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Dobrý deň, milí Vrakunčania.

Dobrý deň, milí Vrakunčania. 
Keď som na pomedzí strednej a vysokej školy, išiel brigádovať do zahra-
ničia, predsa len vysoká škola niečo stojí a mne vtedy pomohla každá ko-
runa, celé dni som manuálne pracoval na stavbách a po večeroch ako 
čašník. Mimochodom, odporúčam každému, odvtedy akosi lepšie viem, 
koľko driny stojí krajec chleba. Keď som pracoval dlhšie a intenzívnejšie, 
zarobil som viac. V tomto smere som mal situáciu vo svojich rukách. Čo 
však bolo naozaj útrpné, bolo čakanie. Keď čakáte a viete, že sa dočká-
te, tak sa to dá vydržať. Ale keď čakáte a vlastne ani neviete na čo a na 
koho, tak to už je horšie. Čakali sme niekedy pol dňa a potom nás poslali 
domov. Že vraj dodávateľ nedodal materiál, chlapci. Nenávidel som plyt-
vanie časom a hlavne tú bezmocnosť. Nevedel som totiž nijako ovplyvniť, 
čo sa bude a nebude diať. 
Dnes, skoro o 25 rokov neskôr, som starostom Vrakune. Dostal som dô-
veru a považujem za svoj záväzok vás nesklamať. Tiež skoro po 25 rokoch 
sme začali Vrakuňu spoločne meniť. Zmenili sme v prospech občana úrad-
né hodiny, prebehla pasportizácia ihrísk a parkovacích miest, renovujeme 
ihriská, škôlky, školy a opravujeme cesty. Otvorili sme samosprávu, podpo-

rujeme komunitné projekty. To nie je samochvála, to je fakt. Dostávam svoj plat a ten si musím zaslúžiť. Považu-
jem to za svoju povinnosť. Som nesmierne rád, keď sa veci hýbu. A tie sa hýbu, lebo ich máme v rukách. Jedno-
ducho preto, lebo ich vieme ovplyvniť. Je to vlastne ako na tej stavbe. Keď makáte viac, urobíte viac. 
Ale potom sú veci, ktoré ovplyvniť úplne neviete. Neexistuje lepší príklad ako neslávne známy „Pentagon“. Vie-
me, že policajná stanica vo Vrakuni je aktuálne príliš malá a príliš stará. Vrakuňa by potrebovala viac policajtov, 
len tí niekde musia sedieť. A nie je kde. 
Tiež vieme, že hneď vedľa Pentagonu je (bývalý) kultúrny dom, ľudovo zvaný Talin. Talin je veľký a na skvelom 
mieste. Pretože ak má niekde byť policajná stanica, tak predsa v Pentagone! Kde inde by mala byť? Talin pat-
rí našej mestskej časti. Pozemok patrí súkromnému vlastníkovi. Ten však verejne prejavil ochotu svoj pozemok 
polícii darovať. My sme tiež opakovane deklarovali a, samozrejme, stále to platí, že objekt Talin „venujeme“ po-
lícii. Toto všetko vie aj polícia. 
Povedali by ste si, jednoduchá rovnica!? Ja som si tento projekt pracovne nazval „Pevnosť apačov vo Vrakuni.“ 
(Pevnosť apačov v Bronxe s Paulom Newmanom je môj milovaný film.) V podstate všetci budú spokojní. Policaj-
ti budú vo väčšej a modernejšej stanici, občania budú môcť pokojne spávať, lebo polícia bude priamo v objek-
te Pentagonu. Ak existuje čítankový príklad verejného záujmu, tak je to tento prípad!
Ale! Ministerstvo dostatočne nerieši stav veci. Nerieši potreby občanov. 98 % obyvateľov žijúcich v Pentagone 
sú slušní ľudia. Slušní ľudia platia dane a slušní ľudia majú právo na dôstojný život. Dostávam sa do vývrtky, 
lebo sa ma tento problém bytostne dotýka.  Ľudia, ktorí roky aktívne bojujú za správnu vec, cítia, že na nich štát 
kašle. A frustrácia by sa dala krájať. 
Presne toto mi pripomína tie časy, keď som nemal veci ako ovplyvniť. A toto je presne tá situácia. Ja to však ne-
vzdám, so svojím tímom sme pripravili kroky, ktoré vyvinú na ministerstvo vnútra ešte väčší tlak. Pozrite si ten 
film. Je to vážny film na vážnu tému. Spoločným menovateľom je odvaha a odhodlanie robiť veci inak. To si zo-
brať nenechám, aj keby som pred to ministerstvo mal ísť stanovať. Urobím všetko preto, aby sme tú stanicu do 
Pentagonu dostali! Že suplujeme prácu štátu?! Že samospráva má úplne iné úlohy, ako je zabezpečovať ele-
mentárnu bezpečnosť?! Že to, jednoducho, nie je našou vecou? No, samozrejme, nie je. Ale ja už čakať len tak 
neviem. Vy viete prečo. 

 Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Hlavné mesto vymieňa stĺpy verejného 
osvetlenia
Mnoho Vrakunčanov si v ostatnej dobe 
všimlo, že v našej mestskej časti miznú 
stĺpy verejného osvetlenia. Dôvodom je, že 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
vymieňa staré a poškodené stĺpy verejné-
ho osvetlenia za nové. Celkovo pôjde o 57 
stĺpov, ktoré budú vymenené v siedmich 
mestských častiach. Staré oceľové stĺpy 
nahradia obojstranne pozinkované stĺpy, 
ktoré majú nielen modernejší vzhľad, ale aj 
vyššiu životnosť. Cieľom výmeny stĺpov ve-
rejného osvetlenia je nahradenie opotrebo-
vaných stĺpov modernými pozinkovanými 

stĺpmi, ktorých povrchová úprava zaisťuje 
bežnú údržbovú prevádzku a vysokú odol-
nosť proti poveternostným vplyvom počas 
celej ich životnosti. Ich výhodou je najmä 
odolnosť voči korózii, teda hrdzaveniu žele-
za, ku ktorému dochádza pôsobením von-
kajších vplyvov a je najčastejšou formou 
korózie. 
Výmena stĺpov bude spravená v sied-
mich mestských častiach - Dúbrav-
ka, Petržalka, Rača, Staré Mesto, Karlo-
va Ves, Podunajské Biskupice a Vraku-
ňa. Stĺpy verejného osvetlenia sa zača-

li vymieňať približne pred dvoma týždňa-
mi. Celková hodnota výmeny 57 stĺpov ve-
rejného osvetlenia je v hodnote takmer  
100 000 eur.   
Celkovo sa v Bratislave nachádza 39 350 
stĺpov verejného osvetlenia. Viaceré z nich 
sú v zlom stave, preto je cieľom mesta ich 
obnovovať. Takáto výmena vždy závisí od 
finančných možností mesta. Výmenu reali-
zuje prevádzkovateľ verejného osvetlenia 
spoločnosť Siemens.   

 (red.)

Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa realizuje v súčasnej dobe ob-
novu vodorovného a zvislého dopravné-
ho značenia na vyhradených parkova-
cích miestach. Doteraz dopravné znače-
nie nebolo v súlade s platnými právny-
mi predpismi. Preto mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa zabezpečila dokumentá-
ciu dopravného značenia odsúhlaseného 
hlavným mestom SR Bratislavou a kraj-
ským dopravným inšpektorátom. Podľa 
tejto dokumentácie sa postupne zača-
lo obnovovať vodorovné dopravné znače-
nie na základe harmonogramu prác. Ten-
to harmonogram je vypracovaný na zákla-

de ideálnych poveternostných podmie-
nok a voľných parkovacích boxov. Pri ne-
vhodných poveternostných podmienkach  
a prekážkach v práci sa harmonogram 
posúva. Preto občanov prosíme o zho-
vievavosť a strpenie, kým nebudú obno-
vené vyhradené parkovacie boxy. Po do-
končení vyznačovania vyhradených par-
kovacích miest začne mestská časť Bra-
tislava-Vrakuňa s vyznačovaním všetkých 
ostatných parkovacích miest v mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Obnova vodo-
rovného a zvislého dopravného značenia 
bude prebiehať celé leto.
 (red.)

V ostatnom čase sa vo Vrakuni disku-
tovalo o vybudovaní medziskladu ne-
bezpečných odpadov a odpadov z ko-
vov v areáli zberni odpadov AVE SK od-
padové hospodárstvo na Majerskej  
a Hlohovej ulici. Účelom navrhovanej čin-
nosti je v dotknutej lokalite vybudova-
nie a prevádzkovanie zberu nebezpeč-
ných odpadov a odpadov z kovov od obcí  
a priemyselných klientov v Bratislavskom 
kraji.  Okresný úrad Bratislava, odbor sta-

rostlivosti o životné prostredie požiadal 
mestskú časť Bratislava-Vrakuňa o pí-
somné stanovisko k navrhovanej činnos-
ti. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyda-
la nesúhlasné stanovisko k navrhovanej 
činnosti z dôvodu nesúladu s územným 
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, 
2007, v znení neskorších zmien a dopln-
kov. Taktiež nie je v záujme mestskej čas-
ti Bratislava-Vrakuňa podporovať podob-
né aktivity. Dúfame, že Okresný úrad Bra-

tislava bude súhlasiť s rozhodnutím mest-
skej časti, ktorá je dotknutým orgánom  
a vydá nesúhlasné stanovisko k navr-
hovanej činnosti. Práve Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o život-
né prostredie je hlavný povoľujúci orgán 
v prípade vybudovania medziskladu ne-
bezpečného odpadu a odpadov z kovov. 
Viac informácií nájdete na webovej strán-
ke www.vrakuna.sk.
 (red.)

Zákaz používania 
studní naďalej 
platí
ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDUÁLNYCH 
STUDNÍ V ZÁHRADÁCH A V RODINNÝCH 
DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje ob-
čanov, že zákaz nebol zrušený a je stále 
v platnosti. Požívanie vody zo studní na pi-
tie, polievanie zeleniny a ovocia určených 
na konzum je naďalej zakázané z dôvo-
du znečistenia. Podzemné vody sú kon-
taminované ropnými látkami, ktoré vyso-
ko prekračujú povolené hodnoty pre pit-
nú vodu a mohli by byť zdraviu škodlivé.
 (red.)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  
nesúhlasí s vybudovaním zberného  
dvora nebezpečného odpadu vo Vrakuni

Pokračujeme s obnovou značenia  
vyhradených parkovacích miest
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Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa otázku na tému vybudovania dočasnej železničnej zá-
stavky vo Vrakuni.

1. V marci 2016 mestská časť Bratislava-Vrakuňa dostala stavebné povolenie na vybudovanie dočasnej želez-
ničnej zástavky. Ako vy hodnotíte zámer vybudovať vo Vrakuni dočasnú železničnú zástavku (táto zástavka 
by mala byť nahradená novou železničnou zástavkou v rámci projektu TIOP 7 v roku 2020)?

Bc. Michal Behúň
Vybudovanie železničnej zastávky je skvelá 
príležitosť pre občanov využiť ďalšiu alternatí-
vu dopravy, ako sa presúvať, či už za prácou, 
alebo na výlety po okolí a auto si môžu ne-
chať doma. Vrakuňa sa opäť o čosi viac zvidi-
teľní v pozitívnom svetle.

Ing. Tomáš Galo
Podľa posledných medializovaných informácií 
by trvalá vlaková zástavka mohla byť vo Vra-
kuni už v roku 2017: http://www.etrend.sk/
ekonomika/stat-chce-v-bratislave-postavit-
vlakove-zastavky-s-prestupom-na-mhd.html.
V tom prípade by nemalo zmysel budovať do-
časnú zastávku. Tento termín je však podľa 
mňa nereálny a skôr u nás bude trvalá zastáv-
ka až v roku 2020. Dovtedy určite má zmysel 
vybudovať dočasnú vlakovú zastávku, pretože 
každodenné zápchy sú už takmer neúnosné 
a týmto by sa mohli aspoň trochu eliminovať.

Ing. Ladislav Kugler
Cestujúci z okolia Ráztočnej ulice v súčasnos-
ti môžu využívať len služby prímestských au-
tobusov dopravcu Slovak Lines. Hlavne z po-
hľadu obyvateľov tejto lokality za železnicou 
je najvyšší čas, aby bola vybudovaná aspoň 
dočasná železničná zástavka vo Vrakuni. Na-
vrhované vlakové spojenie umožní obyvate-
ľom Vrakune sa dostať napr. na stanicu Nové 
Mesto cca za 7 minút a na hlavnú stanicu do 
16 minút. Aj keď táto zastávka bude nahrade-
ná novou železničnou zástavkou v rámci pro-
jektu TIOP 7 (možno v roku 2020), hodnotím 
to tak, že už včera bolo neskoro. Určite to po-
môže niektorým obyvateľom Vrakune sa do-
stať do práce, resp. do školy rýchlejšie a kom-
fortnejšie.

Ing. Anna Murcinová
Návrh na zriadenie dočasnej železničnej za-
stávky bol už v minulom volebnom obdo-
bí. Rokovať so železnicami začal vtedy, po 
schválení návrhu vtedajším miestnym zastu-
piteľstvom, bývalý pán prednosta Ing. Mráz. 
Rokovania neboli úspešné, železnice sa ná-
vrhu bránili. Teší ma, že terajšie miestne za-
stupiteľstvo na čele s pánom starostom ne-
zmietlo tento plán zo stola a hoci to trvalo 
skoro dva roky, podarilo sa. Myslím si, že do-
časná zastávka ľuďom pomôže pri cestova-
ní do a z práce. Preto schvaľujem vybudova-
nie dočasnej zastávky aj napriek tomu, že v 
r. 2020 má byť vybudovaná nová. U nás sa 
však môže stať, že nakoniec by sa nová ne-
zrealizovala, takže...

Ing. Ľubomír Czaja
Stav dopravy v Bratislave je aj v dôsledku dl-
hodobého odkladania koncepčných riešení 
pre hromadnú dopravu neuspokojivý.
Vybudovanie železničnej zastávky vo Vraku-
ni by malo byť súčasťou koncepcie riešenia 
dopravy. Chýbajúce časové harmonogramy 
v tejto oblasti následne spôsobujú rôzne do-
časné a dočasno-trvalé riešenia. Moja osob-
ná skúsenosť z pokusu dostať sa zo želez-
ničnej stanice Podunajské Biskupice na že-
lezničnú stanicu Železná Studnička vo mne 
zanechala presvedčenie, že reálne výsledky  
v oblasti integrovanej dopravy majú pred se-
bou ešte dlhú cestu.

PhDr. Stanislav Bruna
Oživenie zastávky sme začali riešiť ešte  
s predchádzajúcim vedením MČ a je dobré, 
že pán starosta v tom úspešne pokračuje. Vy-
užitie železnice pre mestskú prepravu osôb 
do centra je bežné aj v iných metropolách. 
Podobne som cestoval vlakom, keď som žil 
v Chicagu. Dočasná zastávka nám vykryje 
obdobie, kým mesto vybuduje z eurofondov 
nový prestupný terminál vo Vrakuni, kde sa 
zlúči autobusová, železničná, osobná a cyk-
listická doprava. Ľudia potom na parkovis-
ku s kamerovým systémom zaparkujú svoje 
auto či bicykel a do mesta idú vlakom. Úspeš-
ne to funguje v Pezinku, Senci a Malackách  
a verím, že bude aj u nás. Z Vrakune na hlav-
nú stanicu za 12 min. je super.

Ing. Oľga Kubalíková
Rozhodne som za vybudovanie dočasnej za-
stávky. Ako poznáme slovenskú realitu, tak 
čakať na riešenie do roku 2020 a ešte s ne-
jasným výsledkom nevyrieši situáciu s dopra-
vou.
Možno nebude taká komfortná, ako sa plá-
nuje v projekte TIOP 7, ale splní účel pomôcť 
ľudom dopraviť sa z Vrakune do mesta skôr, 
ako v zápchach autom alebo autobusmi.

Ing. Michal Hrapko
Vybudovanie zastávky ma veľmi teší. Pomôže 
zlepšiť dopravnú situáciu vo Vrakuni a uľah-
čí obyvateľom život. Vrakunčania budú mať 
možnosť rýchlejšie sa dostať domov a verím, 
že mnohí začnú preferovať vlak namiesto au-
tobusu a automobilu. 

Mgr. art. Jana Némethová
Železničná zastávka v rámci riešenia dopravy 
pre obyvateľov MČ Vrakune i priľahlých oko-
litých obcí je momentálne tým najlepším a 
zároveň najlacnejším riešením situácie, kto-
rá nastáva vo Vrakuni a stáva sa čoraz viac 
neúnosnejšou. Jej realizácia nastáva v hodi-
ne „dvanástej“, no napriek tomu verím, že si 
nájde svojich „priaznivcov“ a podarí sa aspoň 
čiastočne ponúknuť obyvateľom náhradnú 
a zároveň rýchlu dopravu do centra mesta. 
Situácia v Bratislave, a o to viac tranzitných 
mestských častí, je totiž bez obchvatu Brati-
slavy už neúnosná.

Otázky pre poslancov



5

Bc. Marek Pospíchal
Dočasnú železničnú zastávku vo Vrakuni vní-
mam ako ďalší ústretový krok pre každého 
Vrakunčana. Verím, že sa cesty trochu uvoľ-
nia a hlavne sa cestujúcim z Vrakune skráti 
čas cestovania do centra mesta. Tento pro-
jekt sa dá vnímať len pozitívne a zatiaľ som 
sa nestretol s opačným názorom. Som rád, 
že sa veci hýbu dopredu a keby sme nemuse-
li narážať na koľkokrát zbytočnú byrokraciu, 
tak by veci išli rýchlejšie, ale našťastie aj toto 
sa dá prekonať. Bolo by dobré aj v tomto prí-
pade poďakovať Miestnemu úradu vo Vraku-
ni za dotiahnutie myšlienky do konca. Veľmi 
sa teším na otvorenie zastávky a spokojných 
cestujúcich. 

Mgr. Pavol Prikryl
Myslím si, že železničná zastávka vo Vrakuni 
je viac ako dobrý nápad. Určite urýchli cesto-
vanie do centra Bratislavy. Horšie to už bude 
s cenou lístka, pretože RegioJet, ktorý na da-
nej trati jazdí, nie je v systéme integrovanej 
dopravy. Čo sa týka dočasnej zastávky, tak 
Konfucius povedal, že „vždy je lepšie zapáliť 
malú sviečku, ako preklínať veľkú tmu“. Navy-
še, po skúsenostiach s „dočasným“ umiest-
nením sovietskych vojsk na našom území a 
s reálnym nesúladom medzi slovenským plá-
novaním a realizáciou, si myslím, že byť ďal-
šie štvrťstoročie bez železničnej zastávky by 
nebolo dobré. Vítam aj dočasnú zastávku, 
najmä keď jej budovanie nebude MČ nič stáť.

Ing. Juraj Štubniak
Budovanie dočasnej zastávky je ďalší živel-
ný krok jej navrhovateľov, ktorý nemá pre 
vrakunského občana väčší zmysel. Poloha 
je značne „od ruky“, takže pochybujem o jej 
využití Vrakunčanmi a absentujúce parkovis-
ko neumožní využitie cezpoľným. Nevieme, či 
tam vôbec RegioJet bude stáť, či sa bude dať 
použiť MHD lístok... A o 3 roky by mala byť po-
stavená regulárna zastávka na zmysluplnom 
mieste. Tak koho záujem sa tu sleduje?

Ing. Milan Šindler
Súhlasím s našim  riešením zastávky, kto-
rú spustíme v tomto roku, ako čakať na štát 
možno do 2020, alebo  dokedy ? Vrakuňa 
má nedobré skúsenosti s podobnými plánmi. 
Podľa Štátneho programu  sanácií enviro zá-
ťaží z uznesenia vlády č. 153/2010 mala byť 
skládka CHZJD vykopaná a celá zlikvidovaná 
za 17 mil. € do roku 2015. Ministerstvo ŽP 
po novom už  navrhuje len pasívne riešenie, 
ktoré pozostáva z obetónovania celej sklád-
ky 20 m do zeme zapusteným múrom, ktorý 
mal  najprv stáť  16 mil., teraz  už 30 mil. €. To 
ešte ani nekopli do zeme, takže koľko to bude 
celé stáť, kedy to urobia a ako dlho vydrží ten-
to obrovský múr tesniť skládku, to je všetko 
vo hviezdach. 

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Zámer hodnotím, samozrejme, pozitívne, každá 
aktivita zlepšujúca dopravu je vítaná. 
Doprave by tiež pomohla preložka Hrad-
skej, chcel by som vyzvať Vrakunčanov, aby 
podpísali petíciu za vybudovanie obchva-
tu Vrakune. Petícia je na webovej stránke  
www.vrakuna2572.sk.

Ing. Zuzana Schwartzová
Vybudovanie dočasnej železničnej zastávky 
hodnotím veľmi pozitívne. Tento môj názor asi 
nezdieľajú tí občania, ktorí si postavili či s povo-
lením alebo bez povolenia stav.úradu domy popri 
železničnej trati.
Na druhej strane obyvatelia časti Ráztočná-Píni-
ová a ostatných ulíc budú mať aspoň sčasti uľah-
čené cestovanie do mesta. A v neposlednom 
rade možno dobudovaním menšieho záchytné-
ho parkoviska pri zberných surovinách by sa od-
ľahčila Hradská ulica.
Voči výhradám a argumentom prečo teraz dočas-
nú,keď v roku 2020 by mala byť vybudovaná pl-
nohodnotná zastávka na konečnej Čiližská troš-
ku úsmevne s odvolaním na známe porekadlo:
RADŠEJ DNES VRABCA,AKO ZAJTRA HOLUBA.

Odo dňa 1. 6. 2016 bude vykoná-
vať pozíciu „okrskára“ policajt okrs-
kovej stanice mestskej polície Bra-
tislava-Ružinov. Aby ho mohli ob-
čania našej MČ osloviť - tu sú jeho 
kontaktné údaje: starší strážnik Ra-
dovan Hegyi, mobil 0914 369 401, 
prípadne email okrskar.ruzinov@
mp.bratislava.sk alebo potom pria-
mo na okrskovej stanici.
Chcel by som týmto požiadať obča-
nov, aby sa nehnevali, keď dotyčné-
ho policajta neuvidia vo svojom rajó-
ne. V súčasnej dobe sú v MČ Vraku-
ňa opäť dvaja okrskári. Toho druhé-
ho asi väčšina občanov pozná. Pre 
informáciu uvediem aj jeho kontakt-
né údaje: mladší inšpektor Jaroslav 
Gandžala, mobil 0902 921 188.

Tu by som rád poznamenal skutoč-
nosť, že aj „mestský policajt“ je iba 
človek. Každý sme iného myslenia a 
bol by som rád, keby si aj občania 
niekedy uvedomovali, že nie vždy 
sa musí nahlásený priestupok „vy-
riešiť“ podľa ich predstáv. Za tento 
výsledok zodpovedá príslušný po-
licajt, ktorý rozhoduje o príslušnej 
sankcii.
Ešte by som sa vrátil k tomu, že keď 
týchto okrskárov občania MČ neuvi-
dia na bicykli, tak je to preto, že per-
sonálne obsadenie stanice nie je až 
na takých počtoch, aby sa vyššie 
menovaní pohybovali samostatne. 
Vedenie okrskovej stanice sa bude 
snažiť o to, aby policajt bol videný aj 
v MČ Vrakuňa. Touto cestou by som 

chcel v mene mojom, ale aj v mene 
mestskej polície požiadať občanov, 
aby nám boli nápomocní, aby boli 
ochotní spolupracovať, hlavne voči 
„nespratníkom“, ktorí nerešpektujú 
príslušné zákony a VZN MČ Vraku-
ňa. Na záver by som sa chcel vopred 
poďakovať občanom za spoluprácu 
a pomoc pri riešení problémov, kto-
ré je potrebné riešiť v tejto MČ. 

JUDr. Jaroslav Tuleja 
veliteľ okrskovej stanice

Bratislava-Ružinov

Otázky pre poslancov

Nový okrskár vo Vrakuni
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V našej mestskej časti pribudnú tri 
nové cyklistické projekty. Mestské 
zastupiteľstvo schválilo prostried-
ky na rozšírenie chodníka pre cyklis-
tov vo vrakunskom lesoparku, cyklistic-
ké značenie pri vrakunskej promenáde  
a projektovú dokumentáciu na výstavbu 
cyklochodníka pri Malom Dunaji.

Jedným z riešení, ako odľahčiť mestskú 
dopravu, je podporiť cyklistickú dopravu, 
a to budovaním cyklistickej infraštruktú-
ry. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pri-
pravila tri projekty, ktoré budú financova-
né z mestského rozpočtu.

Materiál na mestskom zastupiteľ-
stve predložil starosta Vrakune Mar-
tin Kuruc. Celková suma, ktorú do-
stane Vrakuňa, je 38 750 eur.

Cyklotrasa Malý Dunaj

Plánovaná cyklotrasa sa nachádza vo vý-
chodnej časti mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa pozdĺž toku Malého Dunaja v úse-
ku od ukončenia Ihličnatej ulice cez most 
cez Malý Dunaj s pokračovaním po ľavom 
brehu až po križovatku letisko. Plánovaný 
úsek cyklotrasy tvorí časť Malodunajskej 
cyklotrasy. Cyklochodník bude realizovaný 
v dĺžke 1,6 km. Cyklochodník je navrhnu-
tý v štandardnom technickom prevedení 
v šírke cca 3 m, resp. 2,5 m, s asfaltovým 
povrchom, smerovým značením, informač-
nými tabuľami a doplňujúcim mobiliárom. 
Cyklotrasa bude nadväzovať na úsek, na 
ktorú už je spracovaná dokumentácia pre 
územné rozhodnutie stavby cyklotrasa 
Malý Dunaj, ktorá rieši cyklotrasu v úseku 
od križovatky ulíc Ráztočná - Hradská v dĺž-
ke 970 m pozdĺž Malého Dunaja. Na druhej 
(východnej) strane bude nadväzovať na Ju-
ravu, etapa 2. Mestská časť Bratislava–
Vrakuňa vo februári 2016 vypísala súťaž 
a následne uzavrela zmluvu na prípravu 
na vypracovanie dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie, získanie stanovísk do-
tknutých orgánov, vybavenie právoplatné-
ho územného rozhodnutia, vypracovanie 
projektu pre stavebné povolenie, násled-
né získanie stanovísk dotknutých orgánov  
a vybavenie právoplatného stavebného 

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
cyklistické projekty pre Vrakuňu

Horúca téma
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povolenia pre stavbu časti Malodunajskej cyklotrasy. Ná-
klady na vypracovanie projektovej dokumentácie a inži-
niersku činnosť sú 13 750 eur. Financovanie výstavby 
cyklotrasy bude z projektu cezhraničnej spolupráce me-
dzi Maďarskom a SR. Podanie projektu predpokladáme 
na jeseň v roku 2016. 
Za návrh hlasovalo 33 z 33 prítomných mestských po-
slancov.

Vodorovné cyklistické značenie na nábreží Malého  
Dunaja

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci so sponzo-
rom dokončila opravu vrakunskej promenády pri Malom 
Dunaji. Súčasťou projektu je kompletná oprava chodní-
ka, osadenie 21 lavičiek, 11 smetných košov, 4 košov pre 
psov a výsadba 32 stromov. Realizáciou tohto projektu 
vznikla potreba odkloniť cyklistov mimo tejto pešej a od-
dychovej zóny, ktorá je vedená súbežne s Podunajskou 
ulicou. Ide o existujúcu hlavnú mestskú cyklotrasu. Mest-
ská časť zrealizuje vodorovné a zvislé dopravného zna-
čenie pre cyklistov tak, aby nevznikali kolízie s chodcami.

Rozšírenie chodníka pre cyklistov vo vrakunskom  
lesoparku

Lesopark vo Vrakuni je mimoriadne obľúbené miesto pre 
rekreáciu a oddych. Množstvo peších a cyklistov v súčas-
nosti spôsobuje kolízie, navrhujeme preto rozšíriť existu-
júci chodník pri východnom vchode do lesoparku a roz-
deliť ho na cyklistický a chodník pre peších. Vybudovanie 
a rozšírenie cyklotrasy vo Vrakuni je jeden zo spôsobov 
ako mestská časť Bratislava-Vrakuňa chce zvýšiť ochra-
nu chodcov pred cyklistami na chodníku. 

 (red.)

InzerciaMáte pochopenie pre cyklistov na chodníkoch?

Jana z Kríkovej ulice: Cyklisti na chodníku mi vyslove-
ne prekážajú. Mám malé dieťa a pri prechádzke s ním si 
musím neustále dávať pozor, aby do kočíku ,,nenabúral“ 
nejaký drzý cyklista. 

Milan z Rajeckej ulice: Ja som tiež cyklista. Snažím sa 
bicyklovať po ceste alebo po chodníkoch určených pre 
cyklistov. Nie vždy sa to dá, vtedy použijem zvonček. 

Lenka z Čiližskej ulice: Človek by mal byť ohľaduplný. 
Je jedno, či je chodec, cyklista alebo šofér auta. V za-
hraničí sú v mestách ideálne podmienky pre cyklistov. 
Majú svoje trasy presne vyznačené, dokonca aj vlastné 
semafory. Preto ma veľmi potešilo, že aj Vrakuňa sa vy-
budovaním cyklotrasy trošku priblíži zahraničným met-
ropolám. Verím, že keď sa zlepšia podmienky pre cyklis-
tov, budú aj oni viac rešpektovať chodcov na chodníku.  

Anketa

Horúca téma

Iveta Plšeková, viceprimátorka: „Je veľmi 
dobré, aby sa prostriedky na cyklotrasy vy-
čerpali. Preto oceňujem, ak nejaká mest-
ská časť príde s uceleným návrhom. Pro-
sím, aby starosta Vrakune svojim obyvate-
ľom tlmočil, že Bratislava sa stará o Vraku-
ňu a že ju máme v merku.“

Ing. Martin Borguľa, poslanec MsZ: „Kon-
tinuálne a systémovo podporujem vznik 
cyklotrás. Každý, čo i len meter novej cyk-
lotrasy dokáže odľahčiť, resp. pomôcť do-
pravnej situácii. O dopravnej situácii vo 
Vrakuni je dlhodobo známe, že je naozaj 
zlá. Aj preto som nemohol nepodporiť ten-
to návrh. 

Ján Mrva, starosta Vajnor: „Je to veľmi 
dobrý návrh. Som rád, že pán starosta má 
pripravené konkrétne projekty. Vrakuňa je 
veľmi dôležitá, lebo sa týmto uzatvorí cyk-
listický okruh, ktorý sme začali budovať: 
Rača - Sv. Jur - Vajnory - Ivanka pri Dunaji 
- Vrakuňa.“

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi: 
,,Rada som tento návrh podporila. Pod-
porovať takéto významné projekty je na-
ším cieľom. A to nielen vo Vrakuni. Cyklo-
doprava je jedno z riešení, ako vyriešiť zlú 
dopravnú situáciu v meste. Je to rozumný 
trend. Naším cieľom je podporovať mest-

skú hromadnú dopravu, cyklistickú dopravu a zároveň znižo-
vať individuálnu automobilovú dopravu. Kiežby sa takýchto 
projektov podarilo presadiť čo najviac.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program v júli: 

 4.7. – 8.7. 2016 - VYROBME SI NOVÉ HRAČKY 

ZO STARÉHO 

 11.7. – 15.7. 2016 - ČÍM BUDEM AŽ 

VYRASTIEM ? 

 18.7. – 22.7. 2016 - ŠIKOVNÍCI V KUCHYNI 

 25.7. – 29.7. 2016 - LETNÉ OLYMPIJSKÉ HRY 
 

 

 

 

 

 

Program v auguste: 

 1.8. – 5.8. 2016 - EXOTIKA ZVIERACEJ RÍŠE 

 8.8 – 12.8. 2016 - MALÍ VEDCI 

V LABORATÓRIU 

 15.8. – 19.8. 2016 - Z ROZPRÁVKY DO 

ROZPRÁVKY 

 22.8. – 31.8. 2016 - CESTNÍ PIRÁTI 

 
 

 

 
info@kindergarten.eu.sk ; tel.: 0948 227 764 

 

LETNÁ ŠKÔLKA VO VRAKUŇÁČIKU 

         júl, august 2016 

vás spolu s vašimi deťmi privíta ľahučkým letným programom, no 
zato plným prekvapení a nových vecí. Vaše deti čaká 8 týždňov 

zábavy, ale aj múdrostí a skvelých nápadov. 
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Okrúhly stôl ku skládke CHZJD  
vo Vrakuni
Dňa 26. 5. 2016 sa v spoločenskej sále 
Miestneho úradu mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa uskutočnilo zasadnutie za 
okrúhlym stolom na tému: „Environmen-
tálna záťaž – skládka CHZJD vo Vrakuni.“ 
Okrúhly stôl nadväzoval na predchádzajú-
ce januárové stretnutie.

Starosta Vrakune na úvod v stručnosti 
zhrnul históriu skládky za ostatných 40 
rokov. Upozornil, že pred trinástimi rokmi 
miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo zákaz 
používania vody zo studní. To sa týka pit-
nej vody, ale aj polievania plodín. Zákaz 
platí dodnes. „Vyše roka trvalo skúmanie 
toho, čo sa pod zemou nachádza. Dnes 
už máme k dispozícii výsledky.“ V posled-
ných mesiacoch prebiehalo určenie po-
vinnej osoby, ktoré sa spomalilo. Odvo-
lal sa Magistrát hlavného mesta, preto-
že do procesu neboli zahrnuté všetky par-

cely. „Zástupcovia hlavného mesta boli 
na dnešné stretnutie pozvaní, ale nepri-
šli. Rovnako neprišiel ani zástupca Bra-
tislavského samosprávneho kraja,“ uvie-
dol starosta Vrakune, ktorý sa po voľbách 
do NR SR stretol s novým ministrom ži-
votného prostredia. Ten prisľúbil, že saná-
cia sa začne čím skôr. „Ak by všetky ter-
míny boli dodržané, určenie povinnej oso-
by by mohlo byť na jeseň. Následne bude 
pripravená žiadosť o stavebné povolenie 
a súťaž na zhotoviteľa. Ubezpečujem, že 
mestská časť bude v intenciách zákona 
konať čo najrýchlejšie,“ povedal Martin 
Kuruc.

„Som znepokojený, že celý proces 
dlho trvá, ale je potrebné si uvedo-
miť, že ide o prostriedky z Európskej 
únie, tak musíme byť v procesoch 
prípravy mimoriadne dôslední.“, po-
vedal starosta Martin Kuruc.

 
Podľa Vlasty Jánovej, generálnej riaditeľky 
sekcie geológie a prírodných zdrojov Minis-
terstva životného prostredia SR, minister-
stvo zatiaľ nebolo určené za povinnú oso-
bu. „Prvostupňový orgán nezahrnul všetky 
parcely a okrem toho v lokalite prebieha 
predaj pozemkov a do procesu treba zahr-
núť aj nových majiteľov.“ Generálna riadi-
teľka zdôraznila, že lehoty nemožno okla-
mať. Teraz bude musieť prvostupňový or-
gán opätovne urobiť obhliadku, pretože ju 
predtým neurobil. „Bez ohľadu na určenie 
povinnej osoby, ministerstvo nečaká a už 

sme dali vypra-
covať projekt 
geologickej úlo-
hy.“ Rovnako 
ministerstvo už 
zabezpečilo pro-
jekt sanácie 
a model prúde-
nia podzemnej 
vody. „Obstará-
vanie spustíme 
až potom, ako 
bude určená po-
vinná osoba. 
V tejto chvíli už 
máme podrob-
ný rozpočet, vý-

kresy a aj podklady pre územné rozhodnu-
tie.“ Podľa Jánovej sa musí ešte urobiť inži-
niersko-geologický výskum. „Navrhované 
riešenie je niečo ako hrniec, kde dno bude 
z nepriepustného ílu, steny budú postave-
né ako nová konštrukcia a rovnako bude 
táto kapsula zvrchu zakrytá, aby tam nepr-
šalo.“ Do 5 rokov po vybudovaní steny by 
kontaminácia mala vyznieť.
Ako v diskusii uviedla hovorkyňa minister-
stva životného prostredia Petra Stano Ma-
ťašovská, nový minister má ambíciu konať 
v tejto veci. „Likvidácia tejto záťaže je pre 
nás prioritná. Zmenou ministra sa tento 
proces nijako nespomalí. Akonáhle bude 
ministerstvo určené za povinnú osobu, bu-
deme konať ďalej.“
„Bratislavská vodárenská spoločnosť má 
záujem byť súčasťou pripomienkového 
konania,“ povedal Zsolt Lukáč, predseda 
predstavenstva. „BVS v žiadnom prípade 
nezásobuje Vrakuňu vodou z oblasti toxic-
kej skládky.“ Ubezpečil všetkých obyvate-
ľov, že vo Vrakuni nie je čo i len najmenší 
problém s vodou, pretože pochádza z iných 
lokalít. „Je to až strašidelné, že sa v blíz-
kosti skládky v minulosti povolili postaviť 
domy.“ Vo Vrakuni už vznikla komisia zlože-
ná z poslancov, ktorú doplnia ešte odborní-
ci. Komisia bude pripomienkovať aj projek-
tovú dokumentáciu.
Poslankyňa NR SR Anna Zemanová bola 
zaskočená, že neprišiel žiadny zástupca 
Bratislavského samosprávneho kraja. Ako 
členka výboru NR SR pre pôdohospodár-
stvo a životné prostredie sa zaujímala o to, 
či sa uvažovalo aj o vyťažení škodlivých lá-
tok podobne, ako tomu bolo v prípade gud-

Horúca téma
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rónov v Devínskej Novej Vsi. Prisľúbila, že 
sa problému toxickej skládky bude venovať. 
Podľa Vlasty Jánovej z ministerstva život-
ného prostredia, ak by sa realizoval odvoz 
odpadu, náklady by dosiahli výšku približ-
ne 115 miliónov eur. To by však nevyriešilo 
problém, kam s odpadom. „Ideme budovať 
novú skládku?“ spýtala sa. „Dnes nemáme 
také technológie, aby sme to vedeli zničiť 
úplne.“ Zdôraznila, že na Slovensku máme 
viac skládok, ktoré treba riešiť. Celá alokácia  
z eurofondov je však len 207 miliónov  
a ak by išlo do Vrakune približne 100 mi-
liónov, neostalo by na iné projekty. „Odha-
dujeme, že kapsulovité riešenie vo Vraku-
ni bude stáť približne 30 miliónov eur. Pô-
vodne to mala byť približne polovica, mi-
nisterstvo však nebude šetriť a urobíme to 
oveľa dôslednejšie.“ Podľa Jánovej sú prob-
lémom aj inžinierske siete v okolí skládky.

Poslanec miestneho zastupiteľstva  
z Vrakune Milan Šindler kritizoval, že 
celý proces trvá tak dlho. Zdôraznil, že 
Vrakuňa je v neustálej štrajkovej po-
hotovosti. Takisto vyjadril pochybnosť 
o tom, či sa dokáže všetka kontamino-
vaná voda odčerpať. „Toto nie je obyčaj-
ná skládka, ale je to havária,“ uviedol.

Generálna riaditeľka ministerstva mu opo-
novala, že Vrakuňa začala problém aktív-
ne riešiť len pred dvomi rokmi, kým minis-
terstvo začalo problém riešiť už pred štyr-
mi rokmi.

 

„Táto skládka bola zaradená na prvé 
miesto na Slovensku,“ uviedla Jánová.

 „Musíme však dodržiavať zákonné lehoty.“ 
Zároveň vysvetlila, že aj keď kontaminácie 
na skládke sú vysoké, v šíriacom sa mra-
ku sú povolené hodnoty prekročené len nie-
koľkokrát. Určite nie tisíckrát, a tak to vie-
me vyčerpať.

Vicestarosta Vrakune Stanislav Bru-
na uviedol, že aj keď kapsulovité rie-
šenie nie je ideálne, je lepšie ako žiad-
ne. „Som pragmatik.Skládku nemáme 
kam odniesť. Nepoznám žiadneho sta-
rostu, ktorý by súhlasil s tým, aby v jeho 
obci vyrástla skládka.“

Ocenil, že projektová dokumentácia je už ho-
tová, pretože sa tak ušetrilo množstvo času. 
Zároveň požiadal, aby boli zverejnené mená 
zodpovedných ľudí, ktorí podpísali to, že vo 
Vrakuni môže vzniknúť skládka. Generálna 
riaditeľka Jánová v tejto súvislosti uviedla, 
že všetky dokumenty vrátane mien má k dis-
pozícii. Hovorkyňa rezortu životného prostre-
dia Petra Stano Maťašovská ubezpečila ob-
čanov, že starosta Vrakune má u ministra 
dvere otvorené.
V diskusii vystúpili aj viacerí občania, ktorí 
sa zaujímali napríklad o to, kto vydáva v tejto 
oblasti stavebné povolenia. Martin Kuruc vy-
hlásil, že počas jeho funkcie nevydal ani jed-
no povolenie. Buď ide o výstavbu v mestskej 
časti Ružinov, alebo o povolenia, ktoré pod-
písala ešte bývalá starostka. Ako zaznelo 
v diskusii, stále množstvo ľudí používa stud-
ne na zavlažovanie. „Keď sme pozemky ku-
povali, nikto nás na existenciu skládku neu-

pozornil.“ Riaditeľ BVS 
uviedol, že je studňa le-
galizovaná, robí sa hy-
gienický odber a odporu-
čil ho urobiť. „V žiadnom 
prípade sa táto voda ne-
odporúča používať na 
zavlažovanie plodín. Do-
konca tam môžu byť pr-
chavé látky, ktoré môžu 
byť škodlivé aj pri polie-
vaní trávnika.“
Zasadnutia sa zúčastnili:
JUDr. Ing. Martin Kuruc, 
starosta mestskej čas-

ti, RNDr. Anna Zemanová, poslankyňa NR 
SR, RNDr. Vlasta Jánová, generálna riaditeľ-
ka sekcie geológie a prírodných zdrojov Mi-
nisterstva životného prostredia SR, Mgr. Pet-
ra Stano Maťašovská, hovorkyňa Minister-
stva životného prostredia SR, Ing. Zsolt Lu-
káč, generálny riaditeľ a predseda predsta-
venstva Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a. s., Ing. Soňa Svoreňová, poslanky-
ňa mestského zastupiteľstva hlavného mes-
ta SR Bratislavy, poslanci miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa: PhDr. Stanislav Bruna, Ing. Milan Šindler, 
Ing. Tomáš Galo, Ing. Zuzana Schwartzová.

Ing. Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnos-
ti, a. s., nám odpovedal na otázku: 
„Ako postupovať pri vybavení sa-
mostatného merača na vodu na po-
lievanie záhrady?“ takto: „Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, a. s., 
pripravuje tento zámer. V najbližšej 
dobe vás budeme informovať.“
V prípade otázok zverejňujeme ma-
ilový kontakt na BVS, a. s.: sluzby@
bvsas.sk.

 (red.)

Horúca téma

Inzercia
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Najmenší Vrakunčania sa v týchto dňoch 
môžu tešiť z vynoveného ihriska, preto-
že vrakunský lesopark je opäť bohatší  
o nové atrakcie pre deti. Pribudla veľká hra-
cia zostava, kolotoč a osem jednomiest-
nych a tri dvojmiestne pružinové zvierat-
ká. Úplnou novinkou je verejné osvetlenie, 

ktoré v lesoparku doteraz nebolo. Vzhľa-
dom na to, že v lesoparku sa aktuálne ne-
nachádza sieť elektrickej energie, pristúpi-
li sme k osadeniu LED lámp, napájaných 
prostredníctvom fotovoltických článkov. 
Celý projekt je financovaný z prostriedkov 
hlavného mesta prostredníctvom mest-

skej organizácie Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení (STaRZ). Celkový 
rozpočet projektu je 30 000 eur.
Starosta mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa sa vyjadril, že v budúcnosti v leso-
parku pribudnú ďalšie nové herné prvky. 
,,Chceme vybudovať funkčný, moderný  
a krásny priestor na hranie pre naše de-
tičky. Technický stav herných prvkov bude 
mestská časť pravidelne kontrolovať. Verí-
me, že postupne vybudujeme mnoho ďal-
ších hracích miest, kam sa budú rodičia 
s deťmi s radosťou vracať,“ povedal sta-
rosta Martin Kuruc.   

 (red.)

Aktuálne

Akcia Rozhýb svoje mesto bola 
úspešná aj vo Vrakuni

Vynovený lesopark 

Beh okolo Slovnaftu, ktorého organizá-
torom je Klub športov ZO TŠ Slovnaft, 
Združenie klubov Apollo, SOŠ chemická 
v Bratislave, Bratislavský atletický zväz 

a MÚ Vrakuňa, patrí medzi najstaršie be-
žecké podujatia na Slovensku. 
Vo štvrtok 29. septembra 2016 od 
12.00 h sa uskutoční už 56. ročník tohto 
tradičného bežeckého sviatku, ktorý 
bude súčasne Majstrovstvami Bratislavy 
v cezpoľnom behu a uskutoční sa v rám-
ci programu Športom proti drogám.
Na tartane vo Vlčom hrdle a priľahlom 
okolí sa bude súťažiť celkovo v 18 kate-
góriách od mladších žiakov a žiačok až 
po mužov - vytrvalcov na tratiach 1500 
až 9000 m. Je to skutočne vhodná príle-
žitosť pre všetkých vyznávačov bežeckej 

aktivity z radov rekreačných i výkonnost-
ných bežcov, aby si prišli preveriť úroveň 
svojej bežeckej a telesnej výkonnosti  
v kvalitnej konkurencii.
Propozície podujatia sú na stránke re-
kreačného behu - www.beh.sk. Záujem-
ci  o účasť na tradičnom bežeckom sviat-
ku sa môžu prihlásiť do 22. septembra 
2016 e-mailom na: 0905393287@oran-
gemail.sk alebo na adrese: Mgr. Miroslav 
Izakovič, Stavbárska 42, 82107 Bratisla-
va 214, mobil: 0905 646 054.
  
 (red.)

Rozhýb svoje mesto bola benefičná akcia, 
ktorá sa konala 15. 5. 2016 v lesoparku 
Vrakuňa. Bola to iniciatíva mladých špor-
tovcov z Human Base a občianskeho zdru-
ženia Šport a zdravie. Veľká podpora prišla 

z mestskej čas-
ti Bratislava-Vra-
kuňa od staros-
tu Martina Ku-
ruca. Cieľom ce-
lej akcie bolo vy-
zbierať finančnú 
pomoc pre Vik-
torku Farkašo-
vú a jej mami-

nu, ktorá musí zápasiť so závažným ocho-
rením svojej dcérky. Cvičením, behom ale-
bo na bicykli sa mohol zapojiť každý a pri-
spieť ľubovoľnou čiastkou. Počas trvania 
akcie sa podarilo vyzbierať 663 eur, ktoré 

budú odovzdané na pomoc malej Viktorke. 
Aj touto akciou ukázali Vrakunčania, že im 
osudy iných ľudí v nepriaznivej situácii nie 
sú ľahostajné. 

 Stanislav Koiš, Human Base

Pozvánka pre bežcov
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Cestné komunikácie  
v správe mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa 

Vrakuňa začne v letných mesiacoch  
s opravou ciest

Dovoľujeme si vám oznámiť, že zber-
ný dvor na Ihličnatej ulici bude zatvore-
ný odo dňa 1. 7. 2016. Dôvodom zruše-
nia prevádzky zberného dvora je novelizá-
cia zákona o odpadoch  a majetkovo-práv-
ne vysporiadania pozemkov v rámci ukon-
čenia registra obnovenej evidencie po-
zemkov. V nadväznosti na novelu zákona  
o odpadoch musí mestská časť zosúladiť 
prevádzku zberného dvora s novým záko-
nom od 1. 7. 2016. Nový zákon zaviedol 
viac povinností pre prevádzkovateľov zber-
ných dvorov, ktoré zvyšujú výdavky mest-
skej časti. 
Pre vyššie uvedené MČ Bratislava-Vraku-
ňa od 1. 7. 2016 zabezpečila pre svojich 
občanov zberný dvor na Ráztočnej ulici.
Poslanci miestneho zastupiteľstva odsú-
hlasili spoluprácu s touto spoločnosťou 
pri prevádzkovaní zberného dvora, aby 
tak ponúkli svojim občanom alternatív-
ne riešenie k ich spokojnosti. Zberný dvor 
na Ráztočnej ulici bude občanom bliž-
šie k dispozícii. Občania sem môžu bez-
platne odovzdať biologicky rozložiteľný 

a objemný odpad zadarmo tak, ako dote-
raz. Spoplatnený by bol drobný stavebný 
odpad poplatkom 0,078 €/kg v zmysle zá-
kona, ktorý prevádzkovateľ zberného dvo-
ra nemôže zvyšovať. Tento poplatok bude 
občan platiť za odvoz stavebného odpadu 
na každom zbernom dvore, bez ohľadu na 
to, či je prevádzkovaný mestom, mestskou 
časťou alebo súkromným prevádzkovate-
ľom.
Prevádzkový poriadok zberného dvora na 
Ráztočnej ulici bude uverejnený na našej 
webovej stránke a podrobne sa budeme 
tejto téme venovať už v ďalšom čísle Vra-
kunských novín.
Mestská spoločnosť OLO, a. s., bude plne 
vybavená k likvidácii každého druhu odpa-
du. Naďalej bude občan môcť odviezť od-
pad zo záhrad a objemný odpad z domác-
ností na zberný dvor na Ivánskej ul. zadar-
mo. Poplatok za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie drobných stavebných odpadov 
bude vyberať hl. mesto SR Bratislava ako 
miestny poplatok podobne, ako poplatok 
za komunálny odpad.

 (red.)

V ostatnej dobe nám píšu občania, ktorí sa 
sťažujú na údržbu komunikácií v mestskej čas-
ti Bratislava-Vrakuňa. Poskytujeme vám preto 
zoznam cestných komunikácií, ktoré sú v sprá-
ve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. O tie-
to komunikácie sa stará mestská časť Vraku-
ňa v letnom aj v zimnom období. Ak ste v zo-
zname nenašli svoju ulicu, pravdepodobne je 
v správe Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
alebo v súkromnom vlastníctve. Pre prípad ne-
spokojnosti s údržbou spomínanej cesty zve-
rejňujeme kontakt na oddelenie správy komu-
nikácií na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy. 
Kontakt na oddelenie správy komunikácií:
Telefón:
pevná linka: +421 259 356 705
pevná linka: +421 259 356 704
E-mail: osk@bratislava.sk

V minulom čísle Vrakunských novín sme 
vás informovali, že mestská časť Bratisla-
va-Vrakuňa zrekonštruuje a opraví komuni-
kácie a chodníky počas letného obdobia.  
V týchto dňoch prebehla súťaž na dodávateľov 
prác na obnovu povrchov komunikácií a dobu-
dovanie chodníkov. Zoznam ulíc, ktoré prejdú 
v najbližšom letnom období rekonštrukciou:

Občania Vrakune budú informovaní o pres-
nom termíne opravy komunikácií oznamom 
vhodeným do schránok. Dovoľujem si obča-
nov požiadať o strpenie počas rekonštrukč-

ných prác. Čiastočne bude obmedzená auto-
mobilová doprava v úsekoch, kde to bude po-
čas rekonštrukcie nevyhnutné. 
Po skončení týchto rekonštrukčných prác 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa začne na je-
seň 2016 s komplexnou opravou Hrušovskej 
ulice. V roku 2007 prebehne oprava Priehrad-
nej ulice. V súčasnosti prebieha výber projek-
tanta na spracovanie projektovej dokumentá-
cie na danú rekonštrukciu.

 (red.)

Bebravská
Bodvianska
Borovicová
Brezová
Bučinová
Čiernovodská
Čiližská
Čučoriedková
Domašská
Egrešová
Estónska
Hnilecká
Hrušovská
Jedľová
Kaméliová
Kosodrev. Horné diely
Kríková
Leknová -  k ÚČOV 
Majerská 
Malodunajská

Mostná
Poľnohospodárska
Priehradná
Rajčianska
Rajecká
Rebarborová
Repíková
Ríbezľová
Skorocelová
Slatinská
Slnečnicová
Stavbárska
Šípová
Šíravská
Toplianska
Toryská
Vážska
Vŕbová
Železničná
Žitavská

Zberný dvor na 
Ráztočnej ulici

Pondelok – piatok:
10:00 – 12:30 hod., 13:00 - 18:00 hod.
Sobota:
8:00 – 13:00 hod.
Nedeľa:
zatvorené

PREVÁDZKOVÝ ČAS ZBERNÉHO DVORA

Bodliaková
Podbeľová

Hrušovská
Ráztočná
Čiernovodská
Poľnohospodárska
Železničná
Priehradná
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Už tradične sa konal turnaj o pohár starostu 
Vrakune pod záštitou MČ Vrakuňa a pána sta-
rostu. Na turnaji  sa stretli  žiaci  z našich troch 
základných škôl - ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská 
a ZŠ Rajčianska. 
Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej a chlap-
ci v malom futbale. Súťažilo sa v dvoch kate-
góriách: mladšie žiačky a žiaci a staršie žiač-
ky a žiaci. Vybíjaná sa konala na ZŠ Rajčian-
ska a futbal sa mal konať v ŠK Vrakuňa, ale 
kvôli nepriaznivým podmienkam sa konal  
v ZŠ Železničná.
Vo vybíjanej sa dievčatá umiestnili nasledovne:
Mladšie žiačky: 1. miesto – ZŠ Rajčianska          
 2. miesto – ZŠ Železničná
 3. miesto – ZŠ Žitavská
Staršie žiačky: 1. miesto - ZŠ Rajčianska
 2. miesto – ZŠ Železničná
 3. miesto – ZŠ Žitavská
Chlapci vo futbale si vybojovali takéto poradie:

Mladší žiaci: 1. miesto – ZŠ Železničná
 2. miesto – ZŠ Žitavská
 3. miesto – ZŠ Rajčianska
Starší žiaci: 1. miesto - ZŠ Rajčianska
 2. miesto – ZŠ Železničná
 3. miesto – ZŠ Žitavská
Po sčítaní jednotlivých bodov sa na 1. mies-
te umiestnili až dve školy: ZŠ Železničná a ZŠ 
Rajčianska, až skóre bodov rozhodlo o víťazo-
vi a o tom, kto získal pohár starostu. Celkové 
umiestnenie škôl bolo  nasledovné:
1. miesto: ZŠ Rajčianska
2. miesto: ZŠ Železničná
3. miesto: ZŠ Žitavská 
Športovcom sa prihovoril a osobne odovzdal 
ceny pán starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc. 
Poprial im ešte veľa športových úspechov  
a zaprial pekný koniec školského roka.
Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

 Janka Kalinková, ZŠ Železničná

Malí Vrakunčania

Naše športové úspechy

Turnaj o pohár starostu

19. 5. 2016 pre nás deti s pani uči-
teľkami pripravili program k nášmu 
sviatku.
Termín bol síce posunutý, nakoľko 
naše deťúrence počas nášho dňa od-
dychovali v škole v prírode, ale o to 
viac sme tešili na ich vystúpenie.
Všetky, mamičky, babičky aj krst-
né mamy, sme sa stretli v kultúrnom 
dome vo Vrakuni s očakávaním.
Každá z nás miluje svoje dieťa aj keď 
nás neraz nahnevá, ale pri ich obja-
tí a oslovení slovom MAMA, MAMI-
NA zabudneme na všetky prehrešky. 
A presne o tom bolo toto vystúpenie.
Všetky sme čakali, kedy uvidíme to 
svoje dieťa, kedy budeme cítiť hrdosť, 
čo všetko už vie.
Sama za seba môžem povedať, že 
oči plné sĺz som mala nielen pri svo-
jej dcére, keď prišla na scénu, ale pri 
všetkých tých šikovných deťoch.
Od maličkých „nulťákov“ až po tanec 
už „veľkáčiek“ šiestačiek.
Recitácie básní o nás, maminách, 
ktoré nenechali žiadnu z nás so su-
chými očami, cez piesne veno-
vané nám MAMÁM boli dojímavé  
a bolo v nich vyslovené všetko, čo 
mama chce počuť.
Ďakovanie za našu starostlivosť, ob-
jatie, trpezlivosť, to všetko zaznelo 
z úst našich detí. Keď nám, mamám, 
pripomenuli, že ešte nedávno sme 
ich v perinke priniesli domov a dnes 
už vystupovali. Čas, žiaľ, nevieme za-
staviť, ale zobúdzať sa ráno s vedo-
mím, že naše deti vedia oceniť aj nás, 
mamy, je najväčším darom, ktorým 
sme mohli byť ocenené.
Ďakujem v mene rodičov ZŠ Žitavská 
všetkým učiteľom, ktorí sa podieľa-
li na príprave tohto krásneho podu-
jatia: Mgr. Pellerová, Mgr. Chmolová, 
Mgr. Klužáková, Mgr. Biskupič Čikelo-
vá, Mgr. Hlavnová, Mgr. Krahúneková, 
Mgr. Slaninková, Mgr. Jandurová, ZRŠ 
Mgr. Matúšková, p. Macková a v ne-
poslednom rade ZRŠ Mgr. Rusinkovi.
Aj vy, milé pani učiteľky, ste svojím 
spôsobom „mamy“ našich detí a bol 
to aj váš deň.

 Martina Čermáková

Stalo sa už tradíciou, že naši žiaci dosa-
hujú v priebehu každého školského roka 
výborné výsledky v rôznych druhoch špor-
tov. Aj tentokrát sa zúčastnili futbalového 
turnaja McDonald ś Cup 2015/16 aj súťa-
že v hádzanej. V obidvoch turnajoch pre-
chádzali jednotlivými kolami hladko a do-
stali sa, ako víťazi okresných kôl, až do 
krajských kôl. 
Krajské kolo McDonald ś Cup 2015/16 sa 
konalo na štadióne ŠCP v Dúbravke, kde 
si naše družstvo v zložení: Nicolas Ada-
mik, Samuel Borguľa, Samuel Comorek, 
Daniel Adam Czaja, Lukáš Hájek, Jakub 
Hric, Jakub Mikita, Samuel Plunár, Samu-
el Staroba a Zdenko Šípoš zmeralo sily so 

všetkými víťazmi bratislavských obvodov. 
Podarilo sa im získať krásne 3. miesto.
Podobne v hádzanej po zdolaní všetkých 
účastníkov obvodných kôl postúpilo naše 
družstvo taktiež do krajského kola, ktoré 
sa uskutočnilo v Malackách. Tu naši žiaci: 
Michal Koller, Ján Kišoň, Marek Olša, Mar-
cel Šramko, Tarik Sulemani, Martin Komi-
ňák, Michal Pántik, Martin  Kerek, Martin 
Erdélyi a Kristián Žigo obsadili nádherné 
2. miesto. 
Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu v obidvoch súťažiach a páno-
vi učiteľovi Hudcovskému za dlhoročnú 
prípravu našich žiakov.

 Ing. Anna Murcinová, ZŠ Železničná

Akadémia pri 
príležitosti Dňa 
matiek ZŠ Žitavská
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Exkurzie členov ZO JDS 
Bratislava-Vrakuňa pokračujú

DEŇ MATIEK v kultúrnom 
zariadení mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa

Dňa 18. 5. sme sa vybrali do Vodárenské-
ho múzea, kde si naši členovia pozreli expo-
zíciu vodárenského systému nášho mesta 
a presunuli sme sa aj na ostrov Sihoť, ktorý 
je najstarším zdrojom pitnej vody pre Brati-
slavu, využívaný už od roku 1886.
Dňa 26. 5. sa konala návšteva Múzea ži-
dovskej kultúry, kde sme mali zabezpeče-
nú komentovanú prehliadku expozície. Zís-
kali sme podrobné informácie o každoden-
nom živote židovského obyvateľstva, židov-

ských sviatkoch a osobnostiach židovského 
pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Obozná-
mili sme sa s cestou Žida od narodenia až 
po jeho smrť.
Dňa 29. 5. sa konal Deň otvorených dverí 
Volkswagen Slovakia, ktorý oslavoval svoje 
25. výročie. Doobeda sme využili možnosť 
prehliadky výrobných hál, užili sme si auto-
mobilovú šou a poobede sme si vychutnali 
koncerty Adama Ďuricu, Tublatanky, Celes-
te Buckingham, Majka Spirita a IMT Smile. 
Ich vystúpenia boli pre všetky vekové kate-
górie nezabudnuteľným zážitkom.
Dňa 6. 6. sme boli na verejnej generálke hry 
„Život je taký“ v divadle Astorka. Odtiaľ sme 
sa rovno presunuli do Židovskej  synagógy 
na Heydukovej ul., kde sme strávili veľmi za-
ujímavé a náučné popoludnie.

 Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

Pripomenutie si osláv Dňa matiek, kto-
ré bolo organizované Miestnym úradom vo 
Vrakuni  dňa 10. mája 2016 v kultúrnom za-
riadení „221“, si ešte aj teraz zaslúži pozor-
nosť, lebo spĺňalo všetky atribúty dôstojnej 
oslavy.
Tento deň a jeho oslava boli výnimočnými 
nielen svojím programom, ktorý spríjemni-
la Gizka Oňová svojím spevom a humorom. 
Celkovú atmosféru podporil svojou prítom-
nosťou starosta Vrakune JUDr. Martin Ku-
ruc. Jednak tým, že sa nám, seniorom, pri-
hovoril, ale aj tým, že neformálne pri rozlúč-
ke každej žene stisol pravicu a pridal krás-
nu ružičku. 
Treba však poďakovať a nezabudnúť na za-
mestnankyne obecného úradu, ktoré pri-
pravili výborné pagáče a minerálku. No, jed-
noducho, išlo o prejav úcty k nám senior-
kám. Ďakujeme.
Nedá mi nespomenúť za ostatné obdobie 
i bohatú činnosť nášho klubu dôchodcov 
„Malý Dunaj“ pod vedením predsedníčky  
p. Márie Ličkovej a všetkých členov výbo-
ru, ktorí vytvárajú atmosféru dobrého spo-

lunažívania. V programe našich stretnutí sú 
rôzne odborné prednášky, podávanie infor-
mácií o dianí v našom peknom meste Bra-
tislava, návštevy divadiel, kultúrnych pamia-
tok, ale aj také akcie, ako sú napríklad „gu-
láš párty“, varenie dobrej držkovej či fazuľo-
vej polievky, grilovanie vo vrakunskom lesí-
ku a podobne. 
Pani Mária Sládková, členka výboru, podá-
va často na vysokej odbornej úrovni rôzne 
aktuálne prednášky o histórii krajiny i zo 
svetových dejín, pani Vierka Záhonová sa 
stará o vstupenky na kultúrne a spoločen-
ské akcie, pán Štefan Ondek je klubový šéf 
spevokolu, ktorý svojimi piesňami spríjem-
ňuje rôzne spoločné akcie. No a nakoniec 
p. Helenka Bednárová stráži a pevne drží 
v rukách spoločnú pokladňu klubu a doze-
rá zatiaľ za neprítomnú našu členku klubu 
p. Barborku Korčákovú, aby klub hospodá-
ril bez chyby.
Ďakujem všetkým za príjemné chvíle.   

6. júna 2016                                                                                                                               
Stračárová Terézia, členka klubu

Krabie tyčinky v syrovej rolke

Príprava trvá 45 min.

Potrebujeme:
• 500 g lístkového cesta
• 250 g krabích tyčiniek
• 100 g údeného lososa
• 50 g strúhaného syra
• 1 vajce

Postup:
Lístkové cesto rozvaľkáme na hrúb-
ku 3 mm a nakrájame na štvorčeky 
o veľkosti asi 8 x 8 cm.
Štvorčeky cesta potrieme rozšľaha-
ným vajcom, jemne posolíme a do-
prostred každého dáme 2 krabie ty-
činky a malý prúžok údeného lososa.
Štvorčeky zvinieme, opäť potrieme 
vajcom a posypeme strúhaným sy-
rom. Pečieme na papieri v predhriatej 
rúre pri 180 °C 15 - 20 minút.

Dobrá rada:
Nátierka výborne chutí na zemiako-
vých plackách, hriankach, k stude-
ným misám a pečenému mäsu.

Varíme 
s Gizkou

Senior svet
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Program jún
 

 

SZU   

Adamante 

 

Železničná 14, „Školička“ 821 07 Bratislava 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
T A L E N T O V É *** P R I J Í M A C I E *** P O H O V O R Y 

 N A 
Š K . R O K      2 0 1 6/2 0 1 7 

 
Talentové prijímacie pohovory pre nov ch iakov do 
jednotliv ch odborov SZU  sa uskuto nia v d och  

27. - 29. 6. 2016  
pod a nasledujúceho rozpisu: 

*********************************************** 

Tane n  odbor: 
 

27. 6. 2016: 
16:30 h – 4-ro né deti 

17:15 h – 5-ro né deti a deti s odlo enou dochádzkou do Z  
28. 6. 2016: 

15:30 h – 10 a viac ro né deti 
16:30 h – 6- a  7-ro né deti / iaci 1. ro níka Z / 

17:15 h – 8- a  9-ro né deti / iaci 2. a 3. ro níka Z / 
29. 6. 2016: 

15:30 – 17:30 – iaci, ktorí nestihli prís  v predchádzajúcich d och 
 

Pozn.: Deti si v skupinách prislúchajúcich veku zatancujú a mo no aj nie o nové nau ia. :) Deti 
prídu v jednoduchom oble ení /legíny, tri ko, pono ky/ tak, aby pedagóg mohol overi  

predpoklady na tanec /dispozície, stavba tela – odhalenie disproporcií, ploché nô ky, dr anie tela, 
stavba chrbtice a pod./. 

 
************************************************************************************

Literárno-dramatick  odbor, v tvarn  odbor, hudobn  odbor – klavír 
27. – 29. 6. 2016 od 15:30 do 17:30 – iaci vo veku od 6 rokov 

 
Prihlá ka do SZU  v elektronickej podobe, vyplnenie nenahrádza talentové prijímacie pohovory: 

https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=511.

Listy z Charity Shopu
Drahý čitateľ, akiste si 
už počul o tom, aká je 
dnešná doba plná zlo-
by a sebectva.
U nás v Charity Sho-
pe sa s takýmito kon-
štatovaniami stretá-
vame často. Ako po-
vzdych nám ich priná-
šajú unavení zákazníci 
a ako realitu ich zažíva-
me v osudoch ľudí, kto-
rým sa snažíme pomôcť. Sebectvo a zloba majú v ľudských osudoch veľa podôb 
a veľa smutných príbehov.
To, čo nás však presviedča o existencii lepšej časti nášho sveta, je prítomnosť dob-
rých ľudí, ktorí sa nevzdávajú ani pred veľkými prekážkami a pomáhajú iným ľu-
ďom. Ich pomoc býva nenápadná, láskavá a nenárokujúca si odmenu.
Práve s takouto pomocou sme sa stretli v uplynulom mesiaci, keď sme sa pokú-
šali nájsť spôsob, ako pomôcť malému Tobiaskovi. Potrebuje pravidelné rehabilitá-
cie, aby prekonal následky detskej obrny. Jeho odvážna mamina sa každý mesiac 
snaží zabezpečiť čo najviac vrchnákov z PET fliaš. Z ich recyklačného výnosu po-
tom odkladá euro k euru, aby dopriala synčekovi potrebnú odbornú starostlivosť. 
Je to beh na dlhé trate, sprevádzaný rozličnými ťažkosťami, no chlapec vďaka ma-
minmu úsiliu napreduje.
O jeho príbehu sme sa dopočuli od našich partnerov v charitných projektoch a roz-
hodli sme sa zapojiť do zberu PET vrchnákov pre Tobiaska. Akoby mávnutím čarov-
ného prútika sa nám na druhý deň ozvala pani učiteľka Čuchorová z biskupické-
ho gymnázia F. G. Lorcu a spýtala sa, či náhodou nemáme možnosť od školy pre-
brať PET vrchnáky vyzbierané počas environmentálneho projektu. Samozrejme, 
že sme vrchnáky vyzdvihli a zorganizovali ich odovzdanie Tobiaskovej mamine. Žia-
ci vyzbierali štyri stodvadsaťlitrové vrecia vrchnákov, za čo im, aj ich pedagógom, 
patrí veľká vďaka.
V našej zbierke, samozrejme, pokračujeme a radi prijmeme ďalšie plastikové 
„štuple“ od dobrých ľudí, ktorí aj takouto drobnosťou pomôžu zmeniť niečí život 
k lepšiemu. 
Každý deň sa v Charity Shope presviedčame, že svet nie je plný len sebectva a zlo-
by, ale aj dobra a nádeje. 
A ty, drahý čitateľ, môžeš svojou troškou prispieť ku konaniu dobra vo svojom okolí. 
Napríklad návštevou u nás sa staneš súčasťou príbehu pomoci ľuďom v núdzi.
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.
Tvoj
 Charity Shop tím

Teatro Neline odohralo v sobotu 21. 5. 2016 v „Objekte 221“ divadel-
né predstavenie „Rytier Bajaja.“ Na májové divadielko sa tešili naj-
mä naši najmenší diváci spolu s rodičmi. A verte, bolo ich neúrekom. Zve-
davé očká detí pozorne sledovali, ako to medzi princeznou, drakom a ry-
tierom dopadne. Ako v každej rozprávke, aj v tomto predstavení to 
malo šťastný koniec. Bola svadba, tancovalo sa a veselilo. Deťom sa di-
vadlo veľmi páčilo, čo odmenili úsmevom na tváričkách a dlhým po-
tleskom. Najbližšie divadielko mestská časť Bratislava-Vrakuňa plánuje až  
v mesiaci september. Budeme vás informovať v ďalšom čísle Vrakunských 
novín. 
 (red.)

Divadlo „Rytier Bajaja“  
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