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Aktuálne
Padanie lístia nám pripomenulo, že sa s nami leto nenávratne lúči, slnečných lúčov je už pomenej. Pribudli 

hmly, dažde, ranné rosy. Ale aj toto obdobie má svoje čaro. Máme možnosť pokochať sa pestrosťou farieb, na 
ktoré je jeseň bohatá. Toto obdobie je aj výzvou zaspomínať si na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. 
Cintoríny sa zaplnia chryzantémami, na sviatok „Všetkých svätých“ aj ľuďmi, ktorí sa prídu v tichosti „porozprá-
vať“ s tými, čo nás opustili. Bola by som rada, aby sme sa zastavili aj pri tých miestach, kde sú hroby a nemá 
ich kto ozdobiť, ani zapáliť sviečku. Práve na pietnom mieste si uvedomujeme, že život sa nedá nalinajkovať, 
ak by tak bolo, možno by bolo viac pohody, menej zloby a možno aj viac nudy. Ale to nie je možné. Preto práve 
toto obdobie by nás malo donútiť vztýčiť hlavu a ísť ďalej, ale kráčať po inej ceste, ktorá nás privedie k chvíľam 
ticha, pokoja, modlitby. Život v chaose, v potláčaní snov a túžob, zabúdania na seba prináša len trápenia.

Dnes žijeme veľmi rýchlo, rozmýšľame povrchne, bez záujmu a to nás zabíja, ruinuje našu dušu. Tento čas je 
veľkou výzvou na zmenu. Mgr. Ľudmila Lacková, starostka

1.  Zníženie dopadu trestnej činnosti, 
bezpečnosť občanov a verejný po-
riadok

Starostka mestskej časti Mgr. Ľudmila 
Lacková sa opakovane obrátila listom na 
ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka s po-
žiadavkou na stretnutie a spoločné riešenie 
bezpečnosti a stavu verejného poriadku 
v mestskej časti.

Rokovaním v tejto záležitosti poveril minister 
viceprezidenta PZ SR p. Ábela, s ktorým sa 
stretla p.starostka v prvom októbrom týždni.

Na tomto stretnutí sa zúčastnil i riaditeľ 
Okresného riaditeľstva PZ SR Bratislava II., 
ďalej poverený zástupca Krajského riaditeľ-
stva, riaditeľ poriadkovej služby prezídia SR 
a za mestskú časť zástupca starostky Ing. 
Ladislav Kugler a prednosta úradu Ing. Vla-
dimír Mráz.

Mestská časť v záujme zvýšenia počet-
nosti členov oddelenia PZ SR ústretovo po-
núkla poskytnutie nebytových priestorov 
pre vyšší počet členov výkonných čiat, teda 
policajtov v teréne. Navrhovala v mestskej 
časti zvážiť zriadenie oddelenia PZ SR tzv. 
prvého typu (dnes je oddelenie tzv. 2 typu), 
s čím samozrejme musí súhlasiť Prezídium 
PZ SR a Ministerstvo vnútra. Mestská časť 
sa vyznačuje vysokou koncentráciou bezdo-
movcov, drogovo závislých adolescentov, 
vysokým podielom rómskeho etnika a so-
ciálne odkázaných nízkopríjmových skupín 
spoluobčanov.

Zároveň vzhľadom na pretrvávajúcu ab-
senciu kamerového systému, ako dokumen-
tačného technického zariadenia v mestskej 
časti, ktorý hlavné mesto dlhoročne neús-
pešne (ne)aplikuje, prerokovali záujem mest-
skej časti spracovať projekt zníženia krimina-
lity a negatívnych protispoločenských javov 
cestou dotácie investičného charakteru 
v rámci dotácií cestou Ministerstva vnútra 
SR. Mestská časť sa pokúsi vypracovať tento 
projekt v rámci aktuálnej výzvy do konca no-
vembra 2013 s tým, že v prípade jeho úspeš-
nosti by do úvahy prichádzala realizácia v ro-
ku 2014. Za svojich prirodzených partnerov 
v projekte považuje mestská časť samotný 
PZ SR, avšak i mestskú políciu. Vedenie 
mestskej časti oslovilo so svojim zámerom 
i vedenie Hlavného mesta, konkrétne primá-
tora Milana Ftáčnika a prvú námestníčku 
Vierku Kimerlingovú, ktorí sa vyjadrujú k rea-
lizácii opatrení pozitívne.

V každom prípade je však potrebná i sú-
činnosť samotných občanov, pri nahlasova-
ní všetkých negatívnych javov a činností 
spôsobujúcich rušenie verejného poriadku 
a konania smerujúceho k trestnej činnosti 
orgánom PZ SR a mestskej polície.

Účastníci rokovania sa dohodli na posil-
není stavov v najproblematickejších lokali-
tách inými poriadkovými jednotkami v rám-
ci PZ SR.

–STA–

2.  Regionálne združenie mestských 
časti Hl m. SR Bratislavy

V treťom októbrovom týždni sa zišli sta-
rostovia 17 mestských častí Bratislavy 
v mestskej časti Petržalka na schôdzi Re-
gionálneho združenia.

Starostovia prerokovali stanoviská mest-
ských častí k návrhom Dodatkov Štatútu 
hlavného mesta.

Mestské časti nesúhlasia s navrhovaným 
dodatkom Štatútu upravujúceho systém 
volieb, kompetencií a delegovanie zástup-
cov do obecných školských rád. Predložený 
návrh kreovania tzv. miestnych školských 
rád na mestských častiach, predkladanie 
správ o hospodárení škôl a materských 
škôl na mestskú školskú radu, ako i ostat-
né navrhované úpravy považujú za byrokra-
tické, duplicitné a nadbytočné.

Opačný názor majú mestské časti k ná-
vrhu dodatku Štatútu, ktorým sa zavádza 
povinnosť mesta cestou primátora reago-
vať na požiadavku starostu rozhodnutím 
do 60 dní. Tento návrh predkladajú mest-
ské časti z dôvodu pretrvávajúceho nerea-
govania mesta na podnety mestských čas-
tí i s niekoľko mesačným oneskorením za 
pozitívny a potrebný.

Starostovia tiež prerokovali informácie 
z rokovania Rady združenia miest a obcí, 
týkajúcich sa procesu legislatívnych zmien 
pripravovaných Vládou SR.

–VM–

3.  Spoločné riešenie aktuálnych úloh 
samosprávy

V dňoch 17. – 18. októbra sa konala od-
borná konferencia asociácie prednostov 
úradov miestnej samosprávy v SR. Poduja-
tie sa uskutočnilo v Podbanskom a zúčast-
nilo sa ho vyše 80 prednostov obecných 
úradov z rôznych okresov Slovenska. Odbor-

nej konferencie sa tiež zúčastnili zástupco-
via Ministerstva financií SR, Ministerstva 
práce sociálnych veci a rodiny, Úradu na 
ochranu osobných údajov, Najvyššieho kon-
trolného úradu SR, Ministerstva vnútra SR, 
Združenia miest a obcí SR, ale aj zástupco-
via finančných a bankových inštitúcií.

Účastníci konferencie rokovali k aktuál-
nym témam a otázkam samosprávy, hlav-
ne v nadväznosti na aktuálne a pripravo-
vané legislatívne zmeny v oblasti miestnej 
štátnej správy a samosprávy.

K odborným témam vystúpili so svojimi 
prezentáciami odborní zamestnanci ústred-
ných orgánov štátnej správy.

Nosnými témami boli aktuálne otázky fi-
nancovania samospráv na rok 2014-2015, 
povinnosti samospráv pri aplikácii ochra-
ny osobných údajov v kontexte nového zá-
kona, ako i novela Zákona o sociálnych 
službách a Zákona o obecnom zriadení.

S kontrolnými zisteniami a najčastejšími 
nedostatkami pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami pri nakladaní s majetkom 
sa účastníci konferencie dozvedeli priamo 
od zástupcov NKÚ SR.

Na konferencii vystúpili so svojimi pro-
duktami, uľahčujúcimi prácu samospráv-
nych zamestnancov smerujúcich k vyššej 
efektívnosti a v konečnom dôsledku i kon-
fortu pre občanov, spoločnosti – obchodní 
partneri s ponukou IT technológií hlavne 
v softwarovom prostredí a aplikáciách.

Pre účastníkov konferencie boli prospeš-
né i mnohé prezentácie spoločností sme-
rujúce k dosiahnutiu úspor bežných výdav-
kov rozpočtov v prevádzkových výdavkoch, 
nových modulových stavebných konštruk-
cií ale i bankových produktov.

–VM–
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V súlade s § 27 ods. 2 Zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 
č. 303/2013 Z. z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Ob-
čianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa na účely volebnej 
kampane vyhradila plochu na vylepova-
nie predvolebných plagátov.

Miesta na umiestňovanie predvoleb-
ných plagátov a iných nosičov informá-
cii (ďalej len „plagáty“) kandidujúcich 
politických strán, politických hnutí ale-
bo ich koalícií a nezávislých kandidátov 
(ďalej len „kandidujúci subjekt“) na be-
tónových skružiach umiestnených na 
verejných priestranstvách v mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa sú nasledov-
né:

-  Poľnohospodárska ul. č. 22 – 
Šíravská ul.

- Pešia zóna
-  Čiernovodská ulica (pri vežiakoch)
- Vážska ul. č. 23
- Žitavská ul. (pri stánku PNS)
- Čiližská ul. č. 1 (pri vežiaku)
-  Toplianska ul. (pred X restauran-

tom)
- Stavbárska ul. (pri Talline)
- Toryská ul. 18 (pri VÚB)
- Rajčianska ul. č. 2 –Železničná ul.
- Stavbárska ul. – Hradská ul.

-  Stavbárska ul. – Hradská ul. 
(pri „Pentagone“)

- Poľnohospodárska ul. č. 51
- Majerská ul. č. 3
- Hradská ul. č. 122
- Hrušovská ul.

Plagátové plochy pre politické 
strany, politické hnutia alebo ich 
koalície zaregistrované pre voľby 
do orgánov samosprávnych krajov 
v mestskej časti Bratislava – Vra-
kuňa boli vyžrebované nasledov-
ne:

1.  Magnificat Slovenska
2.  Nová väčšina – Dohoda 

(D. Lipšic)
3.  Rastislav Blaško (nezávislý 

kandidát na župana)
4.  Slovenská ľudová strana
5.  Strana moderného 

Slovenska
6.  Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – 
Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, MOST-HÍD, Sloboda 
a Solidarita, Strana 
maďarskej komunity –
Magyar Közösseg Pártja, 
Občianska konzervatívna 
strana a Strana zelených

7.  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ 
STRANA

8.  Ľudová strana Naše 
Slovensko

9.  Národ a Spravodlivosť – 
naša strana

10.  NÁŠ KRAJ
11.  Slovenská národná strana
12.  Nový parlament
13.  SMER – sociálna demokracia
14.  Strana demokratickej ľavice

Politická strana, politické hnutie ale-
bo ich koalície a nezávislý kandidát 
môže umiestniť volebné plagáty len na 
reklamné zariadenia, ktoré na vyhrade-
ných miestach označí mestská časť pre 
danú politickú stranu, politické hnutie, 
koalíciu politických strán a nezávislého 
kandidáta. Toto rozmiestnenie bolo ur-
čené žrebovaním.

Ak miesto na umiestňovanie voleb-
ných plagátov tieto kandidujúce subjek-
ty, nezávislý kandidát nevyužijú, také 
miesto zostane voľné a mestská časť 
ho nemôže určiť na umiestňovanie vo-
lebných plagátov iným subjektom.

Časom volebnej kampane sa rozumie 
obdobie začínajúce 17 dní a končiace 
48 hodín pred začatím volieb. Vedenie 
kampane mimo určeného času je zaká-
zané.

Vyhradenie miest a plochy v MČ Bratislava-Vrakuňa 
na vylepovanie predvolebných plagátov pre voľby 
do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 
9. 11. 2013

Peter HRAPKO, inžinier dopravy, kandidát na poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja

Každý rok budem robi  odpo et svojho volebného programu, tak ako to robím aj v sú asnosti ako poslanec Ružinova

Vyštudoval som VŠDS v Žiline, odbor Prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy. Posledné roky 
pracujem ako vedúci odd. integrovaných dopravných systémov na ministerstve dopravy na sekcii pre riadenie 
projektov  nancovaných z eurofondov a medzi mnou riadené projekty patrí napr. 30 nízkopodlažných,
klimatizovaných elektri iek, 80 nových trolejbusov a 15 nových regionálnych vlakov pre Bratislavu.
Pripravujeme pre región Bratislavy výstavbu 4 záchytných parkovísk a 7 nových železni ných zastávok 
– v BA II na Trnávke, Ostredkoch a vo Vrakuni.

Môj volebný program:

ZLEPŠOVANIE POSTAVENIA SENIOROV
tak ako sa mi podarilo presadi  otvorenie nového klubu 
dôchodcov na Pošni, budem presadzova :
- zlepšovanie starostlivosti v domácom prostredí,
- budovanie denných stacionárov,
- zavedenie sociálneho príspevku pre seniorov v sociálnych

zariadeniach BSK, ktorí majú dôchodok nižší ako 200 EUR.

ZLEPŠOVANIE DOPRAVY VO VRAKUNI
budem presadzova  skvalit ovanie integrovaného dopravného 
systému tak, aby aspo as  z 88.000 osobných áut denne 
dochádzajúcich do Bratislavy ostalo zaparkovaných doma, 
alebo aspo  pred Bratislavou a nespôsobovali zápchy 
a nedostatok parkovacích miest.
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Vzhľadom na opakujúce sa dezinformá-
cie uvádzané na niektorých webových 
stránkach resp. internete Miestny úrad 
zverejňuje údaje týkajúce sa spracova-
nia projektov tzv. Integrovanej stratégie 
rozvoja mestských oblastí priamo sa 
dotýkajúcich samosprávy Vrakune. Vo-
pred sa ospravedlňujem za široký roz-
sah informácií týkajúcich sa podrob-
ností jednotlivých projektov a aktivít, 
avšak považujem za potrebné ich uviesť 
aspoń v tomto zúženom rozsahu, vzhľa-
dom na to, že ďalšie a hlavne širšie uve-
denie údajov by mohlo viesť k zničeniu 
práce a úsilia celého kolektívu ľudí, 
ktorí sa na vypracovaní spolupodieľali. 
Dôvodom je skutočnosť, že tieto pod-
klady budú súčasťou tendrovej doku-
mentácie, teda súťažných podkladov 
v prípade úspešnosti Vrakune v získaní 
nenávratného finančného príspevku 
v objeme takmer 2 000 000,- EUR zo 
štrukturálnych fondov.
O to viac ma mrzí skutočnosť, že autor 
šíriaci tieto dezinformácie pri osobnom 
rozhovore so mnou bol o týchto skutoč-
nostiach informovaný. Svedčí o tom 
i fakt, že naše projekty musia vykazo-
vať súlad s Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja nielen Vrakune, 
ale i hlavného mesta a Bratislavského 
samosprávnaho celku. A tieto doku-
menty boli tvorené za širokej spoluú-
časti občanov formou ankety resp. pria-
mych podnetov občanov. Dokument 
PHSR je však dokumentom otvoreným, 
čo znamená, že je možné ho kedykoľvek 
doplniť o nové skutočnosti či podnety.

Ing. Vladimír Mráz, 
Prednosta MÚ

SÚLAD S PHSR

MČ Vrakuňa ma schválený PHSR do roku 
2017, ktorý bol schválený uznesením 
č. 90/2011 zo dňa 21. 6. 2011. Všetky pred-
kladané projekty sú v súlade s opatrením 
č. 3 Budovanie a modernizácia infraštruktú-
ry a následne zadefinovanými aktivitami na 
naplnenie cieľov:

1.  Sociálno-prevádzková budova, Čier-
no vodská 25, Bratislava – Vrakuňa

  „Vybudovanie domu opatrovateľskej 
služby“, ktorého súčasťou má byť aj den-
ný stacionár.

2.  Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, 
Bratislava – Vrakuňa

  Vybudovanie voľno časového centra, Re-
vitalizácia detského ihriska na Slatinskej 
ulici.

3.  Obnova materskej školy Kamélio vá 
Bratislava – Vrakuňa

4.  Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul. 
č. 1, Bratislava – Vrakuňa

5.  Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej 
ul. č. 3, Bratislava – Vrakuňa

6.  Obnova materskej školy Hnilecká ul. 
– Bratislava

  „Revitalizácia základných a materských 
škôl“.

STRATÉGIA RIEŠENIA ISRMO

1.  Rozšírením poskytovaných sociálnych 
služieb o služby denného stacionára pre 
dôchodcov sa umožní zotrvanie seniorov 
v domácom prostredí, prispeje k ich so-
ciálnej inklúzii, umožní blízkym, ktorí sa 
o nich doma starajú, byť pracovne aktív-
nymi, čím sa prispeje k zlepšeniu nasle-
dujúcich určujúcich ukazovateľov:

 -  podiel poberateľov dávok v hmotnej 
núdzi z celkového počtu obyvateľov,

 -  podiel dlhodobo nezamestnaných 
obyvateľov (viac ako 12 mesiacov) 
z celkového počtu ekonomicky aktív-
nych obyvateľov,

 -  podiel ekonomicky aktívnych obyvate-
ľov s ukončeným základným vzdela-
ním z celkového počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov,

 -  počet právnych subjektov pripadajú-
cich na 1000 obyvateľov.

2.  Znížením energetickej náročnosti škol-
ských budov sa prispeje k zlepšeniu eko-
nomickej situácie školských zariadení, 
ku skvalitneniu vzdelávania a tým k zlep-
šeniu určujúcich ukazovateľov z dlhodo-
bého hľadiska:

 −  podiel dlhodobo nezamestnaných 
obyvateľov (viac ako 12 mesiacov) 
z celkového počtu ekonomicky aktív-
nych obyvateľov,

 −  podiel ekonomicky aktívnych obyvate-
ľov s ukončeným základným vzdela-
ním z celkového počtu ekonomicky 
aktívnych obyvateľov.

3.  Skvalitnením a rozšírením infraštruktúry 
pre voľnočasové aktivity sa prispeje ku 
kvalite trávenia voľného času všetkých 
vekových skupín obyvateľov, k zvýšeniu 
podielu sadovej zelene, k zníženiu krimi-
nality a k zlepšeniu podmienok pre kvali-
tu života vo vybranej mestskej oblasti 
a tým k zlepšeniu určujúcich ukazovate-
ľov:

 −  počet trestných činov v okrese pripa-
dajúcich na 1000 obyvateľov,

 −  podiel plochy sadovej zelene v správe 
mesta/mestskej časti k celkovej plo-
che.

Realizáciou projektov v rámci ISRMO OPBK 
– Mestská časť Vrakuňa a Podunajské Bis-
kupice prispejeme k celkovému zvýšeniu 
kvality života v sídlach Bratislavského kraja.

ADMINISTRATÍVNE KAPACITY PRE 
RIADENIE ISRMO

Na prípravu ISRMO OPBK – Mestská časť 
Vrakuňa a Podunajské Biskupice bol zosta-
vený prípravný riadiaci tím, ktorý bol tvorený 

zo štatutárov mestských častí, prednostov 
mestských častí, pracovníkov oddelenia 
územného plánovania a výstavby, majetko-
vého oddelenia, organizačného oddelenia 
a externých spolupracovníkov.

Povinnosti vyplývajúce z prípravy a násled-
nej realizácie ISRMO a všetkých projektov, 
ktoré sú jej súčasťou budú počas realizácie 
ISRMO a aj po jej ukončení zabezpečovať ria-
diaci tím tvorený zo štatutárov a prednostov 
mestských častí.

Pre riadenie ISRMO OPBK – Mestská časť 
Vrakuňa a Podunajské Biskupice bude vy-
pracovaný:
 -  harmonogram stretnutí riadiaceho 

tímu a tímov pre jednotlivé projekty 
ISRMO,

 -  podrobný harmonogram realizácie 
jednotlivých projektov a aktivít (vráta-
ne podporných),

 -  zadefinujú sa míľniky ISRMO a jed-
notlivých projektu (hodnoty monitoro-
vacích ukazovateľov v korelácii s ča-
sovým harmonogramom),

 -  systém kontroly čerpania rozpočtu 
podľa položiek,

 -  plán monitoringu.

Úlohou monitoringu bude:
 -  monitoring realizácie s cieľom včas 

upozorniť na možné riziká (sklz v ča-
sovom harmonograme, nedosahova-
nie monitorovacích ukazovateľov, stav 
čerpania rozpočtu – prečerpanie, ne-
oprávnené čerpanie alebo pomalé 
čerpanie, nepredvídané náklady 
a iné),

 -  navrhovať korekčné opatrenia v súla-
de so zmluvou o NFP.

Manažment ISRMO a jednotlivých projektov 
bude zabezpečený, okrem interných aj exter-
nými kapacitami. Externý dodávateľ bude 
vybraný v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Hlavnou povinnos-
ťou bude vypracovanie hlásenia o začatí rea-
lizácie projektov, monitorovacích správ a žia-
dostí o platbu v súlade so zmluvou o nená-

Uspeje Vrakuňa v súťaži bratislavských 
projektov o nenávratný finančný príspevok?
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PRÍD E PODPORI  SVOJIMI HLASMI 9. NOVEMBRA 2013:

 KANDIDÁTKU SMER-SD NA ŽUPANKU MONIKU FLAŠÍKOVÚ-BE OVÚ

 KANDIDÁTOV NA POSLANCOV BSK SMERU-SD      

ZA RUŽINOV A VRAKU U

Ing. Ladislav KAMENICKÝ

predseda OO SMER-SD Bratislava II
poslanec Národnej rady SR

PRE RUŽINOV A VRAKU U PRESADÍME:

AKUJEME ZA DÔVERU

 komfortnejšiu integrovanú dopravu, aby udia
dochádzali z okolia Bratislavy radšej verejnou 
dopravou ako autom

 vyššiu kvalitu života v zariadeniach sociálnych 
služieb vrátane poskytovania podporných 
a doplnkových služieb pre seniorov

 zvýšenie spo ahlivosti, zlepšenie kvality 
a dostupnosti zdravotníckych zariadení 
vrátane urgentnej starostlivosti

 prepojenie odborných stredných škôl 
s potrebami výrobných a stavebných podnikov, 
aby absolventi nekon ili na úradoch práce

RUŽINOV AN ZA RUŽINOV

0904 958 982,

marek.pospichal@hotmail.com

9 10 161

3425
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vratnom finančnom príspevku, sledovanie 
metodických usmernení a informácií riadia-
ceho orgánu, včasné informovanie prijímate-
ľa a navrhovanie operatívnych opatrení.

SUMARIZÁCIA PREDLOŽENÝCH 
ŽIADOSTÍ ZA MESTSKÚ ČASŤ 
BRATISLAVA-VRAKUŇA

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pred-
ložila dňa 2. 10. 2013 6 čiastkových pro-
jektov.
Všetky čiastkové projekty predkladané 
v rámci ISRMO OPBK – Mestská časť Vraku-
ňa boli projekty v rámci povinnej oblasti.

Do povinnej oblasti:
1.  „Regenerácia sídiel“ patrí čiastkový pro-

jekt:
  ŽoNFP č. 2 – Revitalizácia vnútrobloku 

Slatinská, Bratislava – Vrakuňa
  Projektom riešime regeneráciu verejné-

ho priestranstva dobudovaním spevne-
ných plôch, zelene a vybudovaním det-
ského ihriska. Projekt je riešený na voľne 
dostupnom verejnom priestranstve.

2.  „Podpora škôl, školských zariadení, za-
riadení sociálnych služieb a komunitných 
centier a ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto 
zariadení“:

 −  Tematická oblasť sociálnych služieb:
   ŽoNFP č. 1 – Sociálno-prevádzková 

budova, Čiernovodská 25, Bratislava 
– Vrakuňa – projektom riešime obno-
vu priestorov pre účely zriadenia den-
ného stacionáru pre dôchodcov.

 −  Tematická oblasť školských zariade-
ní:

   ŽoNFP č. 3 – Obnova materskej školy 
Kaméliová Bratislava – Vrakuňa

   ŽoNFP č. 4 – Obnova objektu ZŠ na 
Žitavskej ul. č. 1, Bratislava – Vraku-
ňa

   ŽoNFP č. 5 – Obnova objektu ZŠ na 
Rajčianskej ul. č. 3, Bratislava – Vra-
kuňa

   ŽoNFP č. 6 – Obnova materskej školy 
Hnilecká ul. – Bratislava

V čiastkových projektoch školských zariadení 
sa rieši znižovanie energetickej náročnosti 
budov.

PROJEKTY PREDLOŽENÉ DŇA 
2. 10. 2013 – STRUČNÝ OPIS

1.  Sociálno-prevádzková budova, Čier-
novodská 25, Bratislava – Vrakuňa

  Aktivity projektu sú navrhnuté s cieľom 
obnoviť priestory a prístupové schodisko 
tak, aby mohli byť aj naďalej využívané 
pre komunitné a sociálne účely, teda ako 
priestory denného stacionáru.

  Aktivita 1: Obnova a úprava vnútorných 
priestorov

  Vnútorné priestory objektu budú obnove-
né a upravené pre potreby zriadenia den-
ného stacionáru s celkovou kapacitou 
20 klientov. V obnovených priestoroch 
bude:

 − denná spoločenská miestnosť,
 − oddychová miestnosť,
 −  hygienické zázemie (2 x bezbariérové 

WC so sprchou, 1 x WC pre klientov na 
vozíčku),

 − fyzioterapeutická miestnosť,
 −  jedáleň s kuchynským kútom na výdaj 

dovezenej stravy, prípravu kávy, čaju, 
desiatej a olovrantu,

 − miestnosť pre personál,
 − malý sklad pre personál,
 −  sociálne zázemie pre personál (WC, 

sprcha, šatňa).
  Aktivita 2: Obnova prístupového schodis-

ka, realizácia plošiny pre imobilných 
a sanácia prístupovej rampy. Prístupové 
schodisko bude opravené a obnovené. 
Schodisko bude prestrešené a v rámci 
schodiska bude inštalovaná rampa pre 
imobilných, aby sa zabezpečil prístup kli-
entov do priestorov denného stacionára 
a zabezpečili bezbariérovosť priestorov. 
Po ukončení realizácie aktivity 1 a aktivi-
ty 2 bude sociálno-prevádzková budova 
obnovená pre potreby zriadenia denné-
ho stacionáru.

  Denný stacionár bude prevádzkovaný 
ako organizačná zložka oddelenia 
 sociálnych služieb MČ Vrakuňa a bu de 
zriadený podľa § 40 zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách (ďalej záko-
na). V dennom stacionári budú poskyto-
vané služby občanom, ktorí sú odkázaní 
na pomoc inej fyzickej osoby a sú odká-
zaní na sociálnu službu v zariadení len 
na určitý čas počas dňa. V dennom staci-
onári budeme, v súlade so zákonom, 
poskytovať:

 -  pomoc inej fyzickej osoby pri odkáza-
nosti,

 - sociálne poradenstvo,
 - sociálnu rehabilitáciu,
 - stravovanie.
 Finančné zabezpečenie:
  V rámci rozpočtu MČ Bratislava – Vraku-

ňa, rozpočtovej kapitoly sociálne služby 
budú vyčlenené finančné prostriedky na 
prevádzku denného stacionára.

 Personálne zabezpečenie
  Personálne zabezpečenie je plánované 

v počte max. 7 osôb, z toho 2 osoby na 
skrátený úväzok:

 −  1x sociálny pracovník (absolvent so-
ciálnej práce, psychológie, špeciálnej 
pedagogiky a pod.)

 − 3 x opatrovateľka
 −  1x pomocný personál (výdaj obedov, 

príprava pitného režimu, upratovanie)
 −  0,5 pracovník pre záujmovú činnosť/

pracovnú terapiu
 −  0,5 fyzioterapeut

  Zriadením denného stacionára zvýšime 
počet a kvalitu poskytovaných sociálnych 
služieb. Objekt rekonštrukciou schodiska 
s plošinou pre imobilných bude bezbarié-
rový, vnútorné priestory budú bezbariéro-
vé (odstránenie prahov, bezbariérové hy-
gienické zariadenia (2 x bezbariérové 
WC so sprchou, 1 x WC pre klientov na 
vozíčku). Objekt sa nachádza v centrál-
nej zóne v mestskej časti Vrakuňa v doty-
ku s mestskou časťou Podunajské Bisku-
pice. Obnovený objekt s novým funkčným 
využitím vhodne doplní okolité prostre-
die. Jeho umiestnenie v centrálnej zóne 
zabezpečí vyššiu inklúziu seniorov, zdra-
votne postihnutých a ostatných klientov 
či návštevníkov. Po zriadení denného 

stacionára pre dôchodcov vytvoríme 5 
pracovných miest na plný úväzok, pričom 
min. 1 miesto bude obsadené mužom, 
čím prispejeme k zvýšeniu zamestna-
nosti. Projektom prispejeme k dodržaniu 
zásad rovnakého zaobchádzania a rodo-
vej rovnosti.

2.  Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, 
Bratislava – Vrakuňa

  Budú dobudované spevnené plochy tak, 
aby bolo možné dostať sa k herným prv-
kom aj s detskými kočíkmi. V strede 
vnútrobloku bude spevnená plocha roz-
šírená a vznikne „nádvorie – námestíč-
ko“, kde budú osadené lavičky. Novovy-
budované spevnené plochy budú napo-
jené na už existujúce spevnené plochy – 
cieľom je, aby vznikol malý detský „bicyk-
lový“ okruh. Existujúci chátrajúci mobiliár 
bude doplnený o:

  • 2 stojany na bicykle,
  • 11 lavičiek,
  • 5 smetných košov.
  Budú osadené certifikované hracie prvky 

pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Pre 
mladšie deti bude osadený multifunkčná 
zostava na motorické aktivity, 2 visiace 
a 1 preklápacia hojdačka, pre staršie 
deti malé fitnes prvky – trojité bradlá. 
Pod všetkými hracími prvkami bude bez-
pečnostný kaučukový povrch.

  Existujúca zeleň bude doplnená o 12 
stromov a 53 kríkov, tráva bude rekulti-
vovaná a dosiata.

  Realizáciou projektu sa vytvorí bezbarié-
rové verejné priestranstvo. Prostredníc-
tvom revitalizovania verejného pries-
transtva sa umožní všetkým zdravotne 
postihnutým obyvateľom integrácia me-
dzi zdravú populáciu a tým aj prístup 
k verejnej infraštruktúre.

3.  Obnova materskej školy Kaméliová 
Bratislava – Vrakuňa

  Budú realizované stavebné objekty SO 
01, SO 02 a SO 03, ktoré zahŕňajú nasle-
dujúce činnosti:

 a)  Rekonštrukcia a zateplenie strechy 
(SO 01)

   Pre zvýšenie energetickej efektívnosti 
bude realizované zateplenie strešné-
ho plášťa budovy penovým polystyré-
nom hr. 120 mm, bude položená pod-
kladná (ochranná) textília zo syntetic-
kých vlákien a hydroizolačná fólia. 
Zároveň bude zrealizované aj zateple-
nie terasy. Navrhnutý je penový polys-
tyrén hrúbky 100 mm, podkladná 
(ochranná) textília zo syntetických vlá-
kien, hydroizolačná fólia a vymývaná 
dlažba hrúbky 40 mm uložená na ter-
če. Realizáciou týchto opatrení nielen 
znížime tepelné straty, ale zamedzí-
me zatekaniu strechy a ďalšiemu po-
škodzovaniu konštrukcií.

 b)  Zateplenie budovy materskej školy 
(SO 02)

   Pre zvýšenie energetickej efektívnosti 
bude fasáda budovy zateplená zatep-
ľovacím kompaktným systémom s po-
lystyrénom EPS hr. 100 mm. V okolí 
bleskozvodu bude použitá tepelná 
izolácia na báze minerálnej vlny 
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9. novembra

FRESA 
volím

za župana 
bsk

Milí Vrakunčania 
V roku 2009 som išiel do krajských 
volieb s tým, že nechcem byť županom, 
ktorý robí len to, čo musí, ale najmä 
to, čo je potrebné. Aj od Vás som pred 
štyrmi rokmi dostal dôveru spravovať 
a riadiť Bratislavský kraj. Robil som 
to najlepšie ako som vedel.  Prvou 
z kľúčových agiend bolo zníženie 
zadĺženia kraja. Kraj sme preberali so 
záväzkami vyše 44 miliónov €.
Po štyroch rokoch sme ich znížili 
takmer o 8 mil €. Každý, kto má 
zodpovednosť o domáce fi nancie vie, že 
znížiť dlh o 20% nie je jednoduché. Nám 
sa to podarilo a som na to hrdý. Toto 

body. Už desaťtisíce ľudí využilo či už na 
bicykli alebo pešo toto spojenie medzi 
Slovenskom a Rakúskom, kde bola pred 
25 rokmi železná opona. Spolu s tým 
rozvíjame cyklotrasy po celom kraji a 
plánujeme postaviť aj druhý most, ten-
toraz pre motoristov, medzi Záhorskou 
Vsou a rakúskym Angernom. A takto 
by sa dalo dlho pokračovať. Máme za 
sebou takmer štyri roky práce. Chodili 
sme po obciach a mestách, snažili sme 
sa byť vždy tam, kde nás bolo treba. Som 
človek, ktorý problémy rieši v teréne, 
nie od stola svojej kancelárie.
A to je aj hlavný dôvod, prečo som sa 
rozhodol opäť kandidovať. Chcem byť 
naďalej politikom, ktorý rieši reálne 
pro-blémy ľudí a má s nimi denno-
denný kontakt a presadzuje ich záujmy. 
Takto to v Bratislavskom kraji robíme 
už štyri roky. Ako jediní na Slovensku 
dokazujeme, že stredopravé politické 
subjekty vedia spolupracovať a nemusia 

Rozumie ľuďom 

a dokáže riešiť 

ich problémy
Podporujem kandi-

datúru Pavla Freša na bratislavského 
župana, pretože rozumie ľuďom a 
dokáže riešiť problémy tohoto regiónu. 
Oproti iným krajom je župa menej 
zadĺžená, prosperuje a ľudia majú prácu. 
Je to aj vďaka úsiliu samosprávy pod 
vedením Pavla Freša a koalície stredo-
pravých strán. 
Ján Figeľ, predseda KDH

Je to otvorený 

človek a hrá fér
Posledných pár 
rokov sa venujem 
práci s mládežou. 

Prednedávnom sme otvorili v Ružinove 
Hokejovú akadémiu pre hokejové ta-
lenty. Ide o mládež od 11 do 14 rokov. 
Založenie a prevádzka akadémie sa 
nezaobíde bez podpory partnerov. Som 
rád, že sme našli u Paľa Freša pocho-
penie a že aj samospráva projekt podpo-
rila. Župan je otvorený človek a hrá fér, 
čo je v športe mimoriadne dôležité.
Zdeno Cíger, bývalý reprezentant SR 

v ľadovom hokeji

V projektoch 
sa osobne 
angažuje
Pavol Frešo je župan, 
vďaka ktorému máme 

dnes po desaťročiach spojenie do 
susedného Rakúska. Cyklomost slobody 

NA VRAKUNI ZÁLEŽÍ
List nášho župana obyvateľom Vrakune

• Viac miest v materských škôlkach

• 300 km nových cyklotrás

• Zastavenie výstavby  ropovodu 

• Jeden lístok na MHD v celom kraji

• Finančná podpora rodín a zľavy na služby

Náš župan Pavol Frešo presadzuje: 

PREČO  FREŠO?  
Pýtame sa osobností nášho kraja

sa okamžite po svojom dokončení stal 
ďalším zaujímavým centrom Devínskej 
Novej Vsi. Chcem sa v mene všetkých 
obyvateľov Devínskej Novej Vsi 
poďakovať županovi  za jeho osob-
nú angažovanosť v tomto úspešnom 
projekte.
Milan Jambor, 

starosta Devínska Nová Ves

Župan, ktorý 

spája
Pavla Freša pod-
porujem za župana 
nielen ako kandidát 

na poslanca župného zastupiteľstva 
za bratislavské Staré Mesto, ale aj ako 
predseda OKS, jednej zo strán širokej 
pravicovej koalície. Župné voľby budú 
aj meraním síl medzi vládnym Smerom 
a opozičnou pravicou. V Bratislavskom 
kraji spojili pravicové strany svoje sily 
už pred štyrmi rokmi. A celé volebné 
obdobie sme dokázali pod vedením 
nášho župana Pavla Freša korektne 
spolupracovať a robiť zodpovednú 
politiku pre Bratislavský kraj. Verím, 
že to je správna cesta a má zmysel v nej 
pokračovať..
Ondrej Dostál,  predseda Občianskej 

konzervatívnej strany

Starostov 

pozná po mene 
Prešiel celý bratis-
lavsky kraj veľakrát 
a pozná každého 

starostu v kraji po mene a rozumie kde 

ich topánka tlačí. Pod jeho vedením 
sa župa oddĺžila, opravili sa školy, 
domovy pre seniorov a cesty. Postavil 
sa historicky prvý slovensko-rakúsky 
cyklomost a rozbehol sa projekt inte-
grovanej dopravy.  
Ján Mrva, starosta Vajnor

Je to človek, na 
ktorého sa dá 
spoľahnúť
Podporujem Paľa 
Freša za župana 

Bratislavského samosprávneho kraja, 
lebo je skúsený politik, má rozhľad, 
vidí súvislosti. Aby sa veci pohli v 
prospech obyvateľov vpred, nerobí len 
veci, ktoré sú v kompetencii župana, 
ale  zaoberá sa s nultým obchvatom, 
rýchlostnými cestami ako aj medz-
inárodnými železničnými kori-
dormi. Je to človek, na ktorého sa dá 
spoľahnúť, nie je konfl iktný, vždy stojí 
na strane hľadanie riešení problémov.
Alžbeta Ožvaldová, starostka 

Podunajských Biskupíc

Správny chlap 
na správnom 
mieste 
Paľa Freša  poznám 
7 rokov. Spájajú nás

nielen názory na fungovanie spoloč-
nosti, nielen susedstvo v Starom 
Meste, ale predovšetkým presvedčenie, 
že ľudia, ktorí si politika zvolia do 
funkcie, si od neho zaslúžia úctu, 
pozornosť voči svojim problémom a 

starostiam a dobré riešenia pre lepšiu 
kvalitu života  Paľo je otvorený človek. 
Otvorený počúvať ale aj povedať čo 
si myslí bez obrúskov, priamo.  Je to 
správny chlap na správnom mieste.
Tatiana Rosová, starostka Starého 

Mesta

9. november ŽUPNÉ VOĽBY

číslo by bolo dokonca ešte nižšie, keby 
náš kraj v roku 2011 nezasiahli ničivé 
povodne. Do piatich dní sme zabezpečili 
pontónové mosty a do piatich mesiacov 
boli otvorené všetky nové komunikácie. 
Som presvedčený, že to tak bolo správne.
Aj keď si to neuvedomujeme, kvalitu 
nášho každodenného života do veľkej 
miery ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré sa 
robia na úrovni Bratislavskej župy. Boju-
jeme proti likvidácii osemročných gym-
názií, rozbehli sme projekt Integrovanej 
dopravy, pracujeme na ochrane vinohra-
dov, regionálnych železníc. A určite si 
každý všimol, že sme postavili prvý most 
do Rakúska, známy ako Cyklomost slo-

sa neustále iba hádať a trieštiť svoje 
sily. Pred týmito voľbami sa nám opäť 
podarilo dohodnúť a ideme spolu v 
koalícii siedmich strán SDKÚ-DS, 
KDH, Most-Híd, SaS, SMK, OKS a 
Strana zelených.
Voľby do VÚC sú už 9. novembra. 
Ako to už býva, v tomto období budú 
niektorí kandidáti klamať a očierňovať 
iných, pretože si myslia, že tým ľudí 
znechutia. Iní budú zase sľubovať 
nereálne vzdušné zámky, pretože si 
myslia, že im ľudia uveria. Pravda je ale 
taká, že tak ako v živote, aj v politike 
iba poctivá robota vedie k úspechom. 
Odkedy som v politike, snažím sa 
menej zaoberať zákulisnými hrami a 
oveľa viac pracovať, aby bolo za mnou 
vidieť hmatateľné výsledky.
Budem rád, keď ma v tomto úsilí 
podporíte.

Váš župan Pavol Frešo
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hr. 100 mm v šírke 400 mm na obi-
dve strany od bleskozvodu. Po obvode 
budovy bude zhotovený sokel, kde 
izolantom bude extrudovaný polysty-
rén hrúbky 100 mm. Povrchovú úpra-
vu bude tvoriť soklový nástrek. Miesta 
so zvýšeným namáhaním na obvodo-
vom plášti – steny na terasách a pás 
do výšky 200 mm po celom obvode 
budovy budú dvakrát vystužené sklo-
textilnou mriežkou za účelom zvýše-
nia odolnosti kontaktného zatepľova-
cieho systému proti mechanickému 
poškodeniu. Okná boli zriaďovateľom 
menené za plastové v roku 2012. Pri 
zatepľovacích prácach bude potrebné 
zdemontovať nevyhovujúce parapety 
na všetkých oknách objektu. Nové pa-
rapety sú navrhnuté ako hliníkové al-
ternatívne poplastované, pozinkova-
né s presahom min. 30 mm s bočným 
lemovaním pri osteniach.

   Uskutočnením zateplenia znížime te-
pelné straty a zamedzíme ďalšiemu 
vlhnutiu nosnej steny, ktoré vedie 
k prejavom plesní a k rozpadu obkla-
dov panelov.

 c) Inštalácia bleskozvodu
   Zateplenie si vyžiada demontáž zvis-

lých zvodov bleskozvodu na fasáde, 
ktoré sa zateplením obvodového pláš-
ťa osadia späť. V rámci stavby sa de-
montuje jestvujúci vonkajší bleskozvod 
a po zateplení budovy sa namontuje 
nový bleskozvod v súlade s platnými 
STN a vyhláškami.

 d)  Hydraulické vyregulovanie vykurova-
cej sústavy (SO 03)

   Nakoľko boli vymenené všetky pôvod-
né okná a dvere za plastové a projek-
tom bude budova zateplená, je po-
trebné vykonať vyregulovanie systé-
mu na nové tepelné výkony. Bol spra-
covaný nový výpočet tepelných strát 
a nové hydraulické vyregulovanie sys-
tému. Potreba tepelného výkonu kles-
la z 306 kW na 168 kW na hodinu.

   Realizáciou zateplenia znížime ener-
getickú náročnosť budovy školy 
o 72,06 kWh/m2, čo predstavuje 

48,33 % úsporu tepla ročne. Realizá-
ciou projektu zároveň zlepšíme pod-
mienky pre predškolskú výchovu 
a vzdelávanie, čím priaznivo ovplyvní-
me jeho kvalitu. Vďaka uvedeným vý-
sledkom prispejeme k naplnenie via-
cerých cieľov horizontálnej priority 
trvalo udržateľný rozvoj.

   V rámci špecifického cieľa: Ekonomic-
ká prosperita naplníme čiastkový cieľ:

  −  zvýšenie úrovne výskumu, vývoja 
a vzdelávania,

  −  znižovanie energetickej a surovi-
novej náročnosti hospodárstva 
a zvýšenie využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energií.

   V rámci špecifického cieľa: Zvýšenie 
kvality životného prostredia naplníme 
čiastkové ciele:

  −  racionálne využívanie prírodných 
zdrojov,

  −  zmiernenie dôsledkov zmeny klí-
my,

  −  zníženie znečisťovania zložiek ži-
votného prostredia.

4.  Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul. 
č. 1, Bratislava – Vrakuňa

  Bude realizovaný stavebný objekt SO 05, 
v rámci ktorého sa bude realizovať:

 a)  Obnova a zateplenie strechy a fasády 
budovy školy

   Pre zvýšenie energetickej efektívnosti 
bude fasáda budovy zateplená zatep-
ľovacím kompaktným systémom s po-
lystyrénom XPS hr. 100 mm. Strecha 
nad blokmi A,B,C bude zateplená mi-
nerálnou nehorľavou vatou do spádu 
hr. 120 ÷ 240 mm a strechy nad telo-
cvičnou zateplením TI PUR hr. 80 mm 
s novou povrchovou úpravou fasády 
a s novými klampiarskymi výrobkami. 
Na základe tepelno-technického po-
sudku bude po zrealizovaní opatrení 
dosiahnutá 54,02 % úspora tepla. 
Predbežné zatriedenie do energetic-
kej triedy na vykurovanie podľa vy-
hlášky č. 364/2012 je „C“ oproti sú-
časnej triede „E“. Po zateplení bude 
budova spĺňať všetky kritériá tepelno-

technických vlastností stavebných 
konštrukcií.

   Pri vstupe do budovy sa z úrovne chod-
níka zrealizuje nová vstupná rampa 
pre bezbariérový prístup, ktorá bude 
spĺňať ustanovenia Vyhlášky č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technic-
kých požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie.

 b) Inštalácia bleskozvodu
   V rámci stavby sa demontuje jestvujú-

ci vonkajší bleskozvod a po zateplení 
fasády a strechy budovy sa namontu-
je nový bleskozvod v súlade s platný-
mi STN a vyhláškami.

 c)  Hydraulické vyregulovanie vykurova-
cej sústavy

   Projekt rieši výmenu armatúr na kaž-
dom vykurovacom telese a následné 
vyregulovanie vykurovacieho systému 
v objekte Základnej školy na Žitavskej 
ulici. Dôvodom je obnova technicky 
nevyhovujúceho zariadenia, ako aj 
neekonomická prevádzka vykurova-
cieho zariadenia.

V rámci aktivity 2 budú zrealizované staveb-
né objekty SO 01, SO 02 a SO 03 v nasledu-
júcom rozsahu:
 a)  Kompletná sanácia rozvodov a kana-

lizácie (SO 01)
   Budú vymenené vnútorné vodovodné 

rozvody v plnom rozsahu vrátane stú-
pačiek a ležatých rozvodov v prvom 
podzemnom podlaží. Obnovené budú 
pripojovacie potrubia k jednotlivým 
umývadlám a uzatváracie armatúry na 
každej zo stúpačiek. Vo vnútornej ka-
nalizácii bude obnovené zvodové po-
trubie vedené pod stropom prvého po-
dzemného podlažia a tiež ležaté potru-
bia zo šatní v objekte telocvične. Odpa-
dové potrubia sa menia v rekonštru-
ovaných častiach v plnom rozsahu.

 b)  Obnova hygienických zariadení a šat-
ní (SO 02)

   V rámci stavby budú obnovené podla-
hy a steny z keramických dlaždíc a ob-
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Aktivity mestskej časti
kladov v spoločných hygienických za-
riadeniach WC žiakov, učiteľov, upra-
tovacie komory a sociálnych zariadení 
v šatni pri telocvični. Zároveň budú 
v sociálnych zariadeniach vymenené 
zariaďovacie predmety a opravené 
dvere. Na prvom podlaží bude vybu-
dované jedno WC pre imobilných. Na 
základe uvedených stavebných úprav 
bude v celej škole zvýšený celkový 
technický aj hygienický štandard za-
riadení na osobnú hygienu a vyrieše-
né nápravné opatrenia, ktoré v tejto 
súvislosti zadal škole štátny zdravotný 
dozor po vykonaní hygienickej previer-
ky.

 c) Obnova vzduchotechniky (SO 03)
   Priestory varne a príslušné priestory 

prípravy pri kuchyni budú mať novú 
povrchovú úpravu podláh a stien. Vet-
ranie kuchyne bude riešené novým 
vzduchotechnickým zariadením, ktoré 
zodpovedá súčasným potrebám 
a právnym normám – nad najväčšími 
zdrojmi pary a tepla budú osadené 
odsávané digestory s osvetlením 
a možnosťou ich jednoduchej údržby 
a čistenia. Tým sa vyrieši hrozba prí-
padného požiaru zo starej vzducho-
techniky. Na odsávací odvod vzduchu 
budú napojené aj odsávania z prie-
storu výdaja stravy a umývania riadu. 
Tu sa bude znehodnotený vzduch od-
sávať cez lapače tuku osadené na 
potrubí. V sprchových kútoch v šat-
niach bude inštalovaná vzduchotech-
nika nevyhnutná na odvetranie v sú-
lade s hygienickými normami.

  Realizáciou projektu dosiahneme vytvo-
renie bezbariérového vstupu do budovy 
základnej školy a zároveň bezbariérovú 
úpravu sociálneho zariadenia. Vďaka 
uvedeným stavebným úpravám umožní-
me zdravotne postihnutým žiakom, pe-
dagógom či návštevníkom školy pod-
mienky pre integráciu medzi zdravú po-
puláciu a tým aj prístup k vzdelávacej 
infraštruktúre. Uskutočnením aktivít pro-
jektu prispejeme k naplneniu 2. Špecific-
kého cieľa HP Rovnosť príležitostí, ktorý 
definuje ciele v oblasti rovnosti príleži-
tostí zdravotne postihnutých ľudí:

  Cieľ 2.2. Zvýšenie počtu bezbariérových 
a bezpečných prístupov k verejnej, so-
ciálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej in-
fraštruktúre a infraštruktúre zamestná-
vateľov.

5.  Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej 
ul. č. 3, Bratislava – Vrakuňa,

  Bude realizovaný stavebný objekt SO 04 
a SO 03, v rámci ktorého sa uskutoční:

 a)  Obnova a zateplenie strechy a fasády 
budovy školy

   Pre zvýšenie energetickej efektívnosti 
bude fasáda budovy zateplená zatep-
ľovacím kompaktným systémom s po-
lystyrénom XPS hr. 100 mm. Strecha 
nad blokmi A, B, C bude zateplená mi-
nerálnou nehorľavou vatou do spádu 
hr. 120 ÷ 240 mm a strechy nad telo-
cvičnou zateplením TI PUR hr. 80 mm 
s novou povrchovou úpravou fasády 

a s novými klampiarskymi výrobkami. 
Na základe tepelno-technického po-
sudku bude po zrealizovaní opatrení 
dosiahnutá 54,02 % úspora tepla. 
Predbežné zatriedenie do energetic-
kej triedy na vykurovanie podľa vy-
hlášky č. 364/2012 je „C“ oproti sú-
časnej triede „E“ Po zateplení bude 
budova spĺňať všetky kritériá tepelno-
technických vlastností stavebných 
konštrukcií.

   Pri vstupe do budovy sa z úrovne chod-
níka zrealizuje nová vstupná rampa 
pre bezbariérový prístup, ktorá bude 
spĺňa ustanovenia Vyhlášky 
č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovu-
jú podrobnosti o všeobecných technic-
kých požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie.

 b)  Inštalácia bleskozvodu
   V rámci stavby sa demontuje jestvujú-

ci vonkajší bleskozvod a po zateplení 
fasády a strechy budovy sa namontu-
je nový bleskozvod v súlade s platný-
mi STN a vyhláškami.

 c)  Hydraulické vyregulovanie vykurova-
cej sústavy

   Projekt rieši výmenu armatúr na kaž-
dom vykurovacom telese a následné 
vyregulovanie vykurovacieho systému 
v objekte Základnej školy na Rajčian-
skej ulici. Dôvodom je obnova tech-
nicky nevyhovujúceho zariadenia, ako 
aj neekonomická prevádzka vykuro-
vacieho zariadenia.

 d) Obnova vzduchotechniky (SO 03)
   Vetranie kuchyne bude riešené novým 

vzduchotechnickým zariadením, ktoré 
zodpovedá súčasným potrebám 
a právnym normám – nad najväčšími 
zdrojmi pary a tepla budú osadené 
odsávané digestory s osvetlením 
a možnosťou ich jednoduchej údržby 
a čistenia. Tým sa vyrieši hrozba prí-
padného požiaru zo starej vzducho-
techniky. Na odsávací odvod vzduchu 
budú napojené aj odsávania z prie-
storu výdaja stravy a umývania riadu. 
Tu sa bude znehodnotený vzduch od-
sávať cez lapače tuku osadené na 
potrubí. V sprchových kútoch v šat-
niach bude inštalovaná vzduchotech-
nika nevyhnutná na odvetranie v sú-
lade s hygienickými normami.

  Realizáciou projektu dosiahneme vytvo-
renie bezbariérového vstupu do budovy 
základnej školy. Vďaka uvedenej staveb-
nej úprave sa vytvoria zdravotne posti-
hnutým žiakom, pedagógom či návštev-
níkom školy podmienky pre integráciu 
medzi zdravú populáciu a neobmedzený 
prístup k vzdelávacej infraštruktúre. 
Uskutočnením aktivít projektu prispeje-
me k naplneniu 2. Špecifického cieľa HP 
Rovnosť príležitostí, ktorý definuje ciele 
v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne 
postihnutých ľudí:

  Cieľ 2.2. Zvýšenie počtu bezbariérových 
a bezpečných prístupov k verejnej, so-
ciálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej in-
fraštruktúre a infraštruktúre zamestná-
vateľov.

  Cieľ 2.3. Prispôsobenie vzdelávania po-
trebám zdravotne postihnutých osôb 
z hľadiska ich integrácie medzi zdravú 
populáciu.

6.  Obnova materskej školy Hnilecká ul. 
– Bratislava

  Bude realizovaný stavebný objekt SO 01, 
ktorý zahŕňa nasledujúce činnosti:

 a)  Obnova a zateplenie strechy a fasády 
budovy školy

   Pre zvýšenie energetickej efektívnosti 
bude fasáda budovy zateplená zatep-
ľovacím kontaktným systémom s po-
lystyrénom XPS hr. 100 mm. Strecha 
bude zateplená minerálnou nehorľa-
vou vatou do spádu hr. 120 ÷ 240 
mm. Objekt má od roku 2012 vyme-
nené okná, dvere, vykladce a balkó-
nové dvere. Na základe tepelno-tech-
nického posudku bude po zrealizova-
ní opatrení dosiahnutá 52,33 % úspo-
ra tepla. Realizáciou projektu sa bu-
dova dostane do energetickej triedy 
„D“ oproti súčasnej triede „G“. Po za-
teplení bude budova spĺňať všetky 
kritériá tepelnotechnických vlastností 
stavebných konštrukcií.

   Hydraulické vyregulovanie vykurova-
cej sústavy bolo v budove riešené po 
výmene okien v roku 2012. V rámci 
neho boli vymenené technicky nevy-
hovujúce zariadenia a nastavený prie-
tok ventilov, ktorý sa po zrealizovaní 
zateplenia upraví prostredníctvom re-
gulačného ventilu na začiatku vykuro-
vacej sústavy v súlade so súhrnnou 
technickou správou. Z uvedeného dô-
vodu projekt vyregulovania vykurova-
cej sústavy nie je súčasťou realizácie 
tohto projektu.

 b) Inštalácia bleskozvodu
   V rámci stavby sa demontuje jestvujú-

ci vonkajší bleskozvod a po zateplení 
fasády a strechy budovy sa namontu-
je nový bleskozvod v súlade s platný-
mi STN a vyhláškami.

  Realizáciou zateplenia znížime energe-
tickú náročnosť budovy školy o 91,43 
kWh/m2, čo predstavuje 52,33 % úsporu 
tepla ročne. Realizáciou projektu záro-
veň zlepšíme podmienky pre predškol-
skú výchovu a vzdelávanie, čím priaznivo 
ovplyvníme jeho kvalitu. Vďaka uvede-
ným výsledkom prispejeme k naplnenie 
viacerých cieľov horizontálnej priority 
trvalo udržateľný rozvoj.

  V rámci špecifického cieľa: Ekonomická 
prosperita naplníme čiastkový cieľ:

  −  zvýšenie úrovne výskumu, vývoja 
a vzdelávania

  −  znižovanie energetickej a surovi-
novej náročnosti hospodárstva 
a zvýšenie využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energií.

  V rámci špecifického cieľa: Zvýšenie kva-
lity životného prostredia naplníme čias-
tkové ciele:

  −  racionálne využívanie prírodných 
zdrojov,

  −  zmiernenie dôsledkov zmeny klímy,
  −  zníženie znečisťovania zložiek ži-

votného prostredia.
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17. septembra 2013 sa 
zišli vrakunskí poslan-

ci na svojom prvom poprázdni-
novom rokovaní. Na zasadnutí 
mali v rámci riadneho programu 
zaradených vyše 35 riadnych 
bodov.

Okrem kontrolných zistení 
v správach miestnej kontrolórky 
Ing. Szakáčovej, poslanci prero-
kovali rad ekonomických a ma-
jetkových materiálov. Obsahom 
rokovania boli aj Všeobecne zá-
väzné nariadenia mestskej čas-
ti, dotýkajúce sa a upravujúce 
práva a povinnosti v oblasti po-
skytovania dotácií z rozpočtu 
mestskej časti, ďalej čistoty 
a poriadku a v neposlednom 
rade i dotácií na prevádzku 
a mzdy v školských zariade-
niach.

Zaujímavým bolo i prijatie na-
riadenia upravujúceho príspe-
vok rodičov na režijné náklady 
v školských jedálňach.

Základné školy a predškolské 
zariadenia (škôlky) v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej 
časti predniesli svoje správy 
o hos podárení za obdobie I. pol-
roka 2013.

Vzhľadom na to, že vývoj plá-
novaných príjmov a výdavkov 
týchto zariadení bol v súlade 
s celoročným hospodárením 
proporcionálny, poslanci miest-
neho zastupiteľstva zobrali pred-
kladané správy na vedomie.

V rozprave poslancov odznela 
pripomienka na riešenie umies-
tňovania detí predškolského 
veku v materských školách, 
vzhľadom na obmedzené kapa-
city týchto zariadení a demogra-
fický neustále rastúci počet ne-
umiestnených detí. Možnosťami 
riešenia tejto situácie sa bude 
zaoberať komisia školstva, ná-
sledne miestne zastupiteľstvo, 
pravdepodobne ešte počas toh-
to kalendárneho roka.

Poslanci Vrakune zobrali na 
vedomie správu k plneniu roz-
počtu mestskej časti za I. polrok 
2013.

Reálny výsledok hospodárenia 
za I. polrok 2013 dosiahol výšku 
prebytku vo výške 128 147 €. 
Tento sa dosiahol úsporami 
v čerpaní bežných výdavkov vo 
výške 62 002 € a kapitálových 
výdavkov vo výške 66 145 €, 
bez finančných operácií.

Celková výška bežných príjmov 
dosiahla objem 2 753 751 € 
a bežných výdavkov, vrátane 
základných škôl a predškolských 
zariadení objem 2 369 941 €.

Celkový výsledok hospodárenia 
vrátane záväzkov rozpočtových 
organizácií (321 808 €) a finan-
čných operácií (54 659 €) tak 
dosiahol objem +504 614 €.

V nadväznosti na túto správu 
o hospodárení Vrakune za I. pol-
rok 2013 poslanci schvaľovali 
v poradí III. zmenu rozpočtu pre 
tento rok. V príjmovej časti roz-
počtu sa navrhovalo zníženie ri-
zikových príjmov z prenájmov vo 
výške približne 37 tis. € a zvýše-
nie príjmov plynúcich z dobropi-
sov od BVS vo výške takmer 42 
tis. €. Vo výdavkovej časti roz-
počtu bol vylúčený výdavok 
združených prostriedkov na rea-
lizáciu projektov ISRMO v obje-
me 585 160 €, vzhľadom na 
zrušenie výzvy a očakávanú rea-
lizáciu až v rokoch 2014-2015.

Predložený návrh na III. zmenu 
rozpočtu po prijatí doplňujúce-
ho návrhu na zníženie mzdo-
vých a súvisiacich mzdových vý-
davkov miestneho úradu o 10 
tis. € poslanci schválili.

Rovnako poslanci miestneho 
zastupiteľstva schválili konsoli-
dovanú účtovnú závierku mest-
skej časti za rok 2012 bez pri-
pomienok.

Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Vra-
kuňa, týkajúceho sa určenia 
výšky príspevku na režijné nák-
lady v školských jedálňach zák-
ladných škôl a materských škôl 
poslanci schválili vo výške 2,- € 
mesačne/umiestnené dieťa. Za-
vedenie tohto príspevku umož-
nil zákon NR SR č. 245/2008 
Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), a tento je v sú-
lade s § 140 ods. 9 a 10 tohto 
zákona. Od zavedenia tohto 
príspevku si základné školy 
i predškolské zariadenia Vraku-
ne sľubujú zvýšenie úrovne zá-
kladného vybavenia školských 
jedální. Stanovená výška prís-
pevku bola navrhovaná štatu-
tárnymi zástupcami týchto za-
riadení.

Vzhľadom na viaceré pripo-
mienky a výhrady poslancov 
k predloženým návrhom Vše-
obecne záväzných nariadení, 

konkrétne o udržiavaní čistoty 
a poriadku, ako i k poskytova-
niu dotácií z rozpočtu mestskej 
časti, boli tieto materiály z ro-
kovania vyradené. Opätovne sa 
tieto návrhy po zapracovaní pri-
pomienok budú prerokovávať 
na zasadnutí koncom októbra.

Na rokovaní zastupiteľstva zá-
stupcovia spoločnosti 4. Kvad-
rant, s.r.o. predložili investičný 
zámer – napojenie logistického 
areálu v lokalite 4. Kvadrantu 
na komunikačnú sieť. Už v mar-
ci tohto roku poslanci zobrali na 
vedomie zámer tejto spoločnos-
ti a žiadali vypracovanie doprav-
nej štúdie prepojenia na Hrad-
skú ulicu. Spoločnosť predložila 
dopravnú štúdiu, ktorá sa za-
oberá technickým riešením na-
pojenia plánovaného logistické-
ho centra – areálu na cestnú 
sieť, pričom navrhuje vybudova-
nie nového mosta cez Malý Du-
naj v dvoch alternatívach. V al-
ternatíve predĺženia Ráztočnej 
ulice alebo Hlohovej smerom 
na Amarelkovú. Predpokladaná 
výška investície do výstavby 
mosta a rekonštrukcie križovat-
ky Ráztočná – Amarelkova, s re-
konštrukciou Leknovej ulice by 
si vyžiadala objem cca 2 mil €. 
Vzhľadom na túto výšku investí-
cie spoločnosť navrhla pripojiť 
k pôvodne uvažovanému rozvo-
jovému územiu v rozlohe 5 ha 
ďalších 10 ha.

Poslanci Vrakune svojím uzne-
sením zobrali na vedomie do-
pravnú štúdiu – kapacitné po-
súdenie zámeru napojenia lo-
gistického areálu a súhlasili 
s navrhovaným spôsobom rie-
šenia napojenia na komunikač-
nú sieť alternatívou č. 1 – križo-
vatka Ráztočná – Amarelkova 
s podmienkou realizácie investí-
cie do cestnej infraštruktúry 
spol. 4. Kvadrant, s.r.o., zacho-
vania rezervy vo svojom území 
pri riešení preložky štátnej cesty 
II/572 a podpisom memoranda 
o spolupráci s Vrakuňou pri fi-
nancovaní verejno – prospeš-
ných projektov v území.

V súvislosti s prípravou strate-
gického rozvoja a revitalizácie 
Vrakunského Lesoparku po-
slanci zobrali na vedomie infor-
mácie k doposiaľ spracovaným 
dokumentom, viažucim sa na 
toto územie, ako podkladu pre 

vypracovanie otvoreného stra-
tegického dokumentu, ktorý po-
slanci prerokujú v októbri a kto-
rý bude postúpený na pripo-
mienkovanie širokej odbornej 
verejnosti. Cieľom je stanovenie 
strategických zásad pre obnovu 
územia Lesoparku a vhodných 
aktivít v rámci voľných plôch ze-
lene.

V skupine bodov materiálov, 
ktoré sa týkajú nakladania 
s majetkom, poslanci odsúhla-
sili započítanie nákladov prein-
vestovaných nájomcom – spo-
ločnosťou ABAWI, spol. s r.o., 
formou technického zhodnote-
nia Zdravotného strediska Beb-
ravská, v celkovej výške takmer 
10 tis. eur, vo vzťahu k zníženiu 
výšky nájomného po dobu 6 ro-
kov.

So žiadosťou nájomcov – leká-
rov Zdravotného strediska, na-
vrhujúcou prevod vlastníctva 
spoluvlastníckych podielov na 
nebytových priestoroch poslanci 
nesúhlasili. V danej veci prijali 
uznesenie, ktorým žiadajú sta-
rostku mestskej časti Mgr. Ľud-
milu Lackovú rokovať so žiada-
teľmi, vo veci technického zhod-
notenia priestorov na náklady 
nájomcov s možnosťou čiastoč-
nej refundácie vynaložených ná-
kladov po dobu platnosti nájom-
ných vzťahov.

V nadväznosti na Protokol 
z kontroly hospodárenia s finan-
čnými prostriedkami a naklada-
nia s majetkom mestskej časti 
Vrakuňa, vypracovaný Najvyš-
ším kontrolným úradom SR, 
predložila starostka mestskej 
časti tento na rokovanie zastu-
piteľstva vrátane návrhu opat-
rení na odstránenie zistených 
nedostatkov. Poslanci zastupi-
teľstva zobrali tento materiál na 
vedomie.

V snahe vyjsť v ústrety obča-
nom Vrakune – vlastníkom 
družstevných bytov a ich požia-
davke na odkúpenie spoluvlast-
níckych podielov zastavaného 
a priľahlého pozemku zastupi-
teľský zbor odsúhlasil jednotko-
vé ceny odpredaja. Tieto v prí-
pade prvonadobudateľa pred-
stavujú 0,1660 €/m2 a u tretích 
osôb (v poradí ďalší vlastník) 
sumu 49,7909 €/m2.

Ing. Vladimír Mráz
Prednosta MÚ

Aktivity mestskej časti
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Z rokovania miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa 
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Územie lesoparku Vrakuňa 
je súčasťou lokality Nová 

Vrakuňa (pôvodne Horná Vra-
kuňa). Územie určené predo-
všetkým na bývanie v rodin-
ných domoch s doplnením 
športu spĺňa štandardné zása-
dy pre zeleň, no pôvodná myš-
lienka vytvoriť zelený uzol, kto-
rého súčasťou bude i zeleň le-
soparku a cintorína sa nereali-
zovala.

Za posledných 10 rokov bolo 
takmer celé územie Novej Vra-
kune dobudované. Nedostat-
kom je nevhodné priestorové 
usporiadanie Brezovej ulice, 
ktorá by mala plniť iba obsluž-
nú funkciu a mala by byť ob-
medzená jej prejazdnosť.

Zeleň Vrakunského lesíka nie 
je zaradená medzi chránené 
plochy. Hoci pôvodne lesný po-
rast bol postupnými úpravami 
zmenený na zeleň lesoparko-
vého charakteru, je potrebné, 
aby sa v prácach na revitalizá-
cii pokračovalo a aby sa kvalita 
zelene zvýšila. I kvôli faktu, že 
mestská časť Vrakuňa má iba 
3 m² verejnej zelene na obyva-
teľa, čo nie je dostačujúce.

Čo sa týka konkrétneho využi-
tia územia lesíka, dokument 
Stratégie rozvoja územia leso-
parku pre rekreáciu a oddych 
reflektuje doteraz vypracované 
kladne prijaté koncepcie a rieše-
nia a vychádza i z projektu Revi-
talizácia lesoparku vo Vrakuni 
pripraveného v rámci operačné-
ho programu Bratislavský kraj.

Hlavné zásady pre obnovu 
územia lesoparku sú koncipo-
vané nasledovne:
–  potvrdiť lokalitu Vrakunské-

ho lesíka ako priestor urče-
ný pre pešie prechádzky 
s možnosťou oddychu na 
lavičkách či rekreačný beh,

–  nevnášať sem priveľa rôz-
norodých aktivít typu vyhra-
dených športovísk s upra-
veným režimom vstupu 
a v neposlednom rade

–  rozvíjať prírodný charakter 
územia ako areál zdravia.

Pre napĺňanie strategických 
zásad je potrebné doriešiť ma-
jetkoprávne vzťahy k pozem-
kom a stanoviť ďalšiu postup-
nosť krokov v nasledovnom 
rozsahu:
•  Riešiť nájomnú zmluvu na 

pozemok parc. č. 3898/17 

uzatvorenú medzi MČ Bra-
tislava – Vrakuňa a CZB In-
vest spol. s r. o. na vybudo-
vanie areálu viacúčelového 
športového využitia súdnou 
cestou a vytvoriť tak pod-
mienky pre vhodnejšie vyu-
žitie, napr. vybudovanie 
cyklotrialovej dráhy.

•  Riešiť majetkoprávne a ná-
sledne i stavebno-technic-
ky priestory studní (bývalé 
vodné stavby – studne 
CHZJD), pôvodného zdroja 
úžitkovej vody a ich okolia 
a umožniť tak zapojenie do 
územia lesoparku.

•  Preveriť možnosť zapojenia 
budovy trafostanice na Bre-
zovej ulici vo vlastníctve Is-

trochem Reality, a. s. a pri-
ľahlej záhrady vo vlastníctve 
súkromných osôb, pre úče-
ly vytvorenia komunitného 
bo du (stavebné využitie bu-
dovy napr. pre sociálne za-
riadenia, informácie o le-
soparku, miesto pre hry 
detí, bufet, susedské trhy 
a pod.).

•  Zachovať a zlepšiť ekologic-
ké hodnoty územia priebež-
ným odstraňovaním odu-
mretých drevín, vykonáva-
ním orezu suchých konárov 
a vysádzaním nových dre-
vín na podklade dendrolo-
gického prieskumu z roku 
2011. V rámci starostli-
vosti o zeleň preveriť vhod-
nosť hnojenia stromov 
kompostovaním organic-
kej hmoty priamo v leso-

parku a následné využitie 
kompostu.

•  Zlepšiť čistotu, poriadok 
a bezpečnosť zvýšenou 
starostlivosťou a zlepšením 
dozoru nad jej dodržiava-
ním posilnením hliadok 
mestských policajtov.

•  Usmerňovať využitie úze-
mia tak, aby boli vytvorené 
podmienky pre realizáciu 
pohybových aktivít v prírod-
nom prostredí a saturovať 
tak nároky obyvateľov na 
každodennú a víkendovú 
rekreáciu a športové vyži-
tie, rozsah činností oriento-
vať najmä na:

•  rekonštrukciu existujúceho 
detského ihriska (prefero-

vať drevené prvky) a vybu-
dovanie ihrísk so zamera-
ním na všetky vekové sku-
piny (napr. petank),

•  vybudovanie bežeckej drá-
hy (fitnes chodníka) s osa-
dením prvkov na cvičenie 
a posilňovanie tela

•  úpravu časti brehu Malého 
Dunaja pre posedenie pri 
brehu,chytanie rýb, príp. 
člnkovanie

•  Zvýšiť bezpečnosť prístupu 
do lesoparku rekonštruk-
ciou lávky ponad Malý Du-
naj.

•  Preveriť možnosť umiest-
nenia druhej trasy cyklo-
chodníka do Ružinova pa-
ralelne so železnicou.

Strategické zásady rozvoja vrakunského lesoparku

Obr.1: Výrez z územného plánu, výkres 2.1 Priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie územia – Komplexné 
riešenie. Umiestnenie lokality Vrakunského lesíka 
v širších súvislostiach

Obr.2: Výrez z územného 
generelu športu 
a rekreácie



12

Zaujalo nás 

Stretnutie so skautingom

104. skautský zbor je najbližšie skautské 
združenie v rámci mestských častí Brati-
slava II. Dve skautky, radkyne, prišli našim 
tretiačikom porozprávať o ich organizácii, 
cieľoch, plánoch ale hlavne o zaujímavých 
aktivitách.

Skautské zbory majú už dlhoročnú tradí-
ciu, ich zakladateľom bol britský generál 
Robert Baden-Powell, ktorý sa snažil na-
učiť mladých chlapcov zmysluplnému trá-
veniu voľného času. Táto idea platí do-
dnes, no rozšírila sa aj o rady dievčat i do-
spelých.

Ružinovskí skauti sa združujú na schôdz-
kach včielok, vĺčat či roverov. Približne raz 
za mesiac sa stretne celý oddiel, či už 
v klubovni alebo na výlete. Zároveň sa or-
ganizujú celozborové akcie (filmové noci, 
mestské hry, halloween, vianočná besied-
ka, spoločné víkendy na chate, pod holým 
nebom, výlety na bicykli, na lyžiach, atď). 
Najväčšou akciou roka je letný stanový tá-
bor, ktorý trvá dva týždne a je mimoriadne 
náročný hlavne pre deti, ktoré sú „rozmaz-

nané“ výdobytkami modernej do by. Skaut-
ský tábor je hlavne skúškou odvahy, 
skromnosti a prispôsobivosti sa danej si-
tuácii. Bez elektriny, sprchy, „fajnovej“ ku-
chyne, mobilu a iných vymožeností sa tu 
deti zoceľujú v krízových situáciách, plnia 
bobríkov a snažia sa nájsť cestu priateľ-
stva, ktorá ich bude sprevádzať celým ži-
votom. Okrem hlavnej náplne skautského 
združenia sú skautské stretnutia, podľa 
slov radkyne Martinky, plné ďalších zaují-
mavých a obohacujúcich aktivít: „Spieva-
me, tancujeme, hráme na gitare, na hus-
liach, batikujeme tričká, vyšívame, pletie-
me náramky, vyrábame korálkové zviera-
tá, medené šperky, maľujeme, vyrezáva-
me, „čajíkujeme“, varíme, pečieme, púš-
ťame šarkany, bicyklujeme, korčuľujeme, 
pozeráme filmy, hráme Milionára, odhaľu-
jeme záhady Bratislavy, dobíjame pevnos-
ti, lúštime šifry, zaspávame pri ohni, hrá-
me futbal, baseball, frisbee, ringo, nahá-
ňačky, kŕmime vtáčiky, hráme sa na zá-
chranku a pánov botanikov. Bezbolestne 

rozvíjame svoje telo i ducha, učíme sa sa-
mostatnosti a stretávame kamarátov. Ne-
chávame sa viesť dobrými chodníčkami. 
Zisťujeme, aké talenty v nás driemu a má-
me možnosť ich rozvíjať.“

Na záver by sme vám radi dali do pozor-
nosti skautské pravidlá. Držíme palce tým, 
ktorí svoj život zasvätili skautingu a konajú 
podľa jeho zásad! My s nimi plne súhlasí-
me a veríme, že i vás dokážu motivovať.

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 všetkých ľudí 

dobrej vôle a bratom každého 
skauta.

5.  Skaut je zdvorilý.
6.  Skaut je ochrancom prírody 

a cenných ľudských výtvorov.
7.  Skaut je poslušný voči rodičom, 

predstaveným a vodcom.
8.  Skaut je veselej mysle.
9.  Skaut je sporivý a hospodárny.
10.  Skaut je čistý v myšlienkach, 

slovách a skutkoch.

Skautský sľub
Sľubujem na svoju česť, že sa vynasna-
žím zo všetkých síl:
1.  plniť si povinností voči vlasti,
2.  pomáhať v každom čase svojim 

blížnym,
3.  zachovávať skautský zákon.

Text: A. Stanová
Foto: Mgr. T. Čechová

Zdroj citácií: http://104zbor.scouting.sk/

V piatok 11. októbra sa stala knižnica miestom stretnutia 
tretiakov našich vrakunských základných škôl so skautkami 
– Martinkou a Michaelkou, niekoľkoročnými členkami skaut-
ského zboru. Stretnutie bolo rozdelené do troch skupín a po-
čet žiakov sa vyšplhal nad obdivuhodnú stovku.
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Družobný pobyt v Terchovej

Takéto nadšením a energiou 
nabité informácie sme dostáva-
li počas uplynulého týždňa kaž-
dý deň. Štyri dievčatá z našej 
školy (ZŠ Železničná), štyri deti 
zo ZŠ Žitavská a deti zo základ-
ných škôl v Lamači sa zúčastnili 
družobného pobytu, ktorý bol 
hradený finančnými prostried-
kami mestských častí a časopi-
som Metropola. Mladí účastníci 
sa ocitli v prekrásnom prostredí 
Terchovej, navštívili okolie, zo-
známili sa s ľudovými tradíciami 
a spoznávali krásne miesta na-
šich hôr. Akcie podobného rázu 
bývajú každý rok a vždy sa jej 
zúčastňujú najlepší žiaci našich 
škôl. V minulých rokoch boli na 
návšteve aj deti z Chorvátska. 
I keď sa im tentokrát nepodarilo 
prísť, už teraz sa tešíme na ďal-
šie príjemné stretnutia.

Mgr. Radovan Obický

Zaujalo nás

„Ahojte :-)
Pozdravujeme Vás z nádhernej Terchovej. Je tu super, máme sa veľmi dobre. Jedlo nám chutí, 
ubytovanie je príjemné luxusné, vôbec sme také niečo nečakali :-) Starajú sa o nás veľmi 
dobre a všetko funguje ako má. Máme zatiaľ super počasie a dúfame, že sa nepokazí. Dnes 
sme boli na túre – Jánošíkove diery. Posielame aj pár fotiek.“

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 
sa v rámci dobrej spolupráce s časo-
pisom Metropola Bratislava, ale hlav-
ne s občianskym združením Lamača-
nia, aj v tomto roku spolupodieľala na 
organizovaní výchovno-vzdelávacieho 
a ozdravného pobytu školopovinných 
detí, tentokrát v nádhernom ovzduší 
Terchovej.

Spolupráca sa vyprofilovala ako sú-

časť benefitu, ktorý používala mestská 
časť s bývalým vydavateľom Metropoly 
Vrakuňa.

Deti absolvovali pobyt aj na chorvát-
skom ostrove Krk v obci Malinska, na 
ktorý dodnes radi spomínajú. V tomto 
roku sa na organizovaní pobytu ok-
rem združenia Lamačan, mestskej 
časti Vrakuňa, Lamač a obce Vysoká 
pri Morave podieľal opakovane i Slov-

naft a to zabezpečením prepravy 
detí.

Pevne verím, že i v budúcnosti osta-
ne takáto forma spolupráce a podpor-
nej aktivity Vrakune zachovaná.

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým 
partnerom, ktorí sa na organizácii ak-
tívne spolupodieľali.

Ing. Vladimír Mráz, 
Prednosta MÚ
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Zaujalo nás

Stará ľudová múdrosť hovo-
rí, že roky sa zastaviť neda-

jú. Utekajú, plynú a zrazu v jed-
nej chvíli počítame vrásky 
múdrosti a skúseností. Život je 
úžasná kniha, do ktorej každý 
z nás píše svoje vlastné príbe-
hy a rozprávky. Niektoré sú na-
plnené šťastím a radosťou, iné 
trápením a smútkom. 

100 nádherných rokov kráča-
la po životnej ceste aj naša ju-
bilantka. Pani Mária Baumano-
vá sa dňa 13. 09. 2013 dožila 
krásneho jubilea. 

V tento pre ňu významný deň 
jej prišli zablahoželať pani sta-
rostka mestskej časti Bratisla-
va – Vrakuňa Mgr. Ľudmila 
Lacková a pracovníčky sociál-
neho oddelenia Mgr. Iveta Po-
chlopeňová a Mgr. Zuzana Rei-
senbüchlerová. Ku gratulácii 
sa pripojili na svojom zasadnu-

tí aj poslanci mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa.

Boli milo prekvapení s akou 
vitalitou ich privítala. Veselá, 
plná energie rozdávala okolo 
seba radosť a pre ňu vlastný 

zmysel pre humor. Veľkým 
prekvapením bolo vidieť, ako 
pani Baumanová v tomto vyso-
kom veku háčkovala dečky 
z tenkej priadze bez okuliarov. 

30. 09. 2013 žial pani Bau-

manová došla na koniec svojej 
cesty. Túto správu sme prijali 
s veľkým zarmútením a so že-
laním jej tichého odpočinku. 

Pani Baumanová síce nepre-
cestovala polovicu zemegule, 
ani nepoznala prepychový ži-
vot. Svojich dvoch synov však 
vychovala s veľkou láskou, kto-
rí jej ju opätovali starostlivos-
ťou a opaterou v neskoršom 
veku. 

Nie je dôležitá dĺžka, ale kva-
lita nášho života. Pani Bauma-
nová bola šťastná žena. 100 
plnohodnotných a s krásnymi 
hodnotami prežitých rokov je 
pre nás príkladom a inšpirá-
ciou.

Česť jej pamiatke!

Mgr. Iveta Pochlopeňová
Vedúca odd. SVZaB

Spomienka na 100-ročnú jubilantku 
Helenu Baumanovú

Dňa 16. 10. 2013 sme nav-
štívili detské múzeum, kde 

sme sa dozvedeli o dejinách 
a živote v časoch Veľkej Mora-
vy a Slovanov.

Pri prehliadke sme si vyskú-
šali ťažký život chudobných 
roľníkov, bohatších remeselní-

kov a aj bohatých pánov. Po-
mohli sme postaviť ochrannú 
palisádu, zažiť boj Slovanov. 
Naučili sme sa ich technike 
boja – záškodníctvu. Putovali 
sme z ďalekého mesta Solún 
v Byzantskej ríši až k nám na 
Veľkú Moravu do Nitry ako Cy-
ril a Metod, ktorí nám priniesli 

písmo hlaholiku. Zistili sme, 
že to vôbec nemali ľahké 
a cesta im musela trvať nie-
koľko mesiacov. Dozvedeli 
sme sa, že Slovania nepoznali 
zemiaky ani kukuricu. Pesto-
vali hlavne obilie, ktoré sme 
sa pokúsili pomlieť a nebolo 
to jednoduché. 

Ako posledné sme navštívili 
kaplnku starých kresťanov 
a vyskúšali si vytvoriť jej výzdo-
bu pomocou fresiek.

Spoznali sme život našich 
dávnych predkov. 

M. Smoláriková
triedna učiteľka 2. B, 

ZŠ Rajčianska

Detské múzeum
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Šport

Každý zápas bol plný emó-
cií, bojovnosti, povzbudzo-

vania fanúšikmi. Rodičia vytvo-
rili veľmi príjemnú atmosféru. 
Už súboje v skupinových fá-
zach turnaja predpovedali ešte 
dramatickejšie vyvrcholenie do 
bojov o konečné umiestnenie. 
V skupinách sa o postupujú-
cich rozhodlo až v posledných 
dramatických zápasoch. V bo-
joch o 5. miesto mali navrch 
chlapci z Dunajskej Lužnej, 
ktorým zostalo ešte dostatok 
síl a v záverečnom zápase roz-
hodli o svojom presvedčivom 
víťazstve. Súboj o 3. miesto bol 

veľmi zaujímavý, keď sa držal 
dlho vyrovnaný priebežný stav, 
no v závere rozhodli o svojom 
víťazstve hráči FK Scorpions. 
Vo finále proti sebe nastúpili 
hráči ŠK Vrakuňa „modrí“ 
a „červení“. Tento zápas mal 
množstvo pekných futbalových 
momentov, keď sa striedali 
v dosahovaní gólov obe muž-
stvá. Z víťazstva sa mohol ra-
dovať len jeden tím. Nakoniec 
to boli „modrí“ chlapci. Za 
predvedený výkon však chce-
me pochváliť taktiež „červe-
ným“, ktorí dokázali, že vedia 
zahrať vyrovnané zápasy aj s víťaznými chlapcami. Pri zá-

verečnom vyhodnotení si kaž-
dý hráč odniesol pamätnú me-
dailu a prvé tri mužstvá získali 
pohár víťaza s daným umiest-
nením v turnaji.

Na záver sa chcem poďakovať 
zúčastneným mužstvám za ich 
výbornú hru, rodičom za ich tr-

pezlivosť a povzbudzovanie, spo-
ločnosti Pohasino za veľkú pod-
poru, klubu ŠK Vrakuňa a všet-
kým, ktorí sa podieľali na bez-
problémovom chode turnaja.

Pavel Drozd
Spoluorganizátor turnaja

a poslanec MČ Bratislava – 
Vrakuňa

POHASINO CUP
V krásne nedeľné dopoludnie sa na športovom ihris-
ku ŠK Vrakuňa odohral futbalový turnaj kategórie U9 
(ročník 2005 a mladší). Otvorenia turnaja sa zhostil 
predseda futbalového klubu Martin Moravčík.  Na tur-
naji privítal šesť mužstiev: PSC Pezinok, FK Scorpi-
ons Bratislava, OFK Dunajská Lužná, FKL Devínska 
Nová Ves, ŠK Vrakuňa modrí, ŠK Vrakuňa červení, 
s ktorých každé chcelo zabojovať o čo najvyššie 
umiestnenie.

Mená hráčov našich víťazných mužstiev:

Mužstvo červení 
1 - Comorek Samuel  
2 - Čerňanský Lukáš
3 - Drličiak Jakub
4 - Formanek Jakub
5 - Kubíček Karol
6 - Markovič Samuel
7 - Martinek Branislav
8 - Plunár Samuel
9 - Škultéty Šimon
10 - Tokoš Max

Tréner červeného mužstva: Mgr. 
Šindler Juraj

Mužstvo modrí
1 - Bajči Kristián
2 - Blahušiak Matej  
3 - Falb Timon
4 - Hájek Lukáš
5 - Hric Jakub
6 - Krutek Matej
7 - Mikita Jakub  
8 - Mikita Martin
9 - Polák Dávid  
10 - Vajda Marek

Tréner modrého mužstva: Görög 
Roman
Vedúci mužstva: Markovič Brani-
slav

16. októbra 2013 sa žiaci 
pod vedením pani učiteľ-
ky Ing. Mariany Pilátovej 

zúčastnili veľmi zaujímavej besedy, kto-
rá im dala do života veľa nových poznat-
kov a ponúkla nový pohľad na svet okolo 
nás. Išlo o stretnutie s jedným z našich 
najúspešnejších športovcov – paralym-
pionikom Jánom Riapošom. Svoju stol-
notenisovú kariéru začal v roku 1993 
a už o 6 rokov neskôr získal titul majstra 
Európy. Z tejto akcie spracovali 3 žiačky 
zo 6. B triedy dokument, ktorý v pia-

tok 18. októbra odprezentovali 
v Mestskom múzeu v Bratislave. 
Prítomnú porotu a divákov ich 
prezentácia tak zaujala, že Na-
tálka Brániková, Peťka Kovácso-
vá a Miška Lučanová dostali od-
menu a pozvanie na ďalšiu ak-
ciu. Zas a znova sa potvrdilo, že 
naša škola ide dobrou cestou, 
ktorá podporuje vzdelávanie, 
rozhľad a možnosť študovať de-
ťom s telesným postihnutím 
v klasických triedach.

BESEDA S PARALYMPIONIKOM
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Zaujalo nás
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Videli sme tiež, ako sa vyrá-
bajú mince. Veľmi nás zau-

jal pokus, pri ktorom sme vloži-
li cukrík (penového šmolka) do 
vákua. Po vysatí vzduchu z ne-
ho cukrík zmenil tvar - úplne sa 
scvrkol. Videli sme osemnohé-
ho pavúka – robota a mohli 
sme sledovať ako vidia roboty 
okolitý svet. Termokamerou 
nám odmerali teplotu na povr-
chu tela. Vyskúšali sme si aj 
výrobu slizu. 

Bol to krásny deň. Pri každom 
stánku bolo niečo iné a zaují-
mavé. Kto chcel, mohol pri jed-

notlivých stánkoch zbierať pe-
čiatky, ktoré sa dávali za správ-
ne vyriešenie viacerých úloh. 
Vedci nám najprv vysvetlili ako 
pracujú, ako fungujú ich obja-
vy. Potom sme odpovedali na 
otázky, ťažšie i ľahšie. Na väč-
šinu z nich sme odpovedali 
správne. Skoro pri každom 
stánku sme dostali suvenír na 
pamiatku. Ale hlavne, dozve-
deli sme sa veľa nových infor-
mácií z oblasti vedy a výsku-
mu. 

Katka Mázorová, 5.B

Akcie Noc výskumníkov sa 
z našej školy zúčastnili trie-

dy 5. A, 5. B, 8. B a 8. C. Zapo-
jili sme sa aj do sprievodných 
podujatí. Vo výtvarnej súťaži 
SOS noc výskumníkov sa Viktó-
ria Desatová z 9. B umiestnila 
na 3. mieste s prácou „Lavica 
budúcnosti“. Počas podujatia 
prebiehala vedomostná súťaž 
„Vo vede som doma“. Zapojili 
sme sa aj my. Pavlínka Kubalo-
vá 8. B, Nicolas Nigut 8. A, Ma-

túš Széll z 8. A, Juraj Handreich 
z 8. C a Viktor Križan z 8. C. 
Náš tím mal silnú konkurenciu 
v podobe stredoškolských tí-
mov. Napriek tomu sme sa 
umiestnili na krásnom 3. mies-
te. Ďakujeme všetkým zúčast-
neným a blahoželáme.

Tatiana Mičáňová, 
ZŠ Rajčianska

Noc výskumníkov
V piatok 27. 9. 2013 sme boli s celou triedou 5. B na 
Noci výskumníkov v nákupnom centre Avion. Videli 
sme tam veľa zaujímavých pokusov z fyziky, chémie, 
biológie a pod. Vedci nám predviedli ako používať fy-
ziku na lekárske účely. Mohli sme si vyskúšať, aké to 
je mať nanovlákna na ruke. Vysvetlili nám, že tieto 
technológie sa budú čoskoro používať pri ošetrení 
rôznych poranení, ako ochranné prostriedky pre leká-
rov či v textilnom priemysle ako oblečenie.


