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Aktuálne
Milí Vrakunčania,

v rukách drží-
te už októbro-
vé číslo Vra-
kunských no-
vín. Čas letí, 
no ich obsah 
ostáva rovna-
ko kvalitný. 
Dávam Vám 
do pozornosti 
z a u j í m a v é 
články a tak 
potrebné in-

formácie. Ako si isto všimnete, tentokrát 
sú naše noviny trošku iné, špecifické.

Komunálne voľby sa nezadržateľne blí-
žia, a tak si po štyroch rokoch budeme 
znova voliť primátorov, starostov a po-
slancov. Mnohí ľudia si pod pojmom 
„aktívny občan“ predstavujú najmä kriti-
ku rozhodnutí poslancov, starostu či 
úradu. Verejný život by však mal byť skôr 
o vzájomnej spolupráci a pomoci pri 
 realizovaní projektov, ktoré zlepšia náš 
život.

Verím, že si všetci uvedomujeme dôle-
žitosť a význam volieb, ktoré sa nás by-
tostne dotýkajú. Sú demokratickým 
a najdostupnejším nástrojom na do-
siahnutie prospešnej zmeny. V sobotu 
15. novembra to preto nenechajme na 
iných. Máme možnosť slobodne vyjadriť 
svoj postoj a čiastočne prebrať zodpo-
vednosť za kvalitu nášho každodenného 
života.

Kandidátov veľmi dobre poznáme, žijú 
blízko nás a ich prácu môžeme každý 
deň kontrolovať.

Dovoľte nám preto, aby sme na vyhra-
dených stránkach aspoň časť z nich 
predstavili a aj touto cestou pomohli pri 
vašom rozhodovaní.

Počas môjho pôsobenia v redakčnej 
rade Vrakunských novín som sa veľa na-
učila a rozšírila si svoje skúsenosti. Je 
veľmi dôležité hľadať nové možnosti 
a cesty plné kompromisov. Napriek nie 
vždy pozitívnym a ľahkým chvíľam mi do-
voľte poďakovať sa všetkým, ktorí slo-
vom, skutkom či len myšlienkou prispie-
vajú k našej lepšej Vrakuni.

Dagmar Bošanská
Predsedníčka redakčnej rady
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Pri brehu Malého Dunaja sa pri-
pravuje predĺženie cyklotrasy 
smerom na Most pri Bratislave. 
Oslovili sme iniciátora projektu 
Bc. Ferdinand Klimscha a polo-
žili mu pár otázok.

Môžete nám bližšie ozrejmiť, o aký pro-
jekt konkrétne ide a ako celý vznikal?
Myšlienka vybudovania pokračovania cyklo-
trasy nie je nová. Viacerí sme očakávali, že po 
dobudovaní časti od Podunajských Biskupíc 
po kruhový objazd sa bude pokračovať ďalej. 
Cyklotrasa bude kopírovať pravý breh Malého 
Dunaja v dĺžke 970 metrov. Navrhovaná časť 
je vedená v dotyku ulíc Ráztočná a Amarelko-
vá. Trasa je riešená ako bezkolízna, nekrižuje 
cestné komunikácie. Mestská časť Vrakuňa 
nie je tak bohatá, aby mohla z rozpočtu pro-
jekt financovať. Projektant predpokladal nák-
lady na cca 350.000 EUR. Vo Vrakuni žije via-
cero našich občanov, ktorí majú záujem na jej 
rozvoji a sú ochotní ponúknuť svoje súkromné 
prostriedky. Jeden z nich si projekt osvojil a za-
bezpečil jeho realizáciu. Z vlastných prostried-
kov, bez spoluúčasti Vrakune. Proces je v štá-
diu, kedy čakáme len na príslušné povolenia. 
Projekt bol prezentovaný miestnemu zastupi-
teľstvu. Poslanci ho bez výhrad podporili.

Kedy budeme môcť túto cyklotrasu vy-
užívať a ako bude prebiehať realizácia?
Ako som uviedol, projekt je v štádiu krokov, 

ktoré musia byť splnené. Následne sa sa-
motné práce začnú v apríli 2015 s predpok-
ladom ich ukončenia december 2015. Trasa 
povedie v blízkosti existujúceho móla, tu sa 
spevnia plochy zatrávňovacími tvárnicami 
pre parkovanie, oddychovú zónu, obsluhu 
móla a pod. V tretine dĺžky bude z hľadiska 
bezpečnosti nutná oprava zvodidiel. Prechod 
cez infraštruktúru v ďalšej časti je riešený 
mimoúrovňovo, cyklomostíkmi. Trasa pove-
die ku koncu obytnej zóny pri Ihličnatej ulici. 
Jej povrch bude asfaltbetónový, po krajoch 
spevnený obrubníkom. Na viacerých mies-
tach budú krovinové a sadové úpravy.

Aký bude mať celá realizácia a jej využi-
tie dopad na prírodné prostredie?
Tento aspekt je pre mňa veľmi dôležitý. Keďže 
som vyštudoval Životné prostredie a ochranu 
krajiny, môžem zhodnotiť, že: charakter stav-
by je nevýrobný a nebude mať z hľadiska ži-
votného prostredia negatívny vplyv na pracov-
né prostredie a ani na vonkajšie okolie. Trasa 
pôjde výhradne mimo komunikácií, bude bez-
pečná a nekolízna. Naviac umožní obyvate-
ľom z Píniovej bezpečný peší prechod do cen-
tra mestskej časti.

Navrhovaná cyklotrasa bude končiť pri 
Ihličnatej ulici. Vidíte predpoklad jej 
ďalšieho predĺženia?
Pochopiteľne budem rád, ak projekt neskončí na 
Ihličnatej. Je koncipovaný tak, aby bolo možné 
plynulé napojenie na jeho ďalšie pokračovanie. 
Možno by občania Vrakune privítali, keby sa takto 
podarilo dostať napríklad až po Zelenú Vodu. Ďal-
šie kroky sú však samozrejme závislé na ich fi-
nanciách. Ľahko je povedať „predĺžim ďalších 
3000 metrov“, ak nemáme na to prostriedky. 
Takže predpoklad vidím, sľúbiť to však nemôžem. 
Informácie nájdete aj na www.klimsch.sk. Po-
vzbudzuje ma skutočnosť, že sa niečo podarilo, 
že sa to dá. Už teraz sa teším na oživenie pravé-
ho brehu Malého Dunaja, kde sa budeme stre-
tať pri športe, rekreácii, alebo len tak.

CYKLOTRASA MALÝ DUNAJ
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Aký je Váš vzťah k našej mestskej čas-
ti?

Vrakuňa je miesto, kde žili generácie mojich 
predkov, aktívne sa zapájali do života Vraku-
ne a mali k tejto lokalite výnimočný vzťah. 
Vyrastala som tu, chodila do škôlky, do školy, 
cez prázdniny brigádovala pri budovaní areá-
lu terajšieho ŠK Vrakune, našla si dobrého 
manžela, založila rodinu a naďalej tu bývam 
aj pracujem. Nie je mi preto ľahostajná situ-
ácia a život v tejto mestskej časti. Mnohí ma 
považujú za lokálpatriotku, preto sme sa 
spolu s podobne zmýšľajúcimi občanmi Vra-
kune (či už pôvodnými, ale aj novými) rozhodli 
založiť občianske združenie „VRAKUNČAN“ za-
merané na zveľaďovanie Vrakune.

Blížia sa komunálne voľby. Ako by ste 
v krátkosti zhodnotili prácu miestneho 
zastupiteľstva za uplynulé volebné ob-
dobie?

K práci poslankyne som vždy pristupovala 
zodpovedne. Odzrkadľuje sa to aj na mojej 
100%-nej účasti na rokovaniach pracovných 
komisií a zastupiteľstva. Veľakrát sa na mňa 
obracali naši občania s rôznymi problémami 
a žiadosťou o pomoc pri riešení rôznych situ-
ácií. Domnievam sa, že ani moji kolegovia 
poslanci nestihli doriešiť všetky svoje pred-

savzatia a plány, 4 roky volebného obdobia 
sú na niektoré projekty málo. Výsledok je 
vždy o teamovej práci a fungujúcej spoluprá-
ci poslancov, úradu a starostu. Keď jeden 
z týchto článkov zlyhá, výsledok je neistý. 
V konečnom dôsledku v neprospech mest-
skej časti a jej obyvateľov. Preto hovorím 
v množnom čísle.

Spomeniem však pár úspechov. Konečne 
máme identifikovaný každý kúsok Vrakune-
tzv.pasport zelene. Ich majetkovú podstatu, 
teda komu patria, či mestu, mestskej časti, 
firme alebo súkromnej osobe. Postupne 
sme doriešili aj majetkoprávne vzťahy, pre-
nájmy pod objektmi ako napr.vodárenské 
objekty, trafostanice, výmenníkové stanice 
a pod. Urobili sme tak poriadok vo vlastníc-
tve, z kto rého následne budeme vytvárať aj 
po riadok a čistotu v celej mestskej časti. 
S pripomienkovaním našich občanov sme 
vypracovali Komunitný plán sociálnych slu-
žieb mestskej časti Vrakuňa, takisto Plán 
strategického rozvoja územia „LESOPARK“. 
S prihliadnutím na potreby našich občanov 
a smerovania Vrakune sme definovali požia-
davky MČ v územnoplánovacej dokumentá-
cii Územného plánu hlavného mesta, kde 
sme presadzovali stop zahusťovaniu sídlis-
ka a vytvorili ďalšie rozvojové plochy na 
okraji MČ.

Postupne sa schvaľovali aj prevody spolu-

vlastníckych podielov na pozemkoch pod 
obytnými domami na našom území, čo je 
ďalšie malé „neviditeľné“, ale podstatné 
„upratovanie“ vo Vrakuni. Po rokoch nečin-
nosti vo veci sa podarilo identifikovať priľah-
lé pozemky v areáli našej ŠK Vrakuňa a ná-
sledne ich zveriť a previesť v ich prospech, 
aby mohli slúžiť na ďalší rozvoj a skvalitne-
nie činnosti klubu.

Úspešne sme vymenili vchodové dvere 
a okná na všetkých materských a základ-
ných školách v našej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Tieto zariadenia vykazujú úsporu na 
vykurovaní a následne sa takto ušetrené fi-
nancie môžu použiť na odstránenie iných 
problémov v týchto zariadeniach. Postupne 
rozširujeme kapacity v našich predškolských 
zariadeniach aj za pomoci dotácie Bratislav-
ského samosprávneho kraja aj v rámci pro-
jektu Naša škôlka-náš kraj. Výmeny okien 
sme začali aj v našom Zdravotnom stredisku 
na Bebravskej.

Existujú záležitosti, ktoré ešte čakajú 
na svoje dokončenie?

Žiaľ, nepodarilo sa nám doriešiť prenájom 
niektorých neobsadených priestorov v tomto 
objekte. Dokončil sa však objekt zvaný 221, 
postupne sa obsadzujú aj nebytové priesto-
ry, konečne začína ožívať srdce Vrakune – 
naša pešia zóna. Priestory patriace MČ sa 
napriek niekoľkým výzvam síce nepodarilo 
komerčne prenajať, v budúcnosti by však 
bolo dobré skoncentrovať sem kultúrne 
a spoločenské aktivity ako Klub dôchodcov, 
Knižnicu, Materské centrum, Centrum det-
skej tvorivosti a rôzne záujmové krúžky.

3 otázky na poslankyňu miestneho zastupiteľstva
Poslankyni miestneho zastupiteľstva Zuzane 
Schwartzovej sme položili tri otázky 
v súvislosti s jej prácou poslankyne, ale 
i životom vo Vrakuni.

Jesenná odborná 
konferencia APÚMS SR
„Zosúladenie rodinného 
a pracovného života“
Ostrava a Podbanské, 
7.–10. októbra 2014

Voľby orgánov miestnej samosprávy už klo-
pú na dvere, finalizujú sa odpočty za uplynu-
lé roky, aj rozpočty na tie nasledujúce. Aso-
ciácia prednostov úradov miestnej samo-
správy v SR tiež finalizuje svoje aktivity v ro-
ku 2014. Tento rok bol pre asociáciu špeci-
fický a významný súčasne vďaka úspešnému 
projektu s názvom „Aktívny občan v moder-
nej európskej samospráve“. Tretie veľké po-
dujatie v poradí „Odborná konferencia 
APÚMS SR“ malo väčší rozsah ako zvyčajne 
a tiež nezvyčajne aj dve pôsobiská. 

Mesto Ostrava bolo hostiteľom prvej, tzv. 
verejnej časti konferencie v dňoch 7.–8. 10. 
2014. Konala sa v Harmony Club Hotel Os-
trava a veľmi významným spôsobom sa jej 
príprave podieľali tajomníci z STMOÚ ČR. Od-
borný program konferencie bol rozdelený do 
dvoch samostatných blokov. V tom prvom sa 
konal Workshop zameraný na výmenu prak-
tických skúseností na témy: „Politiky podpo-
rujúce harmóniu rodinného a pracovného ži-

vota v mestách a obciach“ a „Podpora ko-
operácie samosprávy, zamestnávateľov 
a štátu pri zabezpečovaní služieb starostli-
vosti o občanov a voľno-časových aktivít ob-
čanov“. Veľmi vďačné a lákavé témy logicky 
navodili aj adekvátny záujem o diskusie, 
spätné väzby a konzultácie medzi prítomný-
mi účastníkmi, ktorých bolo celkom 102. 
Druhý blok ostravskej časti konferencie pri-
niesol aktuálne témy týkajúce sa komunál-
nych volieb, kompetencií prednostov a ta-
jomníkov, hodnotenie dostupnosti a efektivi-
ty obcí. Všetko vyvrcholilo prednáškou „Poli-
tiky podporujúce harmóniu pracovného a ro-
dinného života“, po ktorej nasledovala pane-
lová diskusia s účastníkmi. Výborná atmos-
féra, profesionálne zvládnuté prednášky 
a záujem zo strany účastníkov boli zárukou 
všeobecnej spokojnosti. 

Tradičným miestom pokračujúcej časti od-
bornej konferencie bol Grand hotel Permon 
v Podbanskom. Táto, tzv. neverejná časť kon-
ferencie prekonala očakávania nielen v poč-
te účastníkov, ale aj v počte prednášateľov 
z ústredných orgánov štátnej správy. Okruhy 
tém boli pestré a inšpiratívne. Hneď úvodný 
hodinový blok patril panelovej diskusii na 
tému zákona o slobodnom prístupe k infor-
máciám dnes a zajtra, kde hlavnými protago-
nistami boli Róbert Dobrovodský z Minister-
stva spravodlivosti SR a riaditeľ Transparen-
cy International Gabriel Šipoš. Nasledovali 
prezentácie z MDVRR SR, Ústredia práce so-
ciálnych vecí a rodiny, MŽP SR, Úradu na 
ochranu osobných údajov, MF SR, Úradu spl-
nomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
a NKÚ SR.  Už tradične na pódium s prezen-
táciami patria aj témy, ktoré zastrešujú naši 
partneri. Aj v tomto prípade je naša spokoj-
nosť na mieste. Nielenže sa do odborného 
programu dostali úplne nové a kvalitné témy, 
ale zástupcovia partnerských spoločností sa 
priam ideálne zhostili aj spestrenia spolo-
čenskej časti konferencie. 

Každý z účastníkov si mohol prísť na svoje, 
získať veľa nových informácií, dostať odpove-
de na svoje otázky a utvrdiť sa v tom, že byť 
súčasťou alebo partnerom asociácie sa na-
ozaj vyplatí. 

Ing. Miroslav Vereš – výkonný predseda 
APÚMS SR
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Účasť poslancov
na rokovaniach jednotlivých komisií a rokovaniach miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava – Vrakuňa za 4 roky volebného obdobia do 30. 09. 2014
Na rokovaní Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Vrakuňa, ktoré sa konalo 
16. 09. 2014 predložila poslankyňa Ing. Zu-
zana Schwartzová poslanecký návrh na pri-
jatie uznesenia, v ktorom žiadala prednostu 

úradu, Ing. Vladimíra Mráza vypracovať ma-
teriál o účasti poslancov na rokovaniach jed-
notlivých komisií a rokovaniach miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa za 
4 roky volebného obdobia do 30. 09. 2014.

Prinášame Vám prehľad ročnej účasti po-
slancov na rokovaniach miestneho zastupi-
teľstva MČ Bratislava – Vrakuňa za obdo-
bie 2011 – 2014 k 30. 9. 2014.
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Mgr. Dagmar BOŠANSKÁ P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

PhDr. Stanislav BRUNA P O P P P P P P P P 10 9 0 1 90,00

Pavel DROZD P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Dana GABRIELOVÁ P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Ing. Marek HARGAŠ - P O P P P O O P O 9 5 0 4 55,56

RSDr. Ľudmila HLÁSNA P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Ing. Ladislav KUGLER P O P P P O P P P P 10 8 0 2 80,00

Ing. Anna MURCINOVÁ P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ P O P P P P P P P P 10 9 0 1 90,00

PeadDr. Oľga PETROVSKÁ P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Mgr. Marián PETROVSKÝ P P P P P P P P P P 10 10 0 0 100,00

Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ P O P P P P P P P P 10 9 0 1 90,00

Ing. Jozef VALACH P O P P P P P P P P 10 9 0 1 90,00

Martina VAŠKOVÁ P N P P P P P O P P 10 8 1 1 80,00

Ing. Bystrík ŽÁK P O P P P O P P P P 10 8 0 2 80,00
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Mgr. Dagmar BOŠANSKÁ P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

PhDr. Stanislav BRUNA P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Pavel DROZD P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Dana GABRIELOVÁ P P P P O P P P P 9 8 0 1 88,89

Ing. Marek HARGAŠ P O P P O P O O P 9 5 0 4 55,56

RSDr. Ľudmila HLÁSNA P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Ing. Ladislav KUGLER P P P P P P P PN P 9 8 0 1 88,89

Ing. Anna MURCINOVÁ P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

PeadDr. Oľga PETROVSKÁ P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Mgr. Marián PETROVSKÝ P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ P P P P O P P P P 9 8 0 1 88,89

Ing. Jozef VALACH P P P P P P P P P 9 9 0 0 100,00

Martina VAŠKOVÁ P P P P P P P O P 9 8 0 1 88,89

Ing. Bystrík ŽÁK P P P P O P P P P 9 8 0 1 88,89

Účasť poslancov MZ na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2012
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Mgr. Dagmar BOŠANSKÁ P P P P P O P P P 9 8 1 88,89

PhDr. Stanislav BRUNA P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Pavel DROZD P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Dana GABRIELOVÁ P P P P P O P P P 9 8 1 88,89

Ing. Marek HARGAŠ O O O P O O P O P 9 3 6 33,33

RSDr. Ľudmila HLÁSNA P P P P PN P P P P 9 8 1 88,89

Ing. Ladislav KUGLER P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Ing. Anna MURCINOVÁ P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

PeadDr. Oľga PETROVSKÁ P P O P O P P P P 9 7 2 77,78

Mgr. Marián PETROVSKÝ P P O P O P P P P 9 7 2 77,78

Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Ing. Jozef VALACH P P P P P P P P P 9 9 0 100,00

Martina VAŠKOVÁ P P P P O O P P P 9 7 2 77,78

Ing. Bystrík ŽÁK P O O P O O O O P 9 3 6 33,33

Účasť poslancov MZ na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2013
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Mgr. Dagmar BOŠANSKÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

PhDr. Stanislav BRUNA P P P P P P 6 6 0 100,00

Pavel DROZD P P P P P P 6 6 0 100,00

Dana GABRIELOVÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

Ing. Marek HARGAŠ O O O O O P 6 1 5 16,67

RSDr. Ľudmila HLÁSNA PN úmrtie  -  -  -  - 1 0 1 0,00

Ing. Ladislav KUGLER P P P P P P 6 6 0 100,00

Ing. Anna MURCINOVÁ P O P P P P 6 5 1 83,33

Mgr. art. Jana NÉMETHOVÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

PeadDr. Oľga PETROVSKÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

Mgr. Marián PETROVSKÝ P P P P P P 6 6 0 100,00

Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

Ing. Milan ŠINDLER  – P P O P P 5 4 1 80,00

Ing. Jozef VALACH P P P P P P 6 6 0 100,00

Martina VAŠKOVÁ P P P P P P 6 6 0 100,00

Ing. Bystrík ŽÁK P O P P P P 6 5 1 83,33

Účasť poslancov MZ na zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014

P – prítomný
N – neprítomný bez ospravedlnenia
O – ospravedlnený

PN – práceneschopný
Ing. Marek Hargaš – zloženie sľubu 8. 3. 2011
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Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa 
počas letných mesiacov 
zabezpečoval realizáciu 
rekonštrukčných prác sú-
visiacich s bezproblémo-
vým zabezpečením pre-
vádzky predškolských za-

riadení v novom školskom roku 
2014/2015. Na základe schválených roz-
počtových zmien tak pristúpil k odstráne-

niu systémových závad na rozvodoch tep-
la, teplej úžitkovej vody a studenej vody 
v predškolskom zariadení na Kaméliovej 
ul., ako i k rozšíreniu kapacít elokovaného 

pracoviska predškolského zariadenia na 
Šíravskej ul. o 20 detí.

Systémové závady na rozvodoch tepel-
nej sústavy predškolského zariadenia Ka-
méliova sa objavili koncom vykurovacej 
sezóny v máji 2014. Pre mestskú časť tak 
vyvstala nevyhnutnosť uskutočniť výme-
nu týchto rozvodov počas letných – práz-
dninových mesiacov tak, aby nebol preru-
šený výchovno-vzdelávací proces detí 
predškolského veku a objekt spĺňal tech-

nické náležitosti ne-
vyhnutné pre zimnú 
prevádzku zariade-
nia. Poslanci zastu-
piteľstva pre tento 
účel na návrh miest-

neho úradu vyčlenili prostriedky vo výške 
16 000 EUR, z ktorých sa predpokladala 
výmena ucelenej vetvy technologickej 
časti rozvodov. Miestny úrad zároveň 
uplatnil túto závadu ako poistnú udalosť 
na majetku, čo sa však stalo predmetom 
dokazovania na príslušnej poisťovni, pri-
čom doposiaľ nebola táto poistná uda-
losť uzavretá. Miestny úrad, vzhľadom na 
životnosť týchto zariadení ktoré vykazujú 
vek vyše 40 rokov vo všetkých budovách 
základných škôl a predškolských zariade-
ní na území Vrakune, očakáva obdobné 
problémy i v ostatných budovách. Pri rea-
lizácii opravy sa zistil obdobný stav i s roz-
vodom teplej úžitkovej vody, ktorého vý-

menu zabezpečil rovnako miestny úrad. 
Práce boli zrealizované v plánovanom ter-
míne, 14 dní pred zahájením nového 
školského roka.

Nedostatku miest v predškolských za-
riadeniach vo Vrakuni ako i v ostatných 
mestských častiach sme vo Vrakunských 
novinách už viackrát venovali čitateľom 
priestor a rovnako sme zverejnili i zámery 
mestskej časti vysporiadať sa v najbližšej 
budúcnosti s týmito disproporciami me-

dzi dopytom rodičov 
po tejto verejnej 
službe a jej ponuke 
zo strany samosprá-
vy. V priebehu me-
siaca august po 
uskutočnení verej-
ného obstarania na 
dodávateľa diela – 
Rozšírenia kapacít 
predškolského zaria-
denia na ul.Šíravská, 

zabezpečil miestny úrad realizáciu sa-
motných prác tak, aby bolo možné k ter-
mínu zápisu detí pre nasledujúci školský 
rok uspokojiť ďalších 20 záujemcov o ich 
umiestnenie. Vyčlenené finančné zdroje 
v rozpočte Vrakune na rok 2014, ktoré 
v objeme 17 000 EUR schválilo zastupi-
teľstvo 24. 6. 2014, boli preinvestované 
a dielo bolo odovzdané v požadovanom 
termíne 30. 8. 2014. V spolupráci s riadi-
teľstvom predškolského zariadenia Kríko-
vá, pod riadenie ktorého spadá elokova-
né pracovisko Šíravská, sa po realizácii 
združili finančné prostriedky zriaďovateľa 
– mestskej časti a MŠ Kríková v objeme 
vyše 5000 EUR na nákup zariaďovacích 
predmetov novovytvorenej triedy. Rozšíre-
nie kapacít škôlok sa stretlo s kladným 
ohlasom rodičov detí s mestskej časti 
Vrakuňa.

Ing. Vladimír Mráz,prednosta úradu

Rekonštrukcia našich škôlok
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Skôr ako opíšem výsledky maj-
strovstiev sveta, zhrniem základ-
né pravidlá nového športu na Slo-

vensku. Kin-ball je loptová hra, pričom 
lopta má priemer 1,22 m a hmotnosť 
1 kg. Ako som už spomenul na začiatku, 
bola vyvinutá v Kanade pre športové po-
treby dnešnej doby. Je to primerane fy-
zicky náročná hra, a pritom nepotrebuje 
dlhý tréning, aby si človek užil zábavu. 
Po 15-minútovom vysvetlení základných 
pravidiel sa dá začať hrať. Čím viac sa 
trénuje, tým viac sa odkrývajú úrovne 
odpaľovania lopty, orientácia v priestore 
a samozrejme, strategické uvažovanie. 
Hra je návyková, hneď ako sa raz začne 
a poskladá sa dobrý kolektív, tak už vás 
to nepustí.

Cieľom hry je odohrať loptu tak, aby 
tím, ktorý má loptu chytiť, ju nechytil 
a lopta sa dotkla zeme. Kin-ball je jediná 
hra na svete, v ktorej hrajú proti sebe tri 
tímy. Ten z družstva, ktorý odpaľuje lop-
tu, zakričí farbu tímu, ktorý ju má chytiť. 
Pokračuje sa do doby, pokiaľ nepríde 
k chybe. Na hru je potrebných 12 hráčov 
(4 hráči v jednom tíme), súťažný hrací 
priestor cca 20 x 20 m2, ale môže sa 
hrať aj v menších priestoroch (veľké te-
locvične základných škôl).

Medzi hlavné výhody kin-ballu by som 
v prvom rade uviedol, že každý hráč je 
v pohybe minimálne 72 % herného času, 
hra je prispôsobená obom pohlaviam 
a skoro aj veku (cca od 10 rokov). Hlav-

nou podstatou je, že hra vylučuje indivi-
dualizmus hráča, hra je založená na 
spolupráci celého tímu. Z hry v podstate 
nie je možné nikoho vylúčiť a nemusíte 
byť športový talent, aby ste si túto hru 
užili aj s vrcholovým športovcom. No 
a v neposlednom rade prevádzkové nák-
lady sú minimálne.

V dňoch 25.-28. septembra sa ko-
nali v Hradci Králové majstrovstvá 
Európy v Kin-Balle, ktorých sa po 
 prvýkrát zúčastnila  aj reprezentá-
cia zo Slovenska. Z osemčlenného 

tímu, ktorý priamo reprezentoval, 
boli dvaja hráči, rodáci s Vrakune 
(Marek Pospíchal a Tomáš Zakov).

Súťažilo sa v kategóriách kluby a maj-
strovstvá Európy ženy a muži. Tentokrát 
sme súťažili len v kategórii muži, kde 
sme obsadili krásne 7. miesto v Európe.

Turnaj sa konal prvýkrát v Českej re-
publike a musím povedať, že všetko pre-
behlo na najvyššej úrovni, všetky organi-
začné veci prebehli podľa predstáv všet-
kých účastníkov. Nadviazali sme nové 
medzinárodné priateľstvá a so susedmi 

z Rakúska sme si dohodli priateľské zá-
pasy.

Ďalšou našu výzvou sú majstrovstvá 
sveta 2017, ktoré sa budú konať v Ja-
ponsku.

Dovoľte mi touto cestou poďakovať 
všetkým, ktorí boli s nami a fandili pria-
mo na štadióne a ďalším, ktorí nás sle-
dovali v priamom prenose.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac 
o tomto športe, alebo priamo si ho vy-
skúšať, tak ma môžete kontaktovať na 
marek.pospichal@kin-ball.sk, viac info 
na www.kin-ball.sk

Športu zdar!

Marek Pospíchal
Predseda Kin-Ballovej Federácie 

na Slovensku

Vrakunčania dobíjajú Európu
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Informujeme

I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania volieb

do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 15. 11. 2014

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Podľa § 27 zákona SNR 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vám 
oznamuje, že na základe Rozhodnutia predsedu NR SR č. 191/2014 zo 7. júla 2014 o vyhlásení volieb do orgá-
nov samosprávy obcí :

1. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 15. 11. 2014 od 07.00 hod. do 20.00 hod.

2. Miestom konania volieb podľa Vášho trvalého pobytu do orgánov samosprávy obcí je:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Borovicová, Estónska 11-27 (nepárne), Estónska 
47,49,51,53, Hlohová, Hradská, Leknová, Majerská, Majoráno-
vá, Mostná, Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová, súpisné č. 14519, 
14520, 14521, 14523, 14524, 14711, obyvatelia s trvalým po-
bytom v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Volebný okrsok č. 2

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Amarelková, Arménska, Čučoriedková, Egrešová, Gagari-
nová, Horcová, Hrušovská, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jesien-
ková, Kalinová, Kosodrevinová, Krokusová, Malodunajská, Ma-
ková, Magnoliová, Margarétová, Marhuľová, Osiková, Ostružino-
vá, Palinová, Píniová, Pod agátmi, Podunajská, Ráztočná, Repí-
ková, Rebarborová, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Žihľa-
vová.

Volebný okrsok č. 3

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Brezová, 
Čakanková, Imelová, Kríková1-4A, Levanduľová, Modricová, 
Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podbeľová, 
Podpriehradná, Poľnohospodárska 1-21, Poľnohospodárska 
86-117, Prasličková, Priehradná, Rascová, Tymiánová.

Volebný okrsok č. 4

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Bučinová 2- 10, Kríková 5-20.

Volebný okrsok č. 5

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Bučinová 12 – 18, Poľnohospodárska 22 – 51.

Volebný okrsok č. 6

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Jedľová, 1 – 7 (nepárne), Rajecká 9 – 15 (nepárne), Vŕ-
bová.

Volebný okrsok č. 7

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Rajecká 20-40 (párne), Jedľová 2 – 4.

Volebný okrsok č. 8

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Jedľová 6 – 8, Rajecká 1-7 (nepárne), Rajecká 2 – 18 
(párne).

Volebný okrsok č. 9

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 – 38.

Volebný okrsok č. 10

Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14

ulice: Stavbárska 40 – 58, Železničná.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Volebný okrsok č. 11

Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1

ulice: Bebravská.

Volebný okrsok č. 12

Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1

ulice: Čiližská 6 – 40, Žitavská 8 – 22.

Volebný okrsok č. 13

Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1

ulice: Bodvianska, Čiližská 1-4, Slatinská 28-36 (párne).

Volebný okrsok č. 14

Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1

ulice: Slatinská 2 – 26 (párne), Vážska.

Volebný okrsok č. 15

Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3

ulice: Toryská.

Volebný okrsok č. 16

Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3

ulice: Rajčianska 2 – 10, Toplianska.

Volebný okrsok č. 17

Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3

ulice: Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 32-46.

Volebný okrsok č. 18

Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3

ulice: Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12-28, Slatinská 
3-11 (nepárne), Žitavská 1-6.
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Zaujalo nás

„Je to tu také iné, také pekné“, skon-
štatovala malá Vaneska, rozhliada-

júc sa okolo seba.
A čo sa vlastne udialo?
Zelená hliadka a Detský fond Slovenskej 

republiky v spolupráci s OZ Prima a OZ 
Odyseus zorganizovali v nedeľu 28. 9. ak-
ciu pod názvom „Upracme si!“. Detský 
fond Slovenskej republiky sa do upratova-
nia okolia Pentagonu v bratislavskej Vra-
kuni zapojil projektom MIXklub – Penta-
gon Inak.

Účastníci upratovania sa zišli ráno na 
zástavke Stavbárska, rozdelili si úlohy 
a mohlo sa začať.

Čo všetko sa robilo? Zmesným odpa-
dom sa postupne napĺňal pristavený kon-
tajner, ktorý poskytlo OLO bezplatne, 
v rámci spolupráce so Zelenou hliadkou. 
Pri dome číslo 36 sa od odpadu vyčistil 
priestor pod schodmi, likvidovala sa tu 
tiež burina. Do aktivity sa zapojil aj pán 
Horník, ktorý poskytol bager na likvidáciu 
skládky medzi kurtmi a Pentagonom. 
Drobný odpad sa zbieral tiež v parčíku pri 
Pentagone. Dôkladne sa vyzametali betó-
nové plochy medzi parčíkom a Pentago-

nom. Pracovníci z OZ Prima a OZ Odyseus 
zbierali použité striekačky, aby sa zabrá-
nilo šíreniu infekcie. Okrem už spomenu-
tých organizácií sa do aktivít zapojila aj 
Bratislavská občianska samospráva, kto-
rej pracovníci natreli zábradlie pred vcho-
dom číslo 38.

Do upratovania sa ako pomocníci zapo-
jili aj deti, ktoré navštevujú MIXklub. Na-

priek tomu, že sme pozývali aj občanov 
z Pentagonu a priľahlých domov, neprišiel 
nikto.

Projekt MIXklub a MIXáčik je okrem 
iných partnerov podporený aj Miestnym 
úradom Bratislava – Vrakuňa.

Ing. Alena Synková, CSc.,
riaditeľka, Detský fond 

Slovenskej republiky

Upracme si!

Celovečerné 
predstavenie 
s názvom „Svadba“ 
je príbehom o láske, 
ktorá v detstve sa 
zrodila a večným 
sľubom spečatila.
I. repríza sa uskutoční 
v DK Zrkadlový háj 
v Petržalke dňa 
9. 11. 2014.

Pozvánka na SvadbuPozvánka na Svadbu



10

Zo života Centra detskej tvorivosti 

2. októbra 2014 prišli do Centra det-
skej tvorivosti na návštevu skautky 

104. Zboru skautov z Ružinova Martinka 
a Michaelka. Obecenstvo tvorili naši tre-
tiačikovia zo ZŠ Rajčianska a Žitavská.

O skaute sa toho veľa nevie, tak sme si 
povedali, že deťom túto organizáciu, 
trvajúcu už vyše sto rokov, trochu priblíži-
me. Skautky doniesli rôzne rekvizity pri-
bližujúce život a činnosť skautov a zaují-
mavým rozprávaním priblížili viaceré 
skautské aktivity. Medzi iným spomínali 
letné tábory, celoročné turistické aktivi-
ty, spoločenské hry a zábavy. Našim ško-
láčikom vysvetlili vonkajšiu formu skaut-
ského hnutia – uniformu, nášivky, šatky, 
súťaže o získavanie bobríkov. Skautky 
nám ukázali aj zaujímavý skautský po-
zdrav, ktorý nie je len o presnom držaní 
prstov na ruke, ale aj o význame tohto 
gesta – palec chráni posledné dva prsty 
na ruke – a tým je ochrana slabších sil-
ným. Aj toto prosté gesto vyjadruje náplň 
skautingu. Najdôležitejšie bolo deťom 
priblížiť vnútorné skautské ponímanie 
sveta. Ako hovorí skautský zákon, treba 
sa držať najdôležitejších desiatich pravi-
diel. A aj tie sme sa snažili deťom trochu 
vysvetliť.

Skautský zákon

  1.  Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.

  2.  Skaut je verný a oddaný.

  3.  Skaut je osožný a pomáha iným.

  4.  Skaut je priateľom ľudí dobrej vôle 
a bratom každého skauta.

  5.  Skaut je zdvorilý.

  6.  Skaut je ochrancom krajiny a cen-
ných ľudských výtvorov.

  7.  Skaut je poslušný voči rodičom, 
predstaveným a vodcom.

  8.  Skaut je veselý a rozvážny.

  9.  Skaut je sporivý a hospodárny.

10.  Skaut je čistý v myšlienkach, slo-
vách a skutkoch..

Sme radi, že nás pani učiteľky boli ochot-
né navštíviť a my sme sa tak mohli dozve-
dieť spoločne o hnutí, ktoré má celosveto-
vú pôsobnosť a snaží sa pomáhať ľuďom 
i prírode. O aktivitách a akciách 104. Zbo-
ru skautov sa viac dozviete i na ich webo-
vej stránke: www.104zbor.skauting.sk

Alena Stanová

Deti z MŠ Kríkova spolu 
s pani učiteľkami Evkou 

a Betkou si 17.9. prišli 
k nám do Centra na Bod-
vianskej ul. vytvoriť pekné 
jesenné práce. Pretože je-
seň je plná pestrých farieb, 
je typická zberom jabĺčok 
a hruštičiek, napadaného 
lístia a gaštanov, deti sa 
usilovali takúto jesennú 
prácu vyrobiť. Stromčeky 
s jabĺčkami rôznych veľkos-
tí a tvarov budú po oglazo-
vaní rovnako krásne fareb-
né ako toto jesenné obdo-
bie.

Oľga Kocková

Beseda o skautingu

„Pozývam vás na čaj,“ ozvalo sa v tele-
fóne a ja som hneď spoznala Jurajov 

hlas.
„Výborne! Na ktorý deň zvolám deti?“ Po-

tešila som sa, pretože každé stretnutie 
s Jurajom a jeho psíkom pomocníkom je 
veľmi príjemné.

„Vo štvrtok 25. 9. mám pauzu medzi cyk-
listickými víkendovými pretekmi, môžeme 
sa stretnúť v Centre detskej tvorivosti 
hneď ráno. O 9 h. som tam, aj s vodiacim 
psom Arkusom.“

Dohodli sme sa. A ako Juraj sľúbil, tak aj 
bolo. Navaril pre pani učiteľky, ktoré prišli 
so svojimi žiačikmi, výborný čaj. A v tejto 
pohodovej čajovej atmosfére sa odvíjal aj 
celý rozhovor o pomoci druhým. O tom, 
ako, kto a komu pomáha. Že každý z nás, 
či už vidiaci, alebo nevidiaci občas potre-
bujeme niečiu pomoc. Ale i o tom, že všet-
ci vedia pomôcť tým druhým, keď naozaj 
chcú. Rozprávali sme sa o technických po-
mocníkoch, ale aj o tých dvojnohých či 
štvornohých. Predškoláci z materskej školy 
na Kríkovej ulici, prváci zo ZŠ Žitavská ale 
aj tretiaci zo ZŠ Rajčianska mali veľa tref-
ných poznámok, zaujímavých otázok, 
a všetci do jedného sa potešili, keď si čest-
ného hosťa a najväčšieho pomocníka, kto-
rý pomáhanie má vo svojej náplni práce, 
vodiaceho psa Arkusa, mohli pohladkať.

Veríme, že toto milé pozvanie na čaj s ne-
vidiacim Jurajom Prágerom, ostane ešte 
dlho zapísané v dušiach všetkých zúčast-
nených.

Mgr. Tatiana Čechová

Na čaji 
s nevidiacim 
Jurajom

Jesenné tvorivé dielne
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Zo života škôl

Netradičná fyzika – Noci výskum-
níkov, na ktorej sme boli 26. 9. 

2014 sa mi veľmi páčila. Keď sme 
vošli do budovy Starej tržnice, videla 
som veľa detí a vedeckých stánkov. 
V každom stánku bolo niečo zaujíma-
vé. Ukazovali tam mnoho pokusov. 
Napríklad s ceruzkou napojenou na 
elektrinu, ktorá menila farbu. Naj-
skôr bola obyčajná sivá, potom čer-
vená, fialová, modrá, zelená...

V ďalšom stánku sme si mohli vy-
skúšať prejsť bez dotknutia dráhou, 
ktorá mala veľa záhybov a slučiek. 
Mohli sme si vyskúšať ovládať robo-
ta a aj keď sa nám to nepodarilo, 
vždy sme niečo dostali. Mohli sme sa 
zahrať aj hru. Zavreli sme oči a oni 
nám dali na hlavu čiapočky buď zele-
nej alebo ružovej farby a povedali 
nám, že určite jedna z nás má na hla-
ve zelenú a my sme mali hádať, akej 

farby máme čiapočku. Bolo to pre 
nás niečo nové. Ďalej sme našli stá-
nok poľnohospodárstva. Boli tam pa-
gáčiky z rôznych múk. Najviac ma 
v ňom zaujalo to, že v skúmavke bol 
nejaký slíz, v ktorom bolo zasadené 
zrniečko, dokonca aj vyrástlo na 
malú rastlinku.

Vonku bol veľký stan, v ktorom sme 
si mohli vyšliapať cukrovú vatu za-
darmo alebo džús z čerstvého ovocia. 

Vzadu boli bicykle, keď sme šliapali, 
vytvárali sme hudbu alebo sme riadi-
li autíčko v autodráhe. Mohli sme si 
vyrobiť odznak.

O 11:00 hodine zrazu vidíme, ako 
zatvárajú dvere na Starej tržnici. Ne-
chápali sme prečo, potom nám pani 
učiteľka Mičaňova povedala, že idú 
púšťať – lietať medúzu, čo bola polo-
žená na javisku a nemohol tam byť 
prievan. Povedali sme si, že to bude 
trvať len chvíľu, keď medúza prista-
la, stále ešte neotvárali dvere a my 
sme nechápali prečo. Zrazu sa za sk-
lenenými dverami objavila vážka. 

Lietala veľmi rých-
lo, keď pristála, 
vzlietol vták – čaj-
ka. Bolo to veľmi 
pekné pre tých, čo 
to videli vo vnútri, 
ale aj pre tých, čo 
sa pozerali zvonka.

Celý deň bol veľmi 
poučný, zaujímavý 
a netradičný. Do-
zvedeli sme sa 
o vede viac a zdala 
sa nám nie len po-
učná, ale aj zábav-
ná.

Zuzka Liptáková 6.A
ZŠ Rajčianska

Noc výskumníkov

Vo štvrtok, 2. 10. 2014 sme na našej 
škole zažili zaujímavé popoludnie. 

Pán riaditeľ z hudobnej školy YAMAHA, 
Ľuboš Zaťko, pripravil pre našich žiakov 
dve ukážkové hodiny hry na keyboard, 
akustickú gitaru a flautu. Prišlo sa po-
zrieť aj pár rodičov. Pán Zaťko pútavým 
spôsobom predstavil jednotlivé hudob-
né nástroje. Deti si pod vedením pána 

učiteľa vyskúšali hru na jednotlivých 
hudobných nástrojoch. Naučili sa za-
hrať aj jednoduchú pesničku – Med-
veďku, daj labku. Na záver si deti pozre-
li a vyskúšali hru na elektrickej gitare, 
ktorá sa im veľmi páčila. Vysvetlil im, že 
hrať na takejto gitare môžu až po zvlád-
nutí akustickej gitary. Niektoré deti ih-
neď prejavili záujem o hru na niektorom 

hudobnom nástroji. Aj rodičia získali 
bližšie informácie o možnosti výuky 
v hudobnej škole YAMAHA. Všetci sa už 
tešíme, na začiatok vyučovania na na-
šej škole, ktoré sa začne v novembri.

Viac informácií získate na 
www.hudobnaskola.sk alebo na t. č. 
0911 111 230

Mgr. Ľuboslava Slaninková

Hudobná škola YAMAHA na ZŠ Žitavská 
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Zaujalo nás 

Predkupné 
právo 
podielového 
spoluvlastníka

JUDr. Peter Šrobár je 
advokát, špecializuje sa 
na právne poradenstvo 

v oblasti samosprávy, právny poradca 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a viace-
rých ďalších mestských častí

Otázka: Sme so sestrou podielovými spo-
luvlastníkmi rodinného domu, moja sestra 
má podiel vo výške dvoch tretín a ja mám 
podiel vo výške jednej tretiny. Keďže sa 
jedná o dedičstvo po rodičoch a sestra ro-
dičov doopatrovala, po smrti rodičov v ro-
dinnom dome ďalej býva. Pred časom mi 
sestra telefonovala s tým, že predala svoje 
dve tretiny manželovmu bratrancovi s tým, 
že ma neskôr kupujúci z domu určite vy-
platí. Je takýto postup v súlade so záko-
nom?

Odpoveď advokáta: V prípade, ktorý 
popisujete je zrejmé, že Vaša sestra ako 
povinný spoluvlastník nerešpektovala 
Vaše zákonné predkupné právo, keďže 
svoj podiel previedla na inú než blízku 
osobu bez toho, aby Vám ho predtým po-

núkla ako spoluvlastníkovi nehnuteľnos-
ti. Takýto právny úkon, na základe ktoré-
ho došlo k prevodu spoluvlastníckeho 
podielu, zákon považuje za neplatný, 
v prípade, ak sa budete ako oprávnená 
spoluvlastníčka jeho neplatnosti dovolá-
vať prostredníctvom žaloby na súd. Jedná 
sa o tzv. relatívnu neplatnosť, ktorá je dô-
sledkom porušenia právnej povinnosti 
Vašou sestrou, ktorá nerešpektovala 
Vaše zákonné predkupné právo. Ak žalo-
bu v zákonnej dvojročnej lehote nepodá-
te, nemôžete sa viac domáhať určenia 
neplatnosti právneho úkonu. Osobou 
blízkou v zmysle jej legálnej definície pod-
ľa Občianskeho zákonníka nie je bratra-
nec manžela Vašej sestry.

Vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že 
každý spoluvlastník, ktorý sa rozhodne 
previesť vlastnícke právo k svojmu spolu-
vlastníckemu podielu, je povinný ponúk-
nuť svoj podiel ostatným spoluvlastníkom 
za tých istých podmienok ako tretej oso-
be. Ustanovenie o zákonnom predkup-
nom práve spoluvlastníka síce neupravu-
je výslovne obsah, účinky a výkon pred-
kupného práva, avšak z ustálenej rozho-
dovacej praxe  súdov je zrejmé, že treba aj 
na predkupné právo vyplývajúce z usta-
novenia § 140 Občianskeho zákonníka 
aplikovať uplatnením analógie legis vše-
obecnú úpravu o predkupnom práve pod-

ľa ustanovenia § 602 až § 606 Občian-
skeho zákonníka. Ponuka urobená v rám-
ci predkupného práva nie je klasickým 
návrhom na uzavretie zmluvy vychádzajú-
cim zo všeobecnej občianskoprávnej zá-
sady zmluvnej voľnosti, v ktorom môže 
navrhovateľ svojím prejavom vôle vyme-
dziť lehotu pre prijatie návrhu. Ponuka 
povinného spoluvlastníka, dokedy má byť 
predaj zavŕšený, musí rešpektovať najmä 
ustanovenie § 605 Občianskeho zákon-
níka (v prípade nehnuteľností dvojmesač-
ná lehota). Ak spoluvlastník nepočká na 
uplynutie zákonnej dvojmesačnej lehoty 
a prevedie ponúkaný spoluvlastnícky po-
diel na inú ako blízku osobu, porušuje 
predkupné právo ostatných spoluvlastní-
kov.

Záverom je potrebné uviesť, že v prípade 
úmyslu predať spoluvlastnícky podiel k ne-
hnuteľnosti je potrebné vždy rešpektovať 
príslušné ustanovenia Občianskeho zá-
konníka. Ak dotknutý spoluvlastník ako 
žalobca podá žalobu o určenie neplatnosti 
právneho úkonu a dovolá sa relatívnej ne-
platnosti, kataster záznamom na základe 
právoplatného rozsudku súdu vyznačí pô-
vodný stav. Súd v rozsudku rozhodne tak-
tiež o trovách konania a to tak, že zaviaže 
neúspešného spoluvlastníka k náhrade 
trov konania žalobcu.

JUDr. Peter Šrobár

Právne poradenstvo

Byť čímkoľvek a kýmkoľvek chcete 
... Dá sa to. Vaša fantázia a svet 

kníh vám dávajú do rúk mocnú zbraň. 
Vnárajú vás do sveta slov, myšlienok, 
silných príbehov a neobmedzených 
možností. Zložité technic-
ké vybavenie nie je potreb-
né. Čítajte kdekoľvek a ke-
dykoľvek chcete. Môžete 
len veľa získať. 

Na festival Dni sloven-
skej literatúry (15. – 19. 
októbra 2014) sme Vás 
pozývali už v predchádza-
júcom čísle Vrakunských 
novín. My sme sa ho sa-
mozrejme veľmi radi zú-
častnili. 

Festival si dal za cieľ 
upútať pozornosť širokej 
verejnosti a upriamiť ju na diela sloven-
ských autorov. ZAŽI KNIHY NAŽIVO! Tak 
znel slogan, ktorý návštevníkov pozýval 

nielen do Starej tržnice, ale i do knižníc, 
kaviarní, divadiel či netradične, ale o to 
vzácnejšie na hlavnú železničnú stani-
cu, Hlavnú poštu či do električky. 

Bohatý program ponúkal i priniesol 

kultúrny zážitok tak dospelým ako de-
ťom, tak „občasným“ čitateľom ako 
skutočným milovníkom kníh. Mená ako 

Kamil Peteraj, Daniel Hevier či Ivan 
Štrpka iste mnohí poznajú a mohli zažiť 
ich „živé čítačky“. 

Festival, ktorý organizačne pripravili 
Literárne informačné centrum, Spolok 

slovenských spisovateľov 
a Asociácia organizácií spi-
sovateľov Slovenska, pri-
niesol množstvo titulov, 
ktoré si mohli návštevníci 
priamo v priestoroch Starej 
tržnice i zakúpiť. 

Takmer 100 literárnych 
podujatí, stretnutia so 146 
autormi, ilustrátormi a hu-
dobníkmi ... To je bilancia 
podujatia, ktoré má svoje 
opodstatnenie a našu veľ-
kú podporu aj do budúc-
nosti. 

Mgr. Monika Šťastniaková
Foto: Peter Kováč

Dni slovenskej literatúry
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Predstavujeme

Jednou z mojich prvoradých priorít bolo zvýšiť 
informovanosť obyvateľov Vrakune o dianí 
v MČ. Aj z tohto dôvodu som ako predsedníčka 
redakčnej rady vynaložila všetko úsilie, aby 
Vrakuňa mala nezávislé printové médium na 
profesionálnej úrovni. I vďaka časopisu sa oži-
vila spolupráca s miestnymi podnikateľmi 
a obcou, čo som naďalej využila aj vo svojej 
práci v rámci podnikateľskej komisie. Vyvola-
né stretnutia s firmami, ktoré majú produkty 
pre samosprávy a sú prínosom pre rozvoj, zve-
ľadenie a zviditeľnenie našej mestskej časti 
a tiež aktívna účasť aj pri výbere vhodných do-
dávateľov s možnosťou finančných úspor sú 
len jedni z mnohých aktivít. Napríklad:

•  Príprava projektov v rámci Operačného programu Bratislavský 
kraj, Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO)

•  Budovanie kamerového systému, výmena okien na základných 
a materských školách, rozširovanie kapacity predškolských zaria-
dení. 

•  Podpora projektu výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny.
•  Podpora zrealizovania novej prevádzky Tesco expres.

Mgr. Dagmar 
BOŠANSKÁ

Počas volebného obdobia sa mi podarilo 
presadiť opravu mnohých ciest, ktoré boli 
v žalostnom stave. Napríklad tie na Hru-
šovskej alebo Margarétovej. Aktívne som 
podporoval komunitnú činnosť MIXklubu 
a MIXačika v Pentagone, zmodernizovali 
sme 12 detských ihrísk a vybudovali výbeh 
pre psov, sadil som stromy, upratoval v le-
soparku, odhŕňal sneh zo strechy na MŠ 
Kaméliová. Úradu som odborne pomáhal 
pri projektoch rekonštrukcie základných 
a materských škôl z eurofondov v sume 
2 mil. EUR.

Musím však priznať, že aj teraz, na konci 
volebného obdobia sú predo mnou na sto-

le rozložené viaceré problémy, v riešeniach ktorých sme kdesi 
v polovici. Machinácie pri prerozdeľovaní dotácií, v Spokojnom 
bývaní sú stále spokojní len zamestnanci a ich vedenie a nepo-
darilo sa mi presvedčiť kolegov – poslancov o potrebe vytvore-
nia materskej školy.

PhDr. Stanislav 
BRUNA

Vo Vrakuni žijem 46 
rokov. Prišla som tu za 
prácou a spolu s mo-
jou rodinou som tu 
šťastná. Vrakuňa ako 
dedina mala svoje čaro 
a lákadlá. Trvalo veľa 
rokov, aby sa rozrástla 
do dnešnej podoby. 
Starostkou som tu 
bola dlhých 20 rokov, 
v obecnej kase sme 
nikdy nemali veľa pe-
ňazí, ale všetky, ktoré 
sme dostali, sme pou-
žili na zeleň, budova-
nie a zlepšenie komu-
nikácií, chodníkov, par-

kovacích miest, údržby lesoparku, ale hlavne 
na vybudovanie kanalizácie. Chýba nám len 
v časti pri Vrakunskom cintoríne. Dúfam, že ju 
môj nástupca dorobí.

Seniorom sme zriadili Klub na Bodvianskej 
ulici. Kto chce, môže v klube zostať, hrať rôz-
ne hry. Seniori sa zabavia, zaspievajú. Klub 
sme im boli dlžní dlhé roky.

Dorast z našich škôl môže svoju energiu 
krotiť na ihriskách v areáloch škôl. Smutná 
som z toho, že kamenné pinpongové stoly 
vandali porozbíjali. Bohužiaľ – vo Vrakuni je 
to tak! Pyšní sme na krásny, udržiavaný leso-
park. Ochraňujme ho, udržiavajme ho a ne-
dovoľme developerom, aby v ňom začali sta-
vať.

Nie sme pyšní na Pentagón. Kedysi pýcha 
Hydrostavu – dnes bašta drogových dílerov. 
Územie je v našom katastri, nie sme však 
jeho vlastníci. Dúfam, že sa raz aj tu urobí 
poriadok. Monitorovať ho budú kamery.

Teší ma, že Vrakuňa je z roka na rok čistej-
šia a aj obyvatelia spokojnejší. Jeden človek 
nedokáže nič, spoločnými silami však doká-
žete veľa, len si treba povedať: NA VRAKUNI 
MI ZÁLEŽALO A ZÁLEŽÍ. Je to pekné miesto 
pre život nás všetkých.

Ďakujem všetkým, že ste ma 20 rokov pod-
porovali a často prinášali podnety na zlepše-
nie rôznych vecí v prospech nás všetkých.

Mgr. Ľudmila 
LACKOVÁ
Starostka 
Vrakune

V tomto volebnom ob-
dobí okrem miestne-
ho poslanca v MČ Vra-
kuňa zastávam aj 
funkciu poslanca hlav-
ného mesta SR Brati-
slavy. Spomeniem len 
niektoré fakty, ktoré 
považujem za môj prí-
nos pre MČ Vrakuňa, 
pre obyvateľov našej 
mestskej časti:
•  Budovanie kamero-
vého systému vo Vra-
kuni. Inštalácia sa 
uskutočnila zatiaľ na 
Stavbárskej a Bebrav-
skej ulici.

•  Podanie projektu na základe výzvy Minis-
terstva vnútra SR ohľadom získania gran-
tu na umiestnenie ďalších bezpečnos-
tných kamier vo vyšpecifikovaných lokali-
tách Vrakune.

•  Rekonštrukcia cyklotrasy na Dvojkrížnej 
ulici.

•  Budovanie autobusových zastávok na 
Ráztočnej ulici.

•  Vysporiadanie niektorých pozemkov 
v areáli ŠK Vrakuňa a zverenie týchto po-
zemkov MČ Vrakuňa.

•  Revitalizácia základných a materských 
škôl formou výmeny okien.

•  Podpora realizácie a umiestnenia pre-
vádzky Tesco expres na Žitavskej ulici.

•  Príprava investičnej výstavby v rámci pro-
jektov Integrovaná stratégia rozvoja mest-
ských oblastí (ISRMO).

•  Príprava a výstavba domu smútku v cin-
toríne Stará Vrakuňa.

•  Podpora realizácie záchytného parkovis-
ka pri cintoríne Vrakuňa. V tejto súvislosti 
spomeniem aj premenovanie „Cintorína 
Ružinov“ na „Cintorín Vrakuňa“.

Záverom by som chcel poznamenať, že ok-
rem vyššie uvedených činností a projektov 
sú aj ďalšie, ktoré boli rozbehnuté a vyžadu-
jú dlhšie časové obdobie na realizáciu.

Ing. Ladislav 
KUGLER
Zástupca 
starostky Vrakune

Osobne si myslím, že 
ciele sa mi podarilo 
počas môjho pôsobe-
nia naplniť. Konktrét-
ne legislatívne normy, 
ktoré som predložil na 
rokovanie orgánov sa-
mospráv, či už sa týka-
li úpravy kompetenč-
ných vzťahov vnútor-
ných smerníc, pred-
pisov a nariadení 
i vzhľadom na kontro-
lu Navyšším kontrol-
ným úradom SR v roku 
2012 boli vykonané. 

Rovnako sa nám po-
darilo vysporiadať sa 

s nezmyselnými záväzkami mestskej časti tý-
kajúcich sa minulosti vo vzťahu k Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti a SAP, zaťažujúcimi 
rozpočet mestskej časti vyše 200 tisícovými 
dlžobami, ktoré ju navyše zaväzovali do budúc-
nosti zvýšenými neproduktívnymi výdavkami. 
Taktiež sme sa značne pohli k znalosti vlastné-
ho majetku a majetku v správe mestskej časti 
a jeho aktivizácii do príjmovej časti rozpočtu. 

Spracovali sme Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ďalej Komunitný plán, 
Koncepciu rozvoja informačných systémov 
a rad ďalších strategických podkladov. Tieto 
nám otvorili priestor pre získavanie zdrojov 
z operačných programov, kde sa v súčasnosti 
snažíme získať zdroje v rozsahu takmer 
2.000 000 Eur, hlavne na rekonštrukcie ob-
jektov základných a materských škôl. Doku-
ment je serióznym podkladom pre budúce 
programovacie obdobie r. 2014-2020 i pre na-
šich prípadných nástupcov v nadchádzajúcom 
volebnom období. Podané projekty pre zníže-
nie kriminality a drogových závislostí vo Vraku-
ni v rozsahu takmer 50.000 Eur., už vyše roka 
čakajú na rozhodnutie úradu vlády SR napriek 
našim i občianskym urgenciám. Osobne si 
myslím, že tieto neúspechy by nás nemali od-
radiť od našej snahy riešiť problémy, práve na-
opak v iniciatíve je potrebné pokračovať a zvý-
šiť tlak na ich riešenie spolu s verejnosťou.

Ing. Vladimír 
MRÁZ
Prednosta 
Vrakune
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Pretože pracujem v školstve, môj prínos vi-
dím hlavne v tejto oblasti. Pravidelne som 
sa zaujímala o počty zapísaných detí do 
škôl a škôlok a podmienky, ktoré majú 
v jednotlivých školských zariadeniach. Aj 
vďaka tomu sa tento školský rok podarilo 
vybudovať 1 triedu v škôlke na Šíravskej 
a tým rozšíriť jej kapacitu. Budúci rok sa 
tiež predpokladá rozšírenie kapacity v ma-
terských škôlkach. Bola som v kontakte 
s riaditeľkami školských zariadení a snaži-
la som sa im pomôcť pri riešení hľadania 
finančných prostriedkov na nevyhnutné 
opravy. Zaujímala som sa o činnosť ŠK Vra-

kuňa, podporila som hlavne riešenie ich finančnej situácie. Pris-
pela som k zavedeniu väčšej prehľadnosti a kontrole pri pride-
ľovaní parkovacích miest. Zúčastňovala som sa výberu finančne 
vhodných dodávateľov rôznych pracovných prostriedkov potreb-
ných pre zamestnancov úradu. Snažila som sa byť v čo najväč-
šom kontakte s občanmi a podporovať riešenie problémov v ich 
záujme.

Ing. Anna 
MURCINOVÁ

Počas svojho pôsobenia v zastupiteľstve MČ 
Bratislava - Vrakuňa som sa orientovala hlav-
ne na oblasti školstva a kultúry. V školstve sa 
mi podarilo naštartovať spravodlivé financova-
nie na žiaka, ktoré napriek existujúcim VZN 
o financovaní školstva z podielových daní ne-
bolo dodržiavané a hlavne materské škôlky 
v konečnom vyúčtovaní mali k dispozícii rôzne 
sumy na žiaka. Argumentáciou ohľadne rovno-
cenného postavenia každého žiaka v ktorej-
koľvek MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti 
sa podarilo naštartovať spravodlivú pomysel-
nú čiaru. Pre riaditeľky to znamenalo podstat-
nú zmenu v tvorbe rozpočtu pre svoju školu, 

odstránenie finančnej  neistoty, kedy sa uplatnením jednoduchej 
matematiky (žiak = rovnaká výška príspevku) otvorili možnosti k ich 
šikovnosti pri tvorbe koncepcií rozvoja školy, ktorej sú štatutárom. 
V oblasti poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojenú so štúdi-
om (poplatky v ŠKD, MŠ) sa nám podarilo naštartovať zmenu VZN 
v jeho základnej koncepcii, a to percentuálne naviazanie poplatkov 
na životné minimum. Som veľmi rada, že v tejto oblasti sa nám poda-
rilo spolu s kolegami ustrážiť počiatočnú výšku poplatku napríklad 
dieťaťa v MŠ a ku katastrofe vo forme požadovanej výšky (20,- EUR/
mesiac) zo strany riaditeliek MŠ nedošlo.  Služby v oblasti školstva 
sú tu pre ľudí, pre deti a ich rodičov. Týmto prístupom k nim treba 
pristupovať. Nie žiak je tu pre školu, ale škola pre neho. 

Mgr. art. Jana 
NÉMETHOVÁ

Moja úloha bola veľmi jednoduchá. Tým, 
že som bol jedným z nezávislých poslancov 
v zastupiteľstve a súčasne som nebol čle-
nom ani jedného z dvoch rovnako počet-
ných poslaneckých klubov, automaticky sa 
docielil stav, že poslanci oboch strán si mu-
seli nájsť k sebe cestu a rozhodovať o vra-
kunských veciach spravidla konsenzuálne. 
Toto vytváralo vo vrakunskom zastupiteľ-
stve stav spolupráce a spoločného postu-
pu, čo je pre občanov Vrakune dobre.Ing. Marek 

HARGAŠ

Do zastupiteľstva MČ Vrakuňa som nastúpil 
ako 1 náhradník až v marci tohto roku a do 
konca volebného obdobia absolvujem len pár 
zasadnutí zastupiteľstva.Pracujem na hľadaní 
finančných zdrojov na rekonštrukciu hygienic-
kých zariadení na ZŠ Rajčianska a Žitavská, 
ktoré sú už niekoľko rokov v havaríjnom stave 
za plnej prevádzky . Avšak za veľký prínos pre 
všetkých občanov Slovenska budem považo-
vať, ak spoločne s MČ Vrakuňa, Hl. mestom 
Bratislava dotlačíme MžP SR k odstráneniu 
alebo aspoň k dočasnému zabezpečeniu mi-
moriadne nebezpečnej starej enviromentálnej 
skládky po CHZJD, ktorá sa nachádza už vyše 

40 rokov v katastri Vrakune. S vedomím všetkých vtedajších kompe-
tentných sem 14 rokov CHZJD po 200 sudoch denne vyvážalo jedo-
vatý odpad, ktorý následne zasypali 25 tis. t. zeminy. Tento jed sa zo 
starých hrdzavých sudov už roky voľne vyplavuje do štrkového podlo-
žia a cez spodné vody prúdi do najväčších zasobární pitnej vody v Eu-
rópe. Každý deň nečinnosti môže spôsobiť zo zdravej pitnej vode zo 
Žitného ostrova katastrofu, preto týmto žiadam kompetentné orgány 
nášho štátu v súčinnosti so samosprávou Bratislavy o čo najrýchlej-
šie a najefektívnejšie vyriešenie tohto nebezpečenstva.

Ing. Milan 
ŠINDLER

Počas tohto volebného obdobia som získal 
neoceniteľné skúsenosti a spoznal našu 
mestskú časť Vrakuňu z pohľadu, ktorý som 
ako bežný človek nevidel. Celé volebné obdo-
bie som sa snažil využiť svoje poznatky, ktoré 
mám s fungovaním iných miest a obcí na Slo-
vensku a pretaviť ich do našich pomerov. Svo-
jou prácou som sa vždy snažil vedeniu a pra-
covníkom miestneho úradu pomôcť, ale aj 
upozorniť na nedostatky, ktoré miestny úrad 
má. Všetko, čo sme za toto volebné obdobie 
stihli dotiahnuť a realizovať, je spoločným 
úspechom tohto miestneho zastupiteľstva 
a úradu napr.: PHSR, passport zelene, výme-

na okien v MŠ a ZŠ, projekt ISRMO, Komunitný plán sociálnych slu-
žieb či v neposlednej rade Plán strategického rozvoja územia „LESO-
PARK“.  Každý z poslancov za tieto 4 roky obetoval  časť svojich zá-
merov na menej dôležité veci a určili sme si priority plného finančné-
ho zabezpečenia rozhodujúcich a nevyhnutných funkcií, ktoré musí 
mestská časť plniť. Za priority sme si každoročne stanovili riadne 
fungovanie škôl a predškolských zariadení, opravu a obnovu cest-
ných komunikácií, zabezpečenie funkčnosti zdravotného strediska 
a zabezpečenie čistoty a poriadku.

Pavel 
DROZD

Počas svojho volebného obdobia som sa 
snažila vyvolať diskusiu o potrebných akti-
vitách v zdravotnom stredisku a v koneč-
nom dôsledku aj prispela k začiatku rekon-
štrukčných prác, ktoré boli tak dlho potreb-
né. Podporovala som činnosti materského 
centra a krízových centier. Okrem toho bolo 
mojou snahou dokončiť renovačné práce 
v jedálni pre dôchodcov. Je v záujme kaž-
dého z nás prispieť k takým činnostiam, 
ktoré zviditeľnia a pomôžu našej mestskej 
časti. Som rada, že som mohla byť priamo 
pri zdroji týchto krokov a osobne k nim pris-
pieť. 

Dana 
GABRIELOVÁ
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Ako poslankyňa som 4 roky pôsobila v ko-
misii verejného poriadku a životného pro-
stredia. Dali sme si za ciel zlepšiť prostre-
die a priestor pre rodiny. Okrem iných ak-
tivít som sa podieľala na obnove 12 det-
ských ihrisk zo súčasných 17, vybudovali 
sme nové ohradené venčovisko pre psov 
na Bučinovej, osadili viac košov na exkre-
menty a vysádzali nové stromy v lesopar-
ku. Tiež sme vytvorili novu stratégiu roz-
miestňovania zberných kontajnerov, ktorá 
je podstatne efektívnejšia. Teší ma, že 
som touto cestou pomohla vytvoriť pro-
stredie, v ktorom sa mladé rodiny cítia 

lepšie, kde sa môžu hrať, či tráviť čas so svojimi miláčikmi.

Martina 
VAŠKOVÁ

Nepatrím medzi poslancov, ktorých bolo 
na rokovaniach zastupiteľstva veľmi počuť. 
Svoju úlohu a pomoc som robil zozadu, ne-
nápadne a z výsledkov sa tešili mnohí ob-
čania. Z pozície riaditeľa úradu na Brati-
slavskom samosprávnom kraji som s pred-
nostom a vicestarostom Vrakune spolupra-
coval na riešení mnohých problémov v na-
šej mestskej časti. Konzultovali sme dotá-
cie, ktoré BSK poskytla pre ŠK Vrakuňa, 
materské školy Kríkovú a Kaméliovú, sú-
kromnú umeleckú školu na Železničnej, 
rovnako aj bezpečnostnú situáciu. S inves-
tormi zo 4.kvadrantu sme hľadali optimál-

ne riešenia, tak aby ich podnikanie nemalo negatívny dopad na 
dopravu vo Vrakuni. Spolu s poslancom Stanom Brunom sme si 
„zacvičili“ pri odhŕňaní snehu zo strechy na MŠ Kaméliová, keď 
im v zime zatekalo.

Ing. Bystrík 
ŽÁK

Som si vedomá toho, že vždy je čo vylepšovať, 
ale tu je pár aktivít, ktoré sa nám počas nášho 
obdobia podarili zrealizovať:
•   Konečne máme identifikovaný každý kúsok 

Vrakune – tzv.pasport zelene, ich majetko-
vú podstatu.

•   Vypracovali sme s pripomienkovaním obča-
nov Komunitný plán soc. služieb MČ Vraku-
ňa, takisto Plán strategického rozvoja úze-
mia „LESOPARK“.

•   Po rokoch nečinnosti sa podarilo identifiko-
vať priľahlé pozemky v areáli našej ŠK Vra-
kuňa a následne ich zveriť a previesť v ich 
prospech.

•  Našu – v histórii MČ – najväčšiu investíciu – výmenu okien, vcho-
dových dverí na všetkých materských a základných školách v na-
šej zriaďovateľskej pôsobnosti sme úspešne ukončili.

•  Dokončil sa objekt zvaný 221, postupne sa obsadzujú aj nebyto-
vé priestory – konečne ožíva srdce Vrakune – naša Pešia zóna.

•  Na území našej „opachy“ – objektu Žitava – sa uznesením po-
slancov a investora – Hlavného mesta – vybudujú nájomné byty 
pre začínajúce mladé rodiny. V časti vo veľkosti cca 120 m2 bude 
občianska vybavenosť a v protiľahľej budove toľko žiadaná pre-
dajňa potravín.

Ing. Zuzana 
SCHWARTZOVÁ

Ešte na konci predchádzajúceho volebného 
obdobia som inicioval prijatie uznesenia MZ, 
ktorým sme zrušili podvodné verejné obstará-
vanie na dodávku a montáž okien v ZŠ a MŠ 
v našej mestskej časti a táto súťaž bola zruše-
ná. Následné verejné obstarávanie z prvej po-
lovice roku 2011 na dodávku a montáž plasto-
vých okien a dverí a hliníkových vstupných 
dverí pre ZŠ Rajčianska, Železničná, Žitavská, 
Hnilecká, Kaméliová, Kríková, Šíravská bolo 
úspešné a najväčšia investičná akcia tohto vo-
lebného obdobia v hodnote necelého milióna 
EUR bola realizovaná. Žiaci, učitelia a naše 
deti majú kultúrnejšie a z hľadiska tepelnej 

pohody kvalitnejšie prostredie a zároveň vo veľkej miere šetríme te-
pelnou energiou.

Ako konateľ Vrakunskej rozvojovej, s.r.o. som zabezpečil bezproblé-
mové zlúčenie tejto spoločnosti so spoločnosťou Spokojné bývanie 
bez likvidácie, čo vzhľadom na odstránenie duplicitných orgánov 
dvoch spoločností , ktorých zriaďovateľom je MČ BA Vrakuňa, má tiež 
veľký vplyv na šetrenie finančných prostriedkov.

Prostredníctvom komisie územného rozvoja a dopravy sme zabez-
pečili: kvalitnejšie opravy ciest a komunikácií v MČ BA Vrakuňa s väč-
ším rozpočtom, novú stratégiu parkovania v MČ BA Vrakuňa a s digi-
talizáciou parkovacích miest na webovej stránke MČ Vrakuňa a ne-
dávno miestnym zastupiteľstvom BA Vrakuňa schválené Strategické 
zásady rozvoja Vrakunského lesoparku pre rekreáciu a oddych.

Ing. Jozef 
VALACH

Vítaním novonarodených občanov a vyko-
návaním svadobných obradov som sa pre-
svedčila, že o našu mestskú časť, o život 
v nej, majú mladé rodiny záujem a to ma 
povzbudzovalo v mojom zodpovednom prí-
stupe k práci poslankyne. Svojou osobnou 
zainteresovanosťou, ako členka komisie 
pre kultúru, šport, školstvo a komisie verej-
ného poriadku a životného prostredia a tiež 
ako členka redakčnej rady Vrakunských 
novín, som sa snažila byť nápomocná pri 
riešení aktuálnych problémov a situácií tý-
kajúcich sa mestskej časti Vrakuňa.

PaedDr. Oľga 
PETROVSKÁ

Obdobie, v ktorom som pôsobil ako miest-
ny poslanec, by som zhrnul ako člen sociál-
nej a zdravotnej komisie a tiež podnikateľ-
skej komisie a cestovného ruchu tak, že 
som sa spolupodieľal a bol nápomocný pri 
riešení lokálnych problémov, ktoré sa týkali 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a bolo 
mojou snahou prispieť tak k zviditeľneniu 
Vrakune ako rozvíjajúcej sa mestskej čas-
ti.

Marián 
PETROVSKÝ
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Žiaci zo ZŠ na Rajčianskej ulici 
navštívili divadelné predsta-

venie v novom polyfunkčnom 
dome 221,  ktoré im pripravila 
šermiarsko-divadelná kumpánia 
Via Historica. V predstavení 
s názvom „Cesta slovenskou his-
tóriou„ herci previedli žiakov vý-
znamnými obdobiami sloven-
ských dejín Slovanov, nájazdov 

Turkov, stavovským povstaním,  
pripomenuli Jánošíka, Štúra. 
Žiaci videli dobové kostýmy, his-
torické zbrane, šermiarske súbo-
je v humorných divadelných 
scénkach, zážitkovou formou sa 
dozvedeli historické fakty z na-
šej histórie a interaktívne boli 
zapájaní do programu. Tematika 
predstavenia je aj v súčasnosti 

veľmi aktuálna, nikdy nie je zby-
točné pripomenúť našim žiakom 
ich históriu. Miesto, ktoré žiaci 
našej školy navštívili, je nové, 
v súčasnosti  vo Vrakuni málo 

využívané. Obrovská sála s ka-
pacitou 250-300 miest dýchala 
novotou.

PaedDr. Oľga Petrovská,
zástupkyňa RŠ na ZŠ Rajčianska 3

Polyfunkčný dom 221 otvoril svoje brány kultúre 


