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Aktuálne

Milí Vrakunčania,

keď má človek zdravie a pohodu, be-
rie to ako samozrejmosť. Zrazu stret-
nete v nemocnici ľudí, ktorí týmito sa-
mozrejmosťami pre svoj hendikep ne-
disponujú. Aj mňa pripútalo na lôžko 
zranené koleno. Bezohľadnosť vodiča, 
ktorý nosí dieťa do škôlky spôsobila, 
že som sa ocitla pod jeho autom. Ani 
len nezastavil, aby sa presvedčil či vô-
bec žijem. Je smutné, koľko nevšíma-
vosti, ľahostajnosti a arogancie zapla-
vuje naše správanie. Dlho som toho 
vodiča nevidela, až zrazu, idúc s mo-
jou kolegyňou, takmer po roku sa zno-
va objavil. Zranené koleno mi museli 
celé vymeniť. Zvykám si žiť s tým ume-
lým. A hoci sa na Kramároch snažili 
ako mohli, pre mňa je to koleno ume-
lé, zdá sa mi, že je veľké a čo je smut-
né – stále ma bolí. 36 štichov je veľká 
rana. No čo, povedala som si, už máš 
svoje roky, minisukne nosiť nebudeš, 
zmier sa s tým a ďakuj Bohu za to, že 
ťa neprešiel tak, že ťa mohol ešte viac 
dokaličiť. A už sa netrápim ani tým, že 
slušnosť  a ľudskosť sa vytráca všade. 
V autobuse, kde si prví posadajú naši 
rómski spoluobčania, hoci vedľa stojí 
80-ročná pani. Kúsok od nich je pani 
učiteľka zo školy na Bieloruskej ulici 
a aj tá mlčí. Asi preto, že by ju naša 
sediaca mládež počastovala oplzlos-
ťami. 

DOKEDY BUDEME MLČAŤ MY SLUŠNÍ 
ĽUDIA?

Mgr. Ľudmila Lacková
Starostka
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Čo si myslíte, že je potrebné vo Vrakuni 
riešiť? 
V komunálnych voľbách v roku 2010 som kan-
didoval v pravicovej koalícii do mestského 
i miestneho zastupiteľstva Vrakuňa. Voľby pre 
mňa dopadli tak, že som bol zvolený do mest-
ského zastupiteľstva a do zastupiteľstva Vraku-
ne som zostal prvý pod čiarou ako prvý náhrad-
ník. Dňa 4. 3. 2014 som sa stal poslancom 
i v mestskej časti Vrakuňa do konca volebného 
obdobia, teda do novembra 2014.

Za toto mesačné obdobie som ako člen komi-
sie územného rozvoja požiadal predložiť na ro-
kovanie zastupiteľstva správu o rozsahu a stave 
nebezbečnej skládky chemického odpadu 
z čias CHZJD v blízkosti Vrakunského lesíka. 
Ako predseda Dozornej rady BVS som bol ne-
dávno informovaný o existencii tejto nebezpeč-
nej skladky v katastri Vrakune, ktorá už po 50 
rokoch presakuje do pôdy a zamoruje podzem-
né vody smerom na Žitný ostrov. Tento podzem-
ný nebezpečný chemický mrak už zaznamenali 
merania mimo nášho katastra. Myslím, že situ-
ácia je mimoriadne vážna a miestne zastupiteľ-
stvo neodkladne požiada o urýchlené riešenie 
príslušné štátne orgány. O riešení situácie bu-
deme priebežne informovať. 

Ďalej na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 
budem žiadať úradníkov, poslancov a starostku 
MČ o hľadanie dodatočných finančných zdrojov 
na urýchlenú rekonštrukciu toaliet na I. stupni 
v ZŠ Rajčianska a ZŠ Žitavská, ktoré sú po 40 
rokoch v katastrofálnom stave. Horizontálne 
a vertikálne liatinové rozvody vo WC sú netesné, 
odpad cez netesnosti v týchto rozvodoch presa-
kuje do stien a podláh, čo spôsobuje smrad 
a predstavuje pre naše deti zdravotné nebezpe-
čenstvo. Na ZŠ Rajčiansku chodí za 20 rokov 
moje štvrté dieťa, druháčik Milanko, ktorý škol-

ské WC nemôže zniesť. Dúfam, že všetci zainte-
resovaní majú záujem, aby naše deti mali prí-
jemné školské prostredie a nájde sa prijateľné 
riešenie. 
Ktoré zo svojich schopností a skúseností 
chcete využiť pri svojom mandáte? 
Myslím, že doterajšie skúsenosti z riadenia 
a dozorovania výrobných spoločností, 4-ročný 
mandát poslanca v MČ do roku 2010 i aktuálne 
v mestskom zastupiteľstve mi umožňuje vidieť 
komplexne situáciu v riadení mesta i v mestkej 
časti. Tieto vedomosti a skúsenosti budem pre-
nášať do diskusií a hlasovaní na zastupiteľ-
stvách Vrakuňa.
Aká je Vaša predstava o ideálne fungujú-
com zastupiteľstve?
Po 4 rokoch v zastupiteľstve MČ Vrakuna som 
prijal mandát poslanca Hlavného mesta Brati-
slava. Očakával som bezchybné a hladké fun-
govanie Magistrátu, ako výkladnú skriňu Slo-
venska. No fungovanie tejto vyše „500-člennej 
fabriky na vyjadrenia, správy a stanoviská“ má 
podľa mojich doterajších skúseností poslanca 
ešte veľké rezervy, najviac v nedodržiavaní ter-
mínov pre našich občanov a organizácie, v evi-
dencii majetku, pozemkov, pohľadávok, nájom-
ných a kúpnopredajných zmlúv...
Aké sú Vaše priania?
V rodinnom živote by som si prial, aby sme sa 
koncom mája šťastne dočkali u Martinky druhé-
ho vnúčika, Mariankine úspechy v právnickej 
praxi, úspešné doštudovanie syna Mareka na 
elektrofakulte, no hlavne z najmladšieho Milan-
ka vychovať dobrého človeka. Urobil nám pred 
týždňom veľkú radosť, v recitácii poézie získal 
1. miesto v triednom aj v školskom kole a ďalej 
reprezentoval svoju školu v Ružinove. V práci by 
som si prial mnoho spokojných klientov a dosť 
práce pre našich zamestnancov.

4 otázky na nového poslanca
Ing. Milan Šindler
Vyštudoval na SPŠ Elektrotechnickej Zochova v Bratislave v roku 1978 a SVŠT Elek-
trofakulte v roku 1983, od 1983 do 2005 pracoval v EZ Elektrosystémy Bratislava, 
postupne od robotníckeho zaradenia po predsedu predstavenstva. Od roku 2005 
pracuje v spoločnosti Profielektro ako konateľ. V rokoch 2006 až 2010 bol poslan-
com MČ Vrakuna za pravicovú koalíciu. Od roku 2010 je poslancom mestského za-

stupiteľstva, od marca 2014 znovu ako 1 náhradník aj poslancom zastupiteľstva mestskej časti. 
Spolu s manželkou a štyrmi deťmi žije v Bratislave.

Asociácia prednostov úradov miestnej samo-
správy SR má vďaka úspešnému projektu za 
sebou historicky najväčšie podujatie – Odbor-
nú konferenciu „Miestna demokracia“ a Snem 
ASÚMS SR. Zúčastnili sa na nich i prednosta 
Ing. Vladimír Mráz, Mgr. Dagmar Bošanská 
a Pavel Drozd.

9. až 11. apríla 2014 hotel Permon v Pod-
banskom vítal medzinárodnú účasť, vrátane 
významných predstaviteľov štátnej správy, 
partnerských organizácií i verejnosti. Celkový 

počet účastníkov dosiahol počet 267 osôb. Ok-
rem tradičnej agendy, akou je schvaľovanie 
správy o činnosti za uplynulý rok či pláne aktivít 
na tento rok, sa účastníci oboznámili a schválili 
projekt manažérskeho vzdelávania. V mimo-
riadne bohatej odbornej konferencii na tému 
„Miestna demokracia“ vystúpil celý rad odbor-
níkov z firiem, spolupracujúcich so samosprá-
vou na Slovensku, ako aj hostí, reprezentujú-
cich štátne orgány. 

Ďalšie časti odbornej konferencie priniesli 
množstvo zaujímavých prezentácií, v ktorých 
odborníci informovali účastníkov stretnutia 
o nových možnostiach efektívnejšieho výkonu 
úloh samosprávy. Týkali sa nových prvkov infor-
mačných systémoch, využívania elektronických 
dát, dokumentov či zakladania zelene, energe-
tiky či optimalizácie nákladov obcí a miest pri 
spotrebe elektrickej energie. 

Mgr. Dagmar Bošanská

Stretnutie prednostov miestnych samospráv
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I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu,

ktoré sa konajú dňa 24. 05. 2014

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

podľa zákona 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho 
parlamentu na území Slovenskej republiky majú aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí spĺňajú nasledovné 
podmienky:

-  najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku
-  majú povolený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
-  neboli pozbavení volebného práva v členskom štáte Európskej únie, ktorého sú štátnymi občanmi

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa oznamuje, že:

1.     Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia
v sobotu 24.05. 2014 od 07,00 h. do 22,00 h.

2.    Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu:

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť : Základná škola Železničná 14
ulice:  Borovicová, Estónska 11-27 (nepárne), Estónska 

47,49,51,53, Hlohová, Hradská, Leknová, Majerská, Ma-
joránová, Mostná , Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová súpis-
né č. 14519, 14520, 14521, 14523, 14524, 14711, oby-
vatelia s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Amarelková, Arménska, Čučoriedková, Egrešová, Gagari-

nová, Horcová, Hrušovská, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, 
Jesienková, Kalinová, Kosodrevinová, Krokusová, Malodu-
najská, Maková, Magnoliová, Margarétová, Marhuľová, 
Osiková, Ostružinová, Palinová, Píniová, Pod agátmi, Podu-
najská, Ráztočná, Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Sko-
roceľová, Slnečnicová, Žihľavová.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Brezová, Ča-

kanková, Imelová, Kríková1-4A, Levanduľová, Modricová, 
Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podbeľo-
vá, Podpriehradná, Poľnohospodárska 1-21, Poľnohospo-
dárska 86-117, Prasličková, Priehradná, Rascová, Tymiá-
nová.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Bučinová 2- 10, Kríková 5-20.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Bučinová 12 – 18, Poľnohospodárska 22 – 51.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Jedľová, 1 – 7 (nepárne), Rajecká 9 – 15 (nepárne) Vŕbo-

vá.

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Rajecká 20-40 (párne), Jedľová 2 – 4

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Jedľová 6 – 8, Rajecká 1-7 (nepárne), Rajecká 2 – 18 

(párne)

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 – 38.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice:  Stavbárska 40 – 58, Železničná

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice:  Bebravská.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice:  Čiližská 6 – 40, Žitavská 8 – 22.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice:  Bodvianska, Čiližská 1-4, Slatinská 28-36 (párne).

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice:  Slatinská 2 – 26 (párne), Vážska

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice:  Toryská.

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice:  Rajčianska 2 – 10, Toplianska.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice:  Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 32-46.

Volebný okrsok č. 18
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice:  Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12-28, Slatinská 3-11 

(nepárne), Žitavská 1-6.
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Voľby prezidenta v číslach 

Volebný 
okrsok č. Zoznam ulíc

1 Borovicová, Estónska 11 – 27 (nepárne), Estónska 47,49,51,53, Hlohová, Hradská, Leknová, Majerská, Majoránová, Mostná, 
Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová

2
Amarelková, Arménska, Čučoriedková, Egrešová Gagarinová, Horcová, Hrušovská, Ihličnatá, Irisová, Jasmínová, Jesienková, 
Kalinová, Kosodrevinová, Krokusová, Malodunajská, Maková, Magnoliová, Margarétová, Marhuľová, Osiková, Ostružinová, 
Palinová, Píniová, Pod agátmi, Podunajská, Ráztočná, Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Žihľavová 
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Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Brezová, Čakanková, Imelová, Kríková 1 – 4A, Levanduľová, Modricová, 
Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podbeľová, Podpriehradná, Poľnohospodárska 1 – 21, Poľnohospodárska 86 
– 117, Prasličková, Priehradná, Rascová, Tymiánová

4 Bučinová 2 – 10, Kríková 5 – 20 
5 Bučinová 12 – 18, Poľnohospodárska 22 – 51 
6 Jedľová 1 – 7 (nepárne), Rajecká 9 – 15 (nepárne), Vŕbová 
7 Rajecká 20 – 40 (párne), Jedľová 2 – 4
8 Jedľová 6 – 8, Rajecká 1 – 7 (nepárne), Rajecká 2 – 18 (párne)
9 Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 – 38

10 Stavbárska 40 – 58, Železničná
11 Bebravská
12 Čiližská 6 – 40, Žitavská 8 – 22
13 Čiližská 1 – 4, Slatinská 28 – 36 (párne)
14 Slatinská 2 – 26 (párne), Vážska
15 Toryská
16 Rajčianska 2 – 10, Toplianska
17 Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 32 – 46
18 Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12 – 28, Slatinská 3 – 11 (nepárne), Žitavská 1 – 6 

V rámci II. kola prezidentských volieb bolo v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zriadených 18 volebných okrskov:

Prezidentské voľby 2014 – II. kolo 

Okrsky Kandidáti

č. Oprávnení 
voliči

Vydané 
obálky Platné hlasy Voličská 

účasť
Fico Kiska

Hlasy Zisk Hlasy Zisk

1 1 352 740 738 54,73% 155 21,00% 583 79,00%
2 1 170 763 760 65,21% 127 16,71% 633 83,29%
3 1 086 721 718 66,39% 108 15,04% 610 84,96%
4 969 516 504 53,25% 137 27,18% 367 72,82%
5 881 442 433 50,17% 114 26,33% 319 73,67%
6 1 013 562 557 55,48% 143 25,67% 414 74,33%
7 918 426 418 46,41% 92 22,01% 326 77,99%
8 933 537 533 57,56% 140 26,27% 393 73,73%
9 923 304 301 32,94% 90 29,90% 211 70,10%

10 909 277 272 30,47% 73 26,84% 199 73,16%
11 968 516 514 53,31% 132 25,68% 382 74,32%
12 822 472 471 57,42% 176 37,37% 295 62,63%
13 632 339 336 53,64% 110 32,74% 226 67,26%
14 859 491 487 57,16% 151 31,01% 336 68,99%
15 787 478 470 60,74% 145 30,85% 325 69,15%
16 824 437 434 53,03% 163 37,56% 271 62,44%
17 1 020 584 580 57,25% 190 32,76% 390 67,24%
18 769 401 401 52,15% 124 30,92% 277 69,08%
Vr. 16 835 9 006 8 927 53,50% 2 370 26,55% 6 557 73,45%
BA 390 118 232 881 230 573 50,48% 59 572 25,84% 171 001 74,16%
SR 4 406 261 2 224 382 2 200 906 49,95% 893 841 40,61% 1 307 065 59,39%

Volebná štatistika:

Vr. = Vrakuňa celkovo; BA = Bratislava; SR = Slovenská republika Zdroj: Štatistický úrad SR
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Volebná účasť: (Vydané obálky / Oprávnení voliči * 100) v %

Účasť v rozmedzí 30,47 – 66,39%
Priemerná vo Vrakuni: 53,50%
Priemerná v Bratislave: 59,70%
Priemerná v SR: 50,48%
Najvyššia vo Vrakuni: 
3 okrsky viac ako Bratislava: 

3. – 66,39 %   
2. – 65,21 %   
15. – 60,74 %

Najnižšia vo Vrakuni: 
3 okrsky pod celoslovenským priemerom: 

10 – 30,47 %   
9 – 32,94 %   
7 – 46,41%

Celkový výsledok volieb vo Vrakuni: 
(Ficove resp. Kiskove hlasy / Platné hlasy 
* 100) v %

Výsledky v jednotlivých okrskoch v rámci Vrakune:

doc. JUDr. Robert Fico CSc.
Priemer vo Vrakuni: 26,55 %
Priemer v Bratislave: 25,84 %
Priemer v SR: 40,61 %
Najvyššia vo Vrakuni: 
16. – 37,56 %
12. – 37,37 %
17. – 32,76 % – ani jeden okrsok 
neprekročil celoslovenský priemer
Najnižšia vo Vrakuni: 
6 okrskov pod BA priemerom: 
najmä
3. – 15,04 %
2. – 16,71 %
1. – 21,00 %

Ing. Andrej Kiska
Priemer vo Vrakuni: 73,45 %
Priemer v Bratislave: 74,16 %
Priemer v SR: 59,39 %
Najvyššia vo Vrakuni: 
6 okrskov nad priemerom v BA: 
najmä
3. – 84,96 %
2. – 83,29 %
1. – 79,00 %
Najnižšia vo Vrakuni: ani jeden pod 
hodnotou v rámci SR: najmenej:
16. – 62,44 %
12. – 62,63 %
17. – 67,24 %

Bc.Andrej Kövari
Krízové riadenie MÚ
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Vrakunskí poslanci sa stretli na riadnom roko-
vaní zastupiteľstva 14. apríla 2014. Na tomto 

rokovaní program prerokovaný v odborných komi-
siach Miestneho zastupiteľstva obsahoval 28 
bodov. Z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnil 
sa 1 poslanec, takže zastupiteľstvo bolo počtom 
prítomných 14 poslancov uznášaniaschopné.

Jedným z bodov rokovania bola Správa o výs-
ledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice 
MsP Bratislava Ružinov v Mestskej časti 
Bratislava Vrakuňa za rok 2013. Posledné 
hodnotenie činnosti Okrskovej stanice MsP Brati-
slava Ru žinov do MZ bolo predložené na aprílo-
vom  rokovaní MZ v minulom roku za obdobie od 
01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

Zo súhrnných štatistických výsledkov pre rok 
2013 možno uviesť :
1.  Podľa miesta udalosti boli riešené skutky na 

403 uliciach, z toho v MČ Vrakuňa na 52 uli-
ciach bolo riešených 967 skutkov, z ktorých 
bolo 162 priestupkov riešených blokovou po-
kutou na čiastku 3600 EUR, z toho 45 prie-
stupkov v čiastke 700 EUR bolo riešených na 
pokutové bloky MiÚ Vrakuňa.

2.  Podľa spôsobu zistenia bolo 250 skutkov zis-
tených policajtom, 400 skutkov bolo nahláse-
ných občanom, 278 skutkov bolo nahlásených 
cez linku „159“, 25-krát bola požiadavka z Po-
licajného zboru a 1 podnet bol z MiÚ Vrakuňa.

3.  Podľa udalosti bolo:
 -  468 skutkov vyhodnotených ako nezistený 

priestupok,
 -  238 skutkov riešených v statickej doprave,
 -  156 skutkov v oblasti verejného poriadku,
 -  29 skutkov za požívanie alkoholu na verej-

nosti,
 -  12 skutkov za fajčenie na zástavkách MHD,
 -  26 skutkov za voľný pohyb psov,
 -  7 skutkov v ochrane životného prostredia 

(hlavne vraky),
 -  23 skutkov bolo hlásených inému orgánu 

(PZ SR, RZP, Sloboda zvierat, MiÚ),
 -  8 skutkov ostatné (proti majetku, spolunaží-

vanie, záverečné hodiny, predaj, dopravné 
značenie, vylepovanie plagátov).

4.  Podľa spôsobu riešenia bol:
 - 468 – krát nezistený priestupok,
 -  234 – krát priestupok riešený napomínaním,
 -  162 – krát priestupok riešený blokovou poku-

tou,
 -  75 – krát skutok i priestupok odovzdaný iné-

mu orgánu,
 -  v priebehu roka 2013 bolo v MČ Vrakuňa vy-

konaných 5 odťahov.

Porovnaním výsledkov s rokom predchádzajúcim 
možno uviesť, že výsledky boli:
 -  počet zistených a evidovaných skutkov 

v hodnotenom období bol nižší o 473 skut-
kov,

 -  blokovou pokutou bolo riešených o 56 skut-
kov menej,

 -  v blokovom konaní bolo vybraných celkom 
o 2700 EUR menej,

 -  nezistených priestupkov bolo menej o 60 
skutkov.

Jedným z ďalších bodov prerokovávaných na 
zastupiteľstve bol Stav vybavovania žiadostí 
o vyhradené parkovacie miesta a možnosti 
rozširovania kapacít parkovacích miest 
v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Z cel-
kového počtu vydaných povolení 701 bolo vyda-
ných 496 fyzickým osobám, 11 právnickým oso-
bám a 160 držiteľom preukazu ŤZP. Plánované 
príjmy zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014 
sú vo výške 120 000 EUR. Doterajšie plnenie je 
vo výške 121 200 EUR.

Akútny nedostatok parkovacích miest núti MČ 
Vrakuňa neustále hľadať nové možnosti rozširo-
vania kapacít parkovacích miest v mestskej časti. 
V zmysle uvedeného predkladajúci Ing. Vladimír 
Mráz navrhuje zvýšenie počtu parkovacích miest 
viacerými spôsobmi:

1.  Čiastočné redukovanie plôch zelene, ktorá je 
neudržiavaná/zdevastovaná a na ktorej autá 
sporadicky parkujú (napr. nárožia na Bebrav-
skej).

2.  Čiastočné redukovanie spevnených plôch (pô-
vodne športové ihriská) vo vnútroblokoch 
(napr. asfaltová plocha priľahlá k školskému 
areálu na Vážskej, vlastník HM), redukovanie 
zberného dvora druhotných surovín na Želez-
ničnej, vlastník HM).

3.  Výstavba podzemných garáží vo vnútroblokoch 
(napr. blok Stavbárska – Poľnohospodárska, 
vlastník HM, blok Železničná-Bodvianska-
Toplianska, vlastník HM, nárožie Toryská-Že-
lezničná, vlastník HM).

4.  Výstavba garážových domov pozdĺž Dvojkríž-
nej, LV nezaložený (pokračovanie výstavby).

5.  Zmena organizácie dopravy (zjednosmernenie 
ulíc, zmena dopravného značenia). Riešenie je 
najlacnejšie a najjednoduchšie, zároveň naj-
menej efektívne.

Uznesením miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa č. 611/2014 

zo dňa 4. 2. 2014 bola zaviazaná Spoločnosť 
pre rozvoj bývania n. o., Záporožská 5, Brati-
slava verejnou prezentáciou svojho zámeru 
výstavby nájomných bytov na Žitavskej ul. 
k. ú. Vrakuňa. Miestny úrad mal poskytnúť 
k zorganizovaniu tejto prezentácie potrebnú sú-
činnosť. Verejná prezentácia sa uskutočnila dňa 
12. 3. 2014 o 18:00 hod. v priestoroch Základnej 

školy Žitavská. Miestny úrad zabezpečil zverejne-
nie tejto prezentácie cestou web stránky mest-
skej časti, úradných tabúľ a členov petičného vý-
boru. Zároveň zabezpečil potrebné technické za-
bezpečenie a vyhotovenie zvukového záznamu. 
Na prezentácii sa zúčastnili i poslanci mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa, prezenčnú listinu za-
bezpečili zástupcovia petičného výboru.

Po prezentácii zámeru výstavby nájomného byto-
vého domu spoločnosťou SRBB, n. o., vystúpili jed-
notliví občania so svojimi pripomienkami. Prečítali 
text petície adresovanej primátorovi hl. m. SR Brati-
slavy, odpoveď kancelárie primátora na doručenú 
petíciu. (Konkrétny obsah vystúpení má uložený na 
zvukovom zázname Miestny úrad Vrakuňa).

Okrem celého radu otázok dotýkajúcich sa tech-
nických parametrov výstavby (súlad s územným 
plánom, riešenie statickej dopravy, odstupových 
vzdialeností stavieb, koeficientov zelene, svetel-
ných pomerov...), odzneli i pripomienky proti výs-
tavbe, pripomienky k súčasnému nehygienické-
mu a zdraviu a bezpečnosti ohrozujúcemu stavu 
existujúcej budovy „Žitavy“, avšak i pripomienky 
k uprednostneniu výstavby objektu občianskej 
vybavenosti poskytujúceho služby občanov býva-
júcich v danej lokalite.

Zástupcovia SRBB n. o. vysvetlili pojem „nájom-
ného bývania“, spôsob jeho financovania zo 
ŠFRB, ako i nemožnosť zahrnúť do nákladov stav-
by požiadavku na krytie nákladov spojených s vy-
budovaním priestorov pre občiansku vybavenosť. 
Cestou projektanta stavby však prisľúbili zapraco-
vať do projekčného riešenia i návrh na dispozičné 
umiestnenie nebytových priestorov s občianskou 
vybavenosťou.

Na základe Uznesenia č. 643/2014 zo dňa 
14. 04. 2014 Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa splnomocňu-

Z rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

Zberný dvor Rajčianska

Nárožie Železničná-Toryská
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je starostku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy majetkovo – právne usporiadať stavbu, 
súpisné číslo 5044, evidovanú na LV č. 1517, spl-
nomocňuje starostku mestskej časti Bratisla-
va–Vrakuňa poveriť výkonom inžinierskych čin-
ností súvisiacich so zabezpečením právoplatného 
povolenia na odstránenie stavby Spoločnosť pre 
rozvoj bývania, n. o., Záporožská 5, 851 05 Brati-
slava ako žiadateľa a odstránením stavby na nák-
lady žiadateľa bez finančnej spoluúčasti mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa, splnomocňuje sta-
rostku mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 
Mgr. Ľudmilu Lackovú uzatvoriť so Spoločnosťou 
pre rozvoj bývania, n. o. Záporožská 5, 851 05 
Bratislava, zmluvu o udelení dispozičného práva 
na prideľovanie – určovanie nájomcov mestskou 
časťou Bratislava–Vrakuňa, v 50% podiele reali-
zovanej výstavby nájomných bytov na parcelách 
č. 3605/1 a 3605/2 k. ú. Vrakuňa, súhlasí s in-
vestičným zámerom výstavby nájomného bytové-
ho domu Vrakuňa, Žitavská – Vážska ul., k. ú. 
Vrakuňa s jedným podzemným podlažím a piatimi 
nadzemnými podlažiami a ustúpeným šiestym 
podlažím, s podmienkou prepracovania stavebnej 
dokumentácie v zmysle odseku B/ tohto uznese-
nia.

Ďalším z bodov rokovania zastupiteľstva boli 
Strategické zásady rozvoja vrakunského le-
soparku pre rekreáciu a oddych. Vypracované 
boli miestnym úradom mestskej časti Bratislava 
– Vrakuňa v októbri uplynulého roku a kladú si za 
cieľ stať sa východiskovým programovým doku-
mentom, podľa ktorého budú určované a usmer-
ňované budúce činnosti a aktivity uskutočňované 
v tomto špecifickom prírodnom prostredí. V súla-
de s uznesením miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa č. 570/2013, ko-
nala sa v čase od novembra 2013 do januára 
2014 verejná diskusia, kedy mohli občania vyjad-
riť k návrhu zásad, zverejnených na webovej 
stránke mestskej časti, svoje pripomienky, názory 
a námety pre ďalší postup.

Obyvatelia Vrakune, ktorí sa pripomienkovania 
zúčastnili, vypracovanie strategického dokumen-
tu privítali, dokument bol hodnotený ako komplex-
ný s vysokou vypovedacou úrovňou a zásady, kto-
rých obsahom bolo:
•  Lokalitu Vrakunského lesíka potvrdiť ako pries-

tor určený pre pešie prechádzky s možnosťou 
oddychu na lavičkách, rekreačný beh s doplne-
ním zodpovedajúceho mobiliáru pre nenáročné 
pohybové aktivity v rámci voľných plôch zele-
ne.

•  Vzhľadom na malú rozlohu a v záujme zacho-
vania ekologickej stability, nevnášať priveľa 
rôznorodých aktivít typu vyhradených športo-
vísk s upraveným režimom vstupu.

•  Podporiť a rozvíjať prírodný charakter územia 
a v tomto zmysle chápať potenciál rozvoja úze-
mia ako areál zdravia.

•  Využívať územie lesoparku najmä miestnymi 
obyvateľmi v pešej dostupnosti, v dostupnosti 
na bicykloch a iba obmedzene autami.

•  Nerozširovať také aktivity, ktoré zvyšujú nároky 
na obslužné funkcie.

Pre postupné naplnenie zásad v celom rozsahu, 
bude potrebné klásť dôraz na riešenie majetko-
právneho usporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo 
vlastníctve samosprávy a na ktorých sa plánuje 

rozširovanie športovo-rekreačných aktivít. Bez vy-
riešenia vlastníctva k pozemkom zostanú zásady 
iba rámcom bez možnosti ich aplikácie do kon-
krétnej podoby. Na túto skutočnosť ako na rozho-
dujúcu poukazujú aj výsledky prerokovania. 

Ostatné uplatnené pripomienky je možné zhr-
núť do niekoľkých tém so spoločnou charakteris-
tikou:
1.  Kontrola nad dodržiavaním poriadku v lesopar-

ku – ochrana zariadení drobnej architektúry, 
kontrola vodenia psov a dozor nad bezpečnos-
ťou.

2.  Verejné osvetlenie lesoparku.
3.  Spôsob realizácie sadových úprav.
4.  Stanovenie rozsahu a konkrétnej náplne ob-

čianskej vybavenosti a zariadení drobnej archi-
tektúry a spôsob projektovania.

5.  Riešenie dopravnej situácie na priľahlej Brezo-
vej ulici.

Strategické zásady premietajú snahu mestskej 
časti Vrakuňa mať vývojaschopný dokument, kto-
rý bude následne rozpracovaný do konkrétnych 
krokov pre jeho postupné napĺňanie. Finančné 
možnosti sú takisto rozhodujúcim predpokladom 
pre ďalší postup. Mestská časť Vrakuňa trvá na 
nezmenšovaní aktuálnej rozlohy lesoparku a zá-
roveň vyjadruje snahu riešiť majetkoprávne uspo-
riadanie všetkých hodnotených pozemkov pre 
jeho rozšírenie a účelnejšie využitie.

Na základe Uznesenia č. 644/2014 zo dňa 
14. 04. 2014 Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časť Bratislava – Vrakuňa súhlasí so 
spôsobom vyhodnotenia pripomienok uplatne-
ných k návrhu strategických zásad rozvoja vra-
kunského lesoparku pre rekreáciu a oddych 
a žiada Ing. Vladimíra Mráza – prednostu za-
pracovať vyhodnotenie pripomienok do strategic-
kých zásad rozvoja vrakunského lesoparku 
a predložiť konečné znenie dokumentu na roko-
vanie miestneho zastupiteľstva.

Ďalším z bodov na rokovanie bola: Cyklotrasa 
Malý Dunaj – Štúdia realizovateľnosti. Pred-
ložená štúdia dokumentuje predĺženie cyklotrasy 
vedenej po ľavom brehu Malého Dunaja, ktorá je 
ukončená pod cestným mostom pri kruhovom 
 objazde. Cieľom riešenia je predĺžiť cyklotrasu 
o 970 m po ukončenie Ihličnatej ulice a skvalitniť 
verejné priestory priľahlé k cyklotrase a k toku 

Malého Dunaja. Zhotoviteľom štúdie je ATAQ, 
s. r. o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava, autor-
kou projektu je Ing. arch. Angela Hornická, autori-
zovaný architekt, reg. č. 1527 AA, november 

2013. Investorom stavby je Martin Kúšik, Šermír-
ska 1B, 160 00 Praha.

Súčasťou výstavby cyklotrasy je rozšírenie exis-
tujúceho móla pri Ráztočnej ulici s možnosťou 
nalodenia menších lodí pre splavovanie Malého 
Dunaja a doplnenie zariadenia pre rekreáciu 
a oddych (plánovaná je výstavba bufetu/ob-
čerstvenia a osadenie lavičiek). Zároveň sa na-
vrhuje vytvoriť 10 parkovacích miest pre rekrean-
tov – používateľov móla a cyklotrasy alebo dovoz 
lodí k mólu a 3 parkovacích miest pre prevádzku 
bufetu. Na opačnej strane Ráztočnej sa vytvára 
priestor pre ďalšie štyri parkovacie miesta v rámci 
odstavného pruhu. Navrhovaná šírka cyklochod-
níka je 2,5 m, povrch cyklistického chodníka je 
tvorený asfaltovým betónom 40 mm. Okraje chod-
níka sú upravené obrubníkom a v miestach svaži-
tého terénu aj oporným múrom výšky 1,0-2,0 m. 
Problematickou je úprava trasy pri križovaní na-
dzemných vedení technického vybavenia. Križo-
vanie je navrhnuté variantne, prekážky sa navrhu-
jú obísť zúžením trasy alebo mimoúrovňovým kri-
žovaním pomocou mostíkov. Celkové náklady na 
výstavbu sú odhadované vo výške 350 000 EUR.

Čo sa týka majetkovo-právnych vzťahov, pozem-
ky dotknuté výstavbou sú čiastočne vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, čiastočne vo vlastníctve 
 TUBAU, a. s. a veľká časť pozemkov je nevysporia-
daná, LV nie je na pozemky založený.

Miestne zastupiteľstvo svojím uznesením 
č. 511/2013 zo dňa 18. 6. 2013 schválilo príp-
ravu projektov pre podanie žiadostí o NFP 
z OPBK/12013/1.1./12 – ISRMO a zobralo na 
vedomie časový harmonogram prípravy spra-
covania projektov. Zastupiteľstvo týmto uznese-
ním súhlasilo s financovaním prípravy projektov 
z rozpočtu mestskej časti.

Na zasadnutí zastupiteľstva v októbri 2013 bol 
v rámci informačných materiálov zaradený bod, 
ktorý zosumarizoval všetky kroky samosprávy ve-
dúce k úspešnému podaniu projektov.

Miestny úrad v súčinnosti s externým dodávate-
ľom služieb v oblasti verejného obstarávania pri-
pravil súťažné podklady a návrh zmluvy pre prvý 
z podaných projektov – obnovy objektu ZŠ na Ži-
tavskej ul. č. 1, Bratislava – Vrakuňa, ktorý je 
z pohľadu finančného nákladu i rozsahu realizač-

ných prác najnáročnejší.
Súťažné podklady i návrh 

zmluvy boli nastavené tak, aby 
v prípade pridelenia NFP bola 
mestská časť schopná zvlád-
nuť práce na VO, ako i realizá-
ciu projektu v termínoch sta-
novených vyhlasovateľom vý-
zvy. Súťažné podklady i návrh 
zmluvy boli odkonzultované 
na BsK, s právnym poradcom 
starostky, ako i s poslancami 
zastúpenými v komisií ISRMO 
miestnym zastupiteľstvom. 
Súčasťou tohto materiálu je 
časový harmonogram pred-
pokladaných termínov verej-
ných obstarávaní všetkých 

podaných projektov.

Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu
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V slovníku cudzích slov je uvedené 
hrubé násilie, ničenie, surovosť, 
barbarstvo v súvislosti z ničením 
kultúrnych pamiatok. Vandal je 

príslušník starogermánskeho kmeňa. Je 
možné, že na území Vrakune žili predkovia 
starých germánov?

Kde sa obrátite, všade je niečo násilne 
zničené, poškodené. Nejde o opotrebova-
nie materiálu ani vplyv počasia, ale všetko 
okolo nás je zničené len tak z rozkoše, roz-
topaše, nedostatku inej činnosti alebo do-
kazovania si mužnosti, alebo sa tomu po-
vie puberta?

V mladých ľuďoch to vyvoláva pocit ma-
jestátnosti, hrdinstva alebo dôležitosti 
v kolektíve? Na mňa to však pôsobí úboho 
a veľmi plytko. Je táto vlastnosť a stúpajú-
ca agresivita normálna? Mladí ľudia nevy-
jadria svoje potreby, ale prejavujú sa svoj-
ským spôsobom. Viem, že pre nich tu nie 
je veľa možnosti, ale Vrakuňa je viac me-
nej nocľaháreň a za prácou sa dochádza. 
Teenegeri sedia na detských ihriskách, 
lebo športoviská tu nie sú alebo nefungu-
jú. Fajčia a potom z nečinnosti podpália 
smetný kôš. Alebo zničia lavičku. Problém 
je aj v tom, že niektorí starší ľudia si nepra-
jú, aby pod ich oknami boli športoviská,  
lebo ich to ruší. Tak niečo robiť musia. 
Nechcem ich ani ospravedlňovať, ale je 
potrebné s tým niečo robiť.

Z pohľadu pracovníčky miestneho úradu 
je to neustále vynakladanie peňazí do zni-
čených smetných uličných košov, nových 

košov na psie výkaly, ďalších vrecúšok na 
zber psích výkalov, na obnovu lavičiek 
a zničených zariadení na detských ihris-
kách.

Nie, nemôžeme byť k takému javu ľahos-
tajní. Veď takáto mládež rozbíja všetko, čo 
im príde pod ruky. Máme sústavne poško-
dené koše na detských ihriskách, robila sa 

rekonštrukcia lavičiek a nových košov 
z plastu na sídlisku Dolné hony a Obytnom 
súbore Vrakuňa, ako aj lesoparku a vý-
sledkom je, že z košov ostali torzá, niekto-
ré koše z lesoparku sú vhodené aj z betó-
nom do Malého Dunaja, zhorel veľký kon-
tajner na papier pri kostole. Keď nemôžu 
zničiť lavičku, tak ju vytrhnú zo zeme aj 
z betónom, od sprejerov sú zničené fasády 
zateplených bytových domov.

Je veľký problém, z akého materiálu tre-
ba zhotoviť koše, lavičky alebo dosky na 

lavičkách. Už sme vyskúšali železné, tie sa 
ocitajú v zberných surovinách, drevené sú 
polámané, keramické rozkopané, plastové 
podpálene.

Kladiem otázku, či nemáme tieto penia-
ze investovať do niečoho iného, ako do 
smetných košov alebo do lavičiek či do 
detských ihrísk.

Investujeme každý rok do výsadby letni-
čiek, trvaliek nemalé peniaze. Žiaľ, znač-
ná časť z nich bola ukradnutá hneď na 
druhý deň. Ale na našich sídliskách žijú aj 
slušní ľudia, ktorí si zaslúžia mať svoje 
okolie čisté a upravené. Lavičky, na ktoré 
si môžu počas svojich prechádzok aj sad-
núť a poklebetiť si so susedom alebo pria-
teľkou. Oddýchnuť si v lesoparku počas 
letných horúčav, posedieť pri ohnisku 
 alebo s vnúčaťom pri pieskovisku. V roku 
2009 sme rekonštruovali lesopark za 
32 955 EUR. Je to slušná čiastka. Nové 
lavičky pri ohnisku, nové sedačky pri oh-
nisku, nové ohnisko na opekačku, oprave-
né oporné múriky, nové lavičky okolo pies-
koviska aj z bráničkou aby sa tam nedo-
stali psi, vyhrabáva sa piesok a dováža sa 
nový, nové smetné koše a ďalších 25 ks 
nových lavičiek. Po 5-tich rokoch to vyzerá 
úplne inak, a to zhorený smetný kôš, z kto-
rého ostala len železná konštrukcia.

Na záver: nebuďme ľahostajní voči tomu, 
čo sa okolo nás deje . Máme požiadavky, 
ale aj povinnosť voči svojmu prostrediu, 
v ktorom žijeme a ešte žiť slušne chceme. 
Urobme niečo preto a buďme svojim de-
ťom a vnukov príkladom. Kritizovať je jed-
noduché, ale treba urobiť aj niečo pozitív-
ne.

Mgr. Oľga Dolhá
Referent životného prostredia

Vandalizmus – často skloňované slovo
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ZBER 
STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 17. mája 2014 obyvateľom

Vrakune bezplatne odvezieme

nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú 

recykláciu.

AKO NA TO?

1.  Najneskôr do 14. mája 2014 kontaktujte Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:

 -  počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4020 4824

 -  non-stop e-mailom: dolha@vrakuna.sk

2. Nahláste nasledovné údaje:

 -  druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť

 -  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, 

z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3.  V deň zberu 17. mája 2014 do 8:00 hod. ráno vyložte 

elektroodpad do vchodu paneláka resp. za bránu 

rodinného domu. Nevykladajte ho na ulicu alebo k ceste. 

V prípade, že elektroodpad vyložíte von, zoberú ho 

nelegálny zberači. Tí ho neodborne rozoberú, nepredajné 

komponenty odhodia a vytvoria čierne skládky vo vašom 

okolí.

Ďakujeme, že nám v priebehu dňa umožníte vstup do týchto 

priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo 

všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame 

z bytov, pivníc či povál.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Bratislava

VÝZVA
Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca 

elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie 
v súlade so Zákonom

č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov

v y z ý v a
všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa 
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia 
v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie 
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť 
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej 
sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 
Z. z. v platnom znení.

Rez živých konárov listnatých drevín 
s priemerom viac ako 5 cm je možné realizovať 

od 1.4. do 30.9. s výnimkou obdobia tvorby 
nových listov.

Výruby drevín v období vegetačného pokoja
od 1.10. do 31.3. príslušného roku.

Súčasne ošetrovanie a udržiavanie drevín sa 
vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu 
chránených živočíchov, najmä hniezdiacich 

vtákov.

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME, ŽE VLASTNÍK, KTORÝ 
CHCE VÝRUB USKUTOČNIŤ, JE POVINNÝ TÚTO 
SKUTOČNOSŤ VOPRED OZNÁMIŤ ORGÁNU OCHRANY 
PRÍRODY V PÔSOBNOSTI OKRESNÉHO ÚRADU 
BRATISLAVA, ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE, ODDELENIE OCHRANY PRÍRODY 
A VYBRANÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 
PRACOVISKO KARLOVESKÁ 2, 842 33 BRATISLAVA.

Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče 
(fény, holiace strojčeky apod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu 

putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva 
k ochrane životného prostredia.

UPOZORNENIE
pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zá-
roveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblí-
žili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, 
a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
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Centrum detskej tvorivosti vyhlásilo 
výtvarnú súťaž, do ktorej sa zapojilo 

vyše 50 detí miestnych materských 
a základných škôl.

S výstavou komiksov a výberom tých 
najlepších prác nám pomohla miestna 
knižnica. Čitatelia svojimi hlasmi rozhod-
li nasledovne:

V kategórii materských škôl sa
na 1. mieste umiestnila Veronika z MŠ 
Kríková,
na 2. mieste skončila Dominika Káclová 
z MŠ Kaméliová
a na 3. mieste trieda Včielok z MŠ Kamé-
liová.

V kategórii základných škôl bolo 
umiestnenie nasledovné:
1. miesto –  Dávidko Martvoň zo ZŠ Raj-

čianska
2. miesto –  Tamarka Rybárová zo ZŠ 

Rajčianska, Victoria Ballová 
zo ZŠ Rajčianska

3. miesto –  Zuzana Kohútová zo ZŠ Že-
lezničná, Diana Czajová zo 
ZŠ Železničná

Odovzdanie cien prebehlo v miestnej 
knižnici pri príležitosti 20. výročia jej za-

loženia. Ocenení si mali možnosť vypo-
čuť básne v podaní členov dramatického 
krúžku Deka, krásne zahrané tóny žiaka 
gitarového krúžku a pochutnať si na pun-
čovej torte.

Všetkým víťazom blahoželáme!

Mgr. Tatiana Čechová

V našej mestskej časti sa tvorivo žije. 
Členovia detského bábkového krúžku 

Rarášok si pod vedením svojho umelecké-
ho vedúceho Jozefa Holeka pripravili zá-
bavnú rozprávku „Chyťte vlka!“ a predvied-
li ju pred nadšeným publikom. Predškoláci 
z materskej školy na Kríkovej ulici ani ne-

dýchali od napätia, keď sa na scéne zjavil 
sivý vlk. Rozprávka ich tak upútala, že na 
detských tváričkách obavy rýchlo vystrie-
dalo prekvapenie či smiech.

Ďakujeme malým hercom za úžasne od-
vedený výkon!

Mgr. Tatiana Čechová

Z rozprávky do rozprávky

Víťazi najlepších komiksov si 
pochutnávali na punčovej torte

Ešte začiatkom apríla sme v našom cen-
tre zorganizovali besedu s pani Donto-

vou. Tá žiakom zo školského klubu na ZŠ 
Žitavská priblížila regionálne tradície ob-
dobia Veľkej noci.

Deti si spolu s lektorkou pripomenuli ľu-
dové piesne, pochovávali basu a vyskúšali 
tradičný čepiec. Výroba veľkonočných kve-
tov žiakov veľmi zaujala.

Mgr. Tatiana Čechová

Veľkonočné tradície

Posledné dva mesiace sa v našom cen-
tre tvorivosti niesli v znamení tvorivých 

keramických dielní. Panie učiteľky vrelo 
privítali možnosť navštíviť so svojimi žiak-
mi našu dielňu, v ktorej vznikli nádherné 
diela. Len za týchto pár týždňov nás navští-
vilo vyše 435 detí, ktoré sa naučili zručne 
pracovať s hlinou. Po oglazovaní a vypále-
ní si deti domov odniesli vlastnoručne vy-
robené veľkonočné vajíčka, srdiečka či 
kvietky pre mamičky.

Mgr. Tatiana Čechová

Tvorivé keramické 
dielne
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Naša veľká výtvarná súťaž pre malých au-
torov Farebná stopa 2014 bola jej od-

borným vyhodnotením ukončená. Tu sú naj-
zaujímavejšie informácie a postrehy, ktoré 
sme zachytili počas jej trvania a zverejňuje-
me výsledky tohto súboja.

•  I. ročníka 2014 sa zúčastnilo 56 detí z 8 
materských škôl Bratislavy (MŠ Bulíkova, 
MŠ Gessayova, MŠ Haburská, MŠ Hni-
lecká, MŠ Kaméliová, MŠ Röntgenová, 
MŠ Šíravská, MŠ Turnianska).

•  Autori najčastejšie využívali techniku 
maľby temperou, pastelom, vodovou far-
bou, kresbu perom, ceruzou, kombinova-
né techniky, koláže, priestorovú tvorbu – 
prácu s materiálom.

•  Najčastejšie stvárňovanou témou bola 
rodina, zvieratá, priatelia, voľný čas, roz-
právky, okolie, Vianoce a tekvicové sláv-
nosti.

•  Prevahu tvorili farebné práce.
•  Spolu sa zúčastnilo 56 detí vo veku od 

3 do 6 rokov. Najpočetnejšou skupinou 
boli 5-ročné deti s počtom 24.

  4 – ročné deti boli v počte 16 a 6 – ročné 
deti v počte 15.

•  Najmladším a jediným takýmto účastní-
kom súťaže bol 3 – ročný chlapček.

•  Dievčat sa zúčastnilo 35.
•  Chlapcov sa zúčastnilo 21.

Diplomy a ceny získali:
•  Najzaujímavejšia práca – 4 a pol ročný 

Lea Koyša a jeho práca s názvom Z roz-
právky do rozprávky z MŠ Haburskej 
a 5 ročný Lukáško Šabo s prácou Veselé 
tekvice z MŠ Bulíkovej.

•  Najdiskutabilnejšia práca – Leo Koyš 
s názvom Deti stretli vlka z MŠ Habur-
skej.

•  Najdetailnejšie prepracovaná práca – 
4 – ročný Jakubko Ficko s názvom S ot-
com na parkovisku z MŠ Bulíkovej .

•   Najemotívnejšia práca – 
4 a pol ročná Ninka Molnáro-
vá z MŠ Hnileckej,

     5 – ročný Oliver Porubec s náz-
vom Požiarnik z MŠ Bulíkovej 
a 5 – ročná Zara Ščasná s náz-
vom Na lúke z MŠ Gessayovej.

•   Najveselšia práca – 3 ročný 
Samko Gregor s názvom Na 
parkovisku, tiež z MŠ Bulíko-
vej.

PaedDr. Iveta Martinkovičová
ZŠ Železničná

Medzi žiakov ZŠ Žitavská 1 vo Vrakuni 
ešte v marci zavítali: spisovateľ Tomáš 

Janovic a Marián Gavenda, režisér Juraj 
 Lihosit, herečka Monika Hassová, spisova-
teľka Libuša Friedová, Marta Šurinová 
a Mária Vrkoslavová – Ševčíková, poetka 
Maja Kadlečíková, prekladateľka Alica 

 Kulihová, ilustrátori Juraj Martiška a Miro 
 Regitko, vedúca sekretariátu BIB Viera 
Anoškinová a vydavateľstvo Perfekt.

V priebehu doobedia prebiehali so zúčast-
nenými besedy v komornej atmosfére nád-
herne vyzdobených tried. Žiaci si pre svojich 
hostí pripravili krátke ukážky z ich kníh, či už 
v podobe hraných scénok alebo čítania príbe-
hov a tiež veľa zvedavých otázok. V prípade 
pani Márie Vrkoslavovej-Ševčíkovej sme mali 
tú česť, že jej knižka Život na štyroch labkách 
bola uvedená do života práve na našej škole 
aj v prítomnosti jej hlavného hrdinu – čokolá-
dového kokeršpaniela Gordona. Po besedách 
sa všetci presunuli do školskej jedálne, kde 
bola pripravená veľkolepá autogramiáda. Vy-
davateľstvo Perfekt prinieslo rôzne knihy 
a časopis Fifík, ktoré si žiaci mohli zakúpiť 

a dať si podpísať autorom. Autori podpisovali, 
ilustrátori zasa kreslili. Rozžiarené detské tvá-
re nielen tých malých, ale aj starších svedčili 
o tom, že stretnutie s ich obľúbeným spisova-
teľom, ilustrátorom alebo s „Bambuľkou“ je 
pre nich skutočným zážitkom.

Rozlúčiť sa s našimi hosťami bolo skutočne 
ťažké. Čas strávený v ich spoločnosti rýchlo 
utiekol. O rok sa však znova stretneme už pri 
III. ročníku. Opäť sa nám podaril úžasný pro-
jekt, ktorým sme chceli formou zážitkového 
učenia priviesť našich žiakov k čítaniu.

V neposlednom rade ďakujeme vydavateľ-
stvu Perfekt, hlavne pani Magdalénke Gocní-
kovej, vďaka ktorej sme sa mohli stretnúť 
s toľkými milými a zaujímavými hosťami.

Mgr. Renáta Matúšková
ZŠ Žitavská

Ešte v marci siedmaci našej školy prezen-
tovali svoje projekty z fyziky na tému 

 METEOROLOGICKÁ BÚDKA. Viacčlenné sku-
piny vytvorili jednoduché meteorologické 
búdky. Žiaci vlastnoručne vytvorili prístroje 
ako ukazovateľ smeru veta, anemometer – 
prístroj na určenie rýchlosti vetra, zrážkomer, 
lapač nečistôt, nádobu na teplomer...

Meteorologické búdky sme umiestnili na 
školskom dvore. Žiaci zaznamenávali poča-
sie na základe pozorovaní a meraní vlastno-
ručne vyrobených prístrojov. Rozmiestnené 
meteorologické stanice zaujali nielen ostat-
ných žiakov našej školy, ale aj náhodných 
okoloidúcich.

Mgr. Tatiana Mičáňová, ZŠ Rajčianska

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre škôlkarov: 
Farebná stopa

Meteorologické búdky 
na školskom dvore

II. ročník projektu „Tajuplná krajina Rozprávkovo“

Hlavné ceny výtvarnej súťaže Farebná stopa 
boli udelené:

Cena pedagógov ZŠ
Priezvisko 
a meno autora

Vek 
autora

Názov práce Materská škola

Česneková Sandra 4 roky Sýkorka MŠ Gessayova
Šabo Lukáš 5 rokov Veselé tekvice MŠ Bulíkova

Cena psychológov ZŠ
Reháková Simonka 6 rokov MŠ Kaméliová
Rusková Klára 6 rokov Bratislavský hrad MŠ Röntgenová

Cena výtvarníkov VŠ
Česneková Sandra 4 roky Sýkorka MŠ Gessayova
Šabo Lukáš 5 rokov Veselé tekvice MŠ Bulíkova
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Zo života škôl

„To je v mojom živote najšťastnejší deň“, 
citujem výrok jedného tretiaka. Tento naj-
šťastnejší deň v jeho živote sa radil na 
4. „najšťastnejšie miesto“ po jeho narode-
ninách, Vianociach, kúpaní sa v Maďarsku 
a teraz táto bombová hodina matematiky. 
Čo krajšie a výstižnejšie môžeme povedať, 
ak chceme hodnotiť deň strávený vo vzde-

lávacom laboratóriu a v objatí najlepšieho, 
čo z učiacej techniky môžeme mať. Table-
ty, dotykové počítače, x-boxy... A ešte de-
siata strávená v rýchlom občerstvení, to 
len umocnilo neskutočný zážitok z pozná-
vania. My učitelia sme radi, že sme tento 
zážitok mohli deťom sprostredkovať.

PaedDr.Iveta Martinkovičová

Bomba matika v EDULABE

Žiaci ZŠ Rajčianska radi počítajú zaují-
mavé a neštandardné úlohy. My ich 

podporujeme v rozvoji kritického myslenia, 
rozvíjame ich tvorivosť, logické myslenie 
a ponúkame im možnosti zapojenia sa do 
rôznych súťaží. V tomto školskom roku sa 
naši žiaci zúčastnili na viacerých matema-
tických súťažiach napr.: Pytagoriáda, Mate-
matická olympiáda, Klokan, Matboj, Náboj, 
Všetkovedko, Komparo. Naši žiaci riešia 
korešpondenčné semináre Maksík, Maks, 
Riešky a Korešpondenčný seminár Novoh-
radská. Najbližšie sa tešíme na Pikopretek, 
kde posielame tímy každého ročníka 
II. stupňa.

Pre piatakov pripravili pani učiteľky dvoj-
týždňovú piatackú súťaž ALGOPRETEK za-
meranú na delenie. Piataci sa s nadšením 
pustili do súťaženia a každý chcel byť prvý 
a to nielen kvôli sladkej odmene. Súťaž spo-
číva v riešení úloh na delenie v postupnej 
náročnosti, ale dôležité je aj taktizovanie 
a postupovanie v rámci úrovní. Deti si ani 
neuvedomujú, že si utvrdzujú učivo, ktoré 

sa naučili. Príprava Algopreteku je pre pani 
učiteľky náročná, ale radosť žiaka z úspe-
chu je najkrajšia odmena pre obe strany.

Veľmi nás tešia aj úspechy našich žiakov 
na matematických súťažiach. Nedá nám ne-
spomenúť 2. a 7. miesto v Matematickej 
olympiáde v obvodnom kole v kategórii Z5.

Máme sedem úspešných riešiteľov Pytago-
riády obvodného kola – z toho dve tretie 
miesta v kategórii Z5 a Z6. (Pozn.: obvod je 
celý okres Bratislava II)

Žiaci, ktorí majú radi matematiku, sa môžu 
rozvíjať aj týmto smerom a preto na Základ-
nej škole Rajčianska ponúkame novinku pre 
budúcich piatakov, ktorí radi počítajú, riešia 
neštandardné úlohy a radi by chodili do ma-
tematickej triedy.

V školskom roku 2014-2015 otvárame 
v 5. ročníku triedu so zameraním na matemati-
ku. Ak máte doma „Vševedka“, neváhajte! Bliž-
šie informácie o prihlásení dieťaťa a o pod-
mienkach prijatia do matematickej triedy náj-
dete na www.zsraba.edu.sk.

PaedDr. Tatiana Mičáňová

Matematiku máme radi a darí sa nám... „Strom pomoci a jeho plody“ je jedna 
z aktivít organizácie Pomoc ohroze-

ným deťom. Prináša informácie o probléme 
domáceho násilia a zlého zaobchádzania 
s deťmi. Jeho prostredníctvom sa tieto dôle-
žité informácie dostávajú k deťom. Strom 
chodí zo školy na školu. Prešiel už celú Petr-
žalku aj Ružinov a teraz je v našej škole na 
ZŠ Rajčianska. Žiaci si môžu na „Strome po-
moci“ nájsť rôzne odkazy súvisiace s domá-
cim násilím, ako aj odkazy na ľudí, ktorých 
môžu vo svojom okolí požiadať o pomoc. 
V búdkach na strome sú letáčiky, ktoré si 
môžu vziať a prečítať. Tiež v nich nájdu kon-
takty na organizácie, ktoré sú ochotné ich 
vypočuť a pomôcť im. V spodnej časti „Stro-
mu pomoci“ je schránka dôvery, kam môžu 
vhadzovať svoje otázky a postrehy. Schránku 
dôvery otvárajú iba odborníci, nemusia sa 
báť, že by ich otázku čítal alebo videl niekto 
z našej školy.

RNDr.Dana Hoffmannová
ZŠ Rajčianska

Strom pomoci 
už aj u nás!

Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej 
hry EKOHRA a zbierali sme PET fľaše. Za-

pojili sa všetky triedy aj vyučujúci. Spoločne 
sme vyzbierali 18 945 PET fliaš, ale aj 
napriek tomuto vysokému počtu to nestačilo 
na umiestnenie na prvých siedmych prieč-
kach v konkurencii so školami z celého Slo-
venska. Ihrisko sme síce nevyhrali, ale naši 
najaktívnejší zberači boli odmenení v rámci 
našej školy.

Rada školy odmenila tri najaktívnejšie 
triedy:
•  1. miesto zaslúžene patrí 1.C, ktorá 

nazbierala 2 385 fliaš a dostala okrem 
peňažnej odmeny 150 € aj tortu od pani 
riaditeľky, ktorú upiekla p. učiteľka Mar-
tinkovičová.

•  2. miesto získala trieda 3.B s počtom 
fliaš 1 289 a dostala 100 €.

•  Na 3. mieste sa umiestnila trieda 2.B 
s počtom fliaš 1 224 a dostala 50 €.

Triedy môžu peniaze použiť na výlet, školu 
v prírode, prípadne nákup pomôcok... Počet 
všetkých nazbieraných fliaš na našej škole je 
zobrazený v grafe. Výhercom blahoželáme. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a po-
mohli nazbierať čo najviac PET fliaš. Veľké 
ďakujem patrí žiačkam 7. B triedy za zodpo-
vedný prístup a pomoc pri realizácii súťaže.

PaedDr. T. Mičáňová, ZŠ Rajčianska

Súťaž EKOHRA
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V marci, mesiaci knihy, sa každoročne koná 
milá slávnosť – vyhodnotenie najaktívnej-

ších čitateľov za minulý rok. Tento rok sme mali 
túto udalosť doplnenú aj 20. výročím založenia 
našej Miestnej knižnice Bratislava – Vrakuňa.

Pozvanie prijali nielen deti – víťazi kategórie 
do 10 a nad 10 rokov, ale tento rok sme si poz-
vali aj najlepšieho čitateľa z radov dospelých 
a našich vekovo najstarších čitateľov, ktorí 
našu knižnicu už roky navštevujú. Úvodné slo-
vo patrilo malej histórii našej knižnice, kde 
sme našich návštevníkov oboznámili, čo všet-
ko sa v knižnici dialo od roku 1994 a akými 
ďalšími cestičkami plánujeme ísť. Spomenuli 
sme nielen našu knihovnícku činnosť, ale aj tú 
na poli kultúry a osvety. Knižnica je centrom 
aktivít pre miestne základné či materské školy, 
organizujeme pre ne literárne súťaže, besedy 
či informačné dni. Pre verejnosť sa nám nedáv-
no podarilo zrealizovať premietanie filmov pri-
hlásených na Festival horských filmov, z kto-
rých jeden je zaradený už aj v medzinárodnej 
súťaži, či besedu s úspešnými slovenskými au-
torkami.

Slávnosť nám prišli obohatiť kultúrnym prog-
ram lektor hry na gitaru Tomáš Vana so svojím 
žiakom Tomáškom Galambošom. Hovorené 
slovo sme potom odovzdali našim malým „her-
com“ – deťom navštevujúcim divadelný krúžok 
DeKa pod vedením Mgr. Tatiany Čechovej. 
Timi, Emka, Kajka a Aďka nám predniesli bás-
ničky. Naša milá slávnosť pokračovala poďako-
vaním Mgr. Marty Kunovej, vedúcej Oddelenia 
školstva, kultúry a športu, zakladateľke našej 
miestnej knižnice a jej dlhoročnej pracovníčke 
Jarmile Feketeovej. Pani Feketeová si z jej rúk 
prevzala nielen krásnu kyticu, ale aj poďakova-
nie od Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za 
jej dlhoročnú prácu na poli kultúry. Najaktívnej-
šími čitateľmi za rok 2013 sa stali tieto deti:

Čitatelia 
do 10 rokov

Počet 
prečítaných kníh Umiestnenie

Bacigálová Denisa 44 1.
Mičáň Jozef 41 2.

Šumšalová Terézia 37 3.
Kobza Lukáš 37 3.

Čitatelia 
nad 10 rokov

Počet 
prečítaných kníh Umiestnenie

Ondrejková Vanessa 106 1.
Fábryová Mária 93 2.

Burdová Barbora 67 3.

Najaktívnejším čitateľom z radov dospelých 
sa stala Anna Kuchtová, ktorá za rok prečíta-
la 634 kníh. Zároveň jej touto cestou ďakuje-
me za milé slová o našej práci v knižnici. Tento 
rok sme okrem tradičných knižných darov odo-
vzdávali aj darčekový bonus – členské na bu-
dúci rok zadarmo, ktoré obdržali nielen všetky 
víťazné deti, ale i dospelí, ktorí boli našimi naj-
staršími čitateľmi: panie Irena Janáková, 
Alžbeta Smolíčková, Magda Hercegová 
a pán František Randuch.

Okrem vyhodnotenia čitateľov sme mali 
v spolupráci s Centrom detskej tvorivosti aj vy-
hodnotenie výtvarnej komiksovej súťaže. Po 
odovzdaní všetkých cien nasledovalo pohoste-
nie. Na všetkých čakala sladká odmena vo for-
me zákuskov, pre dospelých posedenie pri 
káve či čaji.

My, knihovníčky Miestnej knižnice Bratislava 
– Vrakuňa, by sme radi poďakovali všetkým 
našim čitateľom, ktorí do našej knižnice cho-
dia, využívajú naše služby a šíria naše dobré 
meno. Len vďaka vám sa nám darí šíriť kultúru 
a písané slovo medzi nás všetkých.

Alena Stanová

Zaujalo nás
Vyhodnotenie Najaktívnejšieho čitateľa za rok 2013

20. výročie založenia knižnice
Beseda
s prekladateľkou
detských kníh

Apríl bol časom stretnutia našich školákov 
zo Žitavskej a Rajčianskej školy s prekla-

dateľkou kníh pre mládež – Mgr. Janou Vlaši-
čovou, ktorá nám prišla porozprávať o svojej 
veľmi zaujímavej profesii. Pani Vlašičová pô-
vodne vyštudovala liečebnú pedagogiku, ale 
po skončení školy sa rozhodla doplniť si štát-
nicu aj z prekladateľstva a hneď po jej absol-
vovaní sa jej podarilo spolupracovať s vyda-
vateľstvom Slovart, ktoré jej ponúka na pre-
klad väčšinou knihy pre mládež, ale vo svo-
jom zábere má aj odborné knihy pre širšiu 
verejnosť. A práve o svojej práci nám poroz-
právala od základov – ako sa pracuje s tex-
tom, ako kniha prechádza viacerými korektú-
rami, ako sa diskutuje o jej názve, aby bol 
“chytľavý“, ako sa polemizuje nad slovíčka-
mi. Veď preklad knihy – od jej prvého dotyku 
až po vydanie v slovenskom jazyku – je na-
ozaj tímová a dlhodobá práca. A ako potvrdi-
la pani prekladateľka, má šťastie na dobrých 
tímových spolupracovníkov. Pri otázke, či už 
nejaký preklad odmietla sa len milo usmiala 
a povedala, že dostáva do rúk len kvalitné 
knihy na preklad. Deti prekvapila rôzna škála 
práce s knihou, kým sa dostáva na pulty 
kníhkupectiev.

Pani Mgr. Jana Vlašičová nám ukázala, že 
sny sa dajú plniť kedykoľvek. Aj pri rodine, kto-
rá je jej oporou, pri deťoch, ktoré sú jej prvými 
detskými čitateľmi a ktoré jej pomáhajú nájsť 
tie správne slovíčka pri prekladoch. Nie každý 
môže povedať, že rád robí svoje povolanie – 
ale pani prekladateľka je toho príkladom! Ona 
svoju prácu doslova miluje! A práve to možno 
naše deti povzbudilo, aby sa venovali možno 
menej príjemným veciam (výučbe cudzieho 
jazyka), ale možno práve svojmu vysnívané-
mu povolaniu.

Touto cestou by sme chceli poďakovať pani 
Mgr. Jane Vlašičovej za jej veľkorysý prínos 
na poli kultúry vo Vrakuni. Svoju účasť na be-
sede prijala bez nároku na honorár a stará 
sa tiež o rast nášho knižničného fondu – kaž-
dá novšia detská kniha, ktorú preložila, je jej 
osobným darom našej knižnici. Vďaka Vám 
za to!

Alena Stanová

Spomíname, spomínate?!

14. 1. 1994 sa Vrakuňa dočkala po 10 rokoch otvorenia knižnice. Teda 
bolo to presne 20 rokov. Bola to veľká sláva. Myslím, že to bola prvá 
knižnica na Slovensku otvorená v zrušenej krčme.

Bola som v nej knihovníčkou 17 rokov. Už v prvom roku nás vyhľada-
lo vyše 1000 čitateľov. Najväčšiu radosť som mala z toho množstva 
ľudí, ale nezabudnem, keď mama zapísala dve sestry, Aničku a Marien-
ku, dvoj a trojročné. S akou radosťou prišli k výpožičnému pultu, pri 
ktorom im ledva hlavičky trčali a vykladali preukazy s prečítanými kni-
hami. Čítali im ich doma všetci!

Knižnicu som pripravovala na otvorenie mesiac – december až január, 
s pomocou mojich rodinných príslušníkov a jedného mládenca. Zariaďo-
vala som ju s obrovskou radosťou. S mamou som šila záclony a závesy, 
zariaďovala kobercami a nábytkom. Bolo treba vyložiť tri nákladné 
autá s cca. 25 000 knihami, zabalenými v balíkoch a previazaných špa-
gátom. Vložiť toto množstvo podľa knihovníckych pravidiel bolo únav-
né, ale tešila som sa ako z vlastného dieťaťa.

Knižnica za môjho pôsobenia reprezentovala Vrakuňu dôstojne na 
všetkých dostupných knihovníckych súťažiach v rámci celej Bratisla-
vy.

Venovala som tejto knižnici 17 rokov mojej knihovníckej praxe.
Spomínam na túto dobu veľmi rada, spolu s mnohými bývalými čita-

teľmi. 20 rokov jednej knižnice v dnešnej dobe stojí za spomienku.

Jarmila Feketeová, knihovníčka
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Aktivity mestskej časti 

V rámci osláv Dňa učiteľov pán zástup-
ca starostky Ing. Ladislav Kugler, pred-
nosta Ing. Vladimír Mráz a Mgr. Marta 

Kunová zo školského úradu odovzdali 
31. marca 2014 ocenenie piatim pedagogic-
kým pracovníkom zo základných a mater-
ských škôl v MČ Bratislava – Vrakuňa.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tra-
dične pripomíname odkaz velikána pedago-
giky J. A. Komenského. Vraciame sa po stá-
ročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajú-
cemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd 
po ľudskosti, láske a obetavosti.

Dobrý pedagóg, to nie je povolanie na pár 
rokov – to je poslanie na celý život. Byť učite-

ľom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmys-
le obetovať celý svoj život deťom, žiakom, ško-
le. Prácu učiteľa si však vieme oceniť až keď 
dospejeme. Spomenieme si na pohladenie 
pani učiteľky v materskej škole, ktorá suplo-
vala mamu. Spomenieme si na pani učiteľku, 
ktorá nás trpezlivo učila čítať a písať a otvorila 
nám tak cestu k poznávaniu. Spomenieme si 
na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí nám 
pomohli vniknúť do tajov matematiky, pozna-
nia prírodných zákonov, nádhery literatúry 
a naučili nás spievať a športovať.

Ocenenie prijali:
RNDr. Jana Weisová, ZŠ Žitavská 1
Ing. Mária Jakúbeková, ZŠ Rajčianska 3

Elena Nevláčilová, ZŠ Železničná 14
Tatiana Tomašechová, MŠ Kríková 20
Elena Mazániková, MŠ Kaméliová 10

Zároveň chceme využiť tento priestor, aby 
sme sa poďakovali aj všetkým ostatným pe-
dagógom za zodpovednú a namáhavú prá-
cu, ktorí v školách odovzdávajú našim de-
ťom to najlepšie, čo v nich je a pridali kytič-
ku slov – akými sú tolerancia, láska, pevné 
zdravie a radosť z úspechov svojich žiakov, 
ktoré by mali spríjemniť každodenný život 
učiteľa.

Mgr. Marta Kunová
Školský úrad

Ocenenie pedagogických pracovníkov pri príležitosti Dňa učiteľov 2014

Viaczdrojové financovanie školstva
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 

má od 1. 7. 2002 v zriaďovateľskej 
pôsobnosti päť právnych subjektov, 

a to tri základné školy ZŠ Rajčianska 3, ZŠ 
Žitavská 1 a ZŠ Železničná 14, ktoré spadajú 
do rámca prenesených kompetencií a dve 
materské školy MŠ Kaméliová 10 a MŠ Krí-
ková 20 s elokovanými triedami v MŠ Šírav-
ská a MŠ Hnilecká. Do originálnych kompe-
tencií spadajú materské školy, školské kluby 
a školské jedálne.

Základné školy majú vo svojej pôsobnosti 
prevádzku školských klubov detí a školských 
jedální. Školské jedálne boli delimitované 
právnym subjektom po zrušení Strediska slu-
žieb škole Bratislava II od 1. 3. 2003.

Mestská časť vynakladá ročne na prevádz-
ku týchto školských zariadení 3,3 mil. EUR. 
Ide o viaczdrojové financovanie škôl.

a) Najväčšiu časť predstavujú normatív-
ne prostriedky, ktoré sú rozdeľované 
Ministerstvom školstva SR na mzdy 
a prevádzku základných škôl. Ich výška sú-
visí s počtom žiakov zapísaných v týchto ško-
lách k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho 
roka. Pre rok 2014 sú pridelené normatívne 
prostriedky na 1 408 žiakov základných škôl.

Normatívne prostriedky v čiastke 1 865 tis. 
EUR v roku 2013 boli určené na osobný nor-
matív, .t.j. na mzdy a odvody pedagogických 
pracovníkov a prevádzkový normatív na ply-
nulý chod a prevádzku školy. Najväčší podiel 
v ňom majú všetky druhy energií. Ostatné 
prevádzkové náklady sa používajú na plynulý 
chod výchovnovzdelávacieho procesu, napr. 
výmenu učebných a didaktických pomôcok. 
Sčasti je riešená aj údržba školy, napr. výme-
na parkiet v telocvični, výmenu svietidiel 
a najnutnejšie opravy.

Okrem toho Ministerstvo školstva SR po-
skytuje aj nenormatívne prostriedky , a to na 
vzdelávacie poukazy, na deti predškolského 
veku v materských školách a na žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.

Vzdelávacie poukazy sme mali v roku 2013 
k dispozícii vo výške 39 022 EUR, používajú 
sa na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu mimo vyučovania, t.j. odmeny za 
krúžky, ktoré vykonávajú pedagógovia po 
skončení vyučovania.

Príspevok na vzdelávanie detí v predškol-
skom veku bol poskytnutý vo výške 24 345 
EUR na 90 detí predškolského veku v šty-
roch škôlkach, financuje sa z neho spotreb-
ný materiál, knihy, časopisy, výchovnovzdelá-
vací proces, prípadne odmena pedagogic-
kých pracovníkov zabezpečujúcich predškol-
skú výchovu.

Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia (600 EUR) na dofinanco-
vanie učebných pomôcok a príspevok na 
stravovanie (2 027 EUR).

b) Druhou najvýznamnejšou zložkou fi-
nancovania je časť príjmov z dane z príj-
mov FO zo štátneho rozpočtu, ktorú mes-
tská časť dostáva na všetky samospráv-
ne funkcie. Jej časť sa používa na financova-
nie tzv. originálnych kompetencií v školstve, 
čo predstavuje cca 46 %. Z prerozdelených 
príjmov z magistrátu hl. m. SR Bratislavy to 
predstavuje čiastku 1 058 tis. EUR v roku 
2013. Na financovanie má mestská časť pri-
jaté všeobecne záväzne nariadenie, kde je 
stanovený ročný príspevok na žiaka v škol-
skom klube, v školskej jedálni a v materskej 
škole, v zmysle neho sa poskytuje mesačne 
finančná čiastka na financovanie subjektov.

Celkové výdavky školských klubov sú cca 
259 tis. EUR, školských jedální 182 tis. EUR 
a materských škôl 870 tis. EUR.

V roku 2013 bolo 5 %-né zvýšenie platov 
v týchto originálnych kompetenciách dofi-
nancované účelovou dotáciou zo štátneho 
rozpočtu v čiastke 40 tis. EUR. Ďalšie roky 
majú ročný nárast platov vykryť zo svojich 
príjmov samotné obce.

c) Ďalšou zložkou sú príjmy vyberané škola-
mi, ktoré zriaďovateľ ponecháva školám v pl-

nej výške na dofinancovanie ich prevádzko-
vých potrieb v školskom klube, školskej je-
dálni alebo v materskej škole. Konkrétne:

-  Z prenájmov – napr. krátkodobých pre-
nájmov telocviční, prípadne z dlhodo-
bých prenájmov voľných kapacít budov, 
prípadne bytov v objektoch (34 tis EUR).

-  Z poplatkov od rodičov. V školskom klube 
je stanovený mesačný poplatok 13,56 
EUR za žiaka v školskom klube. Celkovo 
navštevovalo školský klub 632 žiakov. 
V materských školách je stanovený me-
sačný poplatok 15,98 EUR za dieťa ok-
rem 90- tich predškolákov, v materských 
školách máme umiestnených 450 detí. 
Celkovo je príjem za poplatky od rodičov 
126 tis. EUR.

-  Za stravné – ide o vybrané príjmy za časť 
réžie od zamestnancov, prípadných cu-
dzích stravníkov a od rodičov stravujú-
cich sa detí 2 EUR mesačne od 1. 1. 
2013.

-  Mimorozpočtové zdroje – dobropisy, 
granty a pod.

Mestská časť každoročne vyčleňuje pros-
triedky z rozpočtu na udržiavanie objektov 
škôl v prevádzkyschopnom stave. V minu-
lých rokov bola veľkou investíciou výmena 
okien vo všetkých objektoch, vyregulovanie 
tepla všade okrem jedného objektu. V roku 
2014 plánuje mestská časť použiť aj cudzie 
zdroje zas na zlepšenie stavu objektov škol-
ských zariadení. Okrem toho každoročne sa 
riešia havarijné stavy s únikom vody, kanali-
záciou a podobne.

Pretrvávajúcim problémom naďalej ostáva-
jú nevyhovujúce hygienické zariadenia, re-
konštrukcia elektrických rozvodov, výmena 
poškodenej podlahy v triedach a na chod-
bách, výmena zastaralého strojnotechnolo-
gického vybavenia školských jedálni.

Ing. Drahomíra Kňažníková
Vedúca ekonomického oddelenia 

MČ Vrakuňa
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Aktuálne

Nadviažem na januáro-
vé číslo Vra kunských 
novín, v ktorom boli 

spomenuté dôvody a mož-
nosti realizácie prestavby 
Domu smútku na cintoríne 
Stará Vrakuňa. 

V rozpočte hlavného mesta 
Slovenskej republiky Brati-
slavy na rok 2014, ktorý bol 

schválený mestským zastupiteľstvom, sú viaza-
né finančné prostriedky na prestavbu Domu 
smútku vo výške 40 000 EUR. V rámci I. zmeny 
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
na rok 2014 vrakunskí poslanci schválili po-
skytnutie kapitá lovej dotácie na Dom 
smútku vo výške 10 000 EUR. Ďalšie 
finančné prostriedky, tiež vo výške 10 
000 EUR, prisľúbil JUDr. Miloslav Hrá-
dek, riaditeľ Marianumu z rozpočtu 
tejto príspevkovej organizácie. Na zá-
klade článku uvedeného v januáro-
vom čísle Vrakunských novín sa ozvali 
niektorí vrakunčania, že by dobrovoľ-
ne poskytli príspevok na plánovanú 
prestavbu. Z uvedeného dôvodu Mes-
tská časť pripravuje verejnú zbierku, ktorú bude 
možné vyhlásiť po splnení všetkých zákonom 
stanovených podmienok.

Formou sponzorského daru sa nám podarilo 
zabezpečiť architektonický návrh Domu smútku. 

Základnou ideou architektonického konceptu 
objektu Domu smútku bolo jeho citlivé začlene-
nie do okolitého prostredia pomocou použitia 

prírodných materiálov a jednoduchého priesto-
rového členenia. Z čelnej strany objektu je zre-
teľná krytá terasa, ktorá ponúka niekoľko von-
kajších miest na sedenie pri smútočnom obra-
de. Terasa pozostáva z plnej drevenej rámovej 
konštrukcie so sedlovým zalomením a je pre-
krytá polykarbonátovým materiálom s malým 
presahom. Vizuálne tvorí vstupný portál do 
smútočnej siene, na ktorú priamo nadväzuje. 
Samotný objekt Domu smútku je murovaný 
a oproti terase zvýšený pomocou priebežného 
bočného presvetlenia s drevenými rámami, 
ktorý zaisťuje rovnomerné rozptýlenie denného 
svetla a vetranie celého objektu. Takýto typ 
osvetlenia v objekte nahrádza klasické okná, 

z hľadiska zachovania intimity priestoru. Bočné 
osvetlenie po obvode stavby kopíruje jej sedlo-
vé zastrešenie, ktoré má v interiéri priznanú 
svoju drevenú konštrukciu. Vertikálny drevený 
obklad fasád nadväzuje na pozdĺžne gradova-
ný sokel z bielej omietky na bokoch objektu.

Dispozíciu Domu smútku tvorí z veľkej časti 
obradná miestnosť a v zadnej časti objektu 

menšie zázemie so skladom pre personál a ve-
rejne prístupnú toaletu. Obradná miestnosť 
s kapacitou cca 27 sediacich ľudí má možnosť 
plného otvorenia preskleného hlavného vcho-
du do terasy pre potreby väčšieho množstva 
ľudí. Vedľa objektu je navrhovaná samostatne 
stojaca zvonica, ktorá je súčasťou architekto-
nického riešenia.  

V súčasnosti prebieha prieskum trhu na ziste-
nie ceny prestavby Domu smútku v navrhova-
nej podobe, aby sme podľa finančných mož-
ností vedeli prípadne upraviť rozsah prestavby. 
Následne príspevková organizácia Marianum 
postupne zabezpečí súťaž na výber projektan-
ta, stavebné povolenie a výber dodávateľa 

stavby formou súťaže v zmysle zákona. 
Pevne verím, že sa nám nakoniec podarí rea-

lizovať prestavbu Domu smútku, pretože vra-
kunčania si zaslúžia dôstojné miesto na rozlúč-
ku so svojimi najbližšími. 

Ing. Ladislav Kugler
mestský poslanec SDKÚ-DS

a zástupca starostky

Návrh nového Domu smútku vo Vrakuni

Neďelná chvíľka Schloss Hofu
Je slnečná a teplá aprílová nedeľa. Nasadáme 

na autobus číslo 21. Vystupujeme síce na 
správnej a to Novoveskej ulici, no vydávame sa 
doprava. Nie je to ten najsprávnejší smer, ale 
udá nám ho ochotná a milá záhradníčka, ktorá 
nás pustí spodnou bráničkou a už mierime 
k mostu. Most Slobody alebo most „Chucka No-
risa“ je zážitok, ale stále je to len brána, ktorá 
nás vedie bližšie alebo skôr späť do histórie.

Zámok Schloss Hof je pastva pre očí snílkov, 
ale i kus pamiatky na časy minulé. Vstupujeme 
do záhrady plnej fontán, jazierok, kríkov, stro-
mov, kvetov, ale hlavne života v každom jednom 
kroku. Nemáte sa kam ponáhľať, pretože ak tu 
už aj všetko bolo, tak vás prekrásny výhľad ešte 
len čaká, hneď po výjdení pár schodov, hneď po 
prechádzke zeleným labyrintom. Prechádzajúc 
bránu sa vám vynára zámok. Atmosféra vás tak 
silno pohltí, že sa usmievate s príčinou. Ste 
v centre nádhernej minulosti, ktorá žije baro-
kom. Oplatí sa navštíviť samotný zámok a pop-
rechádzať sa po izbách. V čase našej návštevy 
je v zadnej časti zámku v bývalých stajniach pre 
kone výstava fotiek, ktoré porovnávajú stav 
pred rekonštrukciou a súčasnosť. Miestami ne-
veríte, že stojíte na rovnakom mieste. Nech vní-
mate staroveké postele, skrine, koruny, žezlá, 
príbory, oltár či čipkovanú pokrývku hlavy na fi-
guríne za vitrínou akokoľvek nezaujímavo, ne-
ubránite sa vedomiu, že máte tú možnosť byť 
v skvoste barokovej architektúry a v jednom 
z najpôsobivejších zámkových komplexov v Ra-
kúsku.

Na obhliadku hradu si môžete zaplatiť sprie-
vodkyňu, ktorá Vám porozpráva kus zážitkov 
a historiek zo života niekdajších obyvateľov. Ci-
sárska rodina Márie Terézie sídlo využívala na 
to, aby „odľahčila duši od bremena vládnutia“, 
a na veľkolepé oslavy. Alebo sa môžete sami 
túlať chodbami a bojovať s pocitom, že by ste 
chceli všetko chytiť a presvedčiť sa o pravosti 
látky na stoličke, farby na stene či vôni drevené-
ho nábytku.

Na vnútornom nádvorí zámku si môžete dať 
výbornú kávu či čerstvý koláč. Noblesa a ele-
gancia, ktorá ide z každého jedného záchvevu 
stromu, chytá i návštevníkov.

V čase našej návštevy sa v areáli zámku kona-
jú Veľkonočné trhy. Vône „trhových dobrôt“ nás 
prilákali do davu ľudí, ktorí si užívajú krásnu ne-
deľu. Pomaly sa túlajúc pomedzi stánky, kľuč-
kujúc pomedzi veselé deti, ale stále vysmiati, sa 
dostávame do malej zoo. Vítajú nás prekrásne 
kone, páv rozprestiera svoje perie na znak po-
zdravu, ťavy ochotne prijímajú trávu priamo 
z detských rúk.

Koncom júna sa pre deti otvorí skutočná baro-
ková ríša. V novom Detskom a rodinnom svete 
čaká na malých hostí barokové detské divadlo, 
kde sa môžu hrať, tancovať a preobliekať, ateli-
ér pre rozvíjanie kreativity, pekáreň, vodné hry 
a oveľa viac.

Čarovných a nezabudnuteľných 5 hodín. Už 
teraz vieme, že sa vrátime.

Monika Šťastniaková

Pár praktických informácií:
Ako tam?
–  Autom z Bratislavy: za mestom Hain-

burg na most Donaubrücke s pokra-
čovaním po štátnej ceste B49.

–  Na bicykli alebo pešo: po novom Cyk-
lomoste slobody z Devínskej Novej 
Vsi. K cyklomostu sa dostanete auto-
busmi MHD číslo 21 a 28 s vystúpe-
ním na zastávke „Novoveská“.

–  Lodné spojenie Bratislava – Devín 
s pokračovaním na bicykli po cyklot-
rase k zámku schloss Hof.

Otváracia doba
7. 4. 2014 – 2. 11. 2014, 
denne 10:00 – 18:00 hod.

Vstupenky:
Dospelí 12 EUR
Deti 6 – 18 rokov 8 EUR
Deti do 6 rokov zdarma
Rodinná vstupenka
(2 dospelí, max. 3 deti) 32 EUR
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v priebehu zimnej prestávky, kedy sa naši 
najmenší prípravkári a žiaci presunuli tréno-
vať do telocviční, sme sa rozhodli vstúpiť do 
projektu rekonštrukcie šatní a sociálnych za-
riadení, ktoré slúžia rovnako pre našu mlá-
dež, ako aj pre naše súperiace mužstvá.

Čo nás k tomu viedlo?
V prvom rade to bola snaha a túžba zlepšiť 

podmienky pre naše deti, aby si svoje kopač-
ky mohli obúvať v nových šatniach, kde sa 
budú cítiť príjemne. V druhom rade vôľa, 
ochota a dobré srdce hlavného sponzora 
tohto projektu, ktorý sa z vlastnej iniciatívy 
rozhodol vstúpiť do uvedenej rekonštrukcie 
s cieľom pomôcť nášmu športovému klubu 
a tým zlepšiť podmienky pre našu mládež.

A v treťom rade nás k tomu viedol nevyho-
vujúci stav uvedených priestorov v útrobách 
nášho štadióna, ktoré si už preskákali nie-
koľko desiatok rokov svojho uží-
vania a potrebovali už zmenu.

Aký bol pôvodný stav?
Pôvodný stav už nezodpovedal 

našim predstavám. Sociálne za-
riadenia a sprchy potrebovali 
novú dlažbu, výmenu sanity. Šat-
ne potrebovali úplne novú ,,fasá-
du,, kde bolo nutné vyspraviť 
omietku na stenách, položiť nové 
podlahy, vymeniť okná a radiáto-
ry, čím chceme pokračovať v zni-
žovaní nákladov za vykurovanie 
priestorov. K tomu nám určite po-
mohla výmena 25-ročného plyno-
vého kotla na vykurovanie objek-
tu a ohrev TÚV. Táto výmena by sa neudiala 
bez dotácie z Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Zmenu potrebovali aj vstupné prie-
story, chodba, svietidlá, vypínače a dvere.

Aký je nový stav?
Vstupný priestor do šatní prechádzal po-

stupnou obnovou už v minulosti. A teraz doš-
lo k opraveniu a odizolovaniu murovaných 
stien, položeniu nových parapet a maľova-
niu.

Vstupná chodba má nové omietky, celo-
plošnú maľovku, znížený kazetový strop s bo-
dovými svetlami, čím došlo aj k zakrytiu roz-
vodov vody a tým sa zlepšil estetický dojem 
v týchto priestoroch. Sociálne zariadenie 

prešlo kompletnou obnovou, čo prinieslo cel-
kové rozšírenie priestoru, ktorý umožnil osa-
denie nového WC, pisoára, ako aj umývadla. 
Pôvodný stav nám ponúkal len WC. Na ste-
nách sú nové obklady, kazetový strop s bo-
dovými svetlami reagujúcimi na pohyb pri 

vstupe. Nové plastové okno, 
dvere, batérie a kúpeľňové 
doplnky sú samozrejmos-
ťou.

V sprchách je strop osade-
ný bodovými svetlami, nové 
vetracie plastové okno, nový 
radiátor a vnútorné obklady. 
Novinkou v našich sprchách 
je tlačidlové ovládanie s re-
guláciou množstva použitej 
vody. V šatniach sme položili 
nové PVC podlahy, vyrobili 
nové lavičky na sedenie, ve-
šiaky, plastové okná, radiá-
tory a svietidlá.

Ako bol projekt financovaný?
Ako už bolo spomenuté, veľká časť projek-

tu bola financovaná sponzormi. Hlavný 
sponzor zabezpečil kompletnú rekonštruk-
ciu vstupných priestorov, stropov, spŕch 
a sociálneho zariadenia, vrátane zakúpenia 
nových dverí do všetkých miestností. Ostat-
ná časť projektu týkajúca sa rekonštrukcie 
a kompletnej úpravy šatní bola z časti finan-
covaná zo zdrojov športového klubu, kde 
sme využili financie získané prostredníc-
tvom prijatých 2% a finančnej podpory ďal-
ších sponzorov.

 
Na záver mi dovoľte poďakovať.
Naše veľké „ĎAKUJEM“ patrí konateľom 

spoločnosti CAFFÉ BAR POHASINO, s. r. o. za 
ich vlastnú iniciatívu 
vstúpiť do tohto pro-
jektu, za realizáciu 
prác a poskytnutie fi-
nančných prostried-
kov, ale predovšetkým 
za ich peknú myšlien-
ku pomôcť a zlepšiť 
podmienky pre športo-
vanie v našom klube. 
Ďakujem určite patrí 
pánovi Drozdovi za 
jeho pomoc pri pláno-
vaní a realizácii projek-
tu, pánovi Zemanovi, 
Márnotovi, Kozmerovi 
a mnohým ďalším, kto-
rí nezištne, často na 
úkor svojho dovolen-
kového a voľného času 
vlastnou prácou pris-
peli, aby sme sa dnes 
mohli pochváliť taký-
mito priestormi. 

Ing. Martin 
Moravčík
Predseda 

športového klubu 
ŠK Vrakuňa 

Vážený športový priateľ a fanúšik,


