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Aktuálne

Milí Vrakunčania,

ďalší školský rok ubehol ako voda a do 
dverí vchádza leto. Je tu čas, kedy práca 
celého roka prináša ovocie, či už sú to vy-
svedčenia detí, či potešenie predstaviť 
ich talent. Je tu zároveň vzácny čas rôz-
nych kultúrnych podujatí, kedy nám det-
ský talent prináša radosť a príjemnú at-
mosféru do panelákovej džungle našej 
mestskej časti. Sú to práve tie deti ktoré 
sú našou budúcnosťou. Deti, ktoré sa 
budú vzdelávať i cez prázdniny. Pomocou 
nás dospelých ich môžeme naučiť väčšej 
tolerancii, slušnému správaniu i vzájom-
nej pomoci. Je však smutné, že určitým 
hraniciam slušného spolužitia v spoloč-
nosti je nutné častokrát učiť i samotných 
dospelých. Nedávno, na prechádzke 
s mojou dcérkou, ktorá má len štyri roky, 
sme boli svedkom toho, ako najstaršie 
dievča v skupine počas bieleho dňa ko-
munikovalo s ostatnými veľmi hlučným 
spôsobom. I talianska rodina by mohla 
závidieť. Pristavili sme sa pri nej a dotyč-
nej som sa spýtala, či je naozaj nutné, 
aby tak kričala a či je možné rozhovor 
viesť tichšie. Dotyčná vykrikovať presta-
la... no moju dcéru to nenechalo bez 
odozvy a ako každé dieťa býva zvedavé 
a len sa učí, začala sa ma vypytovať: „Pre-
čo to dievča tak kričalo? Nevie, že kričať 
môžu len bábätká, pretože oni ešte roz-
právať nevedia. Veď to dievča už bolo veľ-
ké, tak prečo mami, prečo?“ Nebojme sa 
byť aktívni, buďme všímaví a zasiahnime. 
Netreba k tomu veľa. Možno i tento malý 
počin voči nie celkom vhodnému správa-
niu na ulici priniesol niekomu úľavu. Nie-
komu, kto tú možnosť zasiahnuť nemal 
a v tomto krásnom dni radšej zatváral 
okná svojho bytu. Preto buďme rozvážni, 
rozumní a hlavne diplomatickí, ak máme 
pocit, že to, čo sa deje okolo nás, nie je 
úplne tak, ako by sa v slušnej spoločnosti 
malo. Ak je to v našich silách a možnos-
tiach, buďme tolerantní i voči detskej ra-
dosti a štebotaniu, ktorého bude cez 
prázdniny neúrekom. Veď sú predo dver-
mi!

Mgr. art. Jana Némethová
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25. apríla 2014 rokovali zástupcovia mest-
ských častí združených v hlavnom meste 
Bratislave. Rokovanie sa uskutočnilo pod 
vedením predsedu, starostu Petržalky Vla-
dimíra Bajana. Účastníci sa na rokovaní 
dotkli viacerých tém, hlavne vo vzťahu 
k pripravovaným legislatívnym zmenám, 
ktoré sú v pripomienkovom konaní cestou 
Rady združenia miest a obcí SR. V progra-
me rokovania bola i príprava obcí a miest 

na nové Programovacie obdobie rokov 
2014-2020, čo sa týka operačných prog-
ramov a možností čerpania Európskych 
štrukturálnych fondov. Dôležitým bodom 
rokovania bol i dopad na finančné hospo-
dárenie mestských častí v spojení s Ústav-
ným zákonom o rozpočtovej zodpovednos-
ti. Tento pri prekročení povolenej hranice 
dlhovej služby spojenej s úverovým zaťaže-
ním verejných financií môže v budúcnosti 
zviazať ruky samosprávam pri nakladaní 
s finančnými prostriedkami, ktoré napriek 
predchádzajúcim kladným hospodárskym 
výsledkom a kumuláciám týchto zdrojov 
„z minulosti“ na mimorozpočtových fon-
doch nebude možné zapojiť do rozpočtov 
miest a obcí.

Osobitnú pozornosť venovali účastníci ro-
kovania pripravovanému návrhu zákona 
o odpadoch, cieľom ktorého je úprava exis-
tujúcich a nastavenie nových pravidiel v od-
padovom hospodárstve pre vytvorenie 
štandardných podmienok pre uskutočňo-
vanie zmien v prostredí, umožňujúcich roz-
voj a realizáciu aktivít v odpadovom hospo-
dárstve a súčasne vytvorenie podmienok 
pre právnu istotu, porovnateľnú s podmien-
kami v ostatných členských štátoch EÚ. 
Najväčšou navrhovanou zmenou je zruše-
nie Recyklačného fondu, ďalej zavedenie 

povinnosti autorizácie organizácií, ktorú 
bude udeľovať Ministerstvo životného pro-
stredia, ako i výrazné sprísnenie podmie-
nok a kontroly výkupu kovového odpadu od 
fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu 
ukladať na skládky odpadov vytriedené 
zložky komunálneho odpadu. Členovia 
združenia v tejto súvislosti diskutovali i o za-
vedení poplatku za rozvoj od investorov, 
ktorí vstupujú do územia. Jeho výška by 
mala vychádzať z platných územnopláno-
vacích dokumentov – územných plánov zón 
zohľadňujúc náročnosť investície, veľkosť 
riešeného územia, dopad na životné pro-
stredie a infraštruktúru územia a mala by 
smerovať do verejnoprospešných potrieb 
v území, kde sa bude realizovať.

Na záver sa členovia združenia zaoberali 
otázkami na prípravu 27. snemu Združe-
nia miest a obcí a delegovanie zástupcov 
združenia na tento snem.

Rokovanie na magistráte 
hlavného mesta

Zástupcovia mestskej časti – prednosta 
úradu Ing. Vladimír Mráz, vedúca oddele-
nia územného plánu a dopravy Ing. arch. 
Janka Ondriášová a poslanec zastupiteľ-
stva PhDr. Stanislav Bruna – prerokovali 
na magistráte návrhy zmien organizácie 
dynamickej dopravy vo Vrakuni. Návrh 
zmien predložili poslanci zastupiteľstva 
p. Bruna a p. Schwartzová. Tieto sa dotý-
kajú zmien vodorovného dopravného 
a zvislého dopravného značenia na uli-
ciach – vyústenie ul. Vrakunskej na Pop-

radskú, kruhového objazdu vo Vrakuni, 
odbočovacieho pruhu z Hradskej na Prieh-
radnú, križovatky Uzbecká-Kazanská 
a ďaľších. Magistrát prisľúbil prerokovať 
tento návrh podnetov v odborných orgá-
noch mesta, pričom návrhy, ktoré si nevy-
žadujú stavebnú prípravu a skvalitnia do-
pravu vo Vrakuni zrealizujú ešte v tomto 
roku.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Rokovanie regionálneho združenia 
Bratislavských mestských častí



Zaujalo nás

3

8. máj – Svetový deň Červeného kríža 
a Červeného polmesiaca

Význam týchto organizácií každý iste 
pozná. Sú to znaky dobročinnosti, 
humanity, darcovstva krvi, sociálnej 

a vzdelávacej práce a ochoty podať po-
mocnú ruku ľuďom v núdzi.

Možno veľa obyvateľov Vrakune zo sídlis-
ka a z bytoviek ani nevie, že taký spolok vo 
Vrakuni existuje. I keď sa už o ňom rôzne 
zmienky vo vrakunských informačných 
publikáciách objavili, možno ste ich prešli 
bez povšimnutia. Preto sa Vám chceme 
aspoň v skratke predstaviť.

Počet obyvateľov v našej mestskej časti 
neustále narastá. Hlavne prílevom nových 
obyvateľov postavením nových sídlisk a no-
vých ulíc na území pôvodnej Vrakune, ktorí 
sa o život pôvodných obyvateľov viac menej 
nezaujímajú. Občania sa predtým zaobera-
li, vzhľadom na prímestskú polohu, záhrad-
kárčením a menšou či väčšou poľnohospo-
dárskou činnosťou. V povojnovom období 
sa zakladali rôzne spolky ako Slovenský 
zväz žien, Záhradkári, Drobnochovatelia 
a pod. Pred 60 rokmi vznikol aj náš miestny 
spolok ako Základná organizácia Českoslo-
venského červeného kríža. Založený bol 
v roku 1953, resp. 1956. Presne sa nám to 
nepodarilo zistiť, nakoľko pôvodná doku-
mentácia sa nezachovala a „vrakunská en-
cyklopédia“ Oľga Kotlárová tiež už nie je 
medzi nami. MS mal vtedy asi 301 členov 
(z toho iba 27 mužov). Spolok tvorilo 12 ob-
vodov so 16-48 členmi. Postupom času ich 
počet klesal z dôvodu búrania domov na 
pešej zóne (r. 1986) a odsťahovaním sa 
ľudí, mnohí stratili záujem a zo spolku sa 
odhlásili alebo v dôsledku prirodzeného 
úbytku obyvateľov.

Činnosť ZO ČSČK riadil výbor pod vede-
ním Heleny Pócsovej a neskôr dlhoročnou 
predsedníčkou bola p. Magdaléna Nagyo-
vá. Spomíname si na funkcionárky ako 
bola Oľga Kotlárová, Marika  Mikocziová či 
Mária Bottová. Neodmysliteľnou súčasťou 
spoločenských akcií a zhromaždení bola 
aj aktivistka Helenka Furstová, v bielom 
plášti, s brašňou ČK cez plece. Niektorí 
členovia mali na dome tabuľku „Dobrovoľ-
ník Červeného kríža“ (napr. rod. Pócsová, 
Mancalová, Péková). Títo boli vyškolení 
poskytovať občanom „bežnú“ prvú pomoc. 
Aj keď nás už opustili, za ich záslužnú prá-
cu im patrí naše poďakovanie.

V roku 1988 bol našej ZO prepožičaný 
čestný titul a vlajka „Vzorná základná or-
ganizácia ČSČK II. stupňa“. Od 1. 10. 
1998 sme získali Osvedčenie o registrácii 
SČK a názov „Miestny spolok SČK VRAKU-
ŇA“ a 1. 4. 2007 Osvedčenie o registrácii 
„SČK – Miestny spolok SČK Vrakuňa Brati-
slava mesto“.

Náš MS patrí pod SČK, územný spolok 

Bratislava mesto, s ktorým úzko spolupra-
cujeme. Naša činnosť sa riadi Stanovami 
SČK. Zástupcovia nášho MS sa zúčastňu-
jú na jeho zhromaždeniach a snemoch. 
Pomáhajú nám hodnotnými informáciami, 
s dokumentačným materiálom a radami. 
Pri príležitosti Svetového dňa Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca 7. 5. 1998 
sme boli ocenení vyznamenaním SČK „Zá-
pis do knihy cti SČK“ a spolu s čelnými 

predstaviteľmi prijatí v prezidentskom pa-
láci. Viaceré členky sú držiteľkami poďa-
kovaní a rôznych ocenení. Vyznamenanie 
SČK „Za humanitu, obetavosť a dobrovoľ-

nosť dostali: Anna Babuľová a Helena 
Pandová – I. stupňa, Oľga Valentová, Jola-
na Liščíková a Kvetoslava Pinkavová – II. 
stupňa.

V roku 1987 bola za predsedníčkou MS 
SČK zvolená p. RNDr. Anna Babuľová. Za 
svoju aktivitu a obetavú prácu v organizá-
cii SČK dostala viacero ocenení a vyzna-
menaní. Jej práca nekončila na hraniciach 
nášho miestneho spolku. V roku 2010 pri 
príležitosti 720 výročia 1. zmienky o Vra-
kuni jej bola udelená pamätná plaketa 
„Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentá-
ciu miestnej časti Bratislava – Vrakuňa“ 
a v roku 2011 sa stala „Osobnosťou met-
ropoly“ za neoceniteľný prínos do spolo-
čenského života hlavného mesta. V roku 
2013 sa v dôsledku zhoršeného zdravot-
ného stavu, ktorý jej nedovoľuje aktívne 
sa podieľať na činnosti organizácie, fun-
kcie predsedníčky vzdala.

Od roku 2013 pracuje výbor v novom zlo-
žení. Tvoria ho dlhoročné členky a aktivist-
ky MS SČK: predsedníčka Ing. Kvetoslava 
Pinkavová, podpredsedníčka Elena Péko-
vá, pokladníčka Oľga Valentová, revízna 
komisia – Emília Tichá a Helena Krihová. 
Miestny spolok mal 50 členov, z toho 42 
členov bolo už v zozname v roku 1987. 
V priebehu roku 2013 sme na poslednej 
ceste vyprevadili pána Jozefa Feldésiho 
(77 rokov) a pani Zitu Nagyovú (89 rokov). 
Jedna členka odišla do penziónu. Momen-
tálny stav je 47 členov. Priemerný vek 
členskej základne je 77,5 rokov. Najmlad-
šou členkou, pod 50 rokov, je Ing. Jarmila 
Múčková a najstaršia je pani Helena Pan-
dová, ktorá i napriek tomu, že sme vlani 
oslávili jej krásnu „90-tku“, ešte aktívne 
spolupracovala pri vyberaní členských prí-
spevkov a je držiteľkou viacerých vyzna-
menaní.

Hoci sme prevažne vo vyššej vekovej ka-
tegórii, máme aj 2 mladšie dobrovoľné 
darkyne krvi – Ing. Jarmila Múčková, ktorá 
má byť ocenená striebornou Janského 
plaketou a nová darkyňa Ing. Zuzana Sch-
wartzová.

Naša činnosť je prispôsobená veku čle-
nov. Jedná sa o susedskú výpomoc pri na-
kupovaní a drobných domácich prácach 
nevládnym spoluobčanom. Navštevujeme 
s blahoželaním jubilujúcich členov a obda-
rujeme ich malou pozornosťou – potravi-
novými balíčkami. Napr. v roku 2012 sme 
mali 13 a minulý rok až 15 jubilantov. Dô-
ležitou prácou je i organizovanie výberu 
členských príspevkov, a tým aj kontaktova-
nie sa s členmi prostredníctvom piatich 
aktivistiek. Do roku 2013 boli aktivistka-
mi: RNDr. Anna Babuľová, Emília Tichá, 
Jolana Liščíková, Helena Pandová a Ing. 



Zaujalo nás

4

Z rokovania Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Riaditeľka základnej školy na Želez-
ničnej ulici Mgr. Andrea Macháčová 
predložila spolu s prednostom úra-

du Ing. Vladimírom Mrázom návrh na 
uzavretie Dodatku k nájomnej zmluve 
s Vysokou školou ekonómie a manaž-
mentu verejnej správy, ktorá sídli v bu-
dove tejto školy. Na základe ich rokovania 

s prorektorkou vysokej školy Ing. Vierou Ci-
bákovou, CSc. prišlo k dohode o uvoľnení 
časti prenajatých priestorov v prospech 
základnej školy. Dôvodom tejto dohody je 
skutočnosť vysokého počtu detí, ktoré sa 
zapísali do školy vo februári tohto roku. 
Podľa predpokladov tak nastúpi do prvé-
ho ročníka v školskom roku 86 detí, čím 

vzniká potreba otvorenia nových tried. 
V súčasnosti sa celkovo 457 žiakov vzde-
láva v 23 triedach, 25 učebniach, pričom 
v škole absentujú odborné učebne. Škola 
tak prakticky potrebuje otvoriť 4 nové trie-
dy. Predmetom dohody je teda uvoľnenie 
cca. 700 m2 prenajatého priestoru na 
1. poschodí, ktoré sú dispozične oddelené 
od učební študentov vysokej školy. Riadi-
teľka školy vo svojej správe zdôvodnila 
i schopnosť základnej školy vyfinancovať 
nárast počtu detí a s tým spojený nárast 
nákladov z normatívnych zdrojov pridele-
ných zo štátneho rozpočtu. Poslanci Vra-
kune návrh jednohlasne schválili počtom 
14 hlasov.
 

Poslanci zastupiteľského zboru naposledy rokovali v apríli, konkrétne 
14. 4. 2014. Z obsahom niektorých z prerokovaných bodov sme informo-
vali v predchádzajúcom vydaní Vrakunských novín. Poslanci sa zišli i na 
rokovaní v mimoriadnom termíne dňa 29. 4. 2014. Vzhľadom na to, že 
termín uzávierky predchádzajúceho čísla neumožnil spracovať všetky 
výsledky týchto rokovaní, približujeme niektoré z nich, s mesačným one-
skorením.

Kvetoslava Pinkavová. Nakoľko je táto 
práca vzhľadom na zdravotný stav ale-
bo vek pomerne náročná, od tohto roku sú 
namiesto p. Babuľovej, Liščíkovej a Pan-
dovej aktivistkami p. Terézia Gönderová, 
Elena Péková a Anna Kollerová.

Najväčšou a zároveň najprospešnejšou 
akciou od roku 2001 je spolupráca s Li-
gou proti rakovine, pri organizovaní zbier-
ky ku Dňu narcisov. Predtým mali naši 
starší členovia a spoluobčania ochotu 
prispievať do zbierky, ale nemali možnosť 
dostať sa na mestské stanovištia. Preto 
sme požiadali Ligu proti rakovine o mož-
nosť organizovať zbierku i na území Vraku-
ne. Dostali sme stanovište pri supermar-
kete BILLA. Odvtedy ste nás tam mohli 
každý rok v Deň narcisov nájsť. Prvý rok 
bol rozpačitý, skúšobný. Obyvatelia Vraku-
ne ešte nepočítali s touto možnosťou prís-
pevku. V roku 2014 sme sa do akcie zapo-
jili už po 14-krát. Nášmu každoročnému 
úspechu (viď. tab.) vo veľkej miere vďačí-
me spolupráci so Základnou školou na Ži-
tavskej ulici. Dve skupiny dobrovoľníkov sa 

striedali na stanovišti pri supermarkete 
a jedna skupina žiakov pod vedením pani 
učiteľky Oľgy Brzobohatej navštívila inšti-
túcie a podniky na území Vrakune. Do 
zbierky prispeli aj členovia MS SČK, ktorí 
sa inak nemohli do akcie zapojiť pri vybe-
raní členských príspevkov. Do zbierky sa 
zapája aj ZŠ Žitavská, kde vo veľkej miere 
prispievajú i žiaci a pracovníci školy. V ro-
ku 2014 sme vyzbierali 1350 EUR. ZŠ Že-
lezničná a Rajčianska vyzbierali sumu 
690 EUR. Celkový výnos zbierky za MČ 
Vrakuňa je 2040 EUR.

Na vykonanie zbierky musíme mať pove-
renie a všetci aktivisti ako i pokladničky 
majú svoje registračné číslo viditeľne vy-
značené. Po skončení zbierky sa zapeča-
tené pokladničky komisionálne otvárajú 
a výnos sa triedi podľa hodnoty bankoviek 
a mincí. Roztriedené financie ešte v ten 
deň odovzdáme do banky na účet Ligy pro-
ti rakovine. Generálna rada na základe 
zaslaných žiadostí výnos prerozdelí: na 
medicínske a výskumné projekty, pre ne-
mocnice a hospicovú starostlivosť a letné 

tábory pre onkologických pacientov. V ro-
ku 2009 sme podporili pridelenie finan-
čnej pomoci z LPR aj pre našu ťažko onko-
logicko chorú spoluobčianku.

Dôležitým faktorom našej činnosti sú fi-
nancie. Jediným našim príjmom je 50% 
z členských príspevkov (hodnota jednej 
známky je 1 EUR). V tomto roku je to 23,5 
EUR. Predpokladané nutné výdavky v tom-
to roku činia cca. 65 EUR. Celkovo máme 
do budúcnosti k dispozícii 108,91 EUR. Sú 
to financie ušetrené z predchádzajúcich 
rokov, nakoľko na niektoré akcie si členky 
prispievali samé alebo nám darovali malé 
príspevky. Veľká vďaka patrí aj pani sta-
rostke MÚ Ľudmile Lackovej, že nám 
ochotne umožňuje uskutočniť naše výroč-
né členské schôdze v zasadačke MÚ a zá-
roveň nám zabezpečí i občerstvenie. Na 
naše stretnutia plné noviniek a spomie-
nok sa všetci veľmi tešíme.

Aby náš MS mohol nanovo plnohodnotne 
pracovať a rozširovať oblasti svojej pôsob-
nosti, potrebujeme omladiť naše rady. Pre-
to sa obraciame na našu mládež, aby priš-
la medzi nás. Je veľa spoluobčanov, ktorí 
potrebujú a čakajú na vašu pomoc a veľa 
aktivít, kde by ste sa mohli uplatniť.

Na záver by sme chceli ešte raz poďako-
vať všetkým, ktorí nám v našej činnosti 
pomáhajú a spolupracujú s nami. Všetkým 
aktivistkám – Oľge Valentovej, Oľge Brzo-
bohatej, Elene Pékovej, Emílii Tichej, Ing. 
Anne Kollerovej a Ing. Kvetoslave Pinkavo-
vej – za vynaložené úsilie pri organizovaní 
zdarného priebehu Dňa narcisov, vedeniu 
a žiakom ZŠ Žitavská, Železničná a Raj-
čianska a všetkým vám, ktorí ste ochotne 
prispeli akoukoľvek sumou na pomoc tým, 
ktorí to najviac potrebujú.

Predsedníctvo MS SČK BA 
Mestská časť Vrakuňa

Prehľad našej úspešnosti v zbierku ku Dňu narcisov

Rok Výber v SK Výber v EUR Počet aktivistov

2001 7475 5
2002 13017 13
2003 17478 15
2004 16008 15
2005 22550 15
2006 29785 16
2007 26317 16
2008 43562 16
2009 1559 16
2010 1537 16
2011 1956 16
2012 2210 16
2013 1692 16
2014 1350+690 16
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Kontrolórka mestskej časti Ing. Emília 
Szakáčová predložila v rámci svojho Plá-
nu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2014 svoje kontrolné zistenia. Pred-
metom vykonanej kontroly boli prenájmy 
nebytových priestorov a plnenie zmluvých 
podmienok z nich vyplývajúcich na zdra-
votnom stredisku Bebravská 1 za rok 
2013. Cieľom vykonanej kontroly bolo pl-
nenie platieb nájomného od nájomcov 
týchto nebytových priestorov. Vo svojej 
správe kontrolórka konštatovala, že prie-
story užívalo celkom 28 nájomcov, platby 
ktorých sú príjmom bežného rozpočtu 
mestskej časti a sú spracovávané softvéro-
vým prostredím inštalovaným na Miestnom 
úrade. Celkový predpis nájomného za rok 
2013 predstavoval 134 684,91 EUR. Kon-
trolórka mestskej časti vo svojom zhrnutí 
konštatovala správnosť postupu Miestne-
ho úradu pri prenájme nebytových priesto-
rov, dodržanie zákonných ustanovení a po-
stupov schvaľovacích procesov v Miestnom 
zastupiteľstve. Z vykonanej kontroly bol vy-
hotovený záznam. Uvedené výsledky kon-
troly zobrali poslanci jednohlasne počtom 
hlasov 14 na vedomie.

Ďalšia kontrola, ktorú vykonala kontro-
lórka, bola zameraná na dodržiavanie po-
stupov pri zúčtovaní dotácií poskytovaných 
z rozpočtu mestskej časti pre kontrolovaný 
subjekt ŠK Vrakuňa. Dôraz kontroly bol 
kladený hlavne na zúčtovanie poskytnu-
tých dotácií v zmysle platného Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti 
(VZN), ako i úplnosti dokladov pri predkla-
daní žiadosti. Kontrola bola vykonaná 
i v nadväznosti na výsledky kontroly NKÚ 
v roku 2013, ktorá odporučila novelizovať 
VZN vo vzťahu k uplatňovaniu sankcií ply-
núcich pri porušení tohto nariadenia, ako 
i zmluvných podmienok a sankcií z ich ne-
plnenia. Vzhľadom na novelizovanie VZN 
ku koncu roka 2013 prišlo u kontrolované-
ho subjektu k časovému posunu vyúčtova-
nia poslednej splátky dotácie za rok 2013. 
Zo správy vyplynula pre Miestny úrad 
i prijímateľov dotácií povinnosť dôsled-
ného vyúčtovania dotácie v zmysle 
VZN č. 7/2013. Predložený návrh uznese-
nia plynúci z kontroly podporilo hlasova-
ním 11 poslancov zo 14 prítomných. Po-
slednou kontrolou, s výsledkami ktorej 
oboznámila kontrolórka poslancov mest-
skej časti, bola kontrola dodržiavania zá-
kona o ochrane osobných údajov a bez-
pečnostného projektu o ochrane osobných 
údajov Miestneho úradu. Kontrolórka 
mestskej časti vo svojom zhrnutí konštato-
vala súlad postupu Miestneho úradu s prí-
slušnými legislatívnymi úpravami. Záznam 
z vykonanej kontroly zobralo na vedomie 
z prítomných 14 poslancov 10, hlasovania 
sa zdržali 4 poslanci.
 
Zaujímavým bodom rokovania bola Sprá-
va mandátovej komisie a ochrany ve-

rejného záujmu k účasti poslancov na 
rokovaniach orgánov samosprávy – 
Miestnych zastupiteľstvách a odbor-
ných komisiách. Z predloženého mate-
riálu vyplynulo, že priemerná účasť po-
slancov na rokovaní týchto orgánov bola 
v priebehu roka 75 %. Táto sa pohybovala 
v rozptyle od 94,44 % po 33,33 %. Presné 
vyhodnotenie účasti poslancov je zverej-
nené na web stránke mestskej časti. Táto 
komisia predložila na rokovanie zastupi-
teľstva i podnet na prešetrenie porušenie 
Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov, materiál 
však nezískal pri hlasovaní potrebnú väč-
šinu pre prijatie uznesenia.
 

Vrakunskí poslanci na tomto zasadnutí 
prerokovali i návrh na 1. zmenu rozpoč-
tu Vrakune na rok 2014. Predložený ná-
vrh rozpočtovej zmeny prehodnocoval 
a spresňoval príjmovú časť rozpočtu podľa 
skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 
2013, ako i upresnenia zdrojov krytia roz-
počtu na prenesené kompetencie v oblas-
ti školstva, teda normatívy pre základné 
školy, vzdelávacie poukazy, dotácie na 
predškolákov.... Návrh zohľadnil požiadav-
ku poslancov na zvýšenie výšky dotácií pre 
subjekty naviazané na rozpočet mestskej 
časti, zvýšil výdavky na vodorovné a zvislé 
dopravné značenie a osobitne riešil i schvá-
lenie prijatia úverových zdrojov určených na 
nákup kontajnerového vozidla pre zabezpe-
čenie nakladania s odpadmi oddelením 
verejnoprospešných služieb miestneho 
úradu. V oblasti kapitálových dotácií návrh 
obsahoval výdavok – dotáciu pre Maria-
num na rekonštrukciu domu smútku na 
starovrakunskom cintoríne. Počas rokova-
nia poslancov odzneli pozmeňujúce a do-
plňujúce návrhy k predloženej zmene roz-
počtu. Tieto konkrétne znamenali zníženie 
celkovej výšky dotácií pre subjekty navia-
zané na rozpočet mestskej časti o 7 tis. 
EUR, ako i zaradenie financovania sociál-
nych zariadení na základnej škole Rajčian-
ska v celkovom objeme 14 tis. EUR. Takto 
upravený návrh 1. zmeny rozpočtu schváli-
li poslanci jednohlasne počtom 14 hla-
sov.
 

V súbore právnych dokumentov poslan-
ci prerokovali návrh na ukončenie vý-
konu správy obecných bytov a neby-
tových priestorov spoločnosťou Spo-
kojné bývanie s.r.o., ktorej zakladate-
ľom je mestská časť. Znamená to, že vý-
kon tejto správy a vedenie agendy s ňou 
súvisiacou bude od 1. 6. 2014 zabezpe-
čovať Miestny úrad mestskej časti. K uve-
denému kroku mestská časť pristupila 
vzhľadom na malý rozsah výkonu týchto 
činností v porovnaní s pôvodným záme-
rom spoločnosti.
 

Jednohlasnú podporu, teda všetkých 14 
prítomných poslancov, získal materiál tý-
kajúci sa funkčného využitia pozem-
ku p. č. 3685 k. ú. Vrakuňa, umiestne-
ný medzi ul. Slatinskou – Hnileckou 
a Bebravskou. Konkrétne ide o spevne-
nú plochu o výmere 3260 m2 . Materiál 
konštatuje, že už v čase výstavby sídlisko-
vej časti bolo toto územie určené pre zria-
denie ihriska. Územný plán hl. m. SR Brati-
slavy definuje funkčné využitie kódom 
funkcie 101, teda viacpodlažnej bytovej 
zástavby, čo považujú Vrakunskí poslanci 
za neprijateľné. Z uvedeného dôvodu po-
slanci schválili uznesenie, ktorým žiadajú 
primátora o zachovanie spevnenej plochy 
pre športové účely bez možnosti ďalšieho 
využitia na bytovú či inú zástavbu a vyzý-
vajú mesto vykonať všetky potrebné kroky 
na usporiadanie reštitučného nároku na 
časť tohto pozemku v prospech mesta, 
ako i prednostné zaradenie navrhovanej 
funkčnej zmeny využitia územia do pripra-
vovaných zmien a doplnkov územného 
plánu hl. m. SR Bratislavy.
 

Poslanci zastupiteľstva na záver rokova-
nia zobrali na vedomie časový harmo-
nogram verejného obstarávania pro-
jektov podaných na finacovanie 
z OPBK/12013/1-1./12- ISRMO. Ide 
o harmonogramy obstarania zhotoviteľov 
už viackrát vo Vrakunských novinách pre-
zentovaných projektov rekonštrukcií zák-
ladných škôl, predškolských zariadení, 
Denného stacionára a Revitalizácie verej-
ného priestranstva. V súčasnosti prebie-
hajú procesy vyhlásenia súťaží na jednotli-
vé projekty, predkladania súťažných návr-
hov a ich vyhodnocovania. Predpoklad 
ukončenia vyhodnocovania týchto podli-
mitných zakázok sa bude realizovať v prie-
behu mesiacov júl – august 2014.
 

V záujme ekonomizovať príjmy mestskej 
časti z majetku, poslanci Vrakune na svo-
jom rokovaní v mimoriadnom termíne, dňa 
29. 4. 2014, schválili zámer prenájmu 
časti nebytových priestorov Poly-
funkčného objektu na Poľnohospo-
dárskej ul. č. 27 B formou obchodno-
verejnej súťaže. Zároveň schválili súťaž-
né podmienky, výberovú komisiu pre posú-
denie súťažných návrhov z radov poslan-
cov. Miestny úrad na základe tohto uzne-

senia vypísal súťaž 
a zverejnil jej pod-
mienky na web 
stránke mestskej 
časti. Predmetom 
súťaže sú voľné 
 nebytové priestory 
v tomto objekte.

Ing. Vladimír 
Mráz

prednosta úradu
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Poslednú aprílovú sobotu organizova-
la mestská časť Vrakuňa pri príleži-
tosti Dňa zeme brigádu v našom le-

soparku, pri Malom Dunaji a tiež v Pentago-
ne. Počasie brigáde veľmi neprialo, pretože 
v noci z piatka na sobotu pršalo, čo ovplyv-
nilo aj účasť. Hoci ráno opäť vykuklo slnieč-
ko a bolo pekné počasie, prišlo menej ľudí 
ako minulý rok. Ale kto chce úprimne po-

môcť, výhovorky nehľadá a ide do toho. 
Napriek tomu si však myslím, že akcia mala 
úspech a dobrý skutok sa podaril.

Akcie sa zúčastnilo takmer 40 ľudí. 18 
zamestnancov verejno-prospešných slu-
žieb kosilo trávu v parku, strojom pripravili 
jamy pre stromy a zbierali navozený a na-
fúkaný odpad.

Poslanecký klub SDKÚ-DS vo Vrakuni, 
ktorý zastupovali Laco Kugler, Stano Bru-
na, Zuzka Schwartzová a Bystrík Žák, zor-
ganizoval „modrú čatu“. Pomôcť prišli aj 

Martin Micheľ, Zuzka Rajterová, Majka 
Csefalvayova, Vlasta Brunová, Michal 
Hrapko, Marek Jantošovič s rodinou, Ma-

rek Fedor a kandidát na europoslanca Pe-
ter Húska.

Brigáda začala hrabaním pokosenej trá-
vy na Brezovej ulici a v lesoparku na mies-
tach, kde sa technika na zber trávy nedos-
tane. Skupinové hrabanie je fajn a najlep-
šie sú na tom tie pľuzgiere. Aj mne sa je-
den ušiel. Po hrabaní sme sa pustili do 
sadenia stromov v lesoparku. Svoje mies-
to tu našlo päť javorov a dve jarabiny, kto-
ré budú o pár rokov novou dominantou 
zelenej oázy. Pri sadení nám pomohli aj 
Andrejko a Filipko Považanovci, ktorí boli 
na prechádzke s babkou. Práca im išla 
znamenite.

Obzvlášť ma teší, že práce sa neštítili ani 
mladé mamičky a deti, ktoré pomáhali pri 
Malom Dunaji so zberom naviatych papie-
rov a odpadkov.

Verím, že táto tradícia sa zachová a ďal-
šia akcia bude ešte lepšia a príde viac 
ľudí. Veď si to robíme pre seba.

Za účasť na brigáde všetkým ďakujem.
Stanislav Bruna

poslanec za SDKÚ-DS

Brigáda v lesoparku – pohrabali, zasadili...

Deň Zeme sa každoročne koná 22. aprí-
la. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými 
dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách 
jarnej rovnodennosti (21. marca) a oslavo-
vali príchod jari. V modernom poňatí ide 
o ekologicky motivovaný sviatok, upozor-
ňujúci ľudí na dopady ničenia životného 
prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o mož-
ných riešeniach. 

Aj Vrakuňa ekologicky motivovaný 
sviatok Deň Zeme prvýkrát organizo-
vala 24. apríla 1998 pod záštitou Miest-
neho úradu. Zúčastnili sa ho žiaci sied-
mych ročníkov našich škôl, Žitavská Raj-
čianska a Železničná, ktorí v sprievode 
svojich učiteliek vyčistili priestor v okolí ja-
zierka Tiky-Taki a priľahlého lesíka za 
ÚČOV. 

Mestská časť bola členom APOP (Asociá-
cia priemyslu a ochrany prírody) od roku 
1997, kde sme vstúpili s projektom „Revi-
talizácie poškodenej časti krajiny 
a prírody v okolí jazierka Tiky – Taki, 
vodnej plochy s fragmentom lužného 
lesa“ s cieľom dať tento priestor obyvate-

ľom na rekreáciu a oddych v prírodnom 
prostredí a tak prispieť k zlepšeniu život-
ného prostredia. Činnosť APOP bola pre 
niektoré mestské časti veľmi prínosná, 
lebo za jej pomoci a znečisťovateľov, teda 
priemyselníkov, sa revitalizovali najohroze-
nejšie časti prírody. Pre nás bola nevýhoda 
v tom, že pozemky pri Tiky – Taki neboli 
právne vysporiadané. Jazierko patri BVS, 
a. s. a lužné lesy patria Štátnym lesom, 
ktoré tam vykonávajú svoje hospodárske 
plány. V roku 2009 APOP zanikla a tým 
padli naše nádeje na revitalizáciu tejto 
časti prírody. 

Od roku 2009 organizuje Mestská 
časť pri príležitosti Dňa Zeme brigá-
du, kde aspoň v tento deň nezabúda-
me na našu planétu, na zem po ktorej 
chodíme.

Dominantou v území Vrakune a jeho 

hlavnou tepnou je nadregionálny bioko-
ridor Malý Dunaj s fragmentami luž-
ného lesa. Podľa zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 
prvý stupeň ochrany prírody. Čistíme 
hlavne tie časti prírody, ktoré slúžia 
všetkým občanom a návštevníkom 

Vrakune a to okolie Malého Dunaja 
a náš lesopark. 

V tomto roku to bol už 7. ročník 
pri príležitosti Dňa Zeme organizova-
ný mestskou časťou, a to v sobotu 26. 
apríla 2014. 

Ako vždy boli pozvaní všetci občania, 
zainteresované organizácie a poslanci 
Vrakune.

V tomto roku sa nám prihlásil aj člen 
Únie miest pre rómsku problematiku p. 
Richter, ktorý so svojou skupinou vyčistili 
priestranstvo od odpadu pri Pentagóne za 
rodinnými domami. Veľkým prínosom bol 
aj majiteľ tenisových kurtov na Stavbár-
skej ul. p. Peter Horník, ktorý dodal techni-
ku a sám zabezpečil vyčistenie priľahlého 
priestranstva do dvoch veľkých kontajne-
rov. Je trochu zarážajúce, že obyvatelia 
Pentagónu vedia písať petície v počte 341 

a poukazovať na znečistenie, ale brigády 
sa zúčastnili len traja občania, ktorým zá-
ležalo na svojom okolí a prostredí, v kto-
rom žijú.

V lesoparku sa vysádzali nové dreviny, 
kosili sa trávnaté plochy a vyhrabávali sa 
trávnaté plochy. Pri brehu Malého Dunaja 

Deň Zeme
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Odpad sa ukladal viacvrstevne do ko-
ryta Mlynského ramena (časti pôvod-

ného koryta Malého Dunaja), ktoré pô-
vodne historicky slúžilo na odvod odpa-
dových vôd z chemickej výroby niekdajšej 
Dynamitky, neskôr Chemických závodov 
Juraja Dimitrova (CHZJD), štátneho pod-
niku. Hrúbka navezených odpadov sa po-

hybovala približne v rozsahu od 1,5 do 
2,5 metra. Pri priemernej mocnosti odpa-
du 2 metre a úložnej ploche 4,65 Ha tu 
teda bolo uložených približne 90 000 ku-
bických metrov odpadu. Na skládku boli 
vyvážané hlavne kaly z čističky odpado-
vých vôd a odpady z výroby gumáren-
ských chemikálií.

V rámci rekultivácie skládky bolo na túto 
lokalitu navezených približne 22 000 
metrov kubických zeminy, s cieľom poľno-
hospodárskeho využitia územia, čo sa 
však neosvedčilo, kultúry sa po vzídení 
ďalej nerozvíjali a tak sa od zámeru upus-
tilo. Na základe monitoringu kvality pod-
zemných vôd uskutočneného v roku 1991 
sa konštatovalo, že v okolí skládky vyka-
zujú podzemné vody znečistenie, pričom 
ako relatívne vysoké hodnoty znečistenia 
dosiahli obsahovo sírany, chloridy a naj-

mä zvýšený obsah ropných látok (NEL).
V roku 2003 sa mestská časť Vrakuňa 

v spolupráci s mestskou časťou Ružinov 
dohodli na partnerstve smerujúcom k lik-
vidácii tejto skládky. Vtedajšia legislatíva 
však neumožňovala konštruktívne rieše-
nie likvidácie odpadu z cudzích zdrojov. 
V roku 2011 bol v legislatíve Slovenskej 

republiky prijatý zákon č. 409 Z. z. NR SR 
o niektorých opatreniach na úseku envi-
ronmentálnych záťaží, cestou ktorého sa 
pravdepodobne bude dať vysporiadať 
tento ťaživý problém a dlh minulosti na 
našom životnom prostredí. Táto skládka 
je zaradená medzi environmentálnymi 
záťažami evidovanými v Slovenskej re-
publike. Prijatá legislatíva bola mestami 
a obcami na celom Slovensku dlho oča-
kávaná, pretože nebolo v silách sa-
mospráv, v katastrálnych územiach kto-
rých sa tieto záťaže nachádzajú, riešiť 
tento problém. Na území hlavného mesta 
Bratislavy sa nachádza obdobná environ-
mentálna zátaž i v katastrálnom území 
mestskej časti Bratislava – Devínska 
Nová Ves. Tu v chránenom prírodnom 
krajinnom prostredí Devínskej Kobyly sa 
nachádza skládka kyslých gudrónov 

v priestoroch bývalého kameňolomu, kto-
rá bola protiprávne bez súhlasu vtedaj-
šieho národného výboru uskladnená 
v celkovom objeme viac ako 35 000 met-
rov kubických. V tomto prípade išlo o rop-
né produkty z výroby pôvodnej Apolky, 
neskôr štátneho podniku Slovnaft. Mes-
tská časť Devínska Nová Ves s týmto 
problémom bojovala a vyvíjala snahu 
o likvidáciu tejto skládky od roku 1994, 
teda po 20 rokoch sa podarilo prinútiť 
štátne orgány realizovať likvidáciu sklád-
ky z Operačného programu Životné pro-
stredie, pričom nositeľom úlohy je priamo 
Ministerstvo životného prostredia. Sa-
mospráva mestskej časti Vrakuňa v mi-
nulom roku rokovala na Ministerstve ži-
votného prostredia s cieľom dosiahnuť 

likvidáciu skládky i vo Vrakuni. Podľa vte-
dajšieho vyjadrenia zodpovedných odbor-
ných pracovníkov Ministerstvo zabezpeči-
lo na skládke vo Vrakuni prieskumné prá-
ce, na základe výsledkov ktorých by mal 
byť určený ďalší postup jej zneškodnenia. 
Územie skládky leží na súkromných po-
zemkoch, časť z nich i na pozemkoch vo 
vlastníctve hlavného mesta. Z uvedené-
ho dôvodu chce samospráva mestskej 
časti Vrakuňa vyvinúť úsilie v zaintereso-
vaní orgánov hlavného mesta i susednej 
mestskej časti Ružinov smerujúce k ta-
kým opatreniam, ktoré minimalizujú ne-
gatívny dopad uskladnených nebezpeč-
ných látok na život občanov, kvalitu ich 
života a životného prostredia, v ktorom 
žijú.

Ing. Vladimír Mráz
prednosta úradu

Nebezpečná skládka odpadu vo Vrakuni bije na poplach 
V mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sa nachádza environmentálna zá-
ťaž – skládka nebezpečného odpadu, ktorá bola vytvorená v priebehu 
rokov 1966 až 1979. Táto skládka sa nachádza na rozhraní katastrálnych 
území mestských častí Vrakuňa a Ružinov. Počas tohto obdobia sa na 
toto územie ukladal chemický odpad, pričom v tom čase platná legislatí-
va neukladala ako podmienku ukladania vytváranie nepriepustných tes-
niacich prvkov, ktoré vytvoria podložie ukladacieho priestoru. Čo to teda 
znamenalo v praxi?

Priestor 
bývalej 
skládky 
CHZJD

zbierali odpad a nečistoty do vriec hlavne 
zamestnanci mestskej časti.

Môžem len konštatovať, že účasť tento 
rok bola veľmi slabá, okrem pracovníkov 
verejnoprospešných služieb, ktorí mate-
riálne, ale aj technicky zabezpečovali Deň 
Zeme sa brigády v lesoparku zúčastnili po-
slanci z klubu SDKÚ – DS a občania z Bre-
zovej ul. 

Na druhý deň po tejto akcii organizoval p. 
Kuruc brigádu a letáky boli vyvesené po ce-
lej Vrakuni. To, že je zákaz vylepovania pla-

gátov na miesta nie nato určené ho vôbec 
netrápilo a boli nalepené aj na sklenené 
dvere bytových domov. Aj takto sa dá robiť 
kampaň. Myslime si, že poriadok a dodržia-
vanie istoty a hlavne prostredie, v ktorom 
žijeme by malo byť na prvom mieste. 

Nezabúdajme, že žijeme na jednej 
planéte zvanej „Zem“. Tá je len jedna. 
Ži a nechaj žiť. To je môj odkaz. Na ilustrá-
ciu pár záberov z brigády. 

Mgr.Oľga Dolhá
Referent životného prostredia
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Vrakuňa je plná talentov. V dňoch 
16. 4. a 25. 4. mali herci, navštevu-
júci krúžok Deka, možnosť ukázať 

ten svoj. Skutočne sa bolo na čo pozerať! 
Pódium v sále CDT sa zmenilo na les plný 
trpaslíkov, rytierov a ježibáb. Nesmela 
však chýbať ani hlavná postava – Pipi, kto-
rú vynikajúco stvárnili Viki Ballová a Emka 
Vysloužilová. V rolách trpaslíkov sa pred-

viedli Aďka Šimkovičová, Emka Vysloužilo-
vá, Viki Ballová, Saška Šafárová a Timko 
Balla. Ježibabu zahrala Kajka Šimkovičová 
a Saška Šafárová a na rytiera sa premenili 
Viki Žilková a Janka Spergerová. Dievčatá 
a Timko dokázali rozosmiať a pesničkou 
zapojiť do deja nadšené hľadisko. Kto 
predstavenie ešte nevidel, môže sa prísť 
pozrieť k nám, do centra na Bodvianskej. 
Viac informácií o predstavení získate na 
t. č.: 0902 119 209.

Mgr. Tatiana Čechová

Mladí herci zažiarili

Koncom apríla sme v našom centre 
privítali prváčikov z miestnej zá-
kladnej školy na Rajčianskej ulici. 

Pripravili sme si pre nich kvízové otázky 
a úlohy na postreh. Žiaci sa veľmi snažili 
a takmer na všetky otázky vedeli odpove-
dať správne. Ďakujeme pani učiteľke, že 
ich tak dobre pripravila a prišla spolu so 
svojimi zverencami medzi nás a mohli sme 
tak spoločne zažiť príjemné dopoludnie. 
Veríme, že deti si mnohé veci zábavnou 
formou zopakovali a ešte si aj odniesli 
pekné odmeny vo forme knižiek.

Mgr. Tatiana Čechová

Kvíz popletenej Pipi V každej domácnosti, kde sú a boli 
malé deti, rodičia odkladajú množ-
stvo hračiek a kníh, ktoré už nie sú 

potrebné a je im ľúto ich vyhodiť. Práve 
z tohto dôvodu sme tento školský rok 
usporiadali dve Burzy hračiek, kníh 
a suvenírov.

Dievčatá a chlapci, hlavne z I. stupňa, 
priniesli množstvo plyšákov, stavebníc, au-
tíčok, Barbie, rozprávkových a dobrodruž-
ných kníh a nespočetné množstvo suvení-
rov a upomienkových predmetov.

Takže pred Vianocami a Veľkonočnými 
sviatkami našu jedáleň členovia Kolégia 
Zelenej školy premenili na obrovskú pre-
dajňu, kde si žiaci mohli za symbolických 
50 centov kúpiť to, čo sa im najviac páčilo, 
čo im najviac učarovalo. Prostredníctvom 
týchto akcií naša Zelená škola získala pe-
niaze, ktoré použijeme na vybudovanie 
učebne v prírode v školskom areáli. Vďaka 
rodičom a štedrosti ich firiem, sme na pod-
poru environmentálnej výchovy pre našu 
školu dostali aj finančný dar.

To, čo sme si predsavzali v tomto škol-
skom roku a začali pomaly realizovať, v bu-
dúcom školskom roku určite splníme. Verí-
me, že o rok naše deti budú učebňu v prí-
rode využívať rovnako, ako každú inú trie-
du v budove školy.

Mgr. Katarína Krajčovičová
ZŠ Žitavská

Burza hračiek, 
kníh a suvenírov
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Dopravná výchova na školách je dlhodobý 
proces a len poctivá a cieľavedomá prá-

ca môže znamenať úspech v podobe dob-
rých výsledkov. Akýkoľvek druh pohybu 
v cestnej premávke je nemysliteľný bez po-
znania a rešpektovania pravidiel cestnej pre-
mávky, teda platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. Každý vyučujúci a každý 
vychovávateľ by sa mal vo svojej práci zame-
rať nielen na výchovu duchovne krásnej, te-
lesne zdatnej, vyspelej mladej generácie, ale 
zároveň aj postupne pripraviť deti na samo-
statný pohyb v cestnej premávke – ako 
chodcov alebo cyklistov, ktorí sú schopní  
chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými pre-
mávkou na cestách. V tejto súvislosti je po-
trebné zdôrazniť, že škola je základnou 
a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Zá-
kladné vedomosti, zručnosti a návyky zame-
rané na bezpečné správanie sa v rôznych 
dopravných situáciách získavajú deti najmä 
prostredníctvom školy, v objekte školy, ktorá 

má svoje dopravné ihrisko alebo v bezpeč-
ných priestoroch v okolí školy na detských 
dopravných ihriskách. Deti sa už od najútlej-
šieho veku dostávajú do priameho kontaktu 
s dopravnými situáciami v cestnej premáv-
ke.

V podmienkach Dopravnej výchovy v Škol-
skom klube detí volíme iné formy práce ako 
pri vyučovaní. Usilujeme sa využívať predo-
všetkým hravosť detí, ich záujem o súťaženie 
a meranie síl. Postupujeme od jednoduch-
šieho k zložitejšiemu, dôraz kladieme predo-
všetkým na vekovú primeranosť detí, na 
rýchle vnímanie súvislostí, na pozorovanie 
okolia a na udržiavanie istého stupňa pozor-
nosti. Významné miesto majú aj vychádzky 
cez križovatky, pozorovanie premávky 
a spoznávanie dopravných značiek – riadiť 
sa podľa nich, ovládať bezpečnú jazdu na 
bicykli a brať ohľad na ostatných účastníkov 
cestnej premávky či už rozprávaním, čítaním 
spojeným s premietaním filmov, maľovaním 

rôznych dopravných situácií ... Aj naša škola 
Rajčianská si začiatkom tohto školského 
roku zriadila takéto dopravné ihrisko – zakú-
pila dopravné značky, kolobežky a prilby pre 
deti. Naši tretiaci aj štvrtáci si sami vyskúša-
li, ako to má vyzerať v cestnej premávke. Ro-
zostavali na dopravnom ihrisku dopravné 
značky, rozdelili si kolobežky, dali na hlavy 
cyklistické prilby a spolu sme zorganizovali 
súťaž detí. Bolo to výborné... deti si hravou 
formou overili svoje vedomosti, so zamera-
ním na zručnosti a návyky v oblasti zvyšova-
nia BECEP v podmienkach na zabezpečova-
nie praktického výcviku detí v ZŠ.

A nakoniec ... Dobré rady pre lepšiu bez-
pečnosť

-  Používajte reflexné a fluoreskujúce 
doplnky, aby ste boli dobre viditeľní.

-  Deťom zaobstarajte oblečenie, škol-
ské aktovky, vaky, tašky i obuv, ktoré 
sú vybavené reflexnými materiálmi.

Alena Danielová
vychovávateľka – ZŠ Rajčianská

Dňa 7. 5. 2014 navštívili predškoláci 
z triedy Pašinkovia spolu s učiteľkami  

z MŠ Kaméliova ZŠ na Rajčianskej ulici. 
Prišli sa pozrieť ako prebieha vyučovanie, 
čo všetko sa v škole nachádza. Privítali ich 
žiaci 1. A triedy spolu s triednou učiteľ-
kou.

Predškolákom uvoľnili školské lavice, 
aby si mohli vyskúšať prácu na vyučovaní. 
Vo svojich pracovných zošitoch riešili pod 
vedením triednej učiteľky matematické 
úlohy, vyhľadávali písmenká, písali svoje 
mená. Boli veľmi aktívni, pracovití a s no-

vou pani učiteľkou spolupracovali. Za spl-
nené úlohy boli ocenení ako „usilovné 

včielky“ aj pečiatkami do pracovných zoši-
tov.

Pašinkovia si vyskúšali, aký je to pocit 
byť v skutočnej škole, stretli bývalých aj 
nových kamarátov. Ukázali nám, že pani 
učiteľky ich veľa naučili, že sú pripravení 
na vstup do školy.

Tešíme sa spolu s nimi na to, ako sa im 
v škole bude dariť, aj na ďalšiu spoluprácu 
s MŠ.

Mgr. Marta Jankovská
ZŠ Rajčianska

Sú to dni, ktoré cielene usmerňujú chod 
školy a svojím zameraním rozhodujú 

o jej existenci v každom novom školskom 
roku. Vždy pred zápisom detí do 1. ročníka 
sprístupňuje škola svoje priestory pre rodi-
čovskú verejnosť a pre rodičov budúcich pr-
váčikov. V tento výnimočný deň, Deň otvo-
rených dverí, sú realizované ukážky vyučo-
vacích hodín. Škola v tento deň prezentuje 
program modernej výučby, prácu s interak-
tívnymi tabuľami a dataprojektormi vo všet-
kých predmetoch, program výučby informa-
tiky v komplexne vybavených učebniach 

s PC, program vyučovania anglického jazyka 
s výukovým programom CLIL (Content Lan-
guage Intergrated learning), program výučby 
zameraný na rozvíjanie športových aktivít 
žiakov vo využívaní netradičného náradia 
a zážitkové učenie v žiackej knižnici.

Deň, kedy sa otvárajú brány novým žiakom 
– prváčikom je Deň zápisu detí do 1. roč-
níka. Zapísaných 90 žiakov na tejto škole 
svedčí o dôvere rodičov. Zároveň je aj ich ná-
zorom na kvalitu práce všetkých zamest-
nancov na škole a na školu, ako významnú 
štátnu inštitúciu, v ktorej sa bude vzdelávať 
ich dieťa.

Deň, keď ukončia svoju prax na tejto ško-
le poslucháči z Pedagogickej fakulty UK, je 
tiež veľmi významný. Aj tento školský rok 
sa tu pripravovalo na svoje budúce povola-
nie 47 učiteľov a 21 vychovávateľov. Príp-
ravu budúcich učiteľov považuje vedenie 
školy za veľmi dôležitú, v mnohých sme-
roch aj motivujúcu, pri realizácii výchovno-
vzdelávacieho procesu školy. Deň ukon-

čenia pedagogických praxí je dňom za-
vŕšenia pedagogickej činnosti učiteľov 
v príprave novej generácie učiteľov, našich 
nasledovníkov.

Aj keď je v živote tejto základnej školy ešte 
veľa iných významných dní, dni príchodu no-
vých detí a rodičov do veľkého školského 
kolektívu a účasť budúcich nových pedagó-
gov na tomto procese sú určujúce. A potom 
už vedenie školy môže pripravovať nový škol-
ský rok.

PaedDr. Oľga Petrovská
zástupkyňa riaditeľky školy

ZŠ Rajčianska

Dopravná výchova v priestoroch školy

Mozaika významných dní v živote školy na Rajčianskej

Návšteva predškolákov na ZŠ Rajčianska

Netradičné pomôcky na hodine telesnej výchovy

Metodické usmernenie poslucháčov
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Mladý záchranár
Tejto súťaže sa zúčastňujeme už niekoľ-
ko rokov a vždy získame popredné 
umiestnenie. Tak isto ako minulý školský 
rok, aj tento sa naši žiaci pod vedením 
pani učiteľky Mgr. Heleny Srokovej zú-
častnili okresného kola súťaže Mladý zá-
chranár. Súťaž preverila vedomosti žia-
kov z oblastí zdravotnej a požiarnej prí-

pravy. Žiaci museli prezentovať svoju 
psychickú, ale aj fyzickú pripravenosť. 
Obstáli sme výborne, pretože naši súťa-
žiaci v zložení:

Petra Berzedyová zo 7. A
Patrícia Šubínová z 9. A
Juraj Bokroš z 9. B
Marek Kóša z 9. B

obsadili 1. miesto a v najbližších dňoch 
sa zúčastnia krajského kola tejto súťaže.

Stretnutie s Metropolou
Recitačnej súťaže „O cenu Andreja Slád-
koviča“ sme sa prvýkrát zúčastnili minu-
lý rok a naši žiaci v nej obsadili 1. mies-
to v dvoch kategóriach. Tento školský 
rok sme sa súťaže zúčastnili znova 

a opäť boli naši žiaci 
úspešní. Karin Dá vi-
dová zo 4. C a Ľuboš 
Macháček z 3. A sa 
umiestnili na 1. mies-
te vo svojej kategórii 
a po stúpili do celo-
mestského kola, kde 
Ka rin Dávidová v sil-
nej konkurencii ob-
sadila 2. miesto. 
Umiestnenia v tejto 
súťaži sú cenné, pre-
tože porota je zložená 
z našich popredných 
hercov (Mária Kráľovi-

čová, Zita Furková, Juraj Sarvaš,...). Za 
prípravu do súťaže sa musíme poďako-
vať triednym učiteľkám Mgr. Ivane Ružič-
kovej a Mgr. Adriane Mosnej, no tiež obi-
dvom mamičkám, ktoré sa s deťmi pri-
pravovali aj doma.

Anna Murčinová 
ZŠ Železničná

Už samotné pomenovanie veľa hovorí. 
Celá škola sa na krátky čas prenesie do 

prírody a tam prebieha prírodné predstave-
nie, kde každá ukážka, či názorná pomôcka 
vyučovacieho procesu je naozajstná. Každá, 
kratšia či dlhšia časová jednotka, v dennom 
i nočnom čase nám zúčastneným dáva 
veľa...

Už od začiatku školského roka vždy plánuje-
me miesto i čas, kde naši žiaci strávia čas 
zaujímavým plnohodnotným učením. Tento 
rok sme vybrali krásne miesto na úpätí Vr-
šatských skál. Očarujúce miesto pre pobyt! 
Príjemný hotel, mnoho športovísk, bazén 
a prekrásne zakvitnuté lúky a priestranné 
lesy. I neďaleký Trenčiansky hrad pozýval do 
svojich útrob na hodiny dejepisu, či poznáva-
nia zaujímavých povestí.

Keďže možností bolo mnoho a času málo, 
vybrali sme pre svojich zverencov aspoň tie, 
ktoré určite nemôžeme obísť. Veľmi oceňuje-
me význam a poslanie školy v prírode. Sila 
kolektívu, v ktorom žiak strávi niekoľko dní 
bez svojej vlastnej rodiny, je fantastická. 
Dáva každému možnosť vyskúšať si svoje 
schopnosti presadiť sa, pocítiť úžasný adre-
nalín, keď kolektív oceňuje, ale dopraje aj 
„frčku do nosa“, keď NIE – nechcem, neviem, 
nemôžem, nepoviem, nepôjdem, nebudem, 
nedám... Rivalita rovnocenných je neoceni-
teľná hybná sila pri rozvoji osobnosti. Spoloč-

né zážitky v okolí energiou nabitých hôr majú 
náboj blaženosti a znovuobrodenia. Vzťah, 
ktorý vzniká medzi žiakom a pedagógom ne-
môže byť ničím iným nahradený. Je to zvlášt-
ny stav, kedy si zúčastnené strany uvedomu-
jú výnimočnosť toho druhého, začínajú chá-
pať jeho jedinečnosť. Obraz osobnosti, ktorý 
takto vzniká, je pozitívnym prínosom pre exis-
tujúci i budúci pracovný vzťah.

Zážitky v prírode sú v ďalšom procese nevy-
čerpateľnou studnicou spomienok, nápadov, 
príkladov a rôznych iných zdrojov, ktoré všetci 
zúčastnení využívajú v pracovnom i osobnom 
živote.

Škola v prírode v sebe skrýva len pozitíva. 
I tie negatívne zážitky a poznania nám pomá-
hajú napredovať. Škola v prírode vytvára mo-
menty, kedy sa môžeme „zahrať na život“. 

A takúto úžasnú hru v žiadnom obchode ne-
dostať!

My pedagógovia zo Základnej školy na Že-
lezničnej ulici z celého srdca ďakujeme rodi-
čom našich žiakov, že umožňujú svojim de-
ťom, ale i nám pedagógom realizovať takéto 
zdravé projekty existencie v prírode. Sme radi, 
že aj oni si plne uvedomujú, že škola v prírode 
nie je len o poznávaní Slovenska, ale že má 
nenahraditeľné a nezastupiteľné miesto v ži-
vote žiaka, pedagóga a celej školy.

PaedDr. Iveta Martinkovičová
Foto: Mgr. Alexandra Ruttkayová

ZŠ Železničná

Čoho sa zúčastňujeme ako jediná škola z Vrakune?

V rámci Environmentálneho akčného plá-
nu medzinárodného programu Zelenej 

školy sa členovia Kolégia Zelenej školy ZŠ 
Žitavská rozhodli zriadiť školskú čajovňu.

V súčasnej dobe dodržať ten správny pitný 
režim našich detí je náročná úloha. Obchody 
ponúkajú množstvo sladených, prifarbova-
ných a ochucovaných. Deti si ich s obľubou 
nosia do školy, no po ich vypití sú ešte viac 
smädné a o ich energetickej hodnote ani ne-
treba hovoriť.

Preto sme sa rozhodli, že vymyslíme pre 
zdravie detí niečo prospešnejšie a to kon-
krétne pitie čajov ovocných, bylinkových, ze-
lených, ochutených citrónom, nanajvýš 
s troškou cukru či medu alebo bez neho. Aby 
sme zvýšili význam dodržiavania pitného re-
žimu nesladenými nápojmi, do interiéru ča-
jovne sme vyrobili nábytok na sedenie z po-
užitých plastových fliaš z prírodných minerál-
nych vôd.

Súčasťou programu Zelenej školy je aj vy-
budovanie učebne v prírode, ku ktorej patrí 
aj revitalizovaný, rozoraný a zrýľovaný škol-
ský pozemok, na ktorom sme tento školský 
rok začali pestovať okrem iného aj bylinky – 
mätu, šalviu, materinu dúšku, medovku, le-
vanduľu a rôzne iné. V čerstvom stave alebo 
vysušené ich budeme podávať v našej ča-
jovni.

Veríme, že deti si návštevu čajovne obľúbia 
a stanú sa častými, možno aj trvalými náv-
števníkmi tohto oddychového a zároveň 
zdravotne prospešného kútika našej školy.

Mgr. Katarína Krajčovičová
Ing. Anna Murcinová 

ZŠ Žitavská

Novootvorená školská 
čajovňa na ZŠ Žitavská

Prečo škola v prírode?
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Koncom apríla 2014 boli na objekte 
Zdravotného strediska na Bebrav-
skej ulici 34 začaté práce: „Re-

konštrukcia strechy Zdravotného 
strediska“, ktoré zahrňovali nielen re-
konštrukciu samotnej strechy, ale aj nový 
bleskozvod s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou, ktorý spĺňa požiadavky 
normy. Na strechu bola použitá technoló-
gia asfaltových pásov, ktorá bola konkrét-
ne vybraná na typ strechy. Asfaltový pás 
zabezpečuje nielen odolnosť voči vode, 
ale aj dostatočné odvetrávanie vďaka 
drážkovaniu na spodnej časti pásu. Povr-
chová úprava je z bridlice – modrá farba. 
Ukončenie a odovzdanie prác bolo v polo-
vici mája 2014.

Celková cena zákazky vrátane DPH je 
25 750,10 EUR.

Ako materiál bol použitý asfaltový 
modifikovaný pás hydroizolačný pás SBS 
5,0 TERMIK TOP 5,0 Speed Syntan MZ.

Zadanie zákazky bolo realizované fir-
mou MM PROMT, v ktorej je konateľom 
Miroslav Mikovčák. Zodpovedným za-
mestnancom za Mestskú časť Brati-
slava – Vrakuňa je Ing. Lukáš Repáň. 

STRUČNÝ POPIS PREDMETU 
ZÁKAZKY: 
Ostatné práce:
a.  Vyspravenie strechy vrátane penetrá-

cie
b.  Vyčistenie strechy spolu s odvozom od-

padu
Zhotovenie + Technológia izolácie 
striech:
c.  Zhotovenie povlakovej krytiny striech 

plochými pásmi natavením na celej 
ploche

d.  Zhotovenie povlakovej krytiny striech 
plochými pásmi natavením na celej 
ploche ( vytiahnutím na atiku a zvislé 
konštrukcie)

e.  Asfaltový, modifikovaný hydroizolačný 
pás SBS 5,0

f.  Dodávka + montáž odvetrávacích ko-
mínok

g.  Demontáž + dodávka + montáž streš-
nej vpuste

Doplnkové konštrukcie:
h.  Demontáž plastových svetlíkov
i.  Dodávka + montáž plastových svetlí-

kov (dvojitých)
j.  Demontáž strešného výlezu
k.  Dodávka + montáž plastového streš-

ného výlezu
l.  Odstránenie, odvoz stavebného odpa-

du a uloženie na skládku
m. Presun hmôt

Zdravotné stredisko Bebravská – 
rekonštrukcia strechy

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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Čo sa skrýva v budove starej školy?
„Stará škola“ nesie prívlastok dlhovekosti, no vo svojich útrobách skrýva poklady neoceniteľnej hodnoty. Mo-
tivovaných ľudí, nevyčerpateľnú energiu a chuť tvoriť a podieľať sa na nových projektoch.
Zoznámte sa so skupinami, ktoré v budove „starej školy“ určite nájdete. V prípade záujmu Vás radi privítajú 
a príjmu medzi seba.

Bol založený v roku 1973. Počas svojej 
existencie sa zúčastnil niekoľkých sú-

ťaží a zájazdov po Slovensku i v zahraničí. 
Tento rok na jeseň pripravuje celovečerné 
vystúpenie pri príležitosti 40. výročia zalo-
ženia. Súbor vystupuje počas celého roka 
na rôznych kultúrnych podujatiach pre ši-
rokú verejnosť, ale aj firemných a súkrom-
ných udalostiach, plesoch a svadbách.

Vedúcou súboru je Mária Hamarová. Čle-
novia súboru sú väčšinou stredoškoláci 
a vysokoškoláci, no nájdu sa medzi nimi aj 
pracujúci. Predstavujú súdržný a tvorivý 

kolektív, snažiaci sa aj v dnešnej uponáh-
ľanej a komerčnej dobe udržiavať krásne 

tradície slovenského národa. Repertoár 
tancov súboru je z rôznych miest a oblastí 
Slovenska, napr. z Liptova, Horehronia, 

Zemplína, Detvy, Terchovej, Trenčína, My-
javy a podobne. Folklórny súbor doprevá-
dza ľudová hudba Jarabina pod vedením 
Andreja Višackého.

Členovia súboru sa stretávajú a nacviču-
jú 3-krát do týždňa a to v pondelok, v stre-
du a vo štvrtok vždy od 19:00 do 21:00. 
Folklórny súbor Dopravár prijíma nových 
členov, aj začiatočníkov počas celého 
roka. Príďte sa pozrieť na tréning a pridaj-
te sa!

Ďalšie informácie o súbore aj o ľudovej 
hudbe je možné nájsť na ich internetových 

stránkach www.dopravar.sk a www.ja-
rabina.sk.

Tanečná škola Elastic pôsobí na základ-
ných školách v rôznych bratislavských 

lokalitách už 22 rokov. Prostredníctvom 
skúsených tréneriek sa zameriava na vý-
učbu moderného tanca v štýloch Hip-Hop, 
Street Dance, Show Dance, Break Dance 
a ďalších.

Väčšinu tanečníkov tvoria deti 
a mládež vo veku od 6 do 18 
rokov, no nezabúdame ani na 
deti predškolského veku, pre 
ktoré organizujeme hodiny po-
hybovej prípravy Elastic Babyti-
me.

Naši tanečníci sa každoročne 
úspešne zúčastňujú celosloven-
ských a medzinárodných taneč-
ných súťaží, rôznych kultúrnych 
podujatí a akcií organizovaných 
mestom. V roku 2013 sa ta-
nečnej skupine E-motion Elastic 

podarilo kvalifikovať na tanečné majstrov-
stvá sveta Dance Star World Tour 2013 
v chorvátskom Poreči, kde získala titul 
majstrov sveta v kategórii MTV  Style. 
Tento rok sa skupina chystá titul obhájiť 
a znova sa tak presadiť v medzinárodnej 
konkurencii. Ďalšia úspešná sku pina, e.d.c. 
Elastic, si najnovšie priniesla výborné 
2. miesto z tanečnej súťaže  SALTARE 
 ORBIS Malacky 2014.

V mestskej časti Vrakuňa pôsobí Taneč-

ná škola Elastic 18 rokov. Deti 
a mládež od 6 do 18 rokov tré-
nujú na Základnej škole na 
Železničnej ulici. Predškoláci 
z MŠ Dudvážska vo veku od 
4 rokov majú možnosť navštevo-
vať hodiny pohybovej prípravy 
Elastic Babytime pod vedením 
skúsenej lektorky 1x týždenne 
priamo v priestoroch MŠ.

Pre viac informácií navštívte 
www.elastic.sk.

Tanečná škola ELASTIC

Folklórny súbor Dopravár
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Súkromná základná umelecká škola 
 zahájila svoju vzdelávaciu činnosť 

v školskom roku 2004/2005 ako jediná 
ZUŠ sídliaca na území Vrakune. V súčas-
nosti patrí z pohľadu kvality medzi popred-
ných poskytovateľov vzdelávania v ZUŠ 
v Bratislave. Škola zamestnáva vysoko 
kvalifikovaných pedagógov s bohatou 

umeleckou praxou v profesionálnych tele-
sách. Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú 
celoslovenských súťaží, z ktorých si pri-
niesli vyše 50 ocenení na prvých troch 
priečkach.

Forma práce vzdelávania v ZUŠ je pod-
mienená štátnym vzdelávacím progra-

mom, ktorého inováciu a úpravu v rámci 
tanečného odboru realizovala v minulom 
školskom roku spolu s kolektívom auto-
rov zriaďovateľka tejto školy Mgr. art. 
Jana Némethová. Škola už vychovala nie-
koľko žiakov, ktorí následne pokračujú na 
školách umeleckého charakteru – kon-
zervatóriá, VŠ umeleckého zamerania. 
Mnohí zo žiakov pôsobia v amatérskych 
telesách.

Škola ponúka deťom a mládeži vo veku 
od 4 do 18 rokov získanie základného 
stupňa umeleckého vzdelávania v štyroch 
hlavných umeleckých odboroch – tanečný, 
výtvarný, literárno-dramatický a hudobný 
odbor. Zápisy pre nový školský rok 
2014/2015 sa uskutočnia od 24. – 26. 
júna 2014.

Cieľom školy okrem poskytovania základ-
ného stupňa umeleckého vzdelávania je 
i aktívne trávenie voľného času našich 
detí systematickou umeleckou prípravou 
a rozvojom emocionálnej inteligencie žia-
kov. Tým výrazne ovplyvňujeme generácie 
detí v ich výchove. Výchove k zodpoved-
nosti, k úcte k sebe i ostatným a zároveň 
poznaním kultúrneho dedičstva k hodno-
tám, ktoré táto generácia bude naďalej 
uchovávať a ďalej rozvíjať.

Školský rok 2013/2014 sa nesie v zna-
mení významného jubilea tejto školy, a to 
10. výročia založenia školy. V tejto súvis-
losti pripravujú žiaci spolu s pedagógmi 
tri premiéry, na ktoré Vás srdečne pozýva-
me. Premiéry tanečného odboru sa usku-
točnia v DK Zrkadlový háj v dňoch 
15. a 23. júna 2014 a premiéra našich 
hercov bude už tradične v DK Ružinov 
a to 19. júna 2014.

Bližšie info na www.adamante.sk

Detské divadlo 
Rarášok

Detský divadelný súbor má už za sebou 
20. sezónu. Jadro súboru tvorí 10 - člen-

ný súbor, ktorý sa schádza 2-krát do týždňa 
po dvoch hodinách.

Súbor tvoria prevažne dievčatá vo veku od 
6 do 14 rokov. Žiaľ, kvôli stiesneným priesto-
rom si nemôže dovoliť početnejší súbor.

Repertoár divadla tvorí humorný žáner 
vlastnej tvorby, ako aj vlastná hudba.

Súbor vystupuje na rôznych divadelných 
scénach, v kultúrnych domoch a opakovane 
v RTVS.

Niekoľko predstavení odohrali zadarmo 
v rôznych detských domovoch či špeciálnych 
zariadeniach pre deti. I takouto formou učí-
me naše deti pomáhať tým ostatným.

Vďaka honorárom, čo divadlo utŕžilo za 
odohrané predstavenia, ako aj nezištnej po-
moci riaditeľky súkromnej umeleckej školy 
p. Némethovej sme si vybudovali vlastnú ka-
mennú scénu. Zakúpili techniku na ozvuče-
nie sály a doplnili svetelnú rampu. Teraz už 
konečne môžeme privítať deti nielen z Vra-
kune v skutočnom divadelnom prostredí, nie 
v jedálňach či v telocvičniach, ako tomu bolo 
doteraz...

Momentálne je súbor v záverečnej fáze na-
študovania novej hry v réžii vedúceho súbo-
ru J. Holeka – Príbehy zo starého klobúka. 
Premiéra sa uskutoční 5. júna. 2014 
v divadle Rarášok.

Začiatkom marca sa stal obyvateľom na-
šej mestskej časti kubánsky profesionál-

ny tanečník Johnson, ktorý sa tu usadil nie-
len ako obyvateľ, ale rozhodol sa v našej 
mestskej časti šíriť poznanie svojej bohatej 
hudobnej a tanečnej kultúry.

Okrem toho, že sa bude venovať už existu-
júcej latino komunite v Bratislave, rozhodol 
sa tiež pôsobiť v našej vrakunskej „školičke“, 
aby oslovil deti aj mládež, ako aj všetkých 
dospelých, ktorým imponuje karibský tempe-
rament a chcú poznať, ako sa tancuje na 
Kube. Rád by práve vo Vrakuni nechal vyrásť 
tanečnú školu s kubánskou tradíciou a ča-
som založil aj detský tanečný súbor.

Johnson o sebe a svojom tanci:
„Pochádzam zo Santiaga de Cuba, priamo 

zo srdca folklórnych tancov Kuby, ktorým sa 
intenzívne venujem od detstva. Dnes som 

profesionálny tanečník a učiteľ rôznych ka-
ribských tanečných štýlov. Samozrejmosťou 
pre dobrého tanečníka je hlboko precítiť 
a milovať tanec. Tanec, to je život. Ľudská 
bytosť spieva a tancuje pre rovnaký dôvod 
ako žije. Pohyby v kubánskom folklórnom 
tanci získavajú svoj zmysel a krásu, ak chá-
peme, že odrážajú zmysel a krásu života, tak 
ako čistenie záhrady od buriny, rezanie trsti-
ny mačetou… Ak by som nebol tanečníkom, 
verím, že by som sa stal … tanečníkom.“

Na tejto internetovej stránke nájdete infor-
mácie o jeho aktivitách na Slovensku, aj 
v zahraničí: www.johnsonmayet.com.

Všetci, ktorí majú záujem poznať jeho kul-
túru, sú vítaní v budove ZUŠ na Železničnej 
ul. 6.

Vaše podnety píšte na:
dance@johnsonmayet.com.

Súkromná základná umelecká škola

NOVÁČIK V BUDOVE: Johnson Mayet, kubánsky tanečník
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Šport a futbal vo Vrakuni 1943 – 2013

Pre každého vrakun-
čana je známe mies-

to, kde sa nachádza 
športový areál s futbalo-
vým ihriskom v našej 
mestskej časti. Na tejto 
adrese sídli Športový 
klub Vrakuňa. V rámci 
športového areálu nie sú 

vysporiadané všetky pozemky a stavby. 
Táto skutočnosť bráni ďalšiemu rozvoju 
športového areálu, ktorý v súčasnosti slú-
ži hlavne pre futbalistov rôznej vekovej 
kategórie.

Začiatky súťažného futbalu vo Vrakuni 
sú spojené s rokom 1933. Prvé majstrov-
ské zápasy vrakunské mužstvo hrávalo 
ešte na „starom“ futbalovom ihrisku, kto-
ré bolo umiestnené neďaleko cintorína 
Stará Vrakuňa, približne na mieste súčas-
nej križovatky Kaméliová ul. – Železničná 
ul. Klub vystupoval pod rôznymi názvami, 
najčastejšie pod TJ Dunaj Vrakuňa, ná-
sledne v 80-tych rokoch mal názov TJ Do-
prastav. Pod týmto názvom hrával aj II. 
slovenskú národnú ligu (II. SNL), ktorá 
bola treťou najvyššou súťažou v bývalom 
Československu. Po rozpade športového 
oddielu TJ Doprastav v roku 1993 vzniklo 
občianske združenie Športový klub Vraku-

ňa (ďalej len „ŠK Vrakuňa“). Pod týmto 
názvom úspešne reprezentujú športovci - 
futbalisti rôznej vekovej kategórie našu 
Vrakuňu do dnešného dňa. Súčasný špor-
tový areál bol vybudovaný až v 60-tych 
rokoch minulého storočia, kde sa usku-
točnil prvý futbalový zápas v máji 1970.

V tých rokoch nebola snaha dať do po-
riadku majetkoprávne vzťahy. Od tejto 
doby v rámci športového areálu ŠK Vraku-
ňa nie sú vysporiadané všetky pozemky 
a stavby. Táto skutočnosť bráni ďalšiemu 
rozvoju športového areálu. Doteraz boli 
zapísané na liste vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislavy len pozemky v okolí 
budovy Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s. a pozemok pod samotným fut-
balovým ihriskom, ktoré boli zverené 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na zá-
klade protokolu o zverení správy nehnu-
teľného majetku.

Z uvedeného dôvodu starostka mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa požiadala 
hlavné mesto SR Bratislavu o vysporiada-
nie a zverenie ďalších pozemkov v rámci 
športového areálu do správy mestskej 
časti. Po mojich zisteniach môžem kon-
štatovať, že v rámci športového areálu sú 
majetkoprávne vzťahy veľmi komplikova-
né. Za pomoci oddelenia správy nehnu-

teľností magistrátu Bratislavy sa mi poda-
rilo zabezpečiť vysporiadanie ďalšieho 
pozemku pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
a to pozemku registra „C“ parc. č. 889/3, 
vo výmere 3990 m2. Následne na aprílo-
vom rokovaní mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili zverenie tejto nehnuteľ-
nosti do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa za účelom využívania na športo-
vé účely. Hodnota pozemku bola vyčísle-
ná na sumu 198.665,69 EUR. Uvedený 
pozemok sa nachádza za bránou futbalo-
vého ihriska zo strany kruhového objazdu, 
ktorého výmera nie je zanedbateľná.

Mám pozitívny vzťah k športu. Dlhé 
roky som aktívne hrával futbal za Vraku-
ňu. Mojim záujmom je vytvoriť lepšie 
podmienky pre šport a to nielen v rámci 
športového areálu ŠK Vrakuňa, ale v ce-
lej Vrakuni. Zverenie spomínaného po-
zemku do správy našej mestskej časti 
v budúcnosti určite pomôže ďalšiemu 
rozvoju športového areálu. Napríklad 
uvedený pozemok by mohol byť vhodným 
miestom na vybudovanie menšieho tré-
ningového ihriska...

Ing. Ladislav Kugler
mestský poslanec SDKÚ-DS

a zástupca starostky

Prvá zmienka o organizovaných športo-
vých aktivitách v mestskej časti Vrakuňa 

siaha do roku 1933. Začína sa aktivovať 
mládež a hrávať futbal na vhodných mies-
tach, hlavne pastvinách a zároveň začína 
snaha o pridelenie pozemku na vybudova-
nie ihriska. Vtedajšie obecné zastupiteľstvo 
im nevyhovelo a preto priateľské zápasy 
hrávali na cudzích ihriskách a naďalej tré-
novali na pasienkoch. Neskôr ako futbalisti 
dostali pozemok na postavenie provizórne-

ho vesliarskeho domu vesliari, organizovaní 
pod názvom VAS ŠK.

Prelomovým rokom pre futbalistov bol rok 
1943. Ustanovujúca schôdza novej športo-
vej organizácie sa konala 31. januára 1943 
a jej prvým predsedom bol Jozef Winkler 
a členmi výboru sa stali aj ďalší priekopníci: 
Varjassy Karol, Nagy Peter, Baumann Ján, 
Zverina Ján. Následne vedenie obce prideli-
lo ŠK Vrakuňa pozemok na vybudovanie ih-
riska a nadšení členovia ho začali svojpo-

mocne a pomocou priateľov športu budo-
vať. Najviac sa o jeho výstavbu zaslúžili 
Nagy Viliam a Nagy Adam. Napriek finan-
čným ťažkostiam boli v lete 1944 dokonče-
né aj šatne a klubová miestnosť a mohlo sa 
hrať. Prvý oficiálny zápas zohrala ŠK Vraku-
ňa ešte 12.9.1943 s EMLSZ a prehrali 1:8 
a prvým strelcom vrakunského gólu bol Vi-
liam Baumann.

Názov telovýchovnej organizácie sa po-
stupne menil: ŠK Vrakuňa, Sokol Vrakuňa, 

Zverenie pozemku v rámci športového areálu
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Dynamo Vrakuňa, Družstevník Vrakuňa, Du-
naj Vrakuňa. V tomto období hrávali futbalo-
vé mužstvá svoje pravidelné súťaže a naj-
väčším rivalom v „derby zápasoch“ s Podu-
najskými Biskupicami. Predsedami a člen-
mi výborov boli okrem iných Mikuláš Múčka, 
Štefan Fieber, Kamil Kubica, Alexander 
Derszi, Štefan Orbán, Anton Hegyi, Ján Var-
jassy, Štefan Németh, Alexander Árva, Mi-
lan Kubica, Silvester Nagy, Jozef Flachbart, 
Štefan Baumann, Vladimír Hergovič, Karol 
Putz, Ján Hidassy, Jozef Domin st.. Podľa 
možností boli aktívne aj mládežnícke muž-
stvá dorastu a žiakov. Najvyššiu súťaž, kto-
rú seniori hrávali, boli krajské majstrovstvá. 
Okrem futbalu pracoval aj turistický oddiel 
a v osemdesiatych rokoch aj volejbalový od-
diel.

Osemdesiate roky nezaznamenali iba 
zmenu názvu z TJ Dunaj na TJ Doprastav 
(preberanie prebehlo protokolom), ale aj 
prechod klubu na poloprofesionálnu úro-
veň. TJ Doprastav mala viacero klubov, fut-
balový pôsobil vo Vrakuni a prebojoval sa 
do II. SNFL. To bola najvyššia hraná súťaž 
v histórii vrakunských futbalových klubov. 
Počas pôsobenia klubu pod vedením Vilia-
ma Hlobila a Viliama Dobruckého bol areál 
zrekonštruovaný, dobudované tribúny 
a oplotenie.

V roku 1993 sa TJ Doprastav vzdal futba-
lového klubu a protokolárne sa nástupcom 
stal nový klub ŠK Vrakuňa, ktorý vznikol 
14. 7. 1993 a pod týmto názvom existuje 
klub dodnes. Úspechom klubu je hlavne 
udržanie areálu a športovej činnosti vo 
Vrakuni v amatérskych podmienkach dote-
raz. Počas svojho pôsobenia mal zriadené 
okrem futbalu aj nohejbalové, hokejbalové 
a basketbalové mužstvá. Postupne sa 
mužstvá osamostatnili. Významné je pôso-
benie nohejbalistov, ktorý hrajú II. SNL. Ho-
kejbalisti pod názvom Profis hrali aj najvyš-
šiu hokejbalovú súťaž. Poďakovanie za 
udržanie činnosti klubu patrí predsedom 
a členom výboru počas jeho pôsobenia: 
Milan Sabo, Ladislav Greschner, Miroslav 
Bednár, Pavol Röth, František Bagoňa, Vla-
dimír Bednář, Vladimír Bednárik, Stanislav 
Sládek, Ľuboš Hruška, Juraj Ábel, Gustáv 
Törok, Jozef Zeman, Peter Jáchym, Karol 
Bilský, Luboš Kodaj. Najväčším úspechom 

tohto obdobia je hlavne rozšírenie mládež-
níckej základne, pôsobenie v pohybovej 
príprave už na materských školách. Záslu-
hu majú na tom hlavne mládežnícki tréne-
ri, zakladateľ prípraviek p. Košťál, p. Varga 
a ďalší ich pokračovatelia: Jozef Minarovič, 
Vladimír Hergovič, Slavomír Tomík, Stani-
slav Sládek, František Murcín, Ladislav 
Herda, Ivan Ďurčo, Ondrej Rigo. ....Osobit-
ným trénerom bol Mikuláš Krnáč, ktorý pô-
sobil ešte ako tréner juniorov v TJ Dopra-
stav a následne hlavne ako tréner dorastu 
v ŠK Vrakuňa. Pre mládežnícke mužstvá 
bolo v tomto období usporiadaných aj 
množstvo turnajov. Najvýznamnejší bol tur-
naj „Stop Fajčeniu“. Na tomto turnaji hrali 
aj niektorí súčasní reprezentanti: Weis, 
Mak a ceny odovzdávali významné osob-
nosti: Popluhár, Vengloš, Jurkemik, Šveh-
lík, Stúpala, Titel a ďalší.

Najväčším športovým úspechom obdobia 
pod názvom ŠK Vrakuňa je účasť v III. lige 

BFZ a víťazstvo v pohári BFZ a následne až 
postup do osemfinále, kde sme vypadli 
s vtedajším ligistom Rimavskou Sobotou. 
Tento úspech sa dosiahol pod vedeným 
najúspešnejšieho trénera v novodobej his-
tórii ŠK Vrakuňa Jaroslava Baláža. Určite 
veľká vďaka patrí aj hráčom a realizačné-
mu tímu. Všetky udalosti a osoby, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj športu a futbalu teraz ne-
stihneme vymenovať, dúfajme, že po dopl-
není ďalších faktov sa to podarí pri ďalšej 
príležitosti a hlavne sa spomenú aj hráči.

Ak máte hlavne fotografie z týchto 
období poskytnite ich na preskenova-
nie výboru ŠK Vrakuňa, pokúsime sa 
vydať fotoknihu zostavenú z týchto 
podkladov.

Súčasné vedenie klubu pod vedením 
Martina Moravčíka pokračuje v činnosti 
v omladenej zostave a chce nadviazať na 
úspechy svojich predchodcov a hlavne udr-
žať areál a klub do budúcnosti. Opäť sa 
musí spoliehať hlavne na svoje vlastné sily 
a zatiaľ, tak ako to bolo doteraz, venovať 
svoj čas a prácu na rozvoj vrakunského fut-
balu.

Pomôžte im v tomto snažení a zacho-
vajte areál, futbal a šport v MČ Vraku-
ňa aj pre budúce generácie.

V závere chceme poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli v jednotlivých etapách udr-
žať šport a futbal vo Vrakuni.

Ján Hidassy a Miroslav Bednár
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INZERCIA:
Zdravotná sestra s dlhoročnou praxou na geriatrii opatrí star-
ších ľudí. Tel. č. 0910 530 784

INZERCIA:
Máte vlhký dom? Chemická injektáž spojpomocne. Vaša 
 práca. Náš materiál + know-how. Úspora nákladov 60 %. 
Tel. 02/55567626, 0903 460 232

Predstavujeme vám projekt prevencie kri-
minality, ktorý vznikol za účelom upozor-
niť občanov na nástrahy všedného dňa. 
Projekt je zameraný na aktuálne témy 
v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnos-
ti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať 
sa obvyklým chybám, ktorými bežne dá-
vame príležitosť páchateľom. Našim zá-
merom je upozorniť vás ako predchádzať 
rizikovým situáciám, ako správne reago-
vať pri týchto situáciách a poradiť vám, 

aké zaujať stanovisko a kroky k zamedze-
niu páchania trestnej činnosti.

Projekt prevencie kriminality vám priná-
šame formou článkov, s príspevkami 
a odporúčaniami práve od odborníkov 
v oblasti bezpečnosti. Budeme zverejňo-
vať vždy nové príspevky na zaujímavé 
a aktuálne témy. Sledujte postupne náš 
seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú 
problematiku v oblasti prevencie. Inves-
tujte svoj čas do prevencie voči kriminali-

te, namiesto investovania finančných 
prostriedkov do opráv po vandaloch a ra-
tovaní ukradnutého majetku. Nič vás ne-
stojí byť ostražitejšími a my vám v tom 
radi pomôžeme.

Projekt prevencie kriminality pre samo-
správy a ich obyvateľov pre vás pripravili

Kamerové systémy, s.r.o., Vaši špecialis-
ti na bezpečnosť

www.specialistinabezpecnost.sk

Príležitosť robí zlodeja
Pani Janka s manželom Jozefom sa 
tešili na dovolenku v Egypte. Poča-
sie im prialo a tak si užívali výlety, 
spoznávali pamätihodnosti a opa-
ľovali sa na pláži. Jozef sa s rados-
ťou delil o zážitky na sociálnych 
sieťach a nezabudol ani udávať sú-
radnice, kde všade bol. Aké bolo 
ich rozčarovanie, keď ich zastihol 
na hoteli telefonát, že ich dom vy-
kradli. Dovolenka bola v troskách. 
Muselo sa to prihodiť práve im? Čo 
sa vlastne stalo?

Zradné sociálne siete
Až neskôr sa pri vyšetrovaní mnohotisíco-
vej škody zistilo, že pán Jozef mal medzi 
„priateľmi“ na sociálnej sieti aj jedného 
z obyvateľov ulice, kde bývali. Mladík však 
nebol bezúhonný. Závislosť na drogách 
a nedostatok peňazí na ich kúpu ho prinú-
tili kradnúť. Keď videl oboch susedov pred 
pyramídami v Egypte na fotkách, bol to pre 
neho jasný signál, že dom je práve neobý-
vaný. Janka s Jozefom nemali svoj objekt 
zabezpečený, mysleli si, že im stačí iba po-
zatvárať obloky, vypnúť plyn a zamknúť na 
dvakrát.

Škody, ktoré spôsobil závislý mladý aj s je-
ho partiou chuligánov s podobným „koníč-
kom“, sa vyšplhali na takmer 10 000 EUR. 

Zničili dvere, zárubňu, odniesli drahú elek-
troniku, čo nevedeli odinštalovať, násilne 
povytŕhali zo stien a podlahy. Bez škrupúľ 
sa vlámali aj do auta v garáži. Jana z Joze-
fom sa už zrejme nadobro môžu rozlúčiť so 
šperkami po rodičoch a starých rodičoch. 
Tie skončili v záložni a u rôznych priekupní-
kov, rovnako ako zimné pneumatiky a dra-
hé elektrické náradie z garáže. Chuligáni 
navyše sprejom a nožom poškodili dva ob-
razy, pričom mnohé mali nevyčísliteľnú 
sentimentálnu hodnotu. Keďže na ulici 
a v dome chýbali monitorovacie zariadenia, 
z celej partie údajne piatich zlodejov sa po-
darilo identifikovať a zadržať len dvoch.

Nedajte zlodejom šancu
Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Žiaľ, 
denne sa presviedčame z televíznych 
správ, že je to tak. „Naši klienti v niektorých 
prípadoch priam nabádali zločincov. Oblo-

ky otvorené na vetranie, chýbajúce mreže 
na pivničných priestoroch, absencia alar-
mu a kamerových systémov, „chválenie 
sa“, že idú na dovolenku, a to pred cudzími 
ľuďmi, alebo úplne nepochopiteľné zvero-
vanie kľúčov od bytu či domu neprevere-
ným osobám,“ hovorí Daniel Štubniak, ko-
nateľ spoločnosti Kamerové systémy, s.r.o. 
a dodáva: „Ľudia sú často prekvapení, ako 
málo stačí k tomu, aby nemuseli predčas-
ne opúšťať dovolenkovú destináciu a do-
ma počítať škody spôsobené zlodejmi. Pre-
vencia je oveľa lacnejšia, ako neželané in-
vestície do nápravy škôd a zdĺhavé čakanie 
na verdikty orgánov činných v trestnom ko-
naní. Všetko to sa navyše ešte predraží, ak 
nemajú svoj majetok poistený.“

Vedeli ste, že...
...celková majetková kriminalita na Sloven-
sku iba za prvý štvrťrok 2013 zahŕňa 
10 806 zistených prípadov a z nich bolo 
len 4 802 objasnených? Nenechajte sa 
okradnúť a nedajte zlodejom príležitosť! 
Konkrétne rady a tipy, ktoré vám môžu 
ušetriť tisíce eur sa dočítate v ďalších po-
kračovaniach nášho seriálu.

Vaši Špecialisti na bezpečnosť
www.specialistinabezpecnost.sk


