
Ročník VI • September 2017 • NepredajnéRočník VI • September 2017 • Nepredajné

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňamesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Vrakunská hodováVrakunská hodová
slávnosť 2017slávnosť 2017

Ďakujeme!Ďakujeme!



22

Milí Vrakunčania,
Dobrý deň priatelia,
pred pár dňami bola havária na Priehradnej ulici. Našťastie nič vážne, na 

retardéri si rýchly jazdec prerazil olejovú vaňu.
Hneď na druhý deň ráno dostanem mail, v ktorom mi nahnevaný občan 

„oznamuje“ ako je ten retardér na nič, lebo si tam ľudia rozbíjajú autá. Tak k to-
muto si dovolím jednu poznámku. Na opravu Priehradnej ulice, sme vyčlenili 
naozaj veľkú sumu peňazí. Absolvovali sme stretnutia s občanmi, komuni-
kovali sme akokoľvek to šlo, snažili sme sa každému vyjsť v ústrety. Urobili 
sme to preto, lebo sa domnievame, že rekonštrukcie ciest a chodníkov 
sú naozaj veľmi dôležité. Máme viac ako 20-ročný investičný dlh. Tak 
zúfalo dobiehame zameškané. To je v poriadku.

Čo však rozhodne v poriadku nie je, sú veci, ktoré sa dejú. Prak-
ticky celá Priehradná ulica začala hrať hru na Čierneho Petra. Nikto 
totiž nechcel pred domom retardér. Ľudia síce chceli „minimálne 
šesť kúskov“, ale prakticky každý si našiel dôvod, prečo URČITE NIE 
pred jeho domom. Nedokončenú cestu nám niekto prebehol au-
tom, takže sme ju museli opäť opravovať. Keď sme ju slávnostne 
opravili, tak prišlo na maľovanie čiar. Prišlo k mnohým konfliktom, 
keď naši ľudia doslova prosili majiteľov áut, aby si svoje autá zaparko-
vali na svoje pozemky a umožnili tak namaľovať čiary.

Ale stačilo! Budem rád, keď si ľudia uvedomia, že na tej ulici, ak nebudú jazdiť ako ľudia, si rozbijú autá, a tak začnú 
jazdiť pomaly. Keď budú jazdiť pomaly, tak tam nezrazia, napríklad, mamičky, čo tlačia kočiariky. Ak si mám vybrať medzi 
olejovou vaňou a zdravím našich ľudí, tak si vždy vyberiem ľudí. Bodka, koniec diskusie.

A keď som už vo švungu, pár poznámok k novootvorenej škôlke na Bodvianskej ulici. Prakticky každá mestská časť 
má problém s umiestnením detičiek do škôlok. Málo miesta v škôlkach a veľa detí. Tak sme si povedali, že toto je vec, čo 
musíme vyriešiť. Stoj čo stoj, aj keby čo bolo.

Rozmením to na drobné: Bolo potrebné nájsť asi 600 000 eur. Vyhlásiť verejné obstarávanie. Realizovať všetky úpra-
vy. Zohnať vybavenie kuchyne, nábytok do tried, hračky pre deti, medzitým sme sa naťahovali s dodávateľom stavby, 
potom nám nedokončený objekt vykradli, vzápätí nasledovala havária vody a plynu, potom sme zistili, že potrebujeme 
úplne iné skrinky a potom… A potom sme našu škôlku otvorili. Nepreháňam, ak poviem, že moji ľudia dali zo seba všetko. 
Šli na hranicu sebaobetovania sa, aby 90 detičiek malo miesto. Aby 180 rodičov nemuselo platiť súkromné škôlky alebo 
nosiť deti do Karlovky do škôlky. A potom príde otecko so slovníkom 4. cenovej, hrubo vyuráža každého, kto mu príde pod 
ruku, lebo to nie je podľa jeho predstáv.

Tak takto nie, priatelia. Makám ako viem, prakticky nie som doma, decka mi rastú pred očami – a ja nie som s nimi. 
Odpisujem na maily či sociálne siete aj v noci, vy to dobre viete. Keď je potrebné pomôcť, tak pomôžem. V zásade rozu-
miem svojej predchodkyni. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Môžeme aj takto fungovať, ale to nie je cesta, po ktorej chcem 
ísť ja. Dokázali sme spolu úžasné veci a Vrakuňa nám začína prosperovať.

Len vás chcem požiadať o láskavosť. Ak vládzete a máte chuť, pomôžte nám zveľaďovať Vrakuňu. Stačia maličkosti. 
Napríklad, že nebudeme znevažovať úplne každý milimeter snahy. Na začiatok by to veľmi pomohlo. Ako som spomínal, 
keď sa zomkneme, dokážeme spolu aj nemožné. Ostatne – hody toho boli dôkazom.

Ďakujem celému svojmu tímu a poslancom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a, samozrejme, všetkým návštevníkom. 
Sami sa môžete presvedčiť, že sme si spolu užili tri skvelé dni. Viac o našich hodoch si môžete prečítať na stranách 6-7.

A sľub na záver:) Na budúci rok budeme mať na hodoch obrovskú hviezdu. Viac neprezradím. Mám totiž odjakživa rád 
tajomstvá a tiež to nechcem zakríknuť. Lebo to bude naozaj veľké.

 Váš starosta

Príhovor starostuPríhovor starostu
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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

Zákaz
používania studní
naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej 
analýze vody v našich studniach vo Vra-
kuni. 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 strán-
ke www.vrakuna.sk, sekcia informácie 
o skládke chemického odpadu vo Vra-
kuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/.

Jesenné upratovanie vo Vrakuni po novom!
Kontajnery v zóne obytných domov sú na účel vypratania spoločných priestorov obytných domov 
a okolia bytového domu. Žiadny iný odpad nie je možné do týchto kontajnerov dávať. Občania majú 
možnosť naďalej bezplatne odovzdávať tento odpad v Zbernom dvore na Ráztočnej ulici. Kontajnery 
v zóne rodinných domov slúžia len na biologický rozložiteľný odpad. V Aprílovom čísle Vrakunských 
novín sme vás informovali o tom, ako vyzerá jarné upratovanie, keď ľudia nedodržujú naše pokyny. 
Častokrát sa stáva, že aj obyvatelia iných obcí, resp. podnikatelia,  vyvážajú objemný odpad do našich 
kontajnerov. Hlavne v nočných hodinách.
Aby sme tomu predišli, budú kontajnery umiestnené len počas dňa a pri každom kontajneri bude 
stáť pracovník VPS, ktorý bude na mieste kontrolovať a usmerňovať činnosť.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v termíne od 1.10.2017 do 15.11.2017 bude každú SOBOTU 
otvorený Zberný dvor v predĺžených otváracích hodinách až do 16:00 hodiny. Občania si tak pohodlne 
môžu odviesť zelený odpad z jesenného upratovania bezplatne na Zberný dvor na Ráztočnej ulici.  (red)

Súťaž o najkrajšiu

predzáhradku

má svojho víťaza!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do sú-
ťaže o najkrajšiu predzáhradku vo Vrakuni. 
Napokon sa porota rozhodla pre jedného 
víťaza, ktorým je Mário Tacsik z Toryskej 
ulice. Obdivuhodné je, že Mário je ôsmak 
na základnej škole a o záhradku sa stará 
svojpomocne so svojím kamarátom. Víťa-
zovi gratulujeme!  (red)

Jesenné upratovanie rok 2017
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 4 VZN c.l/2015 MC Bratislava- Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie 

umiestnené na týchto uliciach a termínoch:
Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach

Dňa 16. 10. 2017- pondelok
Malodunajská ul.9, - pristavený o 7. 00. hod…odvezený o 16. 00. hod.
Platanová ul.- Priehradná ul. - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Arménska ul.- Podunajská ul. - pristaveny o 9. 00. hod….odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 17. 10. 2017- utorok
Jedľová ul.2 - roh - pristavený o 7. 00. hod…odvezený o 16. 00. hod.
Jedľová - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Vŕbová - prista veny o 9. 00. hod….odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 18. 10. 2017- streda
Hradská ul.122 - Estónska parkovisko - pristavený o 7. 00. hod…odvezený o 16. 00. hod.
Píniová 14 - pristavený o 8. 00. hod…odvezený o 17. 00. hod.
Brezová 5/A - pristavený o 9. 00. hod…odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 19. 10. 2017- stvrtok
Železničná ul.5 -pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 16. 00. hod.
Priehradná ul.- Hradská ul. - pristavený o 7. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Šípová ul. - pristavený o 9. 00. hod….odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 20. 10. 2017- piatok
Hnilecká ul. - Bebravská ul. pri ŠI - pristavený o 7. 00. hod….odvezený o 16. 00. hod.
Rajčianska ul.8 - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Toplianska ul.2 - pristavený o 9. 00. hod….odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 23. 10. 2017- pondelok
Toryská ul.21 - pristavený o 7. 00. hod…odvezený o 16. 00. hod.
Toryská ul.22 - Bodvianska ul. - pristavený o 8. 00. hod…odvezený o 17. 00. hod.
Rajčianska ul.28-32 - pristavený o 9. 00. hod…odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 24. 10. 2017- utorok
Hrušovska ul.- Marhuľová ul. - pristavený o 7. 00. hod….odvezený o 16. 00. hod.
Stavbárska ul.38 pri trafostanici - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Dňa 25. 10. 2017- streda
Hradska ul.87 - roh Stavbárska ul. - pristavený o 7. 00. hod…odvezený o 16. 00. hod.
Čilizska ul.2 - pristavený o 8. 00. hod…odvezený o 17. 00. hod.
Čilizska ul.26 - pristavený o 9. 00. hod…odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 26. 10. 2017- stvrtok
Stavbarska ul.52 pri Talline - pristavený o 7. 00. hod….odvezený o 16. 00. hod.
Kríková ul.7 - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Rajecká ul.2 - pristavený o 9. 00. hod…odvezený o 18. 00. hod.
Dňa 27. 10. 2017- piatok
Majerská za koľajnicami - záhrady - pristavený o 7. 00. hod….odvezený o 16. 00. hod.
Anízová ul. - pristavený o 8. 00. hod….odvezený o 17. 00. hod.
Podpriehradná ul. - pristavený o 9. 00. hod….odvezený o 18. 00. hod.



44

Otázka pre poslancovOtázka pre poslancov
Opýtali sme sa poslancov
Opýtali sme sa poslancov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:
1. Ako vnímate novinku v tohtoročnom rozpočte – občiansky rozpočet 2017?
Aj vy môžete spolurozhodnúť o tom, kam pôjde časť z rozpočtu Vrakune. V rozpočte mestskej časti sme na občiansky rozpočet spolu 
s poslancami vyčlenili 8 tisíc eur.
Hlasovania sa môže zúčastniť každý obyvateľ Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Hlasovať môžete v každej kategórii maximálne za 
dva projekty. Hlasovací formulár nájdete na internetovej stránke vrakuna.sk. Termín uzávierky hlasovania je 30. 9. 2017.

Bc. Michal Behúň
Občiansky rozpočet je skvelá vec, preto-
že ľudia majú skvelé nápady a projekty 
a presne týmto ich vieme finančne podpo-
riť. Dôležité je, aby sa to využilo a aby sa čo 
najviac projektov prihlásilo a pomôžeme 
tým Vrakuni.

Ing. Tomáš Galo
Je jednoznačne pozitívne, ak aj občania 
môžu priamo rozhodnúť o tom, ako použiť 
peniaze z rozpočtu – a to hneď v štyroch 
oblastiach, v každej s dvomi projektmi až 
do 1 000 . Je to určite dosť na zmyslupl-
né akcie, ktoré zlepšia kvalitu bývania vo 
Vrakuni. Zároveň dúfam, že tieto projekty 
budú motivovať občanov zapojiť sa do dob-
rovoľníckych aktivít v našej Vrakuni.

Ing. Ladislav Kugler
Prvýkrát v histórii Vrakune mohli občania 
ovplyvniť rozpočet našej mestskej časti. 
Bola tu snaha zástupcov mestskej časti ta-
kýmto spôsobom zapojiť do tvorby rozpoč-
tu aj našich občanov, ktorí mohli podávať 
návrhy pre oblasti sociálne veci, kultúra, 
šport a životné prostredie, a to v termíne 
do 31. augusta 2017.
Ohľadom záujmu občanov o jednotlivé pro-
jekty v rámci spomínaných oblastí, sú to aj 
veľmi cenné informácie pre nás poslancov, 
ktoré budeme môcť využiť pri tvorbe budú-
coročného rozpočtu. Ja tento spôsob zapo-
jenia občanov do rozpočtu vnímam veľmi 
pozitívne.

Ing. Anna Murcinová
„Občiansky rozpočet“ beriem ako kladný 
krok mestskej časti voči obyvateľom. O po-
skytnutie financií sa môže uchádzať každý, 
kto predloží do stanoveného termínu svoj 
projekt. Projekty by mali byť zverejnené na 
webovej stránke Vrakune a ľudia si sami 
budú môcť zvoliť, ktorý projekt sa im páči 
najväčšmi. Projekty by mali byť orientova-
né na zlepšenie života v našej mestskej 
časti. Je to niečo nové a verím, že sa to 
u nás ujme.

Ing. Ľubomír Czaja
Myšlienka občianskeho rozpočtu je určite 
zaujímavá. Uvidíme, aké prídu návrhy. Prí-
nosom by mohli byť nové zaujímavé aktivity 
vo Vrakuni, ktoré budú iniciované priamo 
občanmi našej mestskej časti. Súčasný ter-
mín na nahlasovanie projektov považujem 
za nedostatočný, nakoľko vyhlásenie vyšlo 
10. 8. 2017 a ukončenie vyhlasovania je na-
stavené len do 31. 8. 2017. V budúcnosti by 
bolo vhodné ponechať väčší časový priestor 
na nahlasovanie projektov alebo posunúť 
túto aktivitu pred dovolenkové obdobie.

PhDr. Stanislav Bruna
Vo voľbách 2014 sme ako stredo-pravá ko-
alícia mali občiansky rozpočet v programe. 
Preto som rád, že k tomu teraz došlo, a tak 
postupne napĺňame naše priority, ktoré sme 
ľuďom sľúbili. Cez občiansky rozpočet môžu 
byť podporené malé občianske, ale aj indivi-
duálne projekty, ktoré získajú „hlas ľudu“. Je 
to spôsob, ako podporiť dobrú myšlienku pre 
komunitu, ktorá nie je úplne v kompetencii 
samosprávy, alebo na získanie dotácie nie je 
úplne vhodná. Verím, že ľudia podporia dob-
ré projekty a v budúcnosti na to v rozpočte 
vyčleníme viac peňazí.

Ing. Oľga Kubalíková
V rozpočte síce nejde o veľké sumy ale Vra-
kunčanom dal možnosť upozorniť na malé 
ale potrebné veci pre bežný život v našej 
mestskej časti.Len ten, kto býva v konkrét-
nej časti vidí nedostatky a mohol určiť prio-
ritu. Možno sa váš nápad nezrealizuje hneď, 
ale sa už vie o tom a bude sa riešiť.

Ing. Michal Hrapko
Projekt občiansky rozpočet chválim a pod-
porujem, lebo si myslím, že najväčšmi ve-
dia pomôcť Vrakuni Vrakunčania. Dúfam, 
že týchto projektov príde od občanov čo 
najviac, aby bolo z čoho vyberať. Verím, že 
počet takýchto kreatívnych projektov bude 
v budúcnosti rásť.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Otázka pre poslancovOtázka pre poslancov
Bc. Marek Pospíchal

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. Pavol Prikryl
Tzv. občiansky rozpočet považujem za veľ-
mi dobrý nápad. Jednak občanov aktívne 
vťahuje do verejného života, a tak upev-
ňuje komunitu, jednak samotní obyvatelia 
ukážu, čo chcú vylepšiť, skrášliť či vytvoriť. 
Hoci som veľmi zvedavý, ako tento prvý 
„ročník“ dopadne, verím však, že určite vy-
volá záujem. Do budúcna bude určite treba 
ešte niektoré veci dotiahnuť a vylepšiť, ak 
sa však ukáže opodstatnenosť navýšiť roz-
deľovanú čiastku, rád to podporím.

Ing. Juraj Štubniak
Občiansky rozpočet vnímam skôr ako po-
pulistický počin akéhokoľvek zastupiteľ-
stva. Máme zastupiteľskú demokraciu, 
kde občania prostredníctvom svojich vo-
lených zástupcov môžu ovplyvňovať sumy 
nepomerne vyššie. Prečo špeciálne vyčle-
ňovať cca jednu tisícinu objemu ročných 
prostriedkov? Aby sa občania lepšie cítili, 
že priamo rozhodujú? Na druhej strane vo 
Vrakuni pretrváva už dlhé roky nezáujem 
o veci verejné (volebná účasť okolo 26 %), 
a ak toto má byť prostriedok, ako zaintere-
sovať občana do verejného života, nie som 
proti.

Ing. Milan Šindler
Vnímam to ako dobrú vec, z ktorej môžu vzniknúť veľmi dob-
ré nápady k rozvoju alebo obnove našej MČ. Pri schvaľovaní 
však budem dôrazne vyhodnocovať efektívnosť a udržateľ-
nosť každého z projektov, lebo to považujem za najslabšie 
miesto tejto myšlienky. Zvyčajne, keď sa pominú verejné 
peniaze, tak sa ťažko hľadajú iné zdroje a projekt vyšumí 
dostratena. Ďalej si vás dovolím informovať o pokračovaní 
sanácie skládky CHZJD. Aj nový minister ŽP László Sólymos 
pokračuje v nevysvetliteľnom naťahovaní času: najprv vyše 
roka hľadal povinnú osobu a teraz už piaty mesiac vybe-
rá dodávateľa sanácie za 33 mil. . Za toto obdobie podľa 
prieskumu DEKONTA vytieklo zo skládky pod dvory, záhrady 
a polia Žitného ostrova vyše 4 mld. litrov otrávenej podzem-
nej vody a posunulo zničené územie o 1 km. Pýtam sa za 
nás občanov, pán minister, dokedy necháte takto nezvratne 
ničiť Žitný ostrov?

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Novinku vo forme občianskeho rozpočtu 
vítam, je to jeden zo spôsobov ako priamo 
zapojiť Vrakunčanov do zlepšenia života 
v našej mestskej časti. Teším sa na zaují-
mavé nápady a som zvedavý, ktoré z nich 
uspejú a budú zrealizované. Určite pod-
porím aj ďalšie aktivity podobného cha-
rakteru, ktoré prídu priamo od aktívnych 
občanov, a pomôžu nám všetkým zlepšiť 
priestor, v ktorom žijeme.

Ing. Zuzana Schwartzová
Veľmi ma teší, že sa postupne napĺňajú 
naše volebné sľuby z roku 2014. Historicky 
prvý raz môžu aj občania ako fyzické osoby 
posielať svoje projekty, žiadať o finančný 
príspevok našu mestskú časť. Tieto projek-
ty, užitočné pre mestskú časť, vyhodnotí 
komisia a dva najlepšie zo štyroch oblastí 
spomínaných na stránke našej mestskej 
časti získajú finančnú podporu maximálne 
do 1 000 eur. Celková alokovaná suma je 
teda osemtisíc eur, preto neváhajte a za-
pojte sa.

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II 
informuje obyvateľov mestskej časti 
Bratislava Vrakuňa o bezpečnostnej si-
tuácii v služobnom obvode Obvodného 
oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa.

Za obdobie január až august 2017 bolo 
na území MČ Bratislava-Vrakuňa spácha-
ných 162 trestných činov, čo je o 65 trest-
ných činov menej ako za rovnaké obdobie 
roku 2016. Z daného počtu trestných či-
nov sa podarilo objasniť 89 skutkov, čo je 
54,94 % objasnenosť. Týmto percentom 
objasnenosti sa OO PZ Bratislava-Vraku-
ňa umiestnilo na prvom mieste v objas-
ňovaní trestnej činnosti spomedzi piatich 
obvodných oddelení v pôsobnosti Okres-
ného riaditeľstva PZ v Bratislave II.
Bližšie si rozoberieme jednotlivé druhy 
trestnej činnosti:
Násilná trestná činnosť: nápad 21 skut-
kov, objasnených 17 skutkov, 80,95 % 
objasnenosti (z toho 1 vražda, ktorá je ob-
jasnená; dve lúpeže, ktoré sú objasnené).
Mravnostná trestná činnosť: nebol za-

znamenaný žiadny nápad trestnej činnosti
Majetková trestná činnosť: nápad 57 
skutkov, objasnených 10 skutkov, 17,54 
% objasnenosť (z toho 9 odcudzených MV, 
jeden prípad objasnený; 13 prípadov vlá-
mania do MV, dva prípady objasnené; 17 
vlámaní do objektov a 3 objasnené; 2 vlá-
mania do bytov-domov, pričom žiadny nie 
je objasnený).

Ekonomická trestná činnosť: nápad 8 
skutkov, objasnených 4 skutky, 50 % ob-
jasnenosť.

Daňová trestná činnosť: nápad 2 skutky 
a oba objasnené.

Vo veci verejného poriadku nedošlo k hro-
madnému narušeniu verejného poriadku, 
ani k žiadnym mimoriadnym situáciám, 
ktoré by nebolo možné zvládnuť vlastnými 
silami a prostriedkami.

plk. Mgr. Ján Pažický, riaditeľ

Polícia informuje
MEDIAČNÁ 

PORADŇA 

PO LETE 

POKRAČUJE
Po prázdninovej prestávke po-
kračuje bezplatná mediačná 
poradňa mediátora Ing. Juraja 
Štubniaka pre všetkých záujem-
cov v oblastiach:
• riešenia susedských sporov
• usporiadania vlastníckych 
práv/BSM
• riešenia rodinných sporov
• riešenia pracovno-právnych 
sporov
• a iných sporov riešiteľných me-
diáciou.

Konzultačné hodiny:
posledná streda v mesiaci od 
15.00 – 17,00 hod
zasadačka Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, Šíravská 7, 1. poschodie
Kontakt: www.tvojmediator.sk
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Máme za sebou tri dni hodovania, zábavy, 
úsmevu a pozitívnej energie. Vrakunská 
hodová slávnosť tento rok opäť posunula 
latku o trochu vyššie a sme nesmierne 
radi, že máme každoročnú príležitosť 
usporiadať také príjemné a priateľské 
podujatie, akým hody sú. Všetkým vám 
ďakujeme!
Vyvrcholením kultúrneho leta vo Vrakuni je 
každoročne Vrakunská hodová slávnosť. 
Tento rok sme netradične začali sezónu 
v júni Prvým Jánskym pivným festivalom, 
ktorý určite v budúcom roku zopakujeme. 
Vráťme sa však k hodom. Počasie nás 
zase raz nesklamalo a od piatku do nede-
le nám nič nebránilo v zábave. Sem-tam 
bolo síce zamračené alebo pofukovalo, ale 
inak sme radi, že nás neobmedzilo žiadne 
nepriaznivé počasie. Pripraviť veľké podu-
jatie, ako sú hody, vôbec nie je jednodu-
ché. Je to veľká zodpovednosť a pri organi-
zácií musíme rátať s rôznymi okolnosťami 
a situáciami, ktoré sa počas 
podujatia môžu 
vyskytnúť. Sme 

veľmi radi, že nevznikli nijaké neželané si-
tuácie a všetci prítomní sa mohli do sýta 
zabaviť. Teda okrem krátkeho výpadku 
elektrického prúdu, keď nám ho niekto 
úmyselne prerušil. Nuž, aj takéto situácie 
sa stávajú.
Piatok a sobota sme venovali mladej ge-
nerácií. Piatok večer patril Kmeťovcom. 
Na pódiu sa vystriedali Igor Kmeťo mladší 
a Igor Kmeťo starší. Mladší s Kmeťovcov 
prišiel aj so svojou kapelou a tanečníkmi, 
ktorí predviedli jedinečné predstavenie. 
Publikum sa im zato odvďačilo silným po-
tleskom, krikom a spevom.
V sobotu tradične oficiálne otvoril slávnosť 
starosta mestskej časti Martin Kuruc, 
primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal 
a kňaz miestnej farnosti Marek Krošlák. 
Nasledovalo predstavenie pre najmen-
ších Paci Pac, tanečná škola Johnnyho 
Mečocha a Veronika Hatala so skupinou 
Rytmika. Večer odzneli najväčšie hity od 

legendárnej Beaty Dubasovej 
a Dalibora Jandu. Bolo vidieť, 
že obaja majú dlhoročné skú-

senosti na javisku a stále vedia dokonale 
ovládnuť publikum. Nechýbalo ani operné 
vystúpenie Romana Krška a jeho hostí, 
ktorí zožali veľký potlesk. Sme radi, že di-
váci ocenili aj takýto vážnejší žáner hudby.
Tento rok sme vynechali ohňostroj a to 
z jednoduchého dôvodu. Chceli sme byť 
ekologickejší. Je dokázané, že ohňostroj 
výrazne znečisťuje ovzdušie. Preto sme 
radšej zvolili energickú ohňovú show sku-
piny Inspinia.
Nedeľa patrila tradične staršej generácií, 
ktorá si mohlo vychutnať folklórne tance 
súboru Karpaty, Step Bridge a Country 
Mostík. Nasledoval nestarnúci Otto Wei-
ter a Andrea Fischer so skupinou Marine 
Brother. Večer patril skupinám The Susie 
Haas Band a Starmánia Originál, ktoré 
ukončili tohtoročnú Vrakunskú hodovú 
slávnosť.
Počas celej slávnosti nechýbali tradičné 
jarmočné stánky s rôznymi špecialitami, 
kolotoče, tvorivé dielne, fotostena, atď.
Toto všetko by nebolo možné bez pomoci 
sponzorov podujatia. Všetkým, ktorí nám 
pomohli, by sme chceli aj touto cestou 
poďakovať. Naše ďakujem patrí aj všet-
kým organizačným a pomocným zlož-
kám, ako sú záchranári, hasiči, mestskí 
policajti, predajcovia, atď. Veľké poďa-
kovanie patrí hlavne vám – ľuďom, ktorí 
ste nás prišli podporiť a užiť si najväčšiu 
kultúrnu udalosť vo Vrakuni. Už teraz pri-
pravujeme množstvo iných podujatí o kto-
rých Vás informujeme na str. 16.
Váš názor nás zaujíma! Ak máte tip, ako 
zlepšiť budúcoročné podujatie, napíšte 
nám na adresu henrieta.dvorska@vra-
kuna.sk. (red)

VRAKUNSKÁ HODOVÁ
SLÁVNOSŤ 2017SLÁVNOSŤ 2017
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Občiansky rozpočet

Aj vy môžete spolurozhodnúť o tom, 
kam pôjde časť z rozpočtu Vrakune. 
V rozpočte mestskej časti sme na ob-
čiansky rozpočet spolu s poslancami 
vyčlenili osemtisíc eur.
Hlasovania sa môže zúčastniť každý oby-
vateľ mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Hlasovať môžete v každej kategórii ma-
ximálne za dva projekty. Hlasovací for-
mulár nájdete na internetovej stránke 
vrakuna.sk. Termín uzávierky hlasovania 
je 30. 9. 2017.
Každý hlasujúci musí vyplniť tieto údaje: 
Meno a priezvisko, e-mail, adresa bydlis-
ka vo Vrakuni. V každej zo štyroch kategó-
rii môžete vybrať maximálne dva projekty.

Projekty zaradené do hlasovania:

Sociálne veci:
●  Zriadenie a propagácia komunitného 

centra CharityPoint
●  Bezplatné právne, finančné a osobné 

poradenstvo pre obyvateľov v núdzi 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

●  Rekonštrukcia detského ihriska (Stav-
bárska – Poľnohospodárska – Rajecká)

Kultúra:
●  Kultúrna jeseň vo Vrakuni
●  Tvorivé dielne pre deti z Vrakune
●  Vrakunský talent
●  Október – mesiac úcty k starším
Šport
●  Revitalizácia hokejbalového ihriska

●  Zväčšenie ihriska vo Vrakunskom le-
soparku

●  Podpora športového talentu – Nina 
Geršiová

●  Skáče celá Vrakuňa
●  Futbal pre každého

Životné prostredie
●  Posilnenie mikroklímy sídliska pros-

tredníctvom výsadby stromov
●  Rekonštrukcia chodníka medzi križo-

vatkou Žitavská a Dvojkrížna a križo-
vatkou Dvojkrížna a Kazanská

●  Chodník medzi budovami na Čiližskej 
a na Vážskej

●  Bezbariérový prechod cez Jedľovú
●  Oprava ihriska pri detskom domove
●  Ihrisko na pešej zóne  (red)

Materská škôlkaMaterská škôlka

na Bodvianskej ulici otvorená!na Bodvianskej ulici otvorená!

Tak sa nám to podarilo! Dňa 4. septembra 2017 sme v našej 
novootvorenej škôlke na Bodvianskej ul. privítali 88 detičiek.
Možno mnohí z vás neviete, že v tomto objekte už škôlka od 
roku 2005 bola, ale predchádzajúce vedenie MČ sa rozhodlo 
využiť objekt na iné aktivity, a škôlku zrušilo.
Pre nedostatok kapacity materských škôlok v posledných dvoch 
rokoch sme sa rozhodli objekt obnoviť a rozšíriť kapacity. Vybu-
dovali sme plnohodnotnú škôlku so štyrmi triedami, kuchyňou 
a jedálňou.
Rekonštruovať sa začalo ešte v roku 2016. Proces verejného 
obstarávania bol dlhý a náročný. Počas rekonštrukcie sa vyskyt-
lo veľa nepredvídaných situácii – havárie, vlámačky, poruchy na 
rozvodoch tepla a plynu.
Bolo to všetko veľmi náročné, ale napriek tomu sa 4. septembra 
materská škôlka otvorila.
Na revitalizáciu zadného areálu škôlky však už tento rok neosta-
li nijaké finančné prostriedky. Zapojili sme sa do výzvy Úradu 
vlády SR na obnovu detských ihrísk a školských areálov. Začiat-
kom septembra sa však výzva zrušila.
Na jeseň mestská časť zrevitalizuje zadný priestor, vysadí sa trá-
va. Do rozpočtu 2018 zapracujeme dobudovanie areálu s plno-
hodnotnými detskými prvkami a hneď, ako nám to jarné počasie 
dovolí, ho vybudujeme. Veríme, že všetky detičky budú spokojné 
v nových a moderných priestoroch materskej školy. (red)
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Minulý rok sme vo Vrakuni zrealizovali 
niekoľko cyklistických projektov. Roz-
šírili sme chodník v lesoparku, obnovili 
a sprehľadnili sme značenie na Malodu-
najskej. Tento rok pokračujeme ďalej.
Ešte v lete 2016 sme podali spolu s Brati-
slavským samosprávnym krajom a okoli-
tými obcami žiadosť o nenávratný finanč-
ný príspevok na Program cezhraničnej 
spolupráce s Maďarskom. Financie boli 
schválené a môžeme sa tešiť na novú 
cyklotrasu pri Malom Dunaji.
Plánovaná cyklotrasa sa nachádza vo 

východnej časti mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa pozdĺž toku Malého Dunaja, 
v úseku od ukončenia Ihličnatej ulice cez 
most cez Malý Dunaj s pokračovaním po 
ľavom brehu až po križovatku letisko. Plá-
novaný úsek cyklotrasy tvorí časť Malo-
dunajskej cyklotrasy. Cyklochodník bude 
realizovaný v dĺžke 1,6 km. Navrhnutý je 
v štandardnom technickom prevedení 
v šírke cca 3 m, resp. 2,5 m s asfaltovým 
povrchom, smerovým značením, informač-
nými tabuľami a doplňujúcim mobiliárom.
Na východnej strane bude nadväzovať na 

pripravovanú cyklotrasu Juravu 2 sme-
rom do Vajnor s pokračovaním do Sv. 
Jura a Rače. Na západnej strane bude 
nadväzovať na projekt, na ktorý už je vy-
dané územné rozhodnutie. Ide o stavbu 
v úseku od kruhového objazdu až po Ih-
ličnatú ulicu v dĺžke 970 m pozdĺž Malého 
Dunaja. Po vydaní stavebného povolenia 
sa pustíme do výstavby aj tohto úseku. 
Ak všetko pôjde podľa plánu, už budúci 
rok teda pribudne súvislý cyklochodník 
od kruhového objazdu až po letisko v dĺž-
ke približne 2,5 kilometra.  (red)

NOVÉ CYKLOTRASY NA OBZORE

NAPOJENIE NA 
NOVOBUDOVANÝ 
OBCHVAT D4

INZERCIA
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Starosta mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa Martin Kuruc a primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal odovzdali mestskej polícii 
do užívania dočasnú policajnú stanicu 
na Stavbárskej ulici v blízkosti Pentagó-
nu. Ide o mobilné zariadenie v hodnote 
20 000 eur, vybavené základným nábyt-
kom, plynovým varičom, ohrievačom, 
klimatizáciou, vodou a sociálnym zaria-
dením.
Nepretržitý výkon služby v okolí Pentagó-
nu bude zabezpečený dvojčlennými hliad-
kami a doplnkovými hliadkami so psami. 
„Začiatkom augusta sme rokovali aj s ria-
diteľom OR PZ v Bratislave II o navýšení 
počtu hodín pre hliadky štátnej polície 
v okolí Pentagónu. Už aj v súčasnosti tu 
funguje spolupráca so štátnou políciou, 
ktorá tu má za mesiac 10 služieb po šesť 
hodín,“ povedal náčelník mestskej polície 
Ivan Lechner.
V lokalite sa posilnil kamerový systém 

a zriadila sa 24-hodinová ochrana 
verejného priestoru prostredníctvom 
SBS služby. „Od začiatku môjho funkč-
ného pôsobenia som konal tak, aby 
sa bezpečnostná situácia vo Vrakuni 
zlepšila. Uvedomujem si, že bezpeč-
nosť v okolí Stavbárskej ulici je naj-
väčší problém, pri ktorom trpia hlavne 
slušní občania. Verím, že táto dočas-
ná policajná stanica a 24-hodinová 

SBS služba v okolí Pentagónu pomôže 
zlepšiť život obyvateľov Vrakune. V priebe-
hu septembra budú v blízkosti obytného 

domu Pentagón inštalované polopodzem-
né kontajnery, ktoré pomôžu dodržiavať 
čistotu a poriadok,“ povedal Martin Kuruc.

Posilnená prítomnosť mestských a štát-
nych policajtov v tejto lokalite už teraz 
prináša výsledky v podobe častejšieho 
riešenia zistených porušení zákona res-
pektíve VZN, väčšieho pocitu bezpečia 
a spokojnosti obyvateľov danej lokality či 
väčšej flexibilnosti policajtov riešiť poru-
šenia zákona priamo na mieste. Zvýšená 
prítomnosť policajtov pôsobí aj preventív-
ne. Štatistiky policajného zboru ukazujú, 
že za prvých osem mesiacov v roku 2017 
klesol počet trestných činov o 28 % v po-
rovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016.

Čo na to občan? 
Pýtali sme sa v okolí Pentagónu:
p. Karol: Čas ukáže, či sa situácia zlep-
ší. Každodenná realita tu v Pentagóne 
je ako zo zlej kriminálky, preto si radšej 
počkám, ako sa situácia vyvinie.
p. Mária: Bývam pri Pentagóne už 
vyše 20 rokov. Situácia je katastrofál-
na a doteraz ju nikto neriešil. Ľudia si 
podľa mňa zvykli. Veľmi fandím pánovi 
starostovi, lebo je vidieť, že sa konečne 
niekto zastal aj obyčajných ľudí.
p. Arpád: Žiadna polícia nepomôže, ale 
už som si zvykol. Aj tak sa štát sa o nás 
vôbec nestará. 

 (red)

V Pentagóne sídli dočasná policajná
stanica a pomáha aj SBS služba

Obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za-
ložili občianske združenie s cieľom priložiť ruku 
k dielu a skrášliť okolie, v ktorom žijú.
Vo Vrakuni vznikol tento rok zaujímavý projekt Ob-
čianskeho združenia Hrušov. Jeho cieľom je údržba 
a revitalizácia ulíc v lokalite Hrušov. Sú to najmä 
ulice Hrušovská a všetky susediace ulice vyme-
dzené železničnou traťou, Gagarinovou a diaľnicou. 
Ambíciou projektu je údržba a revitalizácia zelených 
pásov a spevnených plôch popri cestách. Starostli-
vosť spočíva najmä v pravidelnom kosení, zameta-
ní, čistení zámkovej dlažby, v starostlivosti o kríky 
a zelené porasty a v zimnej údržbe. O vzniku OZ 
hovorí jej zakladateľ Juraj Hrbatý: „Bývam na Hru-
šovskej ulici už niekoľko rokov. Nie je mi ľahostajné 
prostredie, kde žijem, a preto som sa rozhodol zalo-
žiť občianske združenie, ktoré by sa venovalo skráš-
ľovaniu prostredia, kde bývam so svojou rodinou. 
Ľudia sa zväčša starajú len o to, čo je za ich plotom, 
a na to, čo je na ulici, mnoho ráz zabúdajú alebo 
jednoducho už na to nemajú čas. Preto som po vzo-

re fondu údržby a opráv z bytoviek zriadil účet, kde 
ľudia môžu dobrovoľne prispievať a z toho sa budú 
financovať spomínané aktivity. Na začiatku som sa 
rozhodol, že projekt podporím aj finančne, ale ve-
rím, že sa tu nájde dosť uvedomelých susedov, ktorí 
budú prispievať na projekt pravidelne.“
Obyvatelia Hrušova tak na projekt prispievajú dob-
rovoľne v rozmedzí 10 – 50 eur. Päť mesiacov po 
štarte projektu, má OZ už 45 prispievateľov a rozpo-
čet organizácie je pokrytý na úrovni 40 %.
Okrem údržby zelene a pevných plôch ide činnosť 
OZ ešte ďalej. Intenzívne komunikuje s mestskou 
časťou ohľadne chodníka a bezpečnosti chodcov 
na Hrušovskej ulici, ktorá napriek tomu, že sa na-
chádza v obytnej zóne, je zaťažená vysokou frek-
venciou áut. Tie si tadiaľ skracujú cestu podobne 
ako na Priehradnej ulici. Vďaka spolupráci s mest-
skou časťou sa osadili nové smetné koše a pribud-
nú aj nové oznamovacie tabule či spomaľovače. 
Samotní obyvatelia tiež prišli s niektorými zaujíma-
vými podnetmi, ktoré sa Hrušov podujal zrealizovať. 

Príkladom je zavedenie kvalitného optického pripo-
jenia domácností, či vytvorenie informačného kaná-
la na zníženie vandalizmu a krádeží v okolí.
Veríme, že táto sympatická aktivita bude z dlhodobé-
ho hľadiska úspešná a nájde si dostatočný počet 
podporovateľov z radov obyvateľov Hrušova. „Veľmi 
by som sa chcel poďakovať všetkým susedom, kto-
rý túto moju aktivitu podporili finančne. Ich početné 
pozitívne reakcie a príspevky mi dávajú vieru a moti-
váciu v tomto projekte zotrvať,“ povedal Juraj Hrbatý.
Verejné prerokovanie starostu mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa a zástupcami OZ Hrušov 
bude 3.10.2017 o 18:30 hodine na rohu Marhu-
ľovej a Hrušovskej ulici. Všetci ste srdečne vítaní!

Kontakty na OZ Hrušov:
Zakladateľ: Juraj Hrbatý, 0905/140247

Email: info@ozhrusov.sk
Číslo účtu OZ Hrušov: SK54 

8330 0000 0022 0118 3164
Výška dobrovoľného príspevku 10 – 50 Eur.

OZ Hrušov
 (Juraj Hrbatý)

OZ Hrušov skrášľuje Vrakuňu
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Boj proti potkanom a ďalším myšovitým hlodavcom môže 
byť úspešný pri rešpektovaní viacerých odborných a or-
ganizačných kritérií. Prosíme všetkých, aby sa riadili po-
kynmi deratizácie správcu bytového domu. Potkany sa 
nekontrolovateľne rozmnožujú a šíria mnohé choroby. 
Všetky choroby sú veľmi nebezpečné pre ľudské telo. 
Musíme neustále vykonávať opatrenia, aby sme zabránili 
šíreniu takýchto nebezpečných infekcií. Termíny povinnej 
deratizácie zasiela listom Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava. Po oznámení dôležitých termí-
nov budú zverejnené na našej webovej stránke a pros-
tredníctvom správcov bytových domov. 

Pri ochrannej deratizácii nesmie však chýbať komplex-
nosť a celoplošnosť asanačných zásahov v obytnom 
celku v určitom krátkom časovom období. V opačnom 
prípade zaznamenávame premnoženie a zvýšený vý-
skyt škodlivých hlodavcov aj tam, kde predtým neboli. 
V súčasnosti nie je vzácnosťou vidieť cez deň pobeho-
vať potkany na voľných priestranstvách medzi domami 
a pri kontajneroch na domový odpad. Je to výsledok 
nedisciplinovanosti viacerých subjektov, ktoré zane-
dbávajú povinnosti vyplývajúce zo zákonných opatrení 
o zabezpečovaní ochrannej deratizácie.
Dôležitá je komplexnosť a celoplošnosť deratizácie. 
Pri ošetrovaní neucelených lokalít hrozí migrácia hlo-
davcov do neošetrených priestorov a po čase spätný 
návrat do asanovaných miest. Pre úspešnosť deratizá-
cie je potrebné, aby sa vykonala na celom ošetrovanom 
území a vo všetkých objektoch, vrátane kanalizácie 
v približne rovnakom čase.

Jarná a jesenná deratizácia
Pre časovú koordinovanosť a ľahšiu kontrolu plošnej 
deratizácie Regionálny Úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava dáva pravidelne na jar a jeseň výzvu na vy-
konanie celoplošnej deratizácie v časovom vymedzení 
pre všetky subjekty a obyvateľov Bratislavy a bratislav-
ského regiónu.
Kladenie deratizačných nástrah je sa sústreďuje naj-
mä do uzlov inžinierskej siete, kanalizačných prípojok 
a funkčných dier na voľných priestranstvách a v bez-
prostrednej blízkosti rodinných domov, budov (vchody 
do nôr a cestičky potkanov a myší), ďalej do pivničných 
priestorov a technických suterénov. Deratizačné ná-
strahy z uvedených dôvodov sa musia klásť plošne, 
teda aj tam, kde sa toho času nevyskytujú hlodavce. 
Ich obmena aspoň dvakrát ročne je nutná, lebo účin-
nosť nástrah pre hlodavcov je časovo obmedzená.
Používajú sa vodovzdorné nástrahy s predĺženou účin-
nosťou a cielenou atraktívnosťou pre škodlivé hlodav-
ce. Na rozdiel od niektorých klasických nástrah neo-
hrozuje priamo necielené živočíchy, domáce zvieratá 

a zdravie ľudí.
Preto je nevyhnutná spolupráca všetkých mestských čas-
tí s vlastníkmi nehnuteľností, správcami bytových domov 
a spoločenstvami.
Pokiaľ bude pravidelne zabezpečovaná celoplošná 
ochranná deratizácia vo všetkých mestských častiach, 
nehrozí z epidemiologického hľadiska akútne nebezpečie 
vzniku rozsiahlejších ohnísk nákaz prenosných chorôb 
z dôvodu neprimeraného premnoženia škodlivých hlo-
davcov.

Rady obyvateľom
Pri potláčaní výskytu nežiadúcich hlodavcov môžu pri-
spieť aj občania dodržiavaním niektorých zásad: Nepo-
skytovať zbytočne zdroje potravy potkanom vylievaním 
zbytkov jedál do WC, voľným skladovaním potravín na 
dvoroch, v pivniciach a balkónoch. Nerozsýpať domový 
odpad v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontaj-

neroch na smeti. Nedávať domácim zvieratám (mačkám, 
psom) krmivo na voľných priestoroch, v okolí obytných 
blokov, v pivniciach a suterénoch budov, nekŕmiť holuby. 
Zasklenie/zasieťkovanie okienok a vetracích otvorov. 
Zatváranie vchodových dvier, upchatie/zamurovanie 
všetkých nefunkčných dier v suterénnych priestoroch, 
v miestach inžinierskych sietí a dilatácie. Udržiavať poria-
dok v pivničných priestoroch a v okolí domov.

Priestupky a iné správne delikty
Na úseku verejného zdravotníctva vo veci deratizácie 
upravuje § 56 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a § 57 ods. 42 
písm. a) a ods. 50 písm. a) zákona, kde možno uložiť po-
kutu za priestupky do 1 659 eur a v blokovom konaní do 
99 eur a za správne delikty možno uložiť pokutu od 150 
eur do 20 000 eur. 
 (Mgr. Jana Adamová, konateľka spoločnosti 

Spokojné bývanie, s.r.o., a redakcia )

Potkany musia byť pod kontrolou!

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ 
S OBSAHOM šKODLIVÝCH LÁTOK 

 

max. do 5 kg od 1 osoby. 

Prosíme všetkých obyvateľov a správcov bytových do-
mov, aby dôsledne dodržiavali pokyny pri deratizácií. 
Robíte to pre svoje zdravie a svoje okolie, v ktorom žijete.
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DENN  STACIONÁR 

iernovodská ulica . 25, Bratislava 
 

Vás srde ne poz va na  

DE  OTVOREN CH DVERÍ 
4. 10. 2017  

9 00 -  15 00 hod. 

Mestská as  Bratislava–Vraku a 

Čo všetko možno financovať z fondu prevádzky, údržby 
a opráv? Je možné financovať z tohto fondu výmenu strešného 
okna, ak mi cez neho zateká do bytu?
Dobrý deň,
účel použitia prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv 
upravuje ustanovenie § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle tohto usta-
novenia sa z fondu prevádzky, údržby a opráv financujú:
– výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy 
spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných 
nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako 
aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu;
– opravy balkónov a lodžií;
– prechodne úhrady za plnenia spojené s užívaním bytov a neby-
tových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku 
prostriedkov. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu 
tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, 
údržby a opráv.
Čo sa týka výmeny zatekajúceho okna, v danom prípade teore-
ticky pripadá do úvahy odvolanie sa na opravu spoločných čas-
tí domu, ktorými sú v zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov časti domu nevyhnut-
né na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, 
chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné 
terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštruk-
cie a zvislé nosné konštrukcie.

Napriek tomu, že v citovanom ustanovení sa výslovne neuvádza-
jú okná, je možné argumentovať tým, že v ustanoveniach zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú vymenované spo-
ločné časti domu ako aj spoločné zariadenia domu len príklad. 
Taktiež je možné argumentovať tým, že strešné okno je súčas-
ťou strechy, ktorá je spoločnou časťou domu a teda oprava by 
sa z tohto dôvodu mala financovať z fondu prevádzky, údržby 
a opráv. V prospech tohto názoru svedčí aj skutočnosť, že kvalita 
okien bezpochyby ovplyvňuje tepelnú izoláciu stavebných kon-
štrukcií celého domu, ako aj vonkajší vzhľad domu.
Zákon však túto otázku explicitne nerieši a medzi správcovský-
mi spoločnosťami sú na ňu rozdielne názory, t. j. sú aj názory 
že výmenu okna si musia vlastníci bytov financovať z vlastných 
prostriedkov, nakoľko okná sú súčasťou vnútorného vybavenia 
konkrétneho bytu. Z uvedeného dôvodu v záujme istoty odporú-
čam pozrieť tiež úpravu zmluvy o výkone správy, ktorú máte ako 
vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvorenú so správcom, 
a to z dôvodu, či práve z tejto zmluvy nevyplýva možnosť financo-
vania výmeny okna z fondu prevádzky, údržby a opráv.

JUDr. Marcel Boris, advokát, Advokátska kancelá-
ria JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
0905/17 48 45, 0911/17 48 45
akboris@akboris.sk
www.akboris.sk

Právnik radí

V lete nezaháľali
Dňa 13. 6. usporiadalo Predsedníctvo 
Okresnej organizácie JDS Bratislava II. 
pod záštitou vydavateľstva Martinus nul-
té kolo súťaže v lúštení krížoviek. Súťažilo 
36 seniorov v dvoch kolách. Našu ZO JDS 
reprezentovali naše členky Elena Sušilo-
vá a Margita Ziškayová, ktoré sa umiest-
nili na štvrtom a piatom mieste, čo je veľ-
mi pekné umiestnenie. Obidvom srdečne 
gratulujeme.
Dňa 15. 6. sme spolu navštívili Botanic-
kú záhradu v Bratislave, kde sme sa od 
sprievodcu dozvedeli veľa cenných infor-
mácií o vzniku a histórii tejto záhrady, ako 
aj mnoho iných zaujímavostí o vzácnych 
cudzokrajných rastlinách, ktoré tu sú. Po-
časie bolo nádherné a my sme si spolu 
užili prekrásny deň.
Tretieho júla sa konali Krajské športové 
hry seniorov v Malackách, ktoré každý rok 
organizuje Krajská organizácia JDS. Súťa-
žilo sa v mnohých disciplínach. Za našu 
Základnú organizáciu JDS Bratislava-Vra-
kuňa sa na tejto súťaži zúčastnili Hele-
na Sedláčiková, ktorá získala 2. miesto 
v stolnom tenise, a Vojtech Kmeťo, ktorý 
získal 3. miesto v petangu. Obidvom sr-
dečne gratulujeme, sme na vás hrdí.

Výbor ZO JDS Bratislava - Vrakuňa

Ryba Vrakuňa
S obrovskou hrdosťou, nadšením a radosťou Vám chceme oznámiť, že sme otvorili klimatizovanú 
prevádzku Ryba Vrakuňa spojenú s teplým jedlom.
V živote každej firmy je možnosť rásť a rozširovať sa skutočnou odmenou za každodennú prácu. 
Touto cestou sa chceme poďakovať najmä Vám, našim zákazníkom, za to, že ste nám tento rast 
umožnili.
Veríme, že si vyberiete z nášho sortimentu šalátov rybacích a lahôdkových, údených rýb, mra-
zených rýb a iných rybacích výrobkov, mrazenej zeleniny, nanukov, potravinového sortimentu, 
drogérie, dennej tlače, lístkov MHD, teplého jedla hlavne obedového menu, desiatových po-
lievok, maďarských klobás…
Veríme, že Vám bude chutiť a že aj naďalej budeme pre Vás objednávať čerstvé výrobky od dodá-
vateľov rybacích výrobkov a rýb a variť chutné jedlá.
Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám dobrú chuť!
Tím Ryba Vrakuňa
Nájdete nás na adrese: Majerská 1, 821 07 Bratislava
Otváracie hodiny Po – Pia 6,00 – 18,00 v sobotu 7,00 – 12,00
Bližšie informácie napr. k rozvozom denného menu na tel. č. 0903 413 714
www.rybavrakuna.sk a Facebook Ryba Vrakuňa

INZERCIA
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate o zaujímavých knižných 
novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí 
zodpovedať jednoduchú otázku: Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše 
odpovede zasielajte na 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 redakcia Vrakunských novín.

Tri dni do raja - Silvia Bystričanová
Prostredie divadla ponúkne talentovanej Valentíne všetko, o čom od detstva 
snívala. Osudy troch výnimočných žien ju však zasiahnu natoľko, že sa v jednej 
chvíli rozhodne radikálne zmeniť svoj pokojný život a vymení ho za neznáme 
prostredie, kde spozná predovšetkým samu seba. Slepá sestra Eny, starnúca 
divadelná diva Dalma, ako aj tajuplná herečka Honora jej pomôžu pochopiť, že 
ľudia sa zbližujú a vzďaľujú, aby nakoniec zistili, že to všetko sa deje len preto, 

aby sa naučili nesúdiť a mať radi – aj tých, ktorí to potrebujú a občas si mylne myslíme, že si 
našu lásku nezaslúžia. Intímny portrét hrdinky na pozadí ľúbostného príbehu odkrýva pocity 
žien dvoch generácii, ale predovšetkým presvedčí čitateľa o existencii skutočného priateľstva.

Kirigami. Viac ako 100 nápadov na papierová hračky 
- Karol Krčmár
Kirigami je technika prekladania a strihania papiera, pri ktorej jednoduchými zá-
strihmi vznikajú trojrozmerné objekty. Stačí zopár správnych pohybov nožnicami 
a obyčajný papier sa zaraz premení na zvieratko, budovu či originálny pozdrav. Au-

tor má bohaté skúsenosti z tvorivých dielní so škôlkarmi a školákmi, preto do knihy zaradil len 
vystrihovačky, ktoré deti zvládnu. Podľa návodov v knihe môžu vyrobiť najrôznejšie pozdravy, 
obrazy, ozdoby, hračky či masky. So strihaním si hravo poradia a výsledok ich poteší a inšpiruje 
k ďalšiemu tvoreniu. Okrem toho si malí umelci pri strihaní precvičujú priestorovú orientáciu, 
rozvíjajú motoriku rúk a tvorivosť. Karol Krčmár je výtvarník a dizajnér. Venuje sa navrhovaniu 
a výrobe drevených hračiek, šperkov a z papiera okrem kirigami vyrába obrazy a trojrozmerné 
objekty. Je autorom dvoch kníh o skladačkách a vystrihovačkách pre deti, ktoré vyšli aj v za-
hraničí.

Ako maliari vidia svet. 
Zoznám sa s obrazmi slávnych slovenských maliarov
Katarína Kosánová, Andrea Gregušová
Ilustrácie: Nataša Štefunková
V knihe prevedú kamaráti GALÉ a RIA všetky deti galériou slávnych slovenských 
maliarov. Naučia sa, ktoré výtvarné techniky používali, a uvidia, aké zázraky 

s nimi dosiahli. Na vlastnej koži si naši malí umelci môžu vyskúšať, akým spôsobom slávni ma-
liari svoje diela vytvorili. Ak ešte neviete, čo je to línia, reprodukcia, ornament či figúra, a pritom 
máte kreslenie zo všetkého najradšej, táto kniha je presne pre vás. Všetky tieto veci a ešte 
oveľa vás naučia nezbedníci GALÉ a RIA. Tak už poďme nato! Čítajte, kreslite, maľujte a hrajte 
sa v galérii slovenských výtvarníkov.

Nové kurzy Čchi-KUNG v Spoločenskej sále
Tento rok sme v letných mesiacoch v lesoparku prvý raz vyskúšali cvičenie Čchi-
-Kung. Boli sme veľmi prekvapení, koľko Vrakunčanov má záujem o tento druh cvi-
čenia. Hneď o prvú hodinu bol obrovský záujem, prišlo 35 cvičencov. Postupne, do 
konca leta, sa záujem ešte zvýšil, a preto sme sa rozhodli vyjsť občanom v ústrety 
a otvoriť krúžok priamo v spoločenskej sále, aby nemuseli chodiť cvičiť do iných 
mestských častí, čo sa stretlo s obrovským ohlasom.
Cvičiť sa bude v sále na Poľnohospodárskej ul. 27/B každý utorok od 17.00 do 18.30 
a od 18.30 do 20.00 a každú stredu od 19.00 do 20. 30. Tešíme sa veľkému zá-
ujmu a kto sa chce prihlásiť, môže sa v spomínaných dňoch informovať na Poľno-
hospodárskej ulici priamo u lektorky. Postupne budeme kurzy dopĺňať, momentálne 
prebieha príprava na otvorenie kurzov jogy. O novinkách vás budeme informovať 
v ďalšom čísle Vrakunských novín. (red)

a na Vaše rodinné oslavy 

možnosť objednať obložené misy 

a chlebíčky

tešíme sa na Vašu návštevu

Dovoľujeme si Vás pozvať 
do našich predajní:

Bratislava - Podunajské Biskupice
Estónska 1 (presťahovaná 

prevádzka do nových 
modernejších priestorov 

z pôvodnej prevádzky Majerská 1)
Ipeľská 4

Bratislava - Petržalka
Jasovská 1

-údené ryby

-marinované ryby

-rybie šaláty

-lahôdkové šaláty

-rybie konzervy

-mrazené ryby a rybie filé

-mrazené rybie špeciality

-majonézové krémy

dlhoročná tradícia v predaji
lahôdok, rýb a výrobkov z rýb

a čo u nás nájdete?
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Novozaložený hokejbalový klub 
HBK Vrakuňa bude našu mest-
skú časť reprezentovať v Bra-
tislavskej hokejbalovej lige od 
sezóny 2017/18.
Jedna z najstarších slovenských 

súťaží vôbec sa hrá ako jedna z mála systé-
mom 3+1. Doposiaľ si hráči vystačili s teniso-
vou loptičkou, ktorá bola napustená vodou, už 
druhú sezónu sa však bude hrať s klasickou 
plastovou hokejbalovou loptou. Vrakunskí ho-
kejbalisti budú hrať systémom doma-vonku, 
celkovo sa v lige predstaví dvanásť mužstiev. 
Prvé kolo je na programe 16. septembra, zák-
ladná časť sa končí 12. mája. Celkovo sa v dl-
hodobej časti odohrá 22 kôl.
„S Patrikom Cvengrošom hráme dlhé roky ho-
kejbal. Ako Vrakunčanom nám prekážalo, že sa 
deti vytratili z ihriska, navyše keď aj my máme 
malé deti. Hokejbal hráme viac ako 20 sezón, 
je to krásny šport. Preto by sme ho chceli vrátiť 
naspäť do ulíc Vrakune,“ povedal Andrej Ra-
vasz, jeden zo zakladateľov nového klubu.
Záštitu nad klubom prevzal vrakunský staros-
ta Martin Kuruc, ktorý by chcel vo Vrakuni po-
môcť rozvoju najúspešnejšieho kolektívneho 
športu v histórii samostatnosti Slovenska – 
a to dokonca aj priamo na ihrisku! „Súčasťou 

nášho plánu je postaviť ihrisko na Bebravskej 
ulici, ktoré by sa mohlo začať stavať možno už 
budúci rok, s touto požiadavkou sme boli aj za 
starostom.Ten je tejto myšlienke veľmi naklo-
nený. Tiež by sme sa následne chceli venovať 
deťom,“ prezradil ďalej A. Ravasz. Mužstvo 
budú reprezentovať skúsení hráči, ktorí už 
majú v lige odohratých niekoľko sezón: „Ide 
o skúsených starších hráčov Tigrov (Cven-
groš, Kadlečík, Krajčírovič, Jančovič), hráčov 
z BHbL ako Róbert Strnád a Emil Valko z De-
vínskej Novej Vsi, zo seneckej ligy k nám prišli 
zo Sharks Bratislava spoluzakladateľ Andrej 
Ravasz, zo Slávie Právnik Marián Butowski, 
z pezinského Carpathians nám príde pomôcť 
Jaroslav Vitáloš. A nakoniec tri najzaujímavej-
šie mená: pomôcť nám príde extraligový bran-
kár LG Doprastav MartinMendl, z českej ligy 
Marcel Nazad a, samozrejme, nezabúdame 
na starostu Martina Kuruca, ktorý po rokoch 
opráši drevené hokejky a príde nám pomôcť 
priamo na ihrisku.“
Sezónu odštartuje HBK Vrakuňa na Baltskej 
ulici na domácom ihrisku Hancopu Dolné 
Hony. Hráči sa cez facebooku snažia zburco-
vať fanúšikov, zakladajú tiež občianske zdru-
ženie, aby mohli hokejbal dostať na úroveň, 
ktorú si zaslúži. „Hokejbal bol vždy tzv. pane-

lákový šport a to je aj naším cieľom, dostať 
ho opäť do ulíc. V súčasnosti je to však čoraz 
ťažšie. Vďaka hokejbalu vyrástlo aj niekoľko 
hokejových osobností, spomeniem nebohého 
Paľa Demitru či súčasného prezidenta Slo-
venskej hokejbalovej únie Jozefa Stümpela. 
Musíme udržať zdravú generáciu našich ná-
stupcov, preto by som bol rád, keby na naše 
zápasy chodilo čo najviac detí. Je to finančne 
nenáročný šport, stačí vám iba hokejka a ru-
kavice. Takže náš projekt má význam aj pre 
budúcnosť. Sme radi, že samotnú podporu 
práce s mládežou v hokejbale má v programe 
aj celé vedenie Bratislavskej hokejbalovej ligy 
NHBO, ktoré nám bude maximálne nápomoc-
né,“ doplnil Patrik Cvengroš.
Bližšie informácie nájdete na facebookualebo 
na našej stránke hbkvrakuna.estranky.sk.

Michal Runák

Hokejbalisti Vrakune členmi BAHbL,
na ich súpiske aj starosta

Rozpis zápasovjesennej časti:
1. kolo – 16. 9. 2017 o 11.00 ihrisko Baltská

HBK Vrakuňa – AHK Pekníkova
2. kolo – 23. 9. 2017 o 9.00 ihrisko Lamač

SAV Lamač – HBK Vrakuňa
3. kolo – 30. 9. 2017 o 11.00 ihrisko Baltská

HBK Vrakuňa - HBK Profis

Rozpis zápasov v októbri:
4. kolo – 7. 10. 2017 o 11.00 ihrisko Engerau aréna

Greenhorns Bratislava – HBK Vrakuňa
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 aréna

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

HBK Vrakuňa – LG Barbari Bratislava

INZERCIA

POSLEDNÁ ETAPA
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V živote človeka je 25 rokov obdobie, 
ktoré zahŕňa niekoľko etáp. Od ma-
lého batoľaťa, cez akčného adoles-
centa až po zrelého dospeláka, ktorý 
má pred sebou otvorené veľké okno 
do sveta.
Aj naša Materská škola na Kríkovej 
ulici č. 20 oslavuje 25. výročie svojho 
vzniku. Dala základy výchovy a vzdela-
nia množstvu v súčasnosti už úspeš-
ných tridsiatnikov. Mnohí z nich sú ro-
dičmi našich terajších detí.
Za toto obdobie sa vyprofilovala na jed-
nu z najlepších a najvyhľadávanejších 
materských škôl v Bratislave. Výročie 
sme si pripomenuli na spoločenskom 
posedení 2. 6. 2017. Pani riaditeľka 
Miroslava Koprdová a pán starosta 
mestskej časti Vrakuňa Martin Ku-
ruc poďakovali všetkým pedagógom 
za ich záslužnú a obetavú prácu pri 
formovaní detskej osobnosti. Pán sta-
rosta zvlášť poďakoval pani riaditeľke 
Miroslave Koprdovej a pani učiteľkám 
Emílii Chmelovej, Ivete Kissovej, Alene 
Labdafskej, Jane Peschlovej, Jarosla-
ve Švecovej a Oľge Vančíkovej, ktoré 
v škole pracujú od jej otvorenia. Pri 
tejto príležitosti im odovzdal ďakovný 
list s hodnotnou knihou s venovaním.
Dovoľujem si citovať slová pána sta-
rostu, ktorý v príhovore povedal: „Je to 
vaša každodenná práca, vaše zamest-
nanie, ktoré považujem skôr za posla-
nie. Vykonávate ho s láskou a pokorou 
na vysokej odbornej úrovni. Osobne si 
to nesmierne vážim a cením. Preto by 
som vám rád prejavil úctu a obdiv za 
všetky vychované deti, ktoré vykročili 
do života z vašich ochranných rúk.“
Želám nám všetkým do ďalších rokov 
hlavne pevné zdravie, spokojnosť v ro-
dinách, veľa pozitívnej energie, vnútor-
nej motivácie a lásky k deťom.

Oľga Vančíková,
MŠ Kríková

UŽ MÁME
25 ROKOV
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Kultúrne podujatia
v spoločenskej sále Poľnohospodárska 27/B

OKTÓBER

1. 10. Deň hier „Vyzvi svojho
starostu“ (monopoly) 15,00 -18,00 vstup voľný

3. 10. Mesiac úcty k starším 16,00 - 17,00 vstup voľný
5. 10. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00 vstupné 2 Eur/osoba

20. 10. TRAJA VO VRAKUNI
Stand up comedy show 19,00 - 21,00 vstupné 7 Eur/osoba

21. 10. Detské sobotné divadielko 
„Psíček a mačička“ 10,30 - 11,30 vstupné 2 Eur/osoba

22. 10. Deň hier
„Vyzvi svojho starostu“ (puzzle) 15,00 -18,00 vstup voľný

NOVEMBER
9. 11. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00 vstupné 2 Eur/osoba

11. 11. Vrakunská zabíjačková
slávnosť - areál ZŠ Rajčianska 8,00 – 12,00 vstup voľný

11. 11. Festival ručnej tvorby 10,30 – 18,00 vstup voľný

24. 11. TRAJA VO VRAKUNI
Stand up comedy show 19,00 - 21,00 vstupné 7 Eur/osoba

25. 11. Detské sobotné divadielko 
„Anna, malá čarodejnica“ 10,30 - 11,30 vstupné 2 Eur/osoba

25. 11. VRAKUNSKÁ
KATARÍNSKA ZÁBAVA 19,00 - 24,00 vstupné 10 Eur/osoba

26. 11. Deň hier F I N Á L E
„Vyzvi svojho starostu“ 15,00 -18,00 vstup voľný

DECEMBER
7. 12. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00 vstupné 2 Eur/osoba

16. 12. Detské sobotné divadielko
„Vitajte v Advente“ 10,30 -11,30 vstupné 2 Eur/osoba

Zmena programu vyhradenáZmena programu vyhradená


