snímka z katastrálnej mapy.  (red)
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Bratislavská mestská spoločnosť Od-
voz a likvidácia odpadu (OLO), a. s., 
spolu s Hlavným mestom SR Bratislava 
a mestskou časťou Vrakuňa, v týchto 
dňoch dokončuje ďalšie stanovište po-
lopodzemných kontajnerov v Bratislave.
Polopodzemné kontajnery sa budú na-
chádzať na Stavbárskej 36 – 40 a cel-
kovo bude osadených 11 kusov polopod-
zemných kontajnerov. Z toho päť kusov 
na zmesový komunálny odpad a šesť 
kusov na triedený odpad – papier, plasty 
a sklo. Kontajnery na zmesový komunál-
ny odpad, papier a plasty majú objem 5 
m3, kontajner na sklo má objeme 3 m3. 
Pre predstavu, jeden polopodzemný kon-
tajner s objemom 5 m3 dokáže nahradiť 
šesť kusov 1 100 l kontajnerov a 55 ku-
sov 120 l kontajnerov.

Výhodou je väčší objem aj čistota

V Bratislave ide o v poradí už druhé sta-
novište polopodzemných kontajnerov. 
Prvé sa oficiálne otvorilo na jar tohto roka 
v lokalite Žižkova – Zuckermandel (Staré 
Mesto). Výhodou polopodzemných kon-
tajnerov je ich väčší objem, umiestnenie 
zberného vreca v hĺbke cca 1,5 metra, čo 
znamená menej neporiadku, zápachu, 
nemožnosť vyberať obsah kontajnerov 
a jednoduchá manipulácia. Odpad sa do 
kontajnerov vhadzuje plniacim otvorom 
a vyprázdňovanie kontajnerov sa realizu-
je zo spodnej časti zberového vreca, a tak 
vhadzovací otvor ostáva čistý. Okrem lo-
kality Žižkova – Zuckermandel (mestská 
časť Staré Mesto) a Stavbárskej 36 – 40 
(mestská časť Vrakuňa), vzniknú ďalšie 

stanovištia polopodzemných kontajnerov 
aj v lokalitách Družicová 1 – 10 (mestská 
časť Ružinov) a Budatínska 17 (mestská 
časť Petržalka). OLO, a.s.

Za neporiadok si môžeme sami

Z dôvodu množiacich sa problémov 
a sťažností na nečistotu okolo zberných 

hniezd v našej mestskej časti, žiadame 
občanov v zástavbe rodinných domov, 
aby separovaný odpad odvážali do zber-
ného dvora na Ráztočnej ulici. Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa vytypuje nové 
miesta na nové polopodzemné kontajne-
ry na separovaný zber, na vlastných resp. 
zverených pozemkoch v spolupráci so 
spoločnosťou OLO, a. s. (red)

VO VRAKUNI VZNIKLI 
POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

ZBERNÝ DVOR 
na RÁZTOČNEJ ul. č. 8626 bude počas zimných mesiacov december, január, feb-
ruár OTVORENÝ, podľa dočasného otváracieho poriadku.
Občania Vrakune môžu naďalej objemný, biologický odpad, papier, plasty, sklo, 
odovzdať bezplatne.
Zberný dvor bude uzavretý počas Vianočných sviatkov od 27. 12. 2017 do 
2. 1. 2018. Zberný dvor bude znovu otvorený dňa 3. 1. 2018.

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - PIATOK : 10.00 – 12.30 13.00-16.00

SOBOTA : 10.00 – 14.00 NEDEĽA : zatvorené

Zberné hniezdo 
na Brezovej ulici vo Vrakuni
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Jeseň predstavuje pre mnohých náročné 
obdobie najmä preto, lebo z každej záhra-
dy stúpa dym, pretože sa v nej vo veľkom 
na etapy niečo spaľuje. Žiaľ, je na odvahe 
a svedomí záhradkárov, čo a ako si dovolia 
likvidovať. Neraz sa stretnú aj s nevôľou 
susedov, keď ich aktivita nadobudne ex-
trémny rozmer. Tento spôsob, ako sa zba-
viť odpadu, škodí okolitému prostrediu 
a čo je najdôležitejšie – je to zakázané!

Pozor na zákony!

V súčasnosti je v platnosti niekoľko zá-
konov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov 
bylín a kríkov, ako aj spaľovanie odpadov 
zo záhrad a domácnosti zakazujú. Zákon 
o odpadoch zakazuje bez možnosti vý-
nimky spaľovanie akéhokoľvek vrátane 

zeleného odpadu v domácnostiach a na 
súkromných alebo verejných priestran-
stvách.
Od 1. januára 2006 je spaľovanie suché-
ho lístia, drobných konárikov a ostatného 
odpadu zo záhrad a domácností zakázané 
podľa čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n) 
a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa 
mení a dopĺňa Zákon o odpadoch:

Zakazuje sa zneškodňovať biologicky rozlo-
žiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane 
odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na 
pozemkoch právnických osôb, fyzických 
osôb a občianskych združení, ak sú súčas-
ťou komunálneho odpadu.

Od 1. januára 2006 špeciálne platí zákaz 
zneškodňovať odpad zo záhrad, parkov, 

cintorínov, verejnej zelene a pod. „Ze-
lený“ odpad je možné iba zhodnocovať 
a to napr. kompostovaním.
Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že 
sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu a ďalej sa nesmú 
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Podľa Občianskeho zákonníka nikto ne-
smie nad mieru prípustnú pomerom obťa-
žovať susedov hlukom, prachom, popolče-
kom, dymom, plynmi, parami atď.

Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – 
lístie, trávu, konáre, ale aj odpad z domác-
nosti – plastové fľaše, papiere, kartóny, 
gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho 
konania a hrozí mu pokuta. Ak vidíte, že 
niekto týmto spôsobom spaľuje odpad ale-
bo sa odniekiaľ šíri nepríjemný dym, upo-
vedomte o tom mestskú políciu vo vašom 
meste/obci alebo zavolajte na mestský/
obecný úrad či na štátnu políciu. Nezabú-
dajte, že môžete ostať v anonymite. (red)

Spaľovanie odpadov zo záhrad
je od 1. januára 2006 zakázané!

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate o za-
ujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripravili 
súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku: Kto-
rá knižka vás v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasielaj-
te na mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do predmetu správy 
uveďte „Milujeme knižky“, alebo doručte vašu odpoveď do podateľne miest-
neho úradu. Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vra-
kunských novín.

Dcéra močiarneho kráľa - Karen Dionne
Helena Pelletierová má vysnívaný život – milujúceho manže-
la, dve dcérky, prácu, čo ju napĺňa. Jedného dňa však zachy-
tí správu o zločincovi, ktorý utiekol z väzenia a zabil dvoch 
ľudí, a jej pokojné dni sa zmenia na nočnú moru. Ten muž je 
jej otec, Helena si v dospelosti zmenila meno a pred manže-

lom zatajila, že je plodom únosu – jej otec uniesol jej matku ako tínedžerku 
a väznil ju v chatrči v močariskách neďaleko Michiganu. Helena v detstve 
svoj domov zbožňovala a ľúbila aj svojho otca, až kým nezistila na vlastnej 
koži, aký vie byť krutý. Mladá žena je presvedčená o tom, že jedine ona vie 
otca nájsť a vrátiť za mreže, kam patrí. Čoskoro však zistí, že sa zaplietla do 
hry na mačku a myš.

Kustódi // Arianina kniha - Eva Maliti Fraňová
Po maminej smrti sa knihovníčka Ariana vydáva na cestu, aby 
zachránila svoju lásku – básnika Marka. Musí odhaliť tajom-
stvo a získať odpoveď na otázku, či je ešte milovaná. Mama 
ju kedysi varovala, aby zbytočne nesnívala a držala sa reál-
neho života. A v žiadnom prípade nech sa neoddáva písaniu. 

Ariana však napíše a vydá román. Iná, fantastická skúsenosť, ku ktorej na 
svojej ceste dospieva, je naplnená udalosťami i snami. Na scéne sa zjavujú 
ďalšie postavy: bývalý manžel Imro s kamarátom Ďusim, pes Lucky, divadel-
ný súbor s režisérom, vojvodcovský pár a… kustódi, ktorí píšu knihu osudu 
pre každého človeka. V príťažlivej zmesi magického realizmu a autentickej 

každodennosti sa autorka nevdojak dotýka podstatných otázok ľudského 
bytia, ako aj osobitostí životného pocitu nášho človeka v stredoeurópskom 
priestore.

Drž ma, keď padám - Miroslava Varáčková
Láska, rodina, priatelia. Niekedy je ťažké rozhodnúť sa správ-
ne… a tie správne rozhodnutia si vyžadujú najviac odvahy. 
Kaťa, Zuzka a Ondro majú už iba otca, no toho v lotérii isto 
nevyhrali. Ani ako cenu útechy. Pre pijana, gamblera a klamá-
ra sú jeho deti na najposlednejšom mieste. Ondro sa s Kaťou 
snažia, aby malej Zuzke zabezpečili aspoň nutný základ na 

prežitie, kým pred učiteľmi a sociálkou zahmlievajú, čo sa doma deje. Otcov 
teror sa zhorší, keď sa na scéne objaví Katin nový objav. Z problémov ich 
dokáže dostať len pravda. Krutá, bolestivá…, ale pravda. Na to však nemá 
odvahu ani jeden zo súrodencov. Alebo áno? Tento román je kruto realistic-
kou výpoveďou o životoch tínedžerov a ich súrodencoch. Výpoveďou o ča-
soch, v ktorých žijeme, no zakrývame si pred nimi oči. Lebo pozerať sa na 
svet cez ružové okuliare je naozaj ľahké. To však neplatí pre romány Mirky 
Varáčkovej.

Denník Majky z Majáka - Toňa Revajová
Majka má pätnásť a chodí na jedno zo žilinských gymná-
zií. Dávno pozná naspamäť celý repertoár Divadla pre deti 
a mládež Maják, napriek tomu ju čosi núti chodiť na každé 
predstavenie. A práve v deň, keď si uvedomí, že aj ona chce 
hrať, dostane ponuku od umeleckého vedúceho divadla. Nie 

veľkú – je to vlastne len pomoc pri súťaži malých detí. Zistí, že o nej v divadle 
dávno všetci vedia a radi by ju mali medzi sebou. Veľa z toho, čo sa stane 
doma a v škole, a takmer všetko, čo Majka zažije na ceste za vysnívaným 
povolaním, a najmä na cestách i necestách poloprofesionálneho divadla, si 
zapisuje do zeleného denníka. Je vtipný, no najmä úprimný. Lebo ak aj občas 
žartuje, že by z neho raz mohla byť kniha, v skutočnosti vôbec neráta s tým, 
že ho niekto okrem nej bude niekedy čítať. Druhé vydanie knihy Denník Maj-
ky z Majáka dopĺňajú ilustrácie Adely Režnej.
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Aj nepatrná chvíľková nepozornosť môže 
pokaziť emočný zážitok, keď sme prišli 
na miesto posledného odpočinku našich 
drahých zosnulých, aby sme si v týchto 
dušičkových dňoch na nich intenzívnejšie 
zaspomínali.

Polícia odporúča:

➣  všetkým:
➣  venujte zvýšenú pozornosť svojej 

taške a kabelke;
➣   nenechávajte peňaženku a doklady 

navrchu kabelky, tašky;
➣  nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí 

a platobné karty, ktoré nebudete po-
trebovať;

➣   pri úprave hrobového miesta (čistenie 
pomníka, úprava výzdoby, polievanie) 
nepokladajte kabelku na hrob, čo 
by mohol využiť páchateľ, ale majte 
ju prevesenú priečne cez telo alebo 
v zornom poli, aby ste ju stále mali na 
očiach;

➣  slušne odmietnite každú ponuku na 
úpravu, opravu hrobového miesta 
od náhodne oslovených osôb; takéto 
služby si objednávajte len u overených 
živnostníkov, ktorí sa zaoberajú danou 
činnosťou a ktorí s vami spíšu aj zmlu-

vu o dielo resp. zmluvu o vykonaní 
prác;

➣  okradnutým:
➣   v prípade, že vám odcudzili doklady 

a kľúče od bytu, nepodľahnite panike; 
a okamžite sa spojte s rodinnými prís-
lušníkmi či susedmi a požiadajte ich, 
aby vám do vášho príchodu domov byt 
strážili; krádež čo najskôr nahláste na 
políciu;

➣  ak nikoho doma nemáte, kontaktujte 
políciu na bezplatnom čísle 158, ktorá 
zabezpečí vyslanie hliadky PZ do mies-
ta vášho bydliska;

➣  ak vám bol odcudzený aj mobilný tele-
fón, požiadajte najbližšiu osobu o mož-
nosť zavolať si z jej telefónnu (volanie 
na linku 158 je bezplatné);

➣   pri kontakte s políciou zachovajte po-
koj a poskytnite im informácie: svoje 
meno, telefónne číslo, presnú adresu, 
kde sa skutok stal, kde počkáte na 
hliadku PZ a popis udalostí;

➣   zapamätajte si čo najviac údajov o pá-
chateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzic-
ké zvláštnosti, oblečenie, smer úteku 
a pod.).

Polícia upozorňuje vodičov, aby v interié-
roch vozidiel po ich opustení nenechávali 

veci. Treba si zapamätať, že auto nie je 
výklad!
Aj tí, ktorí prídu na cintoríny na svojich 
motorových vozidlách, by mali zvýšiť 
obozretnosť a nedať zlodejom príležitosť
➣  Vodičom odporúčame, aby aj pri krát-

kodobom opustení vozidla si v jeho 
interiéri nenechávali autorádio, do-
klady, peniaze, telefón, peniaze, tašky 
a kabelky, oblečenie. Tieto veci nie je 
vhodné ani ukladať do kufra, treba ich 
radšej nosiť pri sebe. Keď sa ľudia sú-
stredia na ukladanie vecí do úložných 
priestorov, nevšímajú si, kto ich pozo-
ruje, a keď odídu od auta, zlodej pres-
ne vie, čo sa vo vozidle nachádza.

➣  Parkovať treba na strážených a osvet-
lených parkoviskách. Keď vodič opúš-
ťa zaparkované auto, je vhodné, aby aj 
mechanicky skontroloval, či je zamknu-
té, a nespoliehal sa len na diaľkové 
ovládanie a centrálne uzamykanie.

➣  V prípade, že vodič po návrate k vozid-
lu zistí, že niekto do neho násilím vni-
kol, je dôležité do vozidla nenastupo-
vať a ničoho sa nedotýkať, odcudzené 
veci zisťovať len pohľadom. Mohlo by 
dôjsť k zničeniu stôp.

 plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ

Blížia sa sviatky Všetkých svätých a Pamiatky 
zosnulých, a preto polícia opätovne vyzýva
všetkých, najmä seniorov, k zvýšenej opatrnosti 
na pietnych miestach

INZERCIA
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Rodený Bratislavčan. Ako manažér vybu-
doval medzinárodne úspešnú slovenskú 
značku Double Cross Vodka. Vyštudoval 
tri vysoké školy, hovorí piatimi jazykmi. Od 
roku 2010 je poslancom NR SR. S Richar-
dom Sulíkom spoluzakladal SaS a v blížia-
cich sa voľbách kandiduje na bratislavské-
ho župana. Spojil pravicové strany SaS, 
OĽaNO, SMK, NOVA, OKS a Zmena zdola 
Jána Budaja, aby spolu porazili 4x SMERom 
podporovaného Milana Ftáčnika aj Rudolf 
Kusého, ktorý nevie vysvetliť financovanie 
svojej 300 tisícovej kampane. Tie peniaze 
nakoniec bude chcieť niekto naspäť.
Narodili ste sa a žijete v Bratislave. Ako 
by ste ju charakterizovali? Čím je pre vás 
výnimočná?
Bratislavu milujem aj napriek jej nedostat-
kom. Je pre mňa mestom, ktoré je dosť 
malé na to, aby ste veľa ľudí poznali, zá-
roveň dosť veľké, aby poskytlo akú-takú 
anonymitu. Má dokonalú polohu, všade 
je to na skok a má okolo seba nádhernú 

prírodu. Bratislava je bezpečná, bez zemet-
rasení, s chutnou pitnou vodou z kohútika. 
Celkovo si myslím, že ponúka dobrú kvalitu 
života a mnohí si to ani neuvedomujeme.
A čo Vrakuňa?
Je to mestská časť, ktorá je mnohými Bra-
tislavčanmi podceňovaná. A myslím, že 
neoprávnene. Väčšina ľudí si v súvislosti 
s touto mestskou časťou spomenie len na 
Pentagon. Pritom Vrakuňa má množstvo 
veľmi pekných miest a aj slušne vybudo-
vanú infraštruktúru pre život. Veľmi oceňu-
jem aktivity súčasného starostu Martina 
Kuruca. Je vidieť ako pribúdajú opravené 
cesty, detské ihriská, zrekonštruované 
škôlky. Veľmi rád mám Vrakunské hody, na 
ktorých som nechýbal ani tento rok.
Myslíte, že Vrakuňa môže v niečom kon-
kurovať iným mestským častiam?
Minimálne dvomi vecami – rozľahlým le-
soparkom a čarovným nábrežím popri 
Malom Dunaji. Máloktorá mestská časť 
sa môže niečím takým pochváliť. Výhodou 
je, že Vrakuňu s centrom mesta spája sú-
vislá cyklotrasa, Malý Dunaj zase môže 
byť miestom na rekreáciu a vodné špor-
ty. Vrakuňa má potenciál stať sa dobrým 
miestom na život.
Ako vyriešiť tie denno-denné zápchy na 
cestách?
Mojim cieľom je postaviť dopravu v Brati-
slave na koľaje. Čo sa týka Vrakune, prvý 
krok už sa mestskej časti podaril – pri-
budla železničná zastávka. Ale treba začať 
pracovať na zdvokoľajnení trate zo stanice 
Nové mesto minimálne do Dunajskej Luž-
nej. Osobne som na túto tému viac krát 
hovoril aj so šéfom RegioJetu, Radimom 
Jančurom.
Myslíte, že je reálne, aby do Vrakune 

viedla električka?
Som človek, ktorý má smelé 

vízie, ale zároveň odmietam 
dávať populistické sľuby. 
Električka do Vrakune je 
projekt, ktorý plne podpo-
rujem. Treba však zároveň 
povedať, že sme úplne na 
začiatku. Za úplne reálne 
považujem za päť rokov 
funkčného obdobia na 
pozícii župana vypraco-
vanie štúdie realizova-
teľnosti, zhotovenie 

projektovej dokumentácie a získanie územ-
ného rozhodnutia a stavebného povolenia.
A čo autá?
Určite pomôže Vrakuňu odbremeniť pláno-
vaná rýchlostná cesta R7. Kým sa ale ne-
podarí vybojovať prekládku cesty II/572 od 
letiska po Most pri Bratislave, stále budú 
tisíce áut chodiť po Hradskej ulici. Predtým 
však ako budeme diskutovať o cestách, 
treba začať s parkovaním. Tu môže pomôcť 
aj župa a to je budovanie záchytných par-
kovísk.
Cez leto ste sa nechali počuť, že otráve-
ná voda ohrozuje Bratislavský kraj, ale 
kompetentní sa s riešením neponáhľajú. 
Ako ste to mysleli?
Problém chemickej skládky vo Vrakuni si 
prehadzujú orgány štátnej správy ako ho-
rúci zemiak už viac ako 20 rokov. Podľa 
geologického prieskumu niektoré znečis-
ťujúce látky zo skládky už dnes významne 
ohrozujú kvalitu podzemnej vody v oblasti 
Vrakune, Podunajských Biskupíc či Rovin-
ky a prenikajú ďalej do Žitného ostrova. 
Cez leto som inicioval vlastné chemické 
analýzy vzoriek vody. Som šokovaný, ako 
laxne k tomu mnohí kompetentní úradníci 
pristupovali. Otrávená voda zo skládky ale 
ohrozuje celú Vrakuňu. Situáciu strážime 
za VÁS.
Na začiatku ste sa zmienili o Pentagone, 
čo s tým?
Musíme spojiť sily s mestom, župou, ale aj 
so štátom. Jednoznačne podporujem vybu-
dovanie policajnej stanice v okolí Pentago-
nu. Treba sa však zamyslieť aj nad oveľa 
odvážnejšími riešeniami a to je napríklad 
odkúpenie problematických bytov v Penta-
gone. Dá sa to, len na to treba dobrú vôľu 
zainteresovaných. Aj ľudia z Vrakune majú 
nárok na viac, ako dnes od župy dostávajú.

JURAJ DROBA: Vrakuňa má potenciál 
stať sa dobrým miestom na život

INZERCIA
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Ako postupovať v prípade susedských 
sporov, ak nás susedia obťažujú nad-
merným hlukom, napríklad v podobe 
častých hlučných večierkov?

Susedské práva upravuje ust. § 127 zá-
kona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákon-
níka, ktorý sa uplatní pri posúdení otázky, 
či možno žiadať ochranu proti takému vý-
konu vlastníckeho práva, ktorého dôsled-
ky presahujú hranice vlastníkovej veci. 
Vlastník, resp. užívateľ veci (susediacej 
nehnuteľnosti v danom prípade) sa musí 
zdržať všetkého, čím by nad mieru prime-
ranú pomerom obťažoval iného alebo čím 
by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

V zmysle predmetného ustanovenia ne-
smie vlastník veci najmä:

- ohroziť susedovu stavbu alebo poze-
mok úpravami pozemku alebo stavby 
na ňom zriadenej bez toho, že by uro-
bil dostatočné opatrenie na upevnenie 
stavby alebo pozemku,
- nad mieru primeranú pomerom ob-
ťažovať susedov hlukom, prachom, 
popolčekom, dymom plynmi, parami, 
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, 

svetlom tienením a vibráciami,
- nechať vnikať chované zvieratá na 
susedný pozemok,
- nešetrne (t. j. neprimeraným spô-
sobom a v neprimeranom rozsahu), 
prípadne v nevhodnej ročnej dobe od-
straňovať zo svojej pôdy prerastajúce 
korene stromov alebo odstraňovať 
vetvy stromov prerastajúce na jeho 
pozemok.

Osoba, ktorú nad mieru primeranú pome-
rom obťažuje alebo vážne ohrozuje výkon 
jej práv sused výkonom jeho vlastnícke-
ho práva, má viacero možností ochrany.

Je možné obrátiť sa na policajný 
zbor, domáhať sa ochrany na obci 
alebo domáhať sa súdnej ochrany.

Vzhľadom na uvedené, v prípade 
nadmerného obťažovania hlukom 
(t. j. nad mieru primeranú pome-
rom) zo strany susedov, je možné 
podať proti susedovi žalobu na súd 
a navrhnúť, aby súd susedovi ulo-
žil zdržať sa presne vymedzeného 
rušenia. Ak sa vlastník nehnuteľ-
nosti ako žalobca domáha ochra-
ny proti hluku, je potrebné žalobný 
návrh formulovať tak, že žalovaný 
je povinný zdržať sa obťažovania 
žalobcu hlukom z (v žalobe uve-
denej) nehnuteľnosti žalovaného, 
ktorý preniká na (v žalobe uvedenú) 
nehnuteľnosť žalobcu. Ak súd zis-
tí, že dochádza k obťažovaniu nad 
mieru primeranú pomerom (prípad-
ne že ide o vážne ohrozenie výkonu 
jeho práva), žalobe vyhovie.

Skutočnosť, či ide o obťažovanie 
nad mieru primeranú pomerom, 
bude súd posudzovať vždy pod-
ľa okolností konkrétneho prípadu 
s prihliadnutím na všetky skutoč-
nosti, ktoré v tejto súvislosti vyjdú 

v súdnom konaní najavo. V prípade obťa-
žovania hlukom sú stanovené aj objek-
tívne hlukové limity dané normatívnou 
právnou úpravou (Vyhláška ministerstva 
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o prípust-
ných hodnotách hluku, infrazvuku a vib-
rácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí), súd však bude pri posudzo-
vaní toho, či ide o obťažovanie nad mie-
ru primeranú pomerom, skúmať najmä 
miestne pomery, intenzitu hluku, príčinu 
hluku a to, či ide o rušenie jednorazové 
alebo opakované, resp. rušenie úmysel-
né.

Hoci sa ochrany tzv. susedských práv 
možno dovolať na súde, pri väčšine 
„rušení“ v zmysle ust. § 127 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri-
chádza do úvahy aj postup podľa ust. § 5 
Občianskeho zákonníka, t. j. domáhať 
sa ochrany na obci v prípade, ak došlo 
k zrejmému zásahu do pokojného stavu. 
Ak obecný úrad zistí, že došlo k zrejmému 
zásahu do pokojného stavu – bez skúma-
nia právnych otázok –, zakáže rušiteľovi 
zasahovať do pokojného stavu alebo mu 
uloží povinnosť obnoviť pôvodný pokojný 
stav. V takom prípade však nie je vylúče-
né ani následné podanie žaloby na súd, 
nakoľko právo domáhať sa ochrany na 
súde tým nie je dotknuté.

Na policajný zbor je možné sa obrátiť vte-
dy, ak má konanie suseda zároveň znaky 
priestupku alebo trestného činu. V prípa-
de nadmerného hluku môže ísť o priestu-
pok proti verejnému poriadku podľa ust. 
§ 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustí 
ten, kto poruší nočný kľud.

V každom prípade však zastávam názor, 
že každý susedský spor je najvhodnejšie 
a najefektívnejšie pokúsiť sa najskôr rie-
šiť priamo so susedom a pokúsiť sa do-
siahnuť s ním dohodu, a až v prípade ak 
takéto riešenie nie je možné dosiahnuť, 
využiť vyššie popísané možnosti ochrany.

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

TENISOVÁ HALA
ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 

2017/2018
OD OKTÓBRA DO MÁJA

TENIS CLUB 26
STAVBÁRSKA 12 – BRATISLAVA – VRAKUNA

tel: 0910 / 292 – 291
Tenisová škola pre deti už od 4 rokov

INZERCIA
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Šarkaniáda oživila
nábrežie Malého Dunaja
Plné nábrežie Malého Dunaja vrakunčanov, dobrá nálada a sem – tam 
aj vietor. Taká úžasná bola tohtoročná Šarkaniáda na brehu Malého Du-
naja. Registrovaných súťažiacich bolo až 92. Malých aj veľkých. Hlav-
nou disciplínou bol doma vyrobený šarkan a ocenila sa aj originalita. 
Ďalšími disciplínami bola súťaž o najmenšieho a najväčšieho šarkana, 
o najmladšieho účastníka, o šarkana, ktorý najvyššie lietal, o malého 
ale šikovného draka a posledná disciplína bola v nápaditosti. Všetci ví-
ťazi boli odmenení zaujímavými cenami. Podujatie sprevádzala moderá-
torka Slávka a o občerstvenie sa postarali sponzori, ktorým sa chceme 
touto cestou poďakovať. Nábrežie Malého Dunaja opäť raz ožilo krikom 
a smiechom detičiek. Sme vďační, že naše udalosti sa tešia populari-
te. Najbližšie Vás pozývame na Vrakunský Halloween už 1. 11. 2017 od 
16:00 hodine. Viac na strane 16. Obidva projekty sa realizujú v rámci 
Kultúrnej jesene vo Vrakuni – víťazný projekt v Občianskom rozpočte, 
kategória kultúra.  (red)

VARENIE ZABÍJAČKOVEJ
KAPUSTNICE už tretí raz
Všetkých vás srdečne 
pozývame na podujatie 
Varenie zabíjačkovej ka-
pustnice vo Vrakuni dňa 
11. 11. 2017 v areáli ZŠ 
Rajčianska, ktorá bude 
tento rok spojená aj 
s farmárskymi trhmi.

Prísť môžete degustovať, 
ale aj súťažiť. Najlepšiu 
zabíjačkovú kapustnicu 
vyberie odborná porota. 
Chýbať nebude skvelá 
country hudba a kto sa 
už v minulosti zúčastnil, 

vie, že vždy vládla skvelá 
atmosféra. Veríme, že ten-
to rok atmosféru doplnia 
aj farmárske trhy, na kto-
rých si budete môcť zakú-
piť rôzne špeciality.

Podmienky a pravidla sú-
ťaže nájdete na webovej 
stránke www.vrakuna.sk.
Zároveň vás pozývame na 
domácu fazuľovicu, kto-
rú bude nesúťažne variť 
starosta Martin Kuruc pre 
všetkých. Tešíme sa na 
vás! (red)

PROGRAM:
8.30 zapálenie ohňov pod kotlami
9.00  príhovor starostu a oficiálne otvorenie súťaže
9:30 country kapela COUNTRYFIDE
11.30  odovzdávanie vzoriek kapustnice na hodnotenie
12.00  hodnotenie vzoriek porotou a vyhodnotenie naj-

lepšej kapustnice odovzdanie cien starostom MČ

INZERCIA
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Vrakunskí seniori opäť
navštívili Chorvátsko
Ako minulý rok, tak aj tento organizovala Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa pre veľký záujem pobytový 6-dňový zájazd pre 80 senio-
rov do Chorvátska, ktorý sa konal od 18. 9. do 23. 9. 2017, a to 
s finančným príspevkom z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa. Pobyt bol na Istrijskom pobreží Jadranského mora v mes-
te Poreč. Ubytovanie bolo v hotelovom komplexe Delfín, ktorý sa 
osvedčil aj minulý rok. Všetkých účastníkov zájazdu veľmi milo pre-
kvapil svojou návštevou starosta Vrakune Martin Kuruc a miestna 
poslankyňa Zuzana Schwarzová. Pri poháriku vínka a dobrej do-
mácej štrúdle viedli všetci neformálne rozhovory o každodenných 
problémoch, predstavách a padli aj mnohé návrhy riešenia problé-
mov vo Vrakuni.
Počas ostatných dní pobytu seniori využili možnosť absolvovať rôz-
ne výlety. Navštívili mesto Pula, Poreč a aj Plitvické jazerá. Neza-
budnuteľným zážitkom bola určite aj plavba loďou s osobnou sprie-
vodkyňou – mestskou poslankyňou Soňou Svoreňovou.
Počas pekných dní sa všetci mohli nerušene kúpať v mori alebo 
hotelovom bazéne s morskou vodou, čo sa odrazilo aj na ich pekne 
opálených tváričkách.
Všetci účastníci tohto zájazdu sa v sobotu večer, 23. 9. 2017, vrátili 
spokojní, oddýchnutí, opálení a s krásnymi zážitkami, za čo srdeč-
ne ďakujú starostovi Martinovi Kurucovi a tešia sa na ďalší podob-
ný pobytový zájazd v ďalšom roku. (red)

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, v októbri, nám 
pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši 
človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radosti, ktorú im 
život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, svoje deti.
Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Môže byť prospešná aj pre 
široké okolie. Život treba prežívať aktívne a produktívne v každom veku. 
Nástup do dôchodku neznamená koniec životnej aktivity. Dôchodkový 
vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, kto-
rí majú rovnaké záujmy v oblasti záujmových činností, kultúry, športu, 
vzdelávania a podobne.
Aj v tomto roku, dňa 3. 10. 2017, v rámci Mesiaca úcty k starším, Mest-
ská časť Bratislava-Vrakuňa zorganizovala kultúrne posedenie pre se-
niorov, kde sa im o príjemnú atmosféru svojím krásnym repertoárom 
postaral spevák Miroslav Švába. Všetko dobré do ďalších rokov života 
seniorom zaželal starosta MČ Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc a po-
slankyňa MČ Zuzana Schwarzová.
Na prejav úcty nestačí len 1. október Svetový deň seniorov a následne 
celý mesiac október ako Mesiac úcty k starším, keď si pripomíname 
zásluhy starších spoluobčanov o náš dnešok, ale úctu treba prejavovať 
počas celého roka v rodine, v obchode, v kostole, na ulici, jednoducho 
všade. Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe 
nepovšimnutý. Preto si nájdime čas na vľúdne slovo a úsmev pre star-
ších, ustavične im preukazujme úctu, nielen počas mesiaca október.
„Je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby a takým istým šťastím 
je v starobe udržať si prednosti mladosti.“ (red)

Naša úcta patrí Vám

LOSOS SO ŠPENÁTOM
Potrebujeme:
600 g lososa; 70 g masla; 1 PL koreninovej zmesi na ryby; 
500 g listového špenátu; 3 strúčiky cesnaku; 4 PL šľahač-
kovej smotany; soľ, korenie
Postup:
Porcie lososa osolíme, potrieme korením na ryby a zľahka opečieme na roztope-

nom masle z oboch strán.
Listový špenát krátko povaríme, precedí-
me a nakrájame. Primiešame doň 2 lyži-
ce masla, smotanu a cesnak. Osolíme, 
okoreníme.
Lososa podávame spolu so špenátom 
a varenými zemiakmi.  Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU
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Vrakunským hokejbalis-
tom sa, žiaľ, v úvodných 
kolách nepodarilo získať 
ani bod. V prvom kole pre-
hrali doma s AHK Pekníko-
vá pomerom 2:3, napriek 
celozápasovej prevahe. 

V druhom kole Vrakuňa po vyrovna-
nom výkone podľahla majstrovskému 
SAV Lamač 5:7. Do tretice hokejbalisti 
nestačili na Profis, aj v tomto zápase 
s dávkou smoly podľahli súperovi 2:3. 
V zápase proti Profisu sa za Vrakuňu 
premiérovo predstavil aj starosta Vra-
kune Martin Kuruc. „Žiaľ, tak, ako sme 
mohli mať po troch kolách plný počet 
bodov, opak je skutočnosťou. Doplati-
li sme na slabú efektivitu v zakončení. 
Postupne sa zohrávame a verím, že náš 
čas ešte príde, sezóna je dlhá. Dôležité 
je, že sa rysuje dobrá partia, nakoľko 

prvoradá je, samozrejme, zábava. Teší 
ma, že nás ľudia podporili v hlasovaní 
o obnovu hokejbalového ihriska a sme 
tak o krok bližšie vrátiť hokejbal na uli-
ce Vrakune“ – povedal kapitán Andrej 
Ravasz.  (HBK Vrakuňa)

Výsledky september:
HBK Vrakuňa – AHK Pekníkova

2:3 (2:0, 0:0, 0:3)
góly: Porubský, Vitáloš

SAV Lamač – HBK Vrakuňa
7:5 (2:1, 4:2, 1:2)

Góly: Jančovič 2, Kadlečík, Ravasz, Strnád
HBK Vrakuňa –HBK Profis

2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
góly: Cvengroš, Ravasz

Nasledujúce zápasy:
5. kolo – 14. 10. 2017 o 9.00

ihrisko Baltská
HBK Vrakuňa – Hancop Dolné Hony

6. kolo – 21. 10. 2017 o 13.00
ihrisko Engerau

Karlova Ves Knights - HBK Vrakuňa
7. kolo – 28. 10. 2017 o 9.00

ihrisko Baltská
HBK Vrakuňa - LG Barbari Bratislava

8. kolo – 4. 11. 2017 o 11.00
ihrisko Mierová kol.

SHBC Rebels Bratislava - HBK Vrakuňa
9. kolo – 11. 11. 2017 o 11.00

ihrisko Baltská
HBK Vrakuňa - Tehelné Pole

HBK VRAKUŇA 
ZATIAĽ
BEZ BODU

INZERCIA

NEZÁVISLÁ KANDIDÁTKA 
NA ŽUPNÚ POSLANKYŇU

www.svorenova.sk
facebook.com/SonaZaVrakunu
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Náš školský vzdelávací program s názvom 
Učíme pre život napĺňajú žiaci pod vede-
ním učiteľov pravidelne aj formou zážitko-
vého učenia. Teraz boli siedmaci v Národ-
nej rade Slovenskej republiky.
Najprv si poprezerali priestory budovy par-
lamentu, všetci sme obdivovali jedinečné 
maľby ilustrátora detských kníh Albína 
Brunovského, dozvedeli sa fakty a zau-
jímavosti z histórie vzniku Slovenskej ná-

rodnej rady, zo života našich popredných 
dejateľov Štúra, Hurbana a Štefánika, po-
zreli si dokumentárny film o zakladateľoch 
národnej rady.
Zážitok mali žiaci najmä z toho, že sa mohli 
osobne zúčastniť rozpravy a hlasovania 
našich politikov. Po hlasovaní bola disku-
sia s niekoľkými poslancami. Otázky padli 
rôzne, od veselých až po vážne a naozaj 
seriózne, žiadna však nezostala nezodpo-

vedaná. Žiaci porovnávali prácu školského 
parlamentu s tým skutočným.
Bez obdivu nezostala ani čestná stráž, 
ktorá v parlamente stráži štátne symboly. 
Keď prišlo na výmenu stráže, mnohí zosta-
li v nemom úžase. Každého oslovilo niečo 
iné, jednému sa páčilo to, druhému ono, 
no všetci odchádzali s pocitom, „raz bu-
dem aj ja politikom“. Čas ukáže, uvidíme….

Mgr. Viera Töröková, ZŠ Žitavská

Na Žitavskej sa učí pre život

Štvornohí policajti
Pomáhať a chrániť je heslo našich policajtov, ktorým pri služ-
be pomáhajú ich štvornohí spoločníci – policajné psy a kone. 
Ukážku práce „štvornohých policajtov“ mohli vidieť žiaci ZŠ 
na Rajčianskej ulici 3 v rámci praktickej časti Ochrana živo-
ta a zdravia, ktorá sa konala 6. 10. 2017. Kynológovia a psy 
zo strediska klasického výcviku služobných psov so sídlom 
v Malých Levároch predviedli poslušnosť týchto štvornohých 
zvierat a ich šikovnosť pri zadržaní páchateľa. Po policajných 
psoch nastúpili policajné kone, kde hipológovia z prezídia po-
licajného zboru so sídlom v Bratislave predviedli, ako vyzerá 
výcvik koní, ktoré pomáhajú pri udržiavaní verejného poriad-
ku, napríklad pri športových podujatiach či rôznych demon- štráciách. Ukážka spočívala v nebojácnosti koňa pred zásta-

vami a výstrelmi, v preskakovaní rôznych prekážok, dokonca 
i horiacej tyče.
Žiaci policajné cvičenia pozorovali so zatajeným dychom a veľ-
kým zaujatím. Nakoniec si mohli koníky aj pohladkať a vyfoto-
grafovať sa s nimi. Po krátkej prestávke sa žiaci stali kynológ-
mi, keďže pomáhali cvičiť psy. Po skončení výcviku ich mohli 
pohladkať a pochváliť za ich poslušnosť.
Práca so zvieratami nie je ľahká, a preto ľuďom z kynológie a hi-
pológie patrí obdiv a veľké ďakujeme.

Mgr. Lucia Hegedüšová
Mgr. Anna Kriváňová

ZŠ Rajčianska

Malí VrakunčaniaMalí Vrakunčania
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Názov tejto športovej disciplíny je prevzatý 
z anglického jazyka a znamená skákanie cez 
švihadlo.
Je to cvičenie zaradené medzi kardiovas-
kulárna aktivita ako sú beh, aerobik, rýchla 
chôdza, cyklistika atď. Zlepšuje koordináciu 
pohybu, rovnováhu, silu dolnej aj hornej časti 
tela. Skákanie cez švihadlo zvyšuje rýchlosť 
a pohotovosť rúk, spevňuje celé telo, zlepšu-
je celkovú koordináciu a pozornosť, obme-
dzuje obezitu, zvyšuje vytrvalosť.
V neposlednom rade je veľmi prospešný 
pre psychiku, zlepšuje orientáciu v priestore 
a čase. V dnešnej modernej dobe plnej tech-
nológií, kde deti väčšinu času trávia osamote 
v spoločnosti mobilu, počítača a tabletu, rope 
skipping podporuje u detí a mládeže vzájom-
nú spoluprácu a dôveru (pri skákaní vo dvo-
jiciach a skupinkách), vytvára dobrú náladu, 
podporuje kreativitu a rozvíja cit pre rytmus.
Rope skipping je nielen voľno časová aktivita 
detí a mládeže, ale aj organizovaná súťažná 
disciplína. V súčasnosti je rozšírená po ce-
lom svete. Existuje veľa súťaží v tejto športo-
vej disciplíne pre jednotlivcov aj pre skupiny. 
Vo svete majú jednotlivé krajiny národné aso-
ciácie, ktoré združujú kluby, jednotlivcov ako 
aj priaznivcov tohto športu.
Významné organizácie: európska rope 
skippingová organizácia ERSO svetová rope 
skippingová organizácia IRSF-FISAC.Tieto 
organizácie združujú jednotlivé národné 
asociácie a organizujú Majstrovstvá Európy, 
Majstrovstvá sveta a európsku súťaž ERSO 
SHOW CONTEST.

Na Slovensku túto športovú aktivitu zastre-
šuje Slovenská rope skippingová asociácia, 
ktorá je členom aj európskej organizácie 
ERSO aj členom svetovej organizácie IRSF-
-FISAC. Tohto roku sa stala aj členom Asociá-
cie športu pre všetkých Slovenskej republiky 
(AŠPV SR). Organizuje národné a medziná-
rodné súťaže, vzdelávanie lektorov a organi-
zujú workshopy so zahraničnými lektormi po 
celom Slovensku, čím sa starajú o rozvoj toh-
to nového športu na Slovensku. V júli 2018 
sa Slovensko prvýkrát zúčastnilo Majstrov-
stiev Európy v Portugalsku a získalo úžasné 
7.miesto v súťažnej disciplíne v jednotlivcoch 
vo vekovej kategórii 12-14 rokov, čím sa ako 
nová krajina v tomto športe ihneď zapísala 
na vysokej úrovni rozvoja.
Slovensko sa stalo hosťujúcou krajinou pre 
európsku súťaž ERSO CONTEST SHOW 2018 
a usporiadateľom bude národná asociácia 
Slovenská rope skippingová asociácia.
V minulom školskom roku som začala viesť 
krúžok skákanie cez švihadlo s malou sku-
pinkou detí za podpory riaditeľky školy na 
Základnej škole Železničná 14 vo Vrakuni. 
Na vlastné náklady som zakúpila športové 
pomôcky - švihadlá, aby som mohla trénovať 
s deťmi. Deti pracovali s takou neuveriteľnou 
zanietenosťou a chuťou, že som jednoducho 
vedela, že toto je aktivita, ktorej sa budem 
kvôli deťom aj naďalej venovať. Po tvrdých 
tréningom sa dostavili aj prvé úžasné výsled-
ky zo súťaží Slovenskej rope skippingovej 
asociácie, kde deti úspešne reprezentovali 
školu a to:

2. miesto na súťaži Vianočné švihadlo 2016 
v Bratislave
1. miesto a 2x 2. miesto a 1.prvé miesto 
v medzinárodnej súťaži BRATISLAVA ROPE 
SKIPPING CUP 2017, čím si vybojovali účasť 
na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
v rope skippingu v Považskej Bystrici
Ako škola sme sa zapojili do celoeurópske-
ho projektu,Movie Week,Týždeň v pohybe- 
250.000 skokov pre zdravie kampaň Slo-
venskej rope skippingovej asociácie. Počas 
jedného týždňa sme spoločne deti a rodičia 
naskákali celkovo 22.833. Celo týždňové 
úsilie malo svoje vyvrcholenie na,Deň rodiny, 
kedy v areáli školy držal v rukách švihadlo 
každý a skákal.
Rada by som vytvorila rope skipping team, 
ktorý by reprezentoval mestskú časť Vrakuňa 
a vytvorila deťom a mládeži z mestskej časti 
Vrakuňa zmysluplné trávenie voľného času 
novou kreatívnou a zábavnou športovou ak-
tivitou, pri ktorej sa budú udržovať v skvelej 
kondícii a vytvoria si vzťah k športovaniu naj-
mä pri príprave na súťaže a rôzne vystúpenia 
(ktoré možno využiť aj na podujatia mestskej 
časti Vrakuňa – napr. Deň detí, hody atď).

Andrea Schusnixova

ROPEROPE
SKIPPINGSKIPPING

Zážitkové 
učenie
Vesmír je nekonečný, tajomný a uči-
vo o ňom pre žiakov dosť náročné. 
Zážitkovým učením sa snažíme, aby 
žiaci lepšie pochopili preberané učivo 
a sprostredkujeme im nové poznatky. 
Pozorovať hviezdnu oblohu za bieleho 
dňa môžeme iba vo hvezdárni, a preto 
sme sa 9. 10. 2017 so žiakmi našej 
školy, ZŠ Železničná, vybrali s piatak-
mi do hvezdárne v Hlohovci.
Deti si zopakovali, čo sa už nauči-
li o Slnečnej sústave, nakoľko túto 
tému sme už prebrali formou projek-
tového vyučovania v Živom vesmíre.
Na projekcii hviezdnej oblohy lep-
šie pochopili pohyby našej planéty 
Zem, striedanie ročných období, dňa 
a noci. Zaujímavé bolo aj pozorovanie 
súhvezdí s pútavým výkladom. Naj-
väčší zážitok mali z pozorovania cez 
hviezdny ďalekohľad.
Deti domov odchádzali plné zážitkov 
a obohatené o nové poznatky.
Potvrdilo sa, že je naozaj lepšie raz vi-
dieť, ako sto ráz počuť.
Mgr.Helena Sroková, ZŠ Železničná
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Vytvor si svoj vlastný tím a príď navariť najlepšiu kapustnicu  
vo Vrakuni!  

 
 Všetky informácie nájdete na www.vrakuna.sk. 

 


