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Aktuálne

Kedysi dávno sa na Kysuciach hovo-
rilo o ľuďoch, ktorí boli telesne alebo 
duševne chorí, že sú to Bohom zabud-
nutí ľudia. V súčasnosti viem o ľuďoch 
zabudnutých ľuďmi. Pripomenulo sa 
mi to vtedy, keď sme sadali k novoroč-
nému stolu. Nie, náš stôl sa neprehý-
bal od hojnosti, ale všetkého bolo dosť 
pre každého z nás a vtedy ma napad-
lo, že sú ľudia, ktorí nemajú čo jesť 
a je možno tá pravá chvíľa hovoriť 
o chudobe. Veľmi neradi pripúšťame 
jej „konkrétnosť“, radšej vítame jej 
skrytú podobu a jej riešenie necháva-
me na iných. Na spoločnosť, na spon-
zorov, na cirkev... hoci ju všetci vidíme, 
len málokedy zasiahne naše srdcia!!! 
Nie, nejde mi o tých, ktorí neschop-
nosťou, bezohľadnosťou a slabosťou 
zdevastujú najprv najbližšie okolie 
a potom aj seba a ktorí po dobrovoľnej 
strate všetkých istôt volia život pod ho-
lým nebom v opustených polozbúra-
ných ruinách, na uliciach a stačí im 
len pár korún na čučo.

Ja hovorím o tajnej chudobe, ktorá 
sa na povrch nedostane, lebo sa 
úspešne maskuje pod zvrchníkom 
z lepších čias, klobúčikom, v rukavič-
kách a nesmiernou hrdosťou a pev-
nou vôľou vydržať.

V obchodoch z ich košíkov vidieť 
chlebík, mliečko a najlacnejší marga-
rín. Tie najzákladnejšie potraviny. 
O hygienických potrebách ani nehovo-
rím.

Koľko ľudí zratúva svoje drobné pri 
pokladni?! Koľko ľudí si nevie kúpiť 
a zaplatiť lieky?! Chudoba sa plazí po 
chodníkoch na sídlisku, zdoláva celé 
poschodia a neúprosne vchádza do 
našich bytov.

Vaša starostka
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Mestská časť Vrakuňa v spolupráci 
s Materskou školou Kríková podala 

v mesiaci november projekt rozšírenia ka-
pacít predškolských zariadení vo Vrakuni. 
Uchádza sa tak o poskytnutie dotácie 
z Bratislavského samosprávneho kraja, 
v súlade so Všeobecným záväzným na-
riadením BSK o dotáciu vo výške takmer 
20 000 EUR. Mestská časť zabezpečila 
a zafinancovala projektovú dokumentáciu 
pre stavebné konanie, ktorá rieši prestav-
bu a rekonštrukciu priestorov v nebytových 
priestoroch elokovanej materskej školy na 
Šíravskej ulici č. 8.

V súčasnosti sú tieto priestory využívané 
ako archív dokumentov samosprávy Vra-
kune.

Projekt vychádza z konštrukčných a tech-
nických podmienok daných stavbou a po-
žiadavkou investora na jeho nové využitie. 
Navrhovaným riešením chce MČ Vrakuňa 
zvýšiť kapacitu škôlky o 1 triedu s počtom 
cca. 16 detí. Odhadovaná doba výstavby 

(rekonštrukčných stavebných prác) pred-
stavuje 3 mesiace. Práce sa v prípade 
úspešnosti projektu a jeho spolufinanco-
vania zo strany BSK budú realizovať v roku 
2014 tak, aby bolo možné otvorenie tejto 
triedy od septembra budúceho roka. Žia-
dosť o poskytnutie dotácie podala Mater-
ská škola Kríková, ktorej súčasťou je elo-
kované pracovisko na Šíravskej.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Rozšírenie kapacít predškolských 
zariadení vo Vrakuni

Miestny úrad vo Vrakuni podal v zmys-
le Všeobecne záväzného nariadenia 

BSK o poskytovaní dotácii pre rok 2014 aj 
projekt Revitalizácie detského ihriska na 
Kríkovej ul. č. 12–16. Plocha riešeného 
územia predstavuje výmeru 1120 m2, pri-
čom navrhuje humanizovať toto prostredie 
a osadiť v ňom nové herné prvky, ktoré 

budú spĺňať požadované bezpečnostné 
požiadavky.

Novoosadené hracie prvky umožnia sprí-
jemniť trávenie voľného času deťom Vra-
kune, umožnia zdokonalenie ich motoriky, 
koordinácie a sily. Hracie prvky budú ulo-
žené na bezpečnostnej dopadovej ploche 
zabraňujúcej prípadným úrazom alebo 
zraneniam pri pádoch. V projekte sú na-
vrhované i fitness prvky pre seniorov. Oča-
kávaný rozpočtový náklad projektu pred-
stavuje 20 000 EUR, pričom mestská časť 
pre rok 2014 vyčlení na spolufinancovanie 
objem zdrojov vo výške 5 000 EUR.

Zostáva nám dúfať, že náš projekt nájde 
pri jeho realizácii i podporu zo strany Bra-
tislavskej župy.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Revitalizácia verejných 
priestranstiev – detské ihrisko 
Kríková 12–16
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Starostka mestskej časti Mgr. Ľudmi-
la Lacková viedla v minulom roku 

správne konanie, ktoré sa dotýkalo 
správneho deliktu, ktorého sa dopusti-
la spoločnosť Odpady EU s.r.o. v kata-
strálnom území našej mestskej časti. 
Tento správny delikt spoločnosť spá-
chala tým, že nepovolene na Hlohovej 
ul. umiestnila na poľnohospodárskej 
pôde, ktorú mala v prenájme skládku 
odpadu v značnom rozsahu. V tejto sú-
vislosti už starostka podala trestné 
oznámenie v minulom roku, pre podoz-
renie zo spáchania trestného činu na 
úseku znečisťovania životného prostre-

dia pri nakladaní s odpadmi, ktoré však 
bolo orgánmi činnými v trestnom kona-
ní zamietnuté. Vzhľadom na túto sku-
točnosť mestská časť odstúpila túto 
vec na príslušný orgán štátnej správy – 
obvodný pozemkový úrad a vyzvala ho 
vo veci konať. Obvodný pozemkový úrad 
nariadil tejto spoločnosti odstrániť 
predmetnú skládku, čo však v stanove-
nej lehote spoločnosť nevykonala a po-
žiadala o stanovenie náhradného ter-
mínu. V tejto veci zatiaľ príslušný orgán 

štátnej správy nerozhodol. Vzhľadom 
na túto situáciu starostka mestskej 
časti ako správny orgán v správnom ko-
naní rozhodla o uložení sankcie za spá-
chaný delikt vo výške 16 500 EUR. Ude-
lenú sankciu mestská časť vymohla 
cestou exekučného konania.

Vzhľadom na nekonanie štátneho or-
gánu vo veci likvidácie skládky starost-
ka zvažuje podanie sťažnosti na nadria-
dený orgán, pre podozrenie z nečinnos-
ti orgánu a prieťahov v konaní.

Nepovolená skládka

V súvislosti s novelou zákona o verej-
nom obstarávaní mestská časť vy-

pracovala Smernicu k verejnému obsta-
rávaniu tovarov, prác a služieb a postup-
ne realizuje procesy verejného obstará-
vania v zmysle plánu verejných obstará-
vaní pre rok 2014. Koncom minulého 
roka sa po dohode so základnými škola-
mi a materskými školami dohodla mes-
tská časť ako ich zriaďovateľ na centrál-
nom obstaraní dodávok potravín do 
školských jedání vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti. Tento proces bol takou-
to formou uskutočnený prvý raz, preto 
jeho príprava vyžadovala úzku súčinnosť 
zriaďovateľa aj vedúcich školských je-
dální pri spracovaní súťažných podkla-
dov a špecifikácii dodávok tovaru.

Výzvu o predloženie súťažných ponúk 
zaslala mestská časť takmer 20 poten-
ciálnym dodávateľom jednotlivých ko-

modít potravín a boli riadne zverejnené 
na web stránke sídla verejného obstará-
vateľa – mestskej časti Bratislava – Vra-
kuňa. Napriek tomu, že súťaž prebieha-
la na prelome rokov 2013-2014, neušla 
pozornosti dodávateľov a spoločnosti 
predložili platné ponuky do každej kate-
górie – komoditnej skupiny. Vzhľadom 
na skutočnosť, že mestská časť prevádz-
kuje celkovo 5 školských zariadení stra-
vovania v základných školách a mater-
ských školách, očakáva z tejto súťaže 
dosiahnutie značných úspor. Do termínu 
uzávierky však vzhľadom na podmienky 
tohto konania nebolo možné tieto údaje 
zverejniť. Výšku dosiahnutých úspor zve-
rejníme v najbližšom vydaní Vrakun-
ských novín

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Verejné obstarávanie potravín



Aktivity mestskej časti

4

Z rokovania Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

V tejto poslednej rozpočtovej zmene 
roku 2013 miestny úrad predkladal 

návrhy na rozpočtové zmeny, ktoré očaká-
val voči poslednej zmene rozpočtu vykona-
nej v októbri 2013. Konkrétne zmeny sa 
dotýkali príjmovej časti rozpočtu, kde pred-
kladateľ znížil očakávené príjmy zo zauja-
tia verejného priestranstva, konkrétne 
o 53 000 EUR. Z dôvodu zmeny systému 
prideľovania vyhradených parkovacích 
miest, zjednotením termínu podávania 
žiadostí o predĺženie zaujatia sa očakáva-
ná čiastka výnosu tejto miestnej dane 
upravila na výšku 87 000 EUR. Tento výpa-
dok dane čiastočne nahradil príjem z pre-
nájmu pozemkov, konkrétne o výnos 
v čiastke 35 189 EUR, ktorý získala mes-
tská časť za prenájom pozemku od Bratis-
lavskej vodárenskej spoločnosti, na zákla-
de vzájomného rokovania a dosiahnutia 
tejto úhrady za predchádzajúce rozpočto-
vé obdobie. V príjmovej časti bežného roz-
počtu mestskej časti sa zároveň znížil oča-
kávaný výnos z prenájmu nebytových 
priestorov zohľadňujúci podmienky nové-
ho zmluvného vzťahu s nájomcom na Bu-
činovej ul. – konkrétne spoločnosti CBA, 
ktorá uspela vo výberovom konaní na pre-
nájom týchto uvoľnených nebytových 
priestorov. Zníženie výnosu o 9 240 EUR 
zohľadňoval povolený zápočet technické-
ho zhodnotenia priestoru na náklady tohto 
nájomcu. Do príjmovej časti rozpočtu pred-
kladateľ zapracoval aj výnos zo zvýšených 
príjmov čiastočnej úhrady réžijných nákla-
dov v školských jedálňach zriaďovateľa 
v zmysle prijatého VZN mestskej časti na 
jedno stravované dieťa v školskej jedálni, 
čo pri sadzbe 2 EUR na dieťa v tomto roku 
prinesie pre Vrakuňu čiastku 8 400 EUR.

Poslednou zmenou v príjmovej časti bolo 
zapracovanie dofinancovania prenese-
ných kompetencií samosprávy na úseku 
vzdelávania a školstva, konkrétne dofi-
nancovanie štátom garantovaného navý-
šenia platov učiteľov o 5 %, odchodného 
a kreditových príplatkov. Príjmová časť roz-
počtu sa týmito rozpočtovými zmenami na 
úseku školstva zvýšila o 70 709 EUR.

Tieto zmeny v príjmovej časti rozpočtu sa 

pochopiteľne premietli i do výdavkov mest-
skej časti. Konkrétne sa znížili výdavky na 
úseku cestnej dopravy o 16 200 EUR 
v nadväznosti na už spomínané nenapĺňa-
nie príjmov zo zaujatia verejného pries-
transtva, ako i zníženie výdavkov spoje-
ných s údržbou budov MČ vrátane škol-
ských zariadení o sumu 12 750 EUR.

Rozpočet mestskej časti pre rok 2013 
bol teda v súlade so zákonnými ustanove-
niami vybilancovaný ako vyrovnaný, v cel-
kovej výške príjmov 5 646 664 EUR a vý-
davkov celkom 5 646 664 Eur. Bežné príj-
my sa pritom rozpočtovali vo výške 
5 467 612 EUR, bežné výdavky vo výške 
5 485 098 EUR, príjmové finančné operá-
cie vo výške 80 974 EUR. Bilancia kapitá-
lových príjmov vykázala výšku 98 078 
EUR, kapitálových výdavkov 103 566 EUR. 
Poslanci zastupiteľstva návrh tejto posled-
nej rozpočtovej zmeny pre rok 2013 schvá-
lili jednohlasne plným počtom 15 hlasov.

Schvaľovaniu rozpočtu metskej časti na 
rok 2014 a prognózy na roky 2015-2016 
predchádzalo spoločné rokovanie komisií 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

ešte v novembri 2013, pre stanovenie vý-
chodísk a priorít pri zostavení návrhu pre rok 
2014. Miestny úrad, ako i poslanci zastupi-
teľstva považujú tento postup za veľmi pod-
statný a dôležitý, pre dosiahnutie potrebnej 
konsezuálnej vôle schváliť následne tento 
dôležitý dokument a nástroj komunálnej po-
litiky v miestnom zastupiteľstve. Navyše je 
tento postup tvorby návrhu rozpočtu i preja-
vom otvorenosti a transparentnosti umož-
ňujúceho definovať z disponibilných rozpoč-
tových zdrojov mestskej časti priority pre 

príslušný rozpočtový rok. Napokon túto sku-
točnosť dokumentuje i samotné hlasovanie 
k takto zostavenému návrhu rozpočtu, 
 keďže v zastupiteľstve rozpočet podporili 
bez pripomienok z 15 prítomných poslancov 
14 a 1 poslanec sa pri hlasovaní zdržal.

Už v predchádzajúcom vydaní Vrakun-
ských novín sme uverejnili, že medzi mest-
skými časťami a hlavným mestom cestou 
regionálneho združenia mestských častí 
prebiehala diskusia o stanovení podielov 
mestských častí na najdôležitejšom roz-
počtovom zdroji – podielovej dane z príj-
mov fyzických osôb a dani z nehnuteľnos-
tí. Mestská časť Vrakuňa si pre rozpočtový 
rok 2014 v porovnaní s rozpočtovým ro-
kom 2013 „polepšila“ o 0.03 % z finálne-
ho koeficientu tohto prerozdelenia v rámci 
Bratislavy z 3,34 na 3,36. Táto skutočnosť 
zabezpečila mestskej časti možnosť ga-
rantovať i v roku 2014 valorizáciu platov 
učiteľov v 5% výške, rovnako i vládou ga-
rantovaný nárast platov zamestancov ve-
rejnej správy o 16 EUR.

V rámci spoločného prerokovania návrhu 
rozpočtu na rok 2014 odznelo viacero pri-
pomienok poslancov, ktoré sa dotýkali vý-
chodísk návrhu vo vzťahu k objasneniu 
spotrieb energií počas rozpočtového roka 
2013, zdôvodnenia navýšenia čerpania 
položiek miezd v stredisku verejnopros-
pešných služieb, preneseného výkonu 
štátnej správy na úseku územného kona-
nia a stavebného poriadku, právnych slu-
žieb ako i využívania centra voľnočasových 
aktivít a rad ďalších. Predložený návrh roz-
počtu vychádzal zo zákona č. 523 Z. z. 

Posledné pracovné riadne rokovanie miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Vrakuňa sa konalo 10. decembra 2013. Na tomto 
zastupiteľstve poslanci mestskej časti prerokovali vyše 30 bodov 
schváleného programu. Okrem správ z kontrolnej činnosti a z vý-
chovno – vzdelávacieho procesu základných škôl a predškolských 
zariadení bol najdôležitejším bodom rokovania návrh rozpočtu 
mestskej časti na nadchádzajúci rok 2014 a posledná rozpočtová 
zmena v roku 2013.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov na rok 2014 (v tis. euro)

Ukazovateľ
Rozpočet 

na rok 2014
% podiel

 
Daňové príjmy 2 629 36,20
Nedaňové príjmy 795 10,95
Granty a transfery 2 044 28,14
Kapitálové príjmy 1 597 21,99
Finančné operácie 198 2,73
PRÍJMY SPOLU 7 263 100,00
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o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
zákona č. 583 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy, ďalej zákonov 
č. 564, 582 Z. z. o rozpočtovom určení vý-
nosu daní a o miestnych daniach a poplat-
koch, zákona č. 597 o finacovaní základ-
ných škôl a radu ďalších všeobecne záväz-
ných právnych predpisov. Návrh rozpočtu 
bol v súlade so zákonom riadne a včas 
zverejnený a obsahoval odporúčacie sta-
novisko hlavnej kontrolórky mestskej čas-
ti. Súčasťou predloženého návrhu bola 
i príloha všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti č. 6/2013, ktorou sa upra-
vila výška dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa umiestnené v materskej škole, škol-
skom klube a zariadení školského stravo-
vania. Schválená výška dotácie tak pred-
stavuje pre rok 2014 čiastku 1 640 EUR/
dieťa v materskej škole, čiastku 266 EUR/
žiaka ŠKD Rajčianska, čiastku 270 EUR/
žiaka ŠKD Žitavská a čiastku 254 EUR/
žiaka ŠKD Železničná.

Schválený rozpočet mestskej časti na 
rok 2014 uvažuje dosiahnuť príjmy celkom 
v objeme 7 263 100 EUR, výdavky celkom 
vo výške 7 263 100 EUR, teda predpokla-
dá vyrovnané rozpočtové hospodárenie. 
Bežný rozpočet je postavený tiež ako vy-
rovnaný v bilancii príjmov a výdavkov vo 
výške 5 467 943 EUR. Kapitálový rozpočet 
uvažuje so schodkom vo výške 145 006 
EUR s celkovou výškou kapitálových vý-
davkov 1 742 157 EUR, pričom schodok 
sa uvažuje kryt zapojením príjmových fi-
nančných operácií. Programový rozpočet 
je zostavený z deviatich programov, kto-
rých skladba je nasledovná:

–  interné služby mestskej časti zahŕňajú-
ce výdavky na činnosť orgánov samo-
správy, exekutívy, informačný systém, 

vzdelávanie, právne služby rozpočtova-
né v objeme 898 855 EUR s 10-timi 
podprogramami,

–  služby občanom zahŕňajú výdavky na 
prenesený výkon štátnej správy 
(matrika,stavebný úrad,ohlasovňa po-
bytu...), investičná výstavba pre verej-
nosť, rozpočtované v objeme 1 787 132 
EUR, z ktorých najvyšší objem takmer 
1 500 000 EUR predstavuje realizácia 
projektov ISRMO, obsah ktorých sme 
predstavili v predchádzajúcich vyda-
niach a dotýkajú sa hlavne školstva,

–  životné prostredie reprezentujú výdav-
ky v celkovom objeme 452 229 EUR, 
ktoré sa dotýkajú verejnoprospešných 
prác a služieb strediska VPS pri udržia-
vaní čistoty, zelene a nakladaní s od-
padom údržby detských ihrísk na úze-
mí metskej časti. Program obsahuje 4 
podprogramy.

–  Program územné plánovanie a prípra-
va stavieb v celkovom rozpočtovom ob-
jeme 3000 EUR,

–  kultúra a šport so šiestimi podprogra-
mami v celkovej rozpočtovanej výške 
výdavkov 112 982 EUR reprezentujú 
výdavky metskej časti na chod centra 
detskej tvorivosti, knižnicu, dotácie 
v oblasti kultúry a športu,

–  program sociálne služby zahŕňa 5 pod-
programov rozpočtovaný v objeme vý-
davkov 115 722 EUR, ktoré tvoria vý-
davky spojené s prevádzkou klubu dô-
chodcov, výkon terénnej opatrovateľ-
skej služby, dávky sociálnej pomoci 
a dotácie neštátnym subjektom,

–  evidencia, prevádzka a údržba majet-
ku v objeme 418 284 EUR s 9 pod-
programami súvisiaca s prevádzkový-
mi nákladmi a nákladmi na opravu 

budov v správe a vo vlastníctve met-
skej časti,

–  program školstvo so 6 podprogramami 
reprezentujú výdavky na základné ško-
ly a predškolské zariadenia v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Vrakune v rozpočto-
vanej výške výdavkov celkom 3 349 
396 EUR.

Rozpočet mestskej časti schválený na rok 
2014 zohľadňuje dosiahnuteľnú skutoč-
nosť príjmov z roku 2013. V realizácii sta-
vieb sa opiera o predpoklady získania cu-
dzích zdrojov financovania hlavne štruktu-
rálnych fondov pri realizácii rekonštrukcií 
základných a materských škôl, vytvorenia 
denného stacionára ako i revitalizácie ve-
rejných priestranstiev. Rovnako prepokladá 
i úspešnosť mestskej časti pri realizácii roz-
šírenia kapacít materských škôl získaním 
dotácií z Bratislavského samosprávneho 
kraja ako i zvýšenia stavu verejného poriad-
ku osadením kamerového systému za pod-
pory financovania radou vlády SR.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva na 
tomto decembrovom rokovaní prerokovali aj 
Monitorovaciu správu týkajúcu sa plnenia 
Programu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mestskej časti. Tento dokument je dô-
ležitý z pohľadu definovania strategických 
rozvojových aktivít mestskej časti, ktoré 
majú smerovať k trvalo udržateľnému roz-
voju. Dokument bol spracovaný v máji 2011 
a definoval na základe vykonanej ankety 
medzi občanmi Vrakune ako i na základe 
podnetov, hlavné priority jej rozvoja na 
strednodobý časový horizont. Tieto stanove-
né rozvojové cieľe by mali byť i v súlade 
s programovacím obdobím EÚ, pretože jedi-
ne v tomto prípade je možné sa uchádzať 
o zdroje financovania tzv. Štrukturálne fon-
dy EU. Poslanci zobrali monitorovaciu sprá-

vu na vedomie a uložili prednostovi úradu 
zabezpečenie aktualizácie tohto dokumen-
tu v náväznosti na programovacie obdobie 
čerpania eurofondov na roky 2014-2020.

Výdavková časť rozpočtu
Celkové výdavky rozpočtu sú navrhované 

v objeme 7 263 000 EUR. Z tohto objemu 
bežné výdavky predstavujú 5 468 000 EUR, 
pričom  z nich najväčší objem je smerovaný 
do oblasti školstva, na prenesené a origi-
nálne kompetencie (ZŠ a MŠ). Kapitálové 
výdavky predstavujú 1 742 000 EUR a vý-
davkové finančné operácie 53 000 EUR.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie (v tis. euro)

Ukazovateľ
Rozpočet 

na rok 2014
PODIEL

%
Všeobecné verejné služby 928 16,97%
Obrana 2 0,04%
Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0,00%
Ekonomická oblasť 135 2,47%
Ochrana životného prostredia 439 8,03%
Bývanie a občianska vybavenosť 235 4,30%
Zdravotníctvo 100 1,83%
Rekreácia, kultúra, náboženstvo 189 3,46%
Vzdelávanie 3 321 60,74%
Sociálne zabezpečenie 119 2,18%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 5 468 100,00%

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2014 (v tis. euro)

Ukazovateľ
Rozpočet 

na rok 2014
podiel

%
Bežné výdavky 5 468 75,29
Kapitálové výdavky 1 742 23,98
Výdavky z finančných operácií 53 0,73
VÝDAVKY CELKOM 7 263 100,00
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Na najbližšom za-
sadnutí mestské-

ho zastupiteľstva, kto-
ré sa uskutoční dňa 
30. januára, sa bude 
prerokovávať rozpočet 
hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bra-
tislavy na rok 2014, 
ktorého návrh je zve-

rejnený na internetovej stránke Bratisla-
vy. Uvedený rozpočet sa navrhuje ako 
úsporný. Hlavné mesto aj v tomto roku 
bude pokračovať v ozdravovaní mest-
ských financií. Návrh rozpočtu na rok 
2014 je aj rozvojový, pretože sa v ňom 
navrhujú realizovať viaceré väčšie i men-
šie projekty, financované najmä zo zdro-
jov Európskej únie, v ktorých mesto platí 
iba 5%-nú spoluúčasť.

Spomeniem len niektoré vybrané pro-
jekty celomestského charakteru, ktoré 
sú naplánované v roku 2014:

Prebieha realizácia rekonštrukcie Sta-
rého mosta a budovanie 1. časti nosné-
ho dopravného systému v úseku Šafári-
kovo nám. – Bosákova ulica. Bude sa 
realizovať modernizácia električkových 
a trolejbusových tratí, vrátane moderni-
zácie električkovej trate do Dúbravky 
a obnovenia električkovej dopravy na 
hlavnú stanicu. Ďalej sa bude budovať aj 
integrovaná prestupná zastávka na Rad-
linského ulici. Budú sa realizovať ďalšie 
väčšie a menšie projekty. Viacero men-
ších projektov je zameraných na podporu 
podnikania.

V súvislosti s mestskou časťou Vraku-
ňa musím spomenúť nasledujúce pro-
jekty:

V roku 2014 sa počíta s prípravou reali-
zácie záchytných parkovísk. Jedným z ta-
kýchto parkovísk je pri cintoríne Vrakuňa, 
kde je potrebné v tomto roku uhradiť fi-
nančné prostriedky za vypracovanie ďal-
ších stupňov projektovej dokumentácie. 
Zatiaľ je spracovaná dokumentácia pre 
vydanie územného rozhodnutia.

Rozvojovou prioritou roku 2014 z mest-
ských prostriedkov je aj pokračovanie 
v budovaní hlavných mestských cyklo-
trás. Z týchto prostriedkov bola koncom 
roku 2013 realizovaná rekonštrukcia 
cyklotrasy na Dvojkrížnej ulici, ktorá spá-
ja MČ Vrakuňu s MČ Podunajské Biskupi-
ce.

V tomto roku sa plánuje implementácia 
projektu Elektronické služby bratislav-
skej samosprávy, ktorého cieľom je za-
bezpečiť elektronické poskytovanie slu-
žieb občanom bez potreby navštíviť ma-
gistrát alebo miestny úrad.

Ďalej v  roku 2014 sa začne z európ-
skych fondov obstarávať územný generel 
dopravy.

Na zabezpečenie realizácie niektorých 
vyššie uvedených rozvojových projektov 
sa mesto spolupodieľa do výšky iba 5% 
z celkových nákladov. Tak ako som už 
spomínal, rozpočet na tento rok sa na-
vrhuje ako úsporný.

Aj za týchto okolností sa mi podarilo 
presadiť do návrhu rozpočtu hlavného 
mesta na rok 2014 finančné prostried-
ky na realizáciu niektorých ďalších pro-
jektov týkajúcich sa Vrakune:

Na rekonštrukciu Domu smútku 
na cintoríne Stará Vrakuňa sú viazané 
finančné prostriedky vo výške 40 000 
EUR. Uvedený Dom smútku je malý a je 
v nevyhovujúcom až katastrofálnom sta-
ve. Môžu to potvrdiť všetci tí, ktorí sa tu 
niekedy rozlúčili so svojimi zosnulými. 
Dôkazom potreby rekonštrukcie existujú-
ceho Domu smútku sú názory ľudí, ktorí 
navštevujú cintorín Stará Vrakuňa. Na-
koľko vyššie uvedené finančné prostried-
ky nie sú veľké, budem hľadať ďalšie 
možnosti financovania. Od toho bude zá-
visieť rozsah rekonštrukcie – prestavby 
Domu smútku. Pevne verím, že sa nám 
nakoniec podarí realizovať prestavbu 
Domu smútku v takom rozsahu, po ktorej 
bude dôstojným miestom na pohrebné 
obrady Vrakunčanov.

Ďalšie finančné prostriedky, ktoré som 
presadil do návrhu rozpočtu sú viazané 
na vybudovanie novej autobusovej za-
stávky na Ráztočnej ulici, ktorá bude 
umiestnená medzi obytným súborom Pí-
niová a železnicou v smere na kruhový 
objazd. Celá táto lokalita, ktorá je za že-
leznicou smerom na Most pri Bratislave, 
donedávna nebola verejnou autobuso-
vou dopravou obslúžená. Až v decembri 
roku 2013 boli v tejto lokalite umiestne-
né 3 autobusové zastávky (2 smerom 
na Most pri Bratislave a 1 smerom na 
kruhový objazd), ktoré nevyžadovali sta-
vebné úpravy, okrem umiestnenia zvis-
lého a vodorovného značenia autobuso-
vej zastávky. V súčasnosti na týchto za-
stávkach zastavujú len autobusy Slovak 
Lines, ktoré prichádzajú od Mostu pri 
Bratislave, alebo pokračujú smerom do 
tejto obce. Zatiaľ tu mestská hromadná 
doprava nepremáva z dôvodu, že nie je 
vybudovaná otočka autobusov. Táto 
otočka sa plánuje na konci Ráztočnej 
ulice, pred areálom bývalého poľnohos-
podárskeho družstva.

Na môj podnet z rozpočtu hlavného 
mesta ešte v novembri roku 2013 bola 
umiestnená 1 bezpečnostná kamera 
na Stavbárskej ulici pri známom Penta-
góne. Táto kamera je súčasťou celo-
mestského systému, ktorá je prepojená 
so sídlom mestskej polície na Gunduli-
čovej ulici a zabezpečuje nepretržitý 
dohľad nad verejným poriadkom a zvý-
šenú bezpečnosť v tejto lokalite. Na 
úrovni mestskej časti sme podali pro-
jekt na základe výzvy Ministerstva vnút-
ra SR ohľadom získania grantu na 
umiestnenie ďalších 4 bezpečnostných 
kamier vo vyšpecifikovaných lokalitách 
Vrakune. Výsledok ohľadom úspešnos-
ti tohto projektu nám bude známy za-
čiatkom tohto roku. V návrhu rozpočtu 
hlavného mesta na rok 2014 sú vyčle-
nené finančné prostriedky vo výške 
250 000 EUR na rozvoj a rozširovanie 
kamerového systému v rámci Bratisla-
vy. Budem presadzovať, aby z uvedené-
ho balíka bolo umiestnených niekoľko 
kamier aj vo Vrakuni.

V prípade schválenia návrhu rozpočtu 
hlavného mesta na rok 2014 je to struč-
ný prehľad jednotlivých projektov pláno-
vaných a realizovaných hlavným mes-
tom v tomto roku, ktoré sa vo väčšej či 
menšej miere týkajú Vrakunčanov.

Ing. Ladislav Kugler
Mestský poslanec SDKÚ-DS 

a zástupca starostky 

Predsavzatia na rok 2014 z pohľadu mesta
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Čo bolo príčinou tohto javu?
Jednoducho naša vlastná povaha, po-

hodlnosť, zábudlivosť, viera v to, že tak 
ako v minulosti i teraz sa predsa nič ne-
môže stať a bude tak i naveky. Akosi čas-
to radi zabúdame, že ako občania máme 
práva, ale patria k nim i povinnosti. Je to 
fakt, ale bolo tomu tak i v minulosti. Radi 
to prehliadame, avšak ak nás skutočne 
postihne nepríjemnosť z tohto „poza-
budnutia“, či starého zaužívaného kona-
nia, všemožne hľadáme chybu všade 
naokolo, len na seba sa pozrieme až na-
koniec, ak vôbec pripustíme, že chybu 
sme urobili my. Avšak povedzme si, o čo 
konkrétne ide.

Mestská časť Vrakuňa má dlhoročne 
zaužívaný systém vyhradeného parkova-
nia osobných vozidiel na vyhradených 
parkovacích miestach formou zaujatia 
verejného priestranstva, samozrejme 
spoplatneného. V dnešnom akútnom ne-
dostatku parkovacích miest a pri súčas-
nom stupni automobilizácie (hlavne 
v Bratislave), parkovanie, a to pritom nie-
len v centre ale i v jeho okrajových mest-
ských častiach, býva nočnou morou mno-
hých z nás. Špekulácie, kde a ako sa nám 
po príchode z práce podarí zaparkovať 
náš majetok tak, aby bol ako – tak na 
očiach a pod dohľadom, sú nekonečné. 
Takže časom sa i napriek spoplatneniu 
tejto istoty parkovania na dostupnom 
a prijateľnom mieste stalo každodenné 
pravidlo, samozrejmosť a neskôr i výhoda 
pred tými, ktorí kúpili oceľových tátošov 
až po nás, alebo až vtedy, keď bolo po-
trebné zaregulovať i počet takto zvýhod-

nených občanov pred tými, ktorí večer čo 
večer krúžia ako dravce číhajúce na ko-
risť, v tomto prípade voľné parkovacie 
miesto.

Samospráva Vrakune, v ktorej rozhodo-
vacej právomoci je rozumné usmerňova-
nie života obyvateľov rozhodla, že nie je 
možné spoplatniť všetky parkovacie mies-
ta, pretože nie každý občan si to môže fi-
nančne dovoliť, na druhej strane nie je 
ani na dnešný stupeň automobilizácie 
dostatočný počet parkovacích miest. Zá-
sadami parkovacej politiky teda usmerni-
la výšku poplatku za vyhradené parkova-
cie miesto a stanovila maximálny podiel 
počtu vyhradených parkovacích miest na 

príslušných uliciach. Tento podiel vyme-
dzila 50% z celkového počtu parkovacích 
miest, ktoré sú na príslušnej ulici k dispo-
zícii. Stanovila i povinnosť poplatníkovi, 
pred ukončením termínu vyhradeného 
parkovania požiadať mestskú časť o mož-
nosť predĺženia vyhradeného státia na 
ďalšie obdobie písomnou formou. Na 
prvý pohľad dobré riešenie. Zrejme na tú 
dobu, v ktorej ho samospráva prijímala 
bolo i funkčné, avšak na jednej strane 
vznikla spokojnosť tých, ktorí parkovacie 
miesto mali vyhradené, na druhej strane 
rastie počet tých, ktorí sa evidenčne zara-
ďujú do fronty žiadateľov (čakateľov) o vy-
hradené parkovacie miesto, ale bez reál-
nej možnosti ich uspokojiť. Prečo? Nuž 
pre stanovenie hornej hranice 50% urče-
nej pre prideľovanie a pre prednostné 
právo v prideľovaní tým, ktorí miesto v mi-
nulosti pridelené mali a požiadali o pre-
dĺženie parkovania. Naviac budovanie 
nových parkovacích miest z rozpočtu 
mestskej časti dlhoročne absentuje, či už 

Parkovanie vo Vrakuni
Záver roka 2013 v mestskej časti vyvolal v súvislosti 
s parkovaním, teda statickou dopravou u mnohých oby-
vateľov, avšak i zamestancov úradu neskutočnú streso-
vú situáciou, nervozitu, u mnohých agresivitu a vulgár-
ne správanie.
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z dôvodu majetkovo – právneho nevyspo-
riadania pozemkov na území metskej 
časti, alebo rozporu s funkčným využitím 
pozemkov podľa uzemného plánu, alebo 
nedostatku finančných zdrojov, atď. Na-
viac i cudzí investori pri výstavbe nových 
bytových jednotiek najradšej budujú par-
kovacie miesta len na povrchu a len nera-
di budujú garáže pod obytnými domami 
a navyše je zrejme i stanovený koeficient 
zastavanosti a k nemu určený podiel no-
vovybudovaných parkovacích miest ne-
postačujúci. V roku 2011 poslanci mest-
skej časti Vrakuňa rozhodli o zmene zá-
sad parkovacej politiky vo Vrakuni. Jed-
ným z dôvodov, ktorý ich k tomu viedol 
bola vysoká miera neprehľadnosti v evi-
dencii vyhradených parkovacích miest, 
nezrovnalosti v platbách za vyhradené 
parkovacie miesta, kedže neboli zosúla-
dené termíny prideľovania parkovacích 
miest počas roka (platby sa dotýkali 
dvoch rozpočtových rokov bez ich jedno-
značnej možnosti spárovania), nepre-
hľadnosť v prideľovaní predĺženia povole-
ní a podobne. Z uvedených dôvodov roz-
hodli o zjednotení prideľovania parkova-

cích miest vždy pre príslušný rozpočtový 
rok s povinnosťou požiadať o predĺženie 
parkovania pred uplynutím lehoty vopred 
a to najneskôr do konca októbra 2013 
s tým, že prideľovanie počas rokov 2011 
a 2012 a alikvótnej časti roka 2013 sa 
považovalo za prechodné obdobie.

Poslednú úpravu zásad pre vydávanie 
povolení na vyhradené parkovacie miesta 
schválilo miestne zastupiteľstvo Vrakune 
pred vyše rokom, konkrétne 11. 12. 2012 
s účinnosťou od 1. 1. 2013. V tomto do-
kumente stanovila povinnosť pre užívate-
ľa parkovacieho miesta požiadať o pre-
dĺženie užívania každoročne do 31. ok-
tóbra príslušného roka. Určila i možnosť 
prideliť parkovacie miesto, o predĺženie 
ktorého užívateľ nepožiada iného žiada-
teľa vedeného v evidencii žiadateľov. 
Týmto spôsobom umožnilo zastupiteľstvo 
automaticky prideľovať miesto čakateľom 
vedených v evidencii žiadateľov.

Mestská časť v zmysle materiálov, kto-
ré pre rokovanie zastupiteľstva v decem-
bri 2013 pripravil miestny úrad, spravuje 
celkove 784 vyhradených parkovacích 
miest. V termíne stanovenom na poda-

nie žiadosti o predĺženie ich bolo na úrad 
doručených 360. K termínu rokovania 
zastupiteľstva teda 10. 12. 2013 bolo 
po termíne stanovenom v zásadách do-
ručených 166 žiadostí. Znamená to, že 
z celkového disponibilného počtu plate-
ných parkovacích miest ešte stále nebo-
lo doručených 258. Rád by som uvede-
ným prehľadom nadviazal na úvodné 
myšlienky tohto článku. Jednoducho 424 
žiadateľov o predĺženie parkovacieho 
miesta, teda 54 % neuplatnilo v stanove-
nej lehote svoje práva alebo naopak ne-
splnilo svoju povinnosť. Je to alarmujúce 
číslo svedčiace o tom, že benevolencia 
v minulosti a následné nezrovnalosti 
v evidencii poplatkov si oprávnene vyža-
dovala prijatie systémových riešení pre 
zamedzenie únikom na daniach a poplat-
koch, avšak i v správe majetku Vrakune. 
Zastupiteľstvo rozhodlo i o informatizácii 
tejto evidencie a zvýšení transparentnosti 
prideľovania vyhradených parkovacích 
miest zavedením geografického infor-
mačného systému sledovania majetku, 
ktoré umožní pre vedenie mestskej časti, 
avšak i občanom na webovej aplikácii na-
zerať do systému rezervácie parkovacích 
miest a úradu sprehľadní platby poplat-
kov od jednotlivých užívateľov vyhradené-
ho parkovania. Predpokladáme i prepoje-
nie systému s mestskou políciou pre od-
haľovanie svojvoľného užívania vyhrade-
ných parkovacích miest. Na svojom po-
slednom decembrovom zasadnutí po-
slanci mestskej časti rozhodli o vybavova-
ní žiadostí týkajúcich sa predĺženia užíva-
nia vyhradeného parkovacieho miesta 
pre rok 2014, doručených po termíne 
31. 10. 2013 len na tých uliciach, kde je 
dostatok parkovacích miest, čo sú kon-
krétne ulice Čiližská, Rajčianska, Vážska, 
Bebravská, Čiernovodská, Toplianska, 
Hnilecká a Dvojkrížna. Ostatní žiadatelia 
budú zaradení do poradovníka a vyhra-
dzovanie sa bude uskutočňovať podľa 
aktuálneho poradia.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu



Zaujalo nás

I tento rok môžeme venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov neziskovým organizáciám. Peniaze tak nepôjdu do štátneho roz-
počtu, ale na dobro veci tých, pre ktorých sa sami rozhodneme. Nemusíme ani ďaleko chodiť a hľadať, tu je pár „vrakunských“ tipov.

Venujme si 2 %

Materské centrum Rybka

Získané 2 % napomôžu nielen materiálnemu rozvoju, ale pre-
dovšetkým rodinám s deťmi a mamičkám, ktoré naše materské 
centrum Rybka navštevujú.

Vyzbierané financie by sme chceli využiť na kúpu didaktických 
pomôcok ako sú nástenné labyrinty pre rôzne vekové kategórie, 
ktoré by slúžili na precvičovanie citu v ručičkách.

Ďalším cieľom je v materskom centre vybudovať projekt „chod-
níčky pre nožičky“, pri ktorom si budú deti v našom materskom 
centre budovať správnu klenbu na nožičkách.

V materskom centre budú pripravené vytlačené podklady pod-
ľa kategórií – zamestnanci, fyzické osoby alebo právnické oso-
by. Je možné vytlačiť si ich aj na webe.

Vopred Vám ĎAKUJEME!

IČO: 42170303  
Adresa: Bodvianska 4, 821 07 Bratislava

Občianske združenie Rajčianska 3, 
Bratislava 

IČO: 42263573

Viac info na: www.rajcianska3.webnode.sk 

Združenie rodičov Základnej školy 
Žitavská 1, Bratislava

Účel:
– revitalizácia a modernizácia učebne informatiky,
– nákup výškovo nastaviteľných lavíc do tried 1. ročníka,
–  rekonštrukcia podlahy vo vstupných priestoroch školy pri 

žiackych šatniach.

IČO: 30856311
Číslo účtu: 0011464038/0900

Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA, 
Železničná 14, Bratislava

Účel:
– nákup dataprojektorov a interaktívnych tabúľ do tried.

IČO: 42269687
Číslo účtu: 2924892810/1100

Rodičovské združenie MŠ Kríková

Účel:
– učebné pomôcky, interaktívna tabuľa,
–  zrevitalizovanie školského dvora – preliezka, altánok, lavič-

ky.

IČO: 17319617/868
Číslo účtu: 2626132004/1100

MŠ Kaméliová – SRRZ – RZ pri 
Materskej škole, Kaméliová 10, 
Bratislava

Účel:
– altánok na školský dvor.

IČO: 17319617812
Číslo účtu: 1447134659/0200

Elokované pracovisko Hnilecká 2 pri 
Materskej škole, Kaméliová 10, 
Bratislava 

Účel:
– altánok na školský dvor.

IČO: 17 319 617 906
Číslo účtu: 1558455156/0200

9

Rodičovské združenie Adamante 

Rodičovské združenie Adamante je výhradným podporovate-
ľom Súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom vo Vrakuni, 
na Železničnej ulici. Počas svojej existencie výrazne prispelo na 
materiálno – technické vybavenie všetkých odborov (tanečný, 
výtvarný, literárno-dramatický odbor). Zároveň v rámci možností 
a rozpočtu prispieva na cestovné náklady žiakov, ktorí sa zú-
častňujú súťaží na Slovensku. Podporou občianskeho združenia 
podporíte nielen deti, ale zároveň mladých umelcov, ktorí budú 
môcť i vďaka Vám rozvinúť svoj potenciál.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

IČO: 31786359
Adresa: 82107 Bratislava, Rajecká 3
Číslo účtu: 2628156106/1100



Aktuálne

10

Zápisy do materských škôl a 1. ročníka základných škôl
ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná

14. 2. 2014 od 14.00 do 18.00
15. 2. 2014 od 8.00 do 12.00

MŠ Kríková, MŠ Kaméliová
17. 2. 2014 do 21. 02. 2014 v dopoludňajších hodinách
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Žiaci ZŠ Rajčianska sa ešte minulý rok 
zapojili do matematicko – fyzikálnej súťa-
že Náboj, ktorá sa konala v Mlynskej Doli-
ne. NÁBOJ je súťaž tímov, ktorá sa konala 
na Slovensku a súčasne v Českej republi-
ke. Za ZŠ Rajčiansku sa zúčastnili: Sebas-
tián Jankovič 9. B, Nicolas Nigut 8. A, Gab-
riela Böhmer 8. A a Ján Majerský 9. A. 
Úlohou žiakov bolo vypočítať neštandard-
né príklady z matematiky a fyziky. Za kaž-
dý vyriešený príklad získali 1 bod. Žiaci 
správne vyriešili 9 príkladov. Pre porovna-
nie: z Bratislavy sa zúčastnilo 37 tímov 
(gymnázia + základné školy spolu). Naši 
žiaci skončili na 29. mieste.

Zo 113 tímov základných škôl Slo-
venska sa naša škola umiestnila na 84. 

mieste. Bližšie informácie nájdete na 
http://naboj-junior.fks.sk/

Tím žiakov sa zúčastnil aj matematicko 
– strategickej súťaže MATBOJ. Tím tvorili 
Lucia Benovicsová 5. A, Jozef Mičáň 5. B, 
Petra Radoščanová 7. A a Nicolas Nigut 
8. A. Súťažili spolu tímy gymnázií aj zá-
kladných škôl z Bratislavy. Podarilo sa 
im získať 122 bodov. Z 27 základných 
škôl skončili na 22. mieste. Bližšie infor-
mácie nájdete na http://www.p-mat.sk/
aktivity/matboj/

Účastníkom súťaží ďakujeme za dôs-
tojné reprezentovanie našej školy.

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

V Základnej škole na Železničnej ulici 
v Bratislave to začiatkom roka vrelo pra-
covným tempom. Pripravovala sa výstava 
veľmi zaujímavých výtvarných prác detí 
z MŠ. Všetky deti od veku, kedy vôbec do-
kážu vlastnou objavovacou činnosťou za-
nechať na papieri zaujímavú stopu, až po 
tých, ktorí sa práve pripravujú na vstup do 
školy, majú v našich priestoroch kútik na 
vystavovanie výtvarnej umeleckej činnosti. 
A tak sa k nám dostali unikáty z rôznych 
materských škôl z rôznych časti Bratisla-
vy.

Pod vedením svojich pedagógov, či rodi-
čov farbou zanechávali na papieri stopu 
svojich životných objavov. Preto naša veľ-
ká výtvarná súťaž pre malých výtvarníkov 
dostala názov Farebná stopa. Jej 1. ročník 
2013/2014 otvoril svoju galériu v Základ-
nej škole na Železničnej ulici 14 v Bratisla-
ve. Veľmi radi pozývame všetkých, ktorých 
umenie našich najmladších nasledovníkov 
zaujíma, aby sa k nám prišli pozrieť. Je to 
zaujímavý vstup do myslenia dieťaťa.

Výstava je otvorená do 16. februára 2014 
v pracovných dňoch do 16.00 hod. Všetci 
ste srdečne vítaní!

PaedDr. Iveta Martinkovičová

Od rána sa chodbami školy na Rajčian-
skej ulici 3 zakrádala nenápadne, ale zato 
citeľne vôňa vianočnej kapustnice, ktorú 
pripravovali pani učiteľky 1. stupňa pre ro-
dičov a priateľov školy. Celá škola sa pri-

pravovala na vyvrcholenie príprav na Via-
noce. 12. decembra 2013 sa konala via-
nočná besiedka spojená s vianočnými tr-
hmi a podávaním vianočnej kapustnice.

Žiaci 1. stupňa vystúpili v zaujímavom 
programe, spestrením bolo vystúpenie pr-
váčikov, ktoré bolo zároveň aj ich prvým 
vystúpením na pôde školy. Po programe 
sa podávala vianočná kapustnica a horúci 
punč. V jedálni sa takto v družnej nálade 
stretli nielen rodičia so svojimi deťmi, ale 
aj s pani učiteľkami, vychovávateľkami 
a s inými rodinami. Na vianočných trhoch 
finančne podporili „svoju“ školu kúpou vý-
robkov svojich detí.

PaedDr. Oľga Petrovská

Dňa 15. januára 2014 sa na ZŠ Rajčianska 
už štvrtýkrát uskutočnilo obvodné kolo Olym-
piády v anglickom jazyku . Organizovala ho 
naša škola v spolupráci s Centrom voľného 
času na Kulíškovej ulici.

Olympiáda bola rozdelená na kategórie 1A 
a 1B a spolu sa jej zúčastnilo 30 žiakov zo 17 
základných škôl.

V kategórii 1A bolo 13 žiakov. Víťazmi sa 
stali:

1. miesto –  Lucia Lichvárová – 1.SG Bajkal-
ská

2. miesto – Michal Vaňo – ZŠ Ostredková
3. miesto –  Lucia Quevedo – ZŠ Rajčian-

ska

V kategórii 1B bolo 17 žiakov a víťazmi sa 
stali:

1.miesto –  Nela Kolčáková – SŠ Novohrad-
ská

2.miesto –  Samuel Záhorčák – SŠ Bachová
3.miesto –  Lucia Červenáková – GLN To-

mášiková
Víťazom srdečne blahoželáme.
Zároveň ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí 

vo voľnom čase pripravovali svojich žiakov 
na súťaž.

Tím Rajčianska súťažil v matematike a fyzike Farebná stopa – 
unikátna výstava

Obvodné kolo Olympiády 
v anglickom jazykuSpomienka na Vianoce
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Zo života Centra detskej tvorivosti 

Centrum detskej tvorivosti vyhlásilo v de-
cembri výtvarnú súťaž „Vianočná pohľad-
nica“, ktorej sa zúčastnilo 142 detí z miest-
nych materských a základných škôl. Výsta-
va detských prác bola v miestnej knižnici 
a čitatelia mohli zahlasovať za diela, ktoré 
sa im najviac páčili. Najviac hlasov získa-
li:

Kategória MŠ
1. miesto: Saška Simonicsová
2. miesto: Samko Hittner
  deti z 1. triedy MŠ Kríková
3. miesto: Rebeca Pončáková
4. miesto: Gabika a Veronika

Kategória ZŠ – I. stupeň
1. miesto:  Roman Škrabák 

zo ZŠ Rajčianska (4. B)
   Zuzka Šafárová 

zo ZŠ Rajčianska (1. A)
2. miesto:  Lívia Múčková 

zo ZŠ Železničná
  Alex Nojič zo ZŠ Železničná
3. miesto:  Erika Mucsková 

zo ZŠ Rajčianska (2. B)
   Nina Trnovská 

zo ZŠ Rajčianska
   Samko Smolárik 

zo ZŠ Rajčianska (1. A)
   Dominika Jókayová 

zo ZŠ Železničná (4. B)

Kategória ZŠ – II. stupeň
1. miesto:  Sofia Kanavorová 

zo ZŠ Železničná (6. B)

Slávnostné odovzdanie kníh prebehlo 
v Centre detskej tvorivosti 17. 12. 2013.

Mgr. Tatiana Čechová

16. a 17. 12. 2013 sa v našom centre 
uskutočnila vianočná akadémia detí nav-
števujúcich krúžkovú činnosť.

Plnú sálu rodičov a príbuzných privítala 
kultúrna referentka pani Oľga Kocková, 
ktorá zarecitovala báseň „Štedrovečerné 
úvahy“ od Eleny Gajarskej.

V pondelok sa na pódiu vystriedali malé 
Sedmokrásky so svojim hudobno-taneč-
ným pásmom s hercami z dramatického 
krúžku DeKa.

V utorok sa predstavili hudobníci z gitaro-
vého a klavírneho krúžku. V priebehu ve-
čera rozdali pracovníčky centra aj krásne 
knižné odmeny víťazom výtvarnej súťaže 
„Vianočná pohľadnica“.

Na záver všetky prítomné deti dostali 
sladkú odmenu od usmiateho Mikuláša, 
ktorého stvárnila šikovná herečka Saška 
Šafárová z dramatického krúžku DeKa.

Mgr. Tatiana Čechová

„Deti, zatvorte si oči prosím.“ Takto ne-
tradične privítala moderátorka žiakov zo 
základnej školy na Železničnej ulici na be-
sede s nevidiacim Jurajom Prágerom. Plná 
sála detí si predstavovala školskú triedu, 
ihrisko, svoju izbu. Premýšľali o tom, aké 
by to bolo obedovať, bicyklovať, lyžovať, 
zbierať exkrementy po svojich miláčikoch, 
či nakupovať, a to všetko so zatvorenými 
očami. Juraj Práger všetky tieto činnosti 
tak vykonáva. A nielen tieto. Juraj rozhod-
ne nesedí len doma. Učí náboženskú vý-
chovu, zúčastňuje sa športových pretekov 
a neustále posúva svoje hranice. So svoji-
mi priateľmi bol na Elbruse či Gerlachu. 
Ako prvý nevidiaci Slovák sa rozhodol vyjsť 
na Mont Blanc.

Dokumentárny film „Slepá dôvera“ vzni-
kol práve počas cesty na vrchol Mont Blan-
cu. Deti so zatajeným dychom sledovali 
Jurajovu cestu za vysnívaným cieľom. Po 
filme nasledovala beseda. Deti kládli hos-
ťovi veľa otázok. Okrem náročného výstu-
pu na vrchol ich zaujímal aj Jurajov vodiaci 
psík Arkus. Žiaci štvrtého ročníka si pri-
chystali pre Juraja milé prekvapenie, keď 
na záver besedy vystúpili na pódium štyria 
žiaci a odovzdali mu pekné darčeky.

Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť 
s Jurajom Prágerom a našiel si vo svojom 
nabitom tréningovom programe čas na 
toto i ďalšie stretnutia, na ktorých sa zú-
častnia žiaci z ostatných základných škôl.

Mgr. Tatiana Čechová

Vianočná pohľadnica Slepá dôvera

Vianočná akadémia
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Dňa 12. 12. 2013 sa uskutočnilo via-
nočné posedenie členov Klubu dô-

chodcov „Malý Dunaj“  mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa v priestoroch je-
dálne pre dôchodcov na Bodvianskej 
ulici.

Viac ako štyri desiatky seniorov sa stret-
li, aby sa porozprávali, zatancovali a pre-
žili spolu príjemnú predvianočnú náladu. 
Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti 
predstaviteľov miestnej samosprávy, sta-
rostky Ľudmily Lackovej, prednostu Vla-
dimíra Mráza, poslancov Ľudmily Hlás-
nej, Štefana Ondeka, Dany Gabrielovej, 
vedúceho Klubu Vrakuňa za stranu 
SMER-SD a pracovníčiek Oddelenia so-
ciálnych vecí, zdravotníctva a bývania 

Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va – Vrakuňa: Ivety Pochlopeňovej a Zu-
zany Reisenbüchlerovej. Slávnostný prí-
hovor predniesla pani Mária Rýchla, 
predsedníčka klubu. Všetci menovaní za-
želali prítomným krásne vianočné sviat-
ky, veľa zdravia, šťastia, lásky a porozu-
menia v roku 2014.

Po slávnostnom príhovore nasledoval 
kultúrny program, o ktorý sa postarala 
vrakunská spevácka skupina „Susedy“. 
Počas ich speváckeho vystúpenia sa do 
spevu zapojili snáď všetci. Po kultúrnom 
programe si pochutili na výbornej vianoč-
nej kapustnici. O sladké a slané špeciali-
ty z domácej kuchyne sa postarali samot-
né členky klubu. 

Celá atmosféra bola veľmi príjemná,  
niesla sa v duchu pokoja a šťastia. Prí-
tomní zanietene diskutovali a užívali si 
pokojnú predvianočnú náladu.

Niet pochýb o tom, že aj naši dôchodco-
via sa vedia zabaviť pri dobrej pesničke 
a vtipnom slove. Pán Jozef Trnený, senior 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa,  
i napriek svojmu krásnemu veku – 81 ro-
kov, dokázal zabaviť a roztancovať celú 
sálu. 

Na záver veľké poďakovanie patrí aj 
dievčatám z jedálne, Oľge Špergerovej, 
Márii Vrábelovej a Andrei Tóthovej za 
prípravu sály a obsluhy.

Mgr. Iveta Pochlopeňová

Spomienka na vianočné posedenie 
členov Klubu dôchodcov „Malý Dunaj“

Vraku ňa
mesačník mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Inzercia vo Vašom mesačníku? 
Kontaktujte nás v redakcii. 

Mgr. Dagmar Bošanská
šéfredaktorka 

+421 911 474 645
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0917 497 546

AŽ 3000 €
POŽIČIAME VÁM

PÔŽIČKA

pracujem ako viazaný finančný agent 
pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Obhajcom titulu bolo Nové Mesto, ku 
ktorému sa tento rok okrem organi-

zátora turnaja – Petržalky, pridali aj Kar-
lova Ves, Staré Mesto a Vrakuňa. Z tur-
naja sa v deň jeho konania odhlásila 
Záhorská Bytrica a túto nepríjemnosť 

museli riešiť organizátori podujatia. Aby 
doplnili chýbajúci šiesty tím do herného 
systému, rozdelili členov petržalského 
tímu do dvoch mužstiev. Turnaj v športo-
vom duchu a v priateľskej atmosfére 
odohrali hráči v športovej hale na Proko-
fievovej ulici, kde správca haly pán Šu-
lák s manželkou pripravili súťažiacim 
tradičný obed – bratislavský „šnicel“ so 
zemiakovým šalátom.

Suverénom bez prehry bolo družstvo 
Vrakune, ktoré sa stalo víťazom 16. roč-
níka turnaja mestských častí v halovom 
futbale. Vo finále porazilo Karlovu Ves 
7:4. Tretie umiestenie získala Petržalka, 
ktorá prehrala iba s celkovým víťazom 
turnaja s Vrakuňou, a pravdepodobne 
jej v lepšom umiestnení zabránilo rozde-
lenie tímu kvôli nahradeniu Záhorskej 
Bystrice. Na štvrtom mieste sa umiest-

nilo družstvo Starého Mesta pred piatym 
Novým Mestom a šiestou Petržalkou B. 
Organizátori odmenili aj najlepšieho 
strelca, ktorým sa stal Ondrej Bobek 
z víťaznej Vrakune a najlepším branká-
rom bol Ladislav Fehér zo Starého Mes-
ta. Poháre a trofeje odovzdal oceneným 
družstvám a jednotlivcom starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan, ktorý na záver sú-
ťažiacim poďakoval a zaželal im príjem-
né strávenie prichádzajúcich sviatoč-
ných dní starého i nového roka.

Na turnaji v halovom futbale získala 
Vrakuňa 1. miesto

Tradičný turnaj bratislavských mestských častí 
v halovom futbale, ktorý je športovou súčasťou pro-
jektu Vianočná Petržalka 2013, sa odohral v sobotu 
14. decembra.



15

Servis
Plán rokovania komisií miestneho zastupite stva mestskej asti Bratislava - Vraku a -  rok 2014

N Á Z O V Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina de /hodina

Komisia pre kultúru, šport, školstvo
27.1.2014   
pondelok

7.4.2014    
pondelok

16.6.2014   
pondelok

8.9.2014    
pondelok

20.10.2014 
pondelok

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Komisia legislatívno-právna a finan ná
28.1.2014  

utorok
8.4.2014   
utorok

17.6.2014  
utorok

9.9.2014   
utorok

21.10.2014  
utorok

15,00 15.00 15,00 15,00 15,00

Komisia zdravotná, sociálna, rodiny a bývania
23.1.2014   
štvrtok

3.4.2014    
štvrtok

12.6.2014   
štvrtok

4.9.2014    
štvrtok

16.10.2014   
štvrtok

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
21.1.2014 

utorok
1.4.2014 
utorok

10.6.2014 
utorok

8.9.2014 
pondelok

14.10.2014 
utorok

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Komisia pre územný rozvoj a dopravu
22.1.2014

streda
2.4.2014
streda

11.6.2014
streda

3.9.2014
streda

15.10.2014
streda

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Komisia podnikate ská a cestovný ruch
21.1.2014 

utorok
1.4.2014 
utorok

10.6.2014 
utorok

2.9.2014 
utorok

14.10.2014 
utorok

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

 
  

HARMONOGRAM ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITE STVA                         
MESTSKEJ ASTI BRATISLAVA – VRAKU A    

NA ROK 2014  
 
 
 

Mesiac: Termín 
zasadnutia MZ 

ZBER 
MATERIÁLOV 

1. kolo   

EXPEDÍCIA 
MATERIÁLOV   

1. kolo   
/najneskôr do/ 

Stanovisko/  
uznesenia 

komisií       
/najneskôr do/

EXPEDÍCIA 
MATERIÁLOV  

2. kolo  
/najneskôr do/ 

január - - - - - 

február 04.02.2014 15.01.2014 20.01.2014 29.01.2014 31.01.2014 

marec - - - - - 

apríl 15.04.2014 26.03.2014 31.03.2014 09.04.2014 11.04.2014 

máj - - - - - 

jún 24.06.2014 04.06.2014 09.06.2014 18.06.2014 20.06.2014 

júl - - - - - 

august - - - - - 

september 16.09.2014 27.08.2014 02.09.2014 10.09.2014 12.09.2014 

október 28.10.2014 08.10.2014 13.10.2014 22.10.2014 24.10.2014 

november - - - - - 

december - - - - - 
 

SO ZA IATKOM O 9,00 HODINE.  
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Pravidelná činnosť v centre detskej 
tvorivosti prebieha na Bodvianskej ulici č. 4

Krúžky a kurzy – keramika, výtvarné techni-
ky, dramatická výchova (DeKa), hudobné 
(gitara a klavír) a tanečné krúžky (Sedmok-
ráska), bábkoherecký súbor Rarášok, spe-
vácka skupina Susedy, cvičenie matiek 
s deťmi, pohybové cvičenia na chrbticu – ka-
lanetika a relaxačné cvičenie

Tvorivé keramické dielne – pre ucelené ko-
lektívy

Ateliér voľnej tvorivosti pre dospelých – vý-
tvarné techniky

Cyklické programy – pre deti MŠ a žiakov ZŠ 
– zamerané na: poznávanie seba samého 
a vzťahy v skupine, zdravý spôsob života a po-
hybové aktivity, dôraz sa kladie na interaktívne 
metódy využívajúce prvky dramatickej výchovy, 
deti a mládež učia zážitkom, aby hľadali príčiny 
a riešenia rôznych problémov, získavali odvahu 
k jednaniu (pre MŠ sú určené programy: zvie-
ratká, príroda, Stretnutie s rozprávkou – číta-
nie v knižnici, literárno-dramatická výchova; 
Stretnutie s povesťami Márie Ďuríčkovej pre 
4. ročník ZŠ: ekológia a ochrana životného pro-
stredia, zem, vesmír, dinosaury, reč tela – efek-
tívna komunikácia, rozvíjanie tvorivého mysle-
nia, teambuilding a čítanie v knižnici).

Informačná výchova – v knižnici je určená 
pre ucelené kolektívy detí MŠ a žiakov ZŠ, 
zameriava sa na informovanie o činnosti 
knižnice, spôsob prihlásenia a požičiavania 
kníh. Zvyčajne je spojená s literárnym prog-
ramom pre deti.

Táto pravidelná činnosť je doplnená každý 
mesiac nasledovnými aktivitami:

JANUÁR
Beseda – pre žiakov ZŠ.
Pexesový turnaj – súťažno-zábavné popo-
ludnie pre žiakov ŠKD.
Kvíz – pre druhákov ZŠ.

FEBRUÁR
Beseda s nevidiacim– pre žiakov ZŠ.
Komix – vyhlásenie literárnej súťaže ku dňu 
materinského jazyka.
Uvítanie novonarodených detí do života – 
obradná sieň Miestneho úradu.
Hry priateľstva – súťažno – zábavné dopo-
ludnie pre deti MŠ.
Besedy – techniky hrnčiarstva a paleontoló-
gia – Vlačiky.

MAREC
Morena – náučno-zábavné popoludnie pre 
deti ŠKD.
Beseda pre žiakov ZŠ s prekladateľkou det-
ských kníh. 
Najaktívnejší čitateľ – vyhodnotenie najak-
tívnejších detských čitateľov za rok 2013 
v miestnej knižnici.

Tvorivé dopoludnie k Veľkej noci pre žiakov 
ZŠ al. MŠ.
Týždeň knižníc – generálne odpustenie po-
platkov za upomienky.
Veľkonočný zajačik – vyhlásenie súťaže 
o najoriginálnejšieho veľkonočného zajači-
ka.
Výstavka ručných prác – pre verejnosť.

APRÍL
Výstava k Veľkej noci – výtvarných a kera-
mických prác detí navštevujúcich tvorivé 
krúžky a vyhodnotenie akcie „Veľkonočný 
zajačik“.
Beseda – „Čína“ pre verejnosť.
Zvyky a tradície „Stavanie mája“ – náuč-
no-zábavné popoludnie pre deti ŠKD.
Beseda – „Význam včelárstva v súčasnosti“ 
pre ZŠ.
Tvorivé dopoludnie pre žiakov ZŠ a MŠ.
Kvíz – pre žiakov ZŠ.

MÁJ
Koncert ku Dňu matiek– koncoročná aka-
démia pre krúžok Sedmokráska.
Všetky mamy sú srdečne vítané.
Koncoročná akadémia krúžkovej činnosti 
– v programe účinkujú deti z divadelnej sku-
piny DeKa a žiaci z hudobnej sekcie Centra 
na Bodvianskej.
Tvorivé dopoludnie pre žiakov ZŠ a MŠ.
Turnaj žiakov základných škôl o Pohár sta-
rostky Vrakune – Štadión ŠK Vrakuňa, a ZŠ 
Železničná 14; športová súťaž žiakov vra-
kunských základných škôl vo futbale a vybí-
janej.
Súťaž o najobľúbenejšiu hračku – súťaž 
pre deti MŠ.
Beseda – paleontológia.
Kráľ detských čitateľov – súťaž pre žiakov 
ZŠ v knižnici.

JÚN
MDD – v Centre detskej tvorivosti – popo-
ludnie plné súťažných hier a zábavy, roz-
právkový les pre najmenších, jazda na koní-
koch.
Výstavka ku koncu roka – keramických 
a výtvarných prác.
Beseda – pre žiakov druhého stupňa ZŠ: 
„Spoznávame Vrakuňu“.
Beseda – pre verejnosť, ručné práce.
Uvítanie novonarodených detí do života – 
obradná sieň Miestneho úradu.
Výstavka ručných prác – pre verejnosť .
Koncoročné vystúpenie krúžkovej činnosti 
DK Rarášok – pre deti MŠ a ZŠ.
Koncoročné vystúpenie krúžkovej činnosti 
DK DeKa – pre deti MŠ a ZŠ.

JÚL a AUGUST
Tvorivé dni v Centre – keramické dielne, 
ateliér voľnej tvorivosti pre dospelých, diva-
delné workshopy pre jednotlivcov aj kolektí-
vy detí z MŠ.
Spoločenské hry – herňa moderných stolo-
vých spoločenských hier pre verejnosť.

Stolný tenis – pre verejnosť.
Burza kníh – v knižnici.
Beseda – „Vrakuňa“ s T. Fedasom; pre ve-
rejnosť.
Výstava – „Vrakuňa v čase“ pre verejnosť.

SEPTEMBER
Zápisy do krúžkov a kurzov
Vrakunské hodové slávnosti v spolupráci 
s BKIS – nábrežie Malého Dunaja
(Kultúrnospoločenský program – tanečné 
a hudobné skupiny, hodové stánky a jar-
močné atrakcie).
Stretnutie s povesťami – pre 4. roč. ZŠ.
Vyhlásenie výtvarnej súťaže – na zada-
nú tému.
Beseda o skautingu pre 3. roč. ZŠ.
Beseda so spisovateľom.

OKTÓBER
Vedomostný kvíz – pre žiakov ZŠ.
Vyhlásenie výtvarnej súťaže o najkrajšiu 
škrabošku na Halloween
Tekvica – tvorivé popoludnie pre deti MŠ.
Beseda –organizované podujatie pre žiakov 
základných škôl.
Beseda – pre verejnosť.
Kladenie venca k pamätníku – spomienko-
vá slávnosť pri pamätníku obetí I. a II. sv. 
vojny. 
Tvorivé dielne – keramika, šperkárstvo.
Výstavka ručných prác – pre verejnosť.

NOVEMBER
Tvorivé dielne – keramika, šperkárstvo.
Vyhlásenie výtvarnej súťaže „Vianočná po-
hľadnica“ – súťaž pre žiakov vrakunských 
MŠ, ZŠ.
Beseda – „Ako môžeme pomáhať sociálne 
odkázaným spoluobčanom“.
Beseda – organizované podujatie pre žiakov 
základných škôl.
Súťažné popoludnie pre žiakov ŠKD.
Kvíz – v Miestnej knižnici; kvíz pre žiakov 
2.st. ZŠ + vyhodnotenie literárnej a výtvar-
nej súťaže.
Uvítanie novonarodených detí do života – 
obradná sieň Miestneho úradu.

DECEMBER
Prišiel k nám Mikuláš – zábavné dopolud-
nie pre 1. roč. ZŠ, pešia zóna, MÚ.
Od Lucie do Vianoc – zábavné dopoludnie 
pre deti MŠ.
Mikulášska paráda – vianočná akadémia 
– prezentácia krúžkovej činnosti v CDT.
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže – Vianočná 
pohľadnica.
„A ešte vám vinšujem...“ – výstavka výtvar-
ných a keramických výrobkov v CDT.
Beseda a tvorivá dielňa – tradičné zvyky na 
Slovensku.
Výstavka ručných prác – pre verejnosť.
Beseda – „Silvester a pyrotechnika“ organi-
zované podujatie pre žiakov základných 
škôl.
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