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Dobrý deň, milí Vrakunčania,
pomaly, ale isto uplynie prvých sto dní môjho „starostovania“. Preto 
si dovolím urobiť drobný výpočet toho, čo sme už urobili, ale aj toho, 
čo by sme ešte rozhodne urobiť mali.
Pred voľbami som strávil stovky hodín v teréne. S odstupom času 
musím povedať, že nič lepšie sa mi nemohlo stať. Získal som doko-
nalý prehľad o tom, ako veci vo Vrakuni fungujú. A prirodzene výbor-
ný prehľad o tom, ako veci nefungujú. A prečo nefungujú. Toľko pod-
netných rozhovorov, toľko entuziazmu, toľko skvele strávených chvíľ. 
Na chvíľu som získal pocit, že svet je gombička a dobré myšlienky, 
čestní ľudia a ich ušľachtilé pohnútky dokážu veci pohnúť. 
S obrovskou pokorou som prijal mandát a začal „starostovať“. Úmer-
ne k miere entuziazmu prišlo rýchle vytriezvenie. Prvé dni som sa 
však nestačil diviť. Dovolím si tvrdiť, že som skúsený manažér. Mám 
rad výzvy, venoval som sa krízovému manažmentu. Som zvyknutý 
na bojové podmienky. Mal som predstavu o tom, v akej kondícii sa 
Vrakuňa nachádza. Ako občiansky aktivista však máte isté limity. 

Informačná asymetria hrá vždy v prospech silnejšieho. Čo sa nakoniec možno ukázalo aj ako výhoda. 
Prvých sto dní mi však dáva istotu, že aj Vrakuňa sa môže stať lepším miestom pre život. 
Úrad som prebral v nie dobrom stave. V rebríčku transparentnosti bola Vrakuňa na poslednom mieste 
spomedzi všetkých mestských častí v Bratislave. Niektoré mestské časti nás preskočili o 90 miest! Ak sa 
spomedzi 100 monitorovaných samospráv umiestnila Vrakuňa na 97. mieste, tak je to smutné. Iné slovo 
mi nenapadá. Transparentnosť ide ruka v ruke s hospodárnosťou. A Vrakuňa nemá na rozhadzovanie. 
Ďalším prekvapením bola pre mňa kapitola, ktorú nazvem veľmi diplomaticky „personálna politika“. 
Eurofondy sú aktuálne prakticky jedinou možnosťou na zásadné skvalitnenie služieb, ktoré mestská 
časť ponúka. A počet pracovníkov, ktorí sa venovali eurofondom? Nula. Jednoducho vôbec nikto. Neu-
veriteľné?! 
Dezolátny stav ciest, havarijný stav viacerých budov, absencia dopravných riešení, kritický stav zastá-
vok, neexistencia komunikačnej stratégie úradu... 
Ušetrím vás podrobností, nie občan sa má starať, na to tu je starosta! Dovolím si krátky sumár toho, čo 
sme za prvé tri mesiace s novým zastupiteľstvom stihli. Zmenili sme stránkové hodiny miestneho úra-
du v prospech občana, zvýšili sme počet mestských policajtov, zaviedli sme - z dôvodu lepšej kontroly 
- rovnošaty pre pracovníkov VPS, znovu sme otvorili zberný dvor s rozšírenými otváracími hodinami vrá-
tane nedele, zrealizovali sme nezávislý procesný audit, presadili sme účasť občanov do predstavenstva 
Spokojného bývania. Realizujeme opravu ciest, výberové konania vedúcich zamestnancov sme v plnej 
miere sprístupnili verejnosti, zreformovali sme vydávanie a distribúciu našich Vrakunských novín, mon-
tujeme bezpečnostné kamery, zrekonštruovali sme toalety na ZŠ Rajčianska a začíname s rekonštruk-
ciou školských a predškolských zariadení. 
Kľúčové je, že sme otvorili samosprávu a začali počúvať vás - občanov. Za prvé tri mesiace som prijal 
185 občanov. A to ma teší najviac. Občan vie, čo potrebuje a ja vždy budem lipnúť na tom, aby jeho hlas 
určoval trendy a potreby vo Vrakuni. Vždy sa dá pracovať efektívnejšie, vždy sa dá urobiť viac. Som si 
toho plne vedomý. Sľubujem však, že naďalej neprestanem tvrdo pracovať v prospech našej spoločnej 
veci. Tou je prosperita Vrakune. 

S hlbokou úctou, 
 váš starosta Martin Kuruc 

Príhovor starostu
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Oprava komunikácií, chodníkov 
a parkovísk v roku 2015

Stav ciest a komunikácií vo Vrakuni je dlho-
dobo kritický. Aktuálne prebiehajú, resp. budú 
pre biehať opravy na komunikáciách: Priehrad-
ná, Podpriehradná, Šíravská, Poľnohospodár-
ska, Železničná, Hrušovská, Rajecká, Lekno-
vá, Čiližská, Žitavská, Slatinská, Toplianska, 
Toryská, Stavbárska, Domašská, Šípová, Bu-
činová, Kaméliová, Majerská, Repíková, Re-
barborová. 
Práce má „vysúťažené“ firma Eurovia, závod 
Bratislava. Predpoklad dĺžky opráv sú dva až 
tri týždne. Pevne veríme, že dočasné obme-
dzenia plynulosti premávky budú Vrakunča-
nia brať s nadhľadom a chápu, že ide o dobro 
veci.  
V prípade navýšenia financií by bolo potreb-
né pokračovať v opravách hlavne na uliciach: 
Platanová, Hrušovská, Podpriehradná, Rebar-
borová, Borovicová, Mostná, Rajecká, Kríková. 
Budeme starostlivo monitorovať samotný 
priebeh prác a v budúcom čísle prinesieme 
in formácie o kvalite a rýchlosti opráv.

(red.)

ZŠ Rajčianska má nové sociálne  
zaradenia
V januári začali rekonštrukčné prá-
ce sociálnych zariadení na Základ-
nej škole Rajčianska a v marci sa 
už  žiaci  tešili z nových sociálnych 
zariadení. Účelom rekonštrukcie bolo 
odstrániť havarijný stav v rozvodoch 
vodoinštalácie, kanalizácie a zriaďo-
vacích predmetov. V rámci nej boli 
namontované nové zariadenia, vodo-
vodné batérie, sanita a obklady. Cena 
celej rekonštrukcie bola 36 000 eur. 
Celá táto akcia bola financovaná do-
táciou z Ministerstva školstva. Ide len 
o prvú etapu – rekonštrukciu diev-
čenských sociálnych za riadení. Druhú 
etapu – rekonštrukciu chlapčenských 
toaliet bude spolufinancovať z vlast-
ných zdrojov mestská časť a základ-
ná škola v objeme 33 000 eur. Pre 
tretiu etapu, t. j. dokončenie všetkých 
sociálnych zariadení, ktorá bude stáť 
148 000 eur, žiada mestská časť 
opäť dotáciu z Ministerstva školstva. 

(red.)

Horúca téma
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Rozšírenie bezpečnostného  
kamerového systému

Jedným z najväčších  problémov mest-
skej časti Vrakuňa  je bezpečnosť.  
Mestskú časť Vrakuňu  doteraz moni-
torovali len 3 kamery, osadené na jar 
2014 pri bytovke „Pentagon“, pri bý-
valom kultúrnom stredisku Talin a na 
zdravotnom stredisku Bebravská.
Z dotácie  Ministerstva vnútra vo výš-
ke 15 000 eur a z vlastných zdrojov 
mestskej časti vo výške  3000 eur  sa 
podarilo mestskej časti obstarať ďal-

šie 4 kamery.
Kvalitný monitorovací systém umožní 
monitorovať verejný poriadok a bez-
pečnostnú situáciu. Tiež umožní ope-
ratívne zásahy na miestach poruše-
nia predpisov. 
Veľmi dôležitým prvkom je aj pre-
vencia – upustenie potencionálnych  
páchateľov od protispoločenského 
správania, uvedomujúc si ohrozenie z 
usvedčenia prostredníctvom monito-

rovacieho záznamu. 
Aktuálne prebieha proces montáže ka-
merového systému v týchto lokalitách:
 
Kamera č.1 - Stavbárska ulica (pri MŠ 
Kaméliová),
Kamera č.2 - Poľnohospodárska ulica 
(objekt 221), 
Kamera č.3 - Vnútroblok Slatinská 
(Dvojkrížna 2-6), 
Kamera č.4 – Stavbárska ul. bytovka 
„Pentagon“.

(red.)

Aktuálne

Zákaz používania 
studní naďalej 
platí
ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDU-
ÁLNYCH STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ 
PLATÍ!

Starosta Martin Kuruc upozorňuje 
občanov, že zákaz nebol zrušený a je 
stále v platnosti. Požívanie vody zo 
studní na pitie, polievanie zeleniny 
a ovocia určených na konzum je na-
ďalej zakázané z dôvodu znečistenia. 
Podzemné vody sú kontaminované 
ropnými látkami, ktoré vysoko pre-
kračujú povolené hodnoty pre pitnú 
vodu a mohli by byť zdraviu škodlivé.

(red.)

Pri príležitosti Dňa Zeme si Vás dovoľu-
jeme pozvať na spoločnú brigádu, ktorú 
organizujeme na sobotu 25. apríla 2015

Zraz účastníkov je na nábreží Malého 
Dunaja pri lávke do lesoparku zo strany 
Malodunajskej ul. so začiatkom o 8,00 
hod. Predpokladaný termín ukončenia 
je do 12,00hod.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť 
a pozvať na spoločnú brigádu pri upra-
tovaní priestorov okolia Malého Dunaja 
vrátane slepého ramena, od cestného 
mosta na Gagarinovej ul. pri oplotení cin-
torína až po UČOV na Leknovej ulici, pravý 
breh Malého Dunaja, okolie Amarelkovej 
ul. – Píniovej ul. smerom k panelárni, 
okolie Pentagonu na Stavbárskej ul. 
34-42 a výsadba drevín pri kostole na 
Poľnohospodárskej ul.

• Pri brehu Malého Dunaja sa budú zbie-
rať nečistoty do vriec a následne ukla-
dať do pristavených kontajnerov.

• Pri Leknovej ul. - ÚČOV sa budú zbierať od-
pady do vriec a pristaveného kontajnera.

• Pri Pentagone sa budú zbierať odpady 
do vriec a pristaveného kontajnera.

• Pri panelárni na Píniovej sa budú zbie-
rať odpady do vriec a pristaveného kon-
tajnera.

• Pri kostole sa budú vysádzať dreviny 
a zbierať odpady do vriec.

Rukavice a vrecia budú pri kontajneroch.

Kontajnery budú pristavené:

1.  vedľa plotu Ružinovského cintorína 
pri Malom Dunaji,

2.  v lesoparku pri slepom ramene,
3.  na konci Leknovej ul. – pri Ústrednej 

čistiarni odpadových vôd,
4.  pri Pentagone na Stavbárskej ul, ved-

ľa skládky odpadov,
5.  na parkovisku Amarelkovej – Píniovej ul.

Kontaktná osoba Ing. G. Pačesová 
0948  972  900 

Pozvánka
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Pokračovanie riešenia dopravnej situácie
Už v minulosti sme vás informovali o petícii, ktorú oby
vatelia Priehradnej, Podpriehradnej, Anízovej a Brezovej 
ulice podali na miestny úrad Vrakuňa so žiadosťou o vyko
nanie dopravných zmien na Priehradnej a Podpriehradnej 
ulici.

Obyvateľov trápi nadmerné dopravné zaťaženie ulice v ranných a ve-
černých hodinách a z toho vyplývajúce hroziace nebezpečenstvo 
dopravných nehôd. Na ceste chýba chodník a nefunguje verejné 

osvetlenie. Problém vidia aj v sťaženom prístupe do vlastných prí-
bytkov. V minulosti prebehlo rokovanie, na ktorom sa všetky zúčast-
nené strany dohodli, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa vypracuje 
projekt komplexného riešenia dopravného značenia a strany budú 
pokračovať v rokovaní.

Po kompletnom vypra-
covaní projektu sa dňa 
31. 3. 2015 konalo stret-
nutie s občanmi, kde sa ro-
zoberali ďalšie kroky, ktoré 
by smerovali k úspešnému 
vyriešeniu problému. Stret-
nutie sa konalo na spomína-
nej Priehradnej ulici v pod-
niku Pohasino, ktorého 
pán majiteľ nám bezplatne 
poskytol priestory. Za ten-
to milý a ústretový krok mu 
dodatočne opäť ďakujeme. 
Prekvapením bola naozaj 
veľká účasť občanov, už len 
z počtu účastníkov bolo zrej-
mé, že situácia na spomí-
naných uliciach ľudí naozaj 
trápi. Musíme s radosťou 
konštatovať, že debata bola 
veľmi korektná. Tiež nás 
teší účasť starostu Martina 
Kuruca a taktiež poslancov 
pána Gala a pána Hrabka. 
Samospráva v tomto prí-
pade zohrala úlohu, ktorú 
občan od svojich volených 
zástupcov právom očakáva. 
Samospráva musí občana 
počúvať, čo sa v tomto kon-
krétnom prípade aj stalo.
Debatu považujeme za veľ-
mi korektnú, spoločným 
menovateľom problému je 
katastrofálna dopravná situ-
ácia. Na samotnom stretnu-
tí padlo množstvo návrhov. 
Účastníci sa dohodli, že ob-
čania spomínaných lokalít 
pošlú svoje návrhy riešenia 
situácie na miestny úrad. 
Samospráva tiež pripraví 
svoje návrhy a na koniec 
rozhodne hlasovanie. Samo-
zrejme, všetky spomínané 
návrhy bude potrebné pred 
hlasovaním konfrontovať na 
príslušných úradoch (polícia 
atď.), aby v prípade ich výbe-

ru bola zabezpečená realizovateľnosť. O situácii vás budeme ďalej 
informovať.

(red.)

Aktuálne
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OTVÁRAME 
ČOSKORO

Rýchle nákupy  
vybavíte už aj 
na Žitavskej

tesco_ex_zitavska_inz_194x130_0415.indd   1 13.4.2015   15:37

Naši mladí futbalisti valcujú súperov 
a my v redakcii im veľmi fandíme :)
V oboch kategóriách sú naši chalani 
na prvom mieste!!! 
Hodnotenie dvoch ostatných  zápasov 
nechávame na trénera. Chlapci už to 
vidíme v redakcii na rozhovor! :) 

11.04 (U10) - ŠKV - Malacky 4:1

Hodnotenie trénera:
Juraj Šindler - prvé jarné kolo sa hralo 
vo veľmi peknom jarnom počasí. Začali 
sme však veľmi zle, keď sme inkaso-
vali hneď v prvých minútach zápasu 
po rýchlom protiútoku. Táto studená 
sprcha nás však nepoložila, aj naďalej 
sme chceli hrať svoju hru. Postupom 
času sme súpera zatlačili a vytvárali si 
gólové príležitosti. O vyrovnanie sme sa 
postarali po priamom kope, ktorý bol 
zahratý z tesnej blízkosti postrannej 
čiary. Smer lopty nebol síce zmenený, 
avšak naši dobre cloniaci útočníci doko-
nale zmiatli súperovho brankára a lop-

ta skončila v sieti. Druhý gól z našej 
strany bol dosiahnutý po sérii pekných 
prihrávok, kde sa náš útočník dostal 
do gólovej situácie a prudkou strelou 
nedal šancu brankárovi. Po polčasovej 
prestávke a zmene strán sa podarilo 
súperovi dostať po nami zle zahratom 
rohovom kope do rýchleho protiútoku, 
kde ho naši obrancovia zastavili nedo-
voleným spôsobom v tesnej blízkosti 
našej brány a nasledoval zaslúžený po-
kutový kop. Exekútor pokutového kopu 
však netrafil bránu. Všetci sme pocho-
pili, že sme dostali druhú šancu, začali 
sme hrať aktívnejšie, dôraznejšie, so 
snahou o nápravu. O pár minút neskôr 
sme využili voľný priestor medzi obran-
cami súpera a rýchlym prienikom sme 
sa dostali do šance, ktorú sme využili 
a skórovali. Po tomto góle súper znač-
ne znervóznel, začali hrať agresívne, 
na hrane pravidiel. Apeloval som však 
na našich chlapcov, aby sa nenechali 
vyprovokovať a naďalej hrali svoju hru. 
Tento môj pokyn chlapci splnili, čo ne-

bolo jednoduché. Odmenou im bolo 
množstvo priamych kopov a následne 
aj poisťovací gól do siete súpera.

11.04 (U9) - ŠKV - Malacky 8:0

Hodnotenie trénera:
JJuraj Šindler - zápas prvého jarného 
kola s Malackami sme mali od začiat-
ku pod kontrolou. Kvalita bola jedno-
značne na našej strane. Veľmi dôležité 
boli naše prvé 2 góly, po ktorých sme 
si ešte viacej verili. Súpera sme prak-
ticky počas celého zápasu nepustili 
do vyloženej šance, čo bola zásluha 
nielen našich obrancov, ale hlavne hry 
celého mužstva. Chlapci ukázali veľmi 
dobrú hru, nasadenie a chcenie pred-
viesť dobrý výkon. Viacej ako víťazstvo 
ma teší výborná hra mojich zverencov, 
z ktorej sme mali všetci radosť. Dúfam, 
že predvedený výkon zopakujeme aj 
v nasledujúcich zápasoch sezóny.

(red.)

Naši mladí valcujú
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Aktuálne

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Ak máte tiež slabosť pre čí
tanie, táto rubrika je pre vás ako stvorená. Na tomto mieste 
sa pravidelne dočítate o zaujímavých knižných novinkách. 
V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. 
Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jedno
duchú otázku. Akú knižku ste čítali minulé leto a pre
čo? Vaše odpovede zasielajte na mailovú adresu 
redakcia@vrakuna.sk a do predmetu správy prosím uveďte 
„Milujeme knižky“ alebo doručte vašu odpoveď na poda
teľňu miestneho úradu.
Dvaja víťazi od nás dostanú jednu z knižiek, o ktorej ste si 
mohli práve prečítať. Veľa šťastia praje redakcia Vrakun
ských novín.

John Boyne – Zostaň, kde si, a potom odíď

Ďalší príbeh od autora Chlapca v pá-
sikavom pyžame. V deň, keď vypukla 
prvá svetová vojna, Alfiemu Summer-
fieldovi sľúbil otec, že nikdy neodíde 
bojovať, no hneď nasledujúci deň svoj 
sľub porušil. O štyri roky neskôr Alfie 
netuší, kde jeho otec naozaj je, myslí 
si, že je na špeciálnej tajnej misii. Raz, 
keď na stanici King‘s Cross čistil to-
pánky, úplne náhodou zazrel v papie-
roch vojenského doktora otcovo meno. 
Prekvapený a zmätený Alfie zistí, že 
jeho otec je v nemocnici, v špeciálnej 
nemocnici pre vojakov s nezvyčajnými 

ťažkosťami. Alfie sa rozhodne otca z tohto čudného skľučujúce-
ho miesta zachrániť.

Marisha Pessl – Nočný film

Román mladej americkej autorky Ma-
rishe Pessl označilo viacero prestíž-
nych amerických denníkov za najlepšiu 
knihu roku 2013.
Investigatívny novinár Scott McGrath 
prechádza hlbokou osobnou krízou: 
jeho súkromný život je v troskách a 
jeho úspešná kariéra spľasla ako bub-
lina. Obvinil tajomného režiséra Stani-
slava Cordovu z perverzných a krimi-
nálnych činov a jeho právnici novinára 
mediálne zdiskreditovali. Keď sa však 
jednej upršanej októbrovej noci nájde 
v manhattanskom sklade telo Ashley 

Cordovovej, režisérovej dcéry, McGrath je presvedčený, že nejde 
o ďalšiu tragickú náhodu, spojenú so zdanlivo prekliatym rodom. 
Hoci o Cordovových temných a znepokojujúcich filmoch tlač už 
kadečo popísala, o samom režisérovi sa vie iba málo. McGrath 
sa rozhodne preniknúť hlbšie do jeho desivého, hypnotického 
sveta, aj keď riskuje, že tentoraz môže prísť i o rozum.

SLOVART

Filmové novinky
Z Vrakune do kina je na skok. Ak máte chuť ísť do kina, 
môžete vyhrať dva lístky. Stačí na adresu redakcia@vra
kuna.sk poslať dôvod, prečo chcete ísť do kina a s kým. 
Tento mesiac vyberieme až tri dojice! Tešíme sa na vaše 
priania. :)
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Nepriznaný dôchodok
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakunské noviny sú na vašej 
strane. Svoj prípad môžete bezplatne konzultovať s doc. 
JUDr. Branislavom Fridrichom PhD., z advokátskej kancelá
rie Fridrich Paľko s. r. o.

Dňa 15. 3. 2013 som ako bývalý vojak požiadal o starobný dô-
chodok, a to v zmysle § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. ktorý bol 
v tomto čase platný. Sociálna poisťovňa mi ponúkla vy platenie 
starobného dôchodku a to počínajúc 1. 3. 2010. Najskôr som 
nesúhlasil, ale neskôr, keď som si vec premyslel, áno. Dňa 
11. 9. 2013 som dostal rozhodnutie o priznaní dô chodku, a 
to podľa zákona č. 100/1988 Z. z. Proti tomu som sa odvolal. 
Dodávam, že po odchode do výsluhového dôchodku som bol 
riadne zamestnaný od 1. 3. 2001 do 31. 8. 2013. Mojou hlav-
nou požiadavkou je, aby mi bol priznaný a vypočí taný starobný 
dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a nie podľa zákona 
č. 100/1988 Z. z. 
Odpoveď:
K danej veci je potrebné zohľadniť najnovší judikát Najvyššie
ho súdu. Citujem podstatné: „Z dôvodovej správy k zákonu č. 
222/2002 Z. z. vyplýva, že právna úprava mala zabezpečiť, aby 
od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov 
o sociálnom zabezpečení (poistení) výsluhový dôchodok i dávky 
výsluhového zabezpečenia považované za výsluhový dôchodok 
podľa § 124 zákona č. 328/2002 Z. z. plnili funkciu starobného 
dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabez
pečenia) vo výške primeranej dobe trvania služobného pomeru 
ako dávka sociálneho zabezpečenia existujúca či už samostat
ne, alebo popri starobnom dôchodku, na ktorý vznikne nárok 
dovŕšením dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o 
sociálnom zabezpečení (poistení). ... Z tohto zámeru teda vyplý
va, že cieľom zákona bolo vytvorenie stavu, pri ktorom by súčet 
výsluhového dôchodku a starobného dôchodku zo všeobecného 
systému sociálneho poistenia bol vyšší, resp. aspoň rovnaký ako 
suma starobného dôchodku poistenca, ktorý mal všetky doby za
mestnania hodnotené len vo všeobecnom systéme sociálneho 
poistenia (zabezpečenia). ... Príspevok za službu ako dávka so
ciálneho zabezpečenia považovaný za výsluhový dôchodok má 
od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov 
o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného 
dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpe
čenia) vo výške primeranej dobe trvania služobného pomeru.“ 
Z toho je zrejmé, že starobný dôchodok nemožno počítať za ob
dobie od roku 2000 do 2013, ale za celé obdobie od 18 rokov. 
Vojak z povolania dosiahnutím veku 57 rokov získal nárok  na 
starobný dôchodok, teda nie je naň možné použiť novú právnu 
úpravu.

(red.)

Senior svet

STAVANIE VRAKUNSKÉHO MÁJA

30. 4. 2015 o 16:00 hod. na pešej 
zóne vo Vrakuni 
Starosta MČ Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc a poslanci 
vás pozývajú na stavanie mája. V programe 
sa predstavia detičky zo SZUŠ Adamante, 
Železničná 14 a folklórny  
súbor Lúčka.

1. 5. 2015 Deň  
otvorených dverí na 
miestnom úrade

Od 8:00 do 12:00, 
miestny úrad 
Bratislava-Vrakuňa, 
Šíravská 7

Návštevníci majú príležitosť 
porozprávať sa so starostom 
a poslancami, odfotiť sa na  
starostovskej stoličke a najmenších 
čaká sladká odmena.
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Dražba
VEC: Konkurz na majetok úpadcu Peter Molnár, sp. zn. 
3K/43/2013, vedené na Okresnom súde Bratislava I
,,JUDr. Oľga Kontšeková, so sídlom Prievozská 4B, 821 09 Brati-
slava, zn. správcu S 1357, správca úpadcu Peter Molnár, bytom 
Homolova 17, 841 02 Bratislava, nar. 30. 1. 1975, oznamuje ko-
nanie dražby. Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa 
v katastrálnom území Vrakuňa, okres Bratislava II, obec BA - m. č. 
Vrakuňa, evidovaná Okresným úradom Bratislava, katastrálny od-
bor, zapísaná na LV č. 3130, a to byt č. 13 na 5. p. bytového domu 
súp. č. 8696 v Bratislave, na ulici Kríková vchod č. 12 postavené-
ho na parcelách reg. ,,C“ č. 631/58, 631/59, 631/60, 631/61, 
631/62, 631/63, 631/64, 631/65, 631/66, 631/67, a spoluvlast-
nícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariade-
niach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti podielu 
3643/1153873. Dražba sa uskutoční dňa „30. 4. 2015 o 11:00 
hod. na adrese Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, Apollo Business 
Center II, blok C, 3. poschodie. Najnižšie podanie je vo výške 54 
800 €. Minimálne prihodenie je vo výške 2 % z najnižšieho poda-
nia. Dražobná zábezpeka je vo výške 15 000 € Termín obhliadky, 
stav nehnuteľnosti, ako aj ostatné podmienky dražby sú uverejnené 
v oznámení o dražbe, ktoré je prístupné na úradnej tabuli mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa alebo na vyžiadanie od dražobníka, a to 
telefonicky na t. č. 02/20862132, poštou alebo telefonicky na ad-
rese kontsekova@akmisik.sk.“

Oznam
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR 
zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmien-
kach domácnosti  (EUSILC) v rámci projektu európskych štatistic-
kých zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vy-
braných takmer 500 obcí, medzi nimi aj Bratislava. Zisťovanie sa 
uskutoční od 9. apríla do 5. júna 2015. V tomto období vybrané 
domácnosti aj v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navštívi pracov-
ník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 
v domácnostiach osobitných poverením. Všetky informácie a názory, 
ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú ano-
nymné a použité výlučne na štatistické účely.

VÝZVA
na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území hl. m. SR Bratislavy 
a Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa, ktorá sa má uskutočniť

od 1. 4. 2015–15. 5. 2015
v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné 
mesto so sídlom v Bratislave upozorňuje
na vykonanie celoplošnej deratizácie na (reguláciu živočíš nych škod-
cov) hlavne v zariadeniach spoločného stravovania, uby tovania, 
u prevádzkovateľov obchodov, pohostinstiev, stánkov, v obytných 
domoch, v prevádzkových a administratívnych budovách, v škol-
ských a predškolských zariadeniach.
Vyzývame všetky podnikateľské subjekty a fyzické osoby, aby za-
bezpečili vykonanie povinnej jarnej deratizácie v nimi spravovaných 
objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch ur-
čených na podnikanie a bývanie.
Fyzické osoby – občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne 
komerčne dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na 
predmetný účel v pivničných priestoroch v rodinných domoch, v ob-
jektoch určených na bývanie a na pozemkoch využívaných na chov 
hospodárskych zvierat.
Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy 
a zabránili deťom a zvieratám prístup k násadám.

(red.)

Nedostali ste Vrakunské noviny?

Vaše sťažnosti 
zasielajte na mailovú adresu:

redakcia@vrakuna.sk.

Na tomto mieste sa môžete 
redakcie spýtať, čo vás zaujíma. 
Niečo možno kačicou bude, niečo 
je však možno pravda. Nechajte 
nás pátrať. :-)

Ďakujeme za množstvo otázok 
a podnetov. Na všetky vaše otáz
ky, ktoré nedostanú z kapacitných 
dôvodov priestor vo Vrakunských 
novinách dostanete odpoveď 
prostredníctvom tlačového oddele
nia miestneho úradu. Vaše otázky 

môžete posielať mailom na redakcia@vrakuna.sk.

Otázka č. 1:
Je pravda, že mestská časť nemá možnosť opravovať všetky 
cesty, ktoré sú vo Vrakuni?

Odpoveď:
Na odpoveď sme sa spýtali priamo na miestnom úrade. Od-
poveď zodpovedného úradníka je takáto: „Áno, je to pravda. 
Mestská časť Vrakuňa (ako aj akákoľvek iná mestská časť 
v Bratislave) môže opravovať len cesty ktoré jej „patria“, sú 
jej zverené hl. mestom do správy. Nie je možné investovať do 
ciest, ktoré môžeme pre zjednodušenie označiť ako „mestské“ 
komunikácie. Pomerne často sa opakujúca otázka má svoju 
logiku, ale v tomto smere je zákon veľmi jednoznačný.

Otázka č. 2.:
Je pravda, že namiesto Tallinu má vyrásť nový developerský 
projekt? Budú v budúcom projekte aj kancelárske priestory, 
resp. obchody?

Odpoveď:
Túto otázku sme sa spýtali starostu našej mestskej
asti Martina Kuruca. Jeho odpoveď je nasledovná: „Nie, toto 
tvrdenie nie je pravdivé. Pozemok pod „Tallinom“ nepatrí na-
šej mestskej časti. Žiadne aktivity, spojené s potencionálnou 
výstavbou, sme však nezaznamenali. Naopak, bolo by najviac 
v prospech veci, ak by Tallin opäť začal plniť verejnoprospešný 
záujem. Určite si viem predstaviť napríklad policajnú stanicu 
práve v tomto objekte, tomu by však musela predchádzať deba-
ta, resp. dohoda s aktuálnym majiteľom. V tomto momente však 
viem zodpovedne povedať, že žiaden developerský projekt sa 
v súvislosti s Tallinom nechystá.“

(red.)

Vrakunská kačica
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Malí Vrakunčania

Tvorivé dielne v BIBIANE

Prednáška Zdravé zúbky

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci V.C triedy zo 
Žitavskej základnej školy zúčastnili tvo-
rivých dielní ,,Poďte sa hrať“ s filmom 
v Bibiane. Tvorivé dielne prebiehali pod 
vedením študentiek Ateliéru animova-

nej tvorby FTF VŠMU a boli zamerané 
na rôzne techniky animácie. Žiaci si 
mohli v dvoch skupinách vyskúšať, ako 
vzniká animovaný film. Téma, na ktorú 
animovaný film tvorili, bola „džungľa“, 

a druhá skupinka mala tému „les“. Naj-
prv si každý z papiera vyrobil postavu, 
zviera alebo strom, ktoré potom použili 
pri spracovaní animovaného filmu. Žia-
ci si vymysleli príbeh, ktorý pomocou 
študentiek tvorili. Rozdelili si úlohy pri 
výrobe filmu. Deti sa na chvíľu stali fo-
tografom, režisérom a niektorí dokon-
ca animovanou postavou. Na výrobu 1 
sekundy animovaného filmu je potreb-
ných 8 obrázkov, preto fotografi museli 
nafotiť niekoľko sto obrázkov, aby vy-
tvorili niekoľko sekundový film. Žiakom 
sa práca na výrobe animovaného filmu 
páčila a vlastný animovaný film ich 
milo potešil.  

Mgr. Ľubica Bajusová

V rámci aktivít „Svetového dňa zdravého 
úsmevu“ sa žiaci na Žitavskej ZŠ zúčastnili  
prednášky o dentálnej hygie ne, ktorú orga-
nizovala dentálna hygienička Zuzana Orav-
cová v ambulancii dentál nej hygieny na 
Zdravotnom stredisku na Lotyšskej ulici. 
Žiakom zaujímavým a pútavým spôsobom 
predviedla správny postup pri čistení zubov 
a vysvetlila dôležitosť každodennej hygieny 
ústnej dutiny. „Väčšina žiakov si zuby síce 
čistí pravidelne, nie však správne. Pritom 
jedno správne vyčistenie denne je účinnej-
šie ako niekoľko nesprávnych,“ povedala 
dentálna hygienička. Všetkých zúčastne-
ných na záver aj pochválila, že sa aktívne 
zapojili do rozhovoru a  dodržujú správnu 

dentálnu hygienu. Získané poznatky a zruč-
nosti budú určite rozvíjať v starostlivosti 
o svoje zúbky a my len môžeme veriť, že sa 
za ne nebudú musieť v budúcnosti hanbiť. 

Na záver pani Zuzka rozdala žiakom drob-
né darčeky a zapriala im bezchybný zdravý 
úsmev.

Mgr. Daniela Jandurová

Žiaci našej školy sa už po tretíkrát zú-
častnili súťaže v prednese poézie. Úspeš-
ní boli vždy, v obvodnom kole dosahovali 
druhé a tretie miesta. Tento rok sa však 
naplno prejavil talent Karinky Dávidovej 
a jej sestry Majky. Obidve dievčatá skon-
čili v obvodnom kole súťaže vo svojich 
kategóriách na prvom mieste a postúpili 
do celomestského kola. Úspech bol o to 
cennejší, že v porote sedeli také význam-
né osobnosti ako Mária Kráľovičová, De-
ana Horváthová, Juraj Jakubisko, či Fran-
tišek Kovár.
Celomestské kolo sa uskutočnilo 26. 
marca v hoteli Tatra. V porote boli tento 
raz ďalší známi herci - Soňa Valentová, 

Vlado Černý, Štefan Bučko a režisér Jozef 
Heriban. Atmosféra súťaže bola výbor-
ná, účastníkov veľké množstvo, ale naše 
dievčatá sa nestratili, ba práve naopak – 
vyhrali. Tretiačka Majka Dávidová súťaž 
otvárala a v kategórii mladších žiakov 
aj prvá skončila. Piatačka Karin bola vo 
svojej kategórii starších žiakov najmen-
šia, najútlejšia a najmladšia, ale obsadila 
prvé miesto.
Dievčatám gratulujeme, sme na ne hrdí 
a v celoslovenskom kole, ktorého sa zú-
častnia 12. novembra v Banskej Bystrici, 
im držíme palce.

Ing. Anna Murcinová, ZŠ Železničná
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Malí Vrakunčania 

Ocenili žiakov v súťaži Veľkonočné 
inšpirácie

Vyhodnotenie najaktívnejšieho čitateľa za rok 2014

Dňa 31. 3. 2015 sa stretli žiaci základných škôl, aby spoločne oslávili veľ-
konočné sviatky. Do súťaže sa zapojili s kolektívnymi prácami aj materské 
školy – MŠ Kaméliova a MŠ Hnilecká – a deti z Centra detskej tvorivosti z 
výtvar ného a keramického krúžku. Akí sú šikovní a kreatívni, ukázali v ume-
leckej súťaži o najkrajšie umelecké dielo. Tento rok sa pani učiteľky rozhodli 
oceniť všetkých rovnako, aby sa nikto necítil ukrátený. Deti sa spoločne stretli 
v objekte 221, kde starosta Martin Kuruc odovzdal ceny všetkým zúčastne-
ným. Tu si môžete pozrieť prehľad všetkých ohodnotených:
ZŠ – Rajčianska:  kolektívna práca   – 3.B trieda a 4.B trieda
Jednotlivci:  Vilma Klčová   – 2.C trieda
 Samko Smolárik   – 2.A trieda
 Martina Katicová  – 2.A trieda
 Laura Rondošová  – 2.B trieda
ZŠ – Žitavská:   spoločná práca: Laura Semancová a Lucia Pospechová 

  – 4.A trieda
 jednotlivci: Nina Križáková
 Patrícia Patasiová  – 4.A trieda
 Diana Umríková   – 2.A trieda
 Ema Vysloužilová  – 3.B trieda
ZŠ – Železničná:  spoločné práce:  3. oddelenie: triedy 1.C, D
  5. oddelenie: trieda 2. B

Dňa 17. marca 2015 sa v našej knižnici 
konalo vyhodnotenie najaktívnejšieho 
čitateľa za rok 2014. Okrem starostu 
Martina Kuruca, ktorý deťom odovzdá-
val ceny, boli hosťami aj metodička pre 
školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová zo 
Slovenskej pedagogickej knižnice a člen-
ka kultúrnej komisie Ing. Mária Stanová 
(kultúrna komisia). Pracovníčky knižnice 
si pripravili pre všetkých zúčastnených 
veľmi príjemný program. O hudobnú vlož-
ku sa postarala skupina Aparát (Samuel  
Horváth, Adam Sedlačko a Adrián Fajd) 
a lektor Adrián Fajd a jeho žiak Maximi-

lián Macháček zahrali na gitare. 
Z dramatického krúžku sa nám 
predstavili Laurinka Bódiová,  Alex 
Nojic a Zuzanka Paulíčková. Víťaz-
ka okresného kola Šaliansky Maťko 
Tánička Mičánová nám predniesla 
jej víťaznú prózu.  Pre starostu Mar-
tina Kuruca to bola skvelá príleži-
tosť, aby sa zaregistroval v  miest-
nej knižnici. Ako sám povedal: ,,Ku 
knihám mám veľmi pozitívny vzťah, 
čím som starší, tým radšej sa k nim 
vraciam.“
   

Vyhodnotené deti: 

Čitatelia do 10 rokov
Počet prečítaných 

kníh
Umiestne-

nie
Kadlecová Marianna 81 1.
Okanovičová Jasmína 58 2.

Topoľovská Timea 44 3.

Čitatelia nad 10 rokov
Počet prečítaných 

kníh
Umiestne-

nie
Berzedyová Petra 79 1.
Böhmer Gabriela 73 2.

Knap Filip 73 2.
Šarmír Jakub 35 od septembra 3.
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30. 4.
Stavanie mája, pešia zóna, 16:00 hod. 
vystúpenie folklórneho súboru, príhovor starostu, zdobenie a postavenie 
mája

1. 5.
Deň otvorených dverí na MÚ vo Vrakuni
od 8:00 do 12:00
Návštevníci si môžu pozrieť kanceláriu starostu a odfotiť sa na starostovskej sto-
ličke. Deti čaká sladká odmena.

16. 5.
Neseďte doma, ale vybehnite do neŠkoly a zastavte sa na našej BURZE spojenej 
s koláčikovým piknikom. Pozývame všetkých susedov, známych a kamarátov, aby 
svoje doma nájdené „poklady na predaj“ nanosili priamo do areálu neŠkoly. My 
vytvárame priestor na predaj a stretnutie Vrakunčanov, vy sa s nami na oplátku 
podeľte o domáci koláčik či zákusok.
Zapojiť sa môže každý, kto má čo ponúknuť v svojom predajnom „stánku“ rozpre-
streného na deke. Ak sa chcete zúčastniť podujatia ako predajca, registrujte sa 
prosím cez email info@neskola.sk. Vstupné pre všetkých návštevníkov aj predaj-
cov je symbolické 1 euro a koláč, ktorý upečiete.

22. 5.
Materské centrum Rybka - 6. narodeniny materského centra Rybka
v priestoroch Komunitného centra na Bodvianskej 4.

od 16:00 hod sa detičky môžu tešiť na:  – vozenie na poníkoch,
   – maľovanie na tvár,
   – kreatívne ručičky,
   – detský koncert.
Pre mamičky sme pripravili súťaž o najlepší koláčik.
Podujatie je zorganizované s finančnou podporou mestskej časti Vrakuňa.

Kalendár akcií máj 2015 ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV
V sobotu 23. mája 2015 obyvateľom
Vrakune bezplatne odvezieme
nepotrebné elektrospotrebiče na 
ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1.  Najneskôr do 20. mája 2015 
kontaktujte Miestny úrad mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa: 
počas úradných hodín na tel. čísle: 
02/4020 4824 non-stop e-mailom: 
dolha@vrakuna.sk

2.  Nahláste nasledovné údaje:
– druh a počet spotrebičov, ktoré 
potrebujete odviezť 
–meno, priezvisko, telefonický 
kontakt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče odviezť

3.  V deň zberu 23. mája 2015 do 
8:00 hod. ráno vyložte elektrood-
pad do vchodu paneláka resp. za 
bránu rodinného domu. Nevykla-
dajte ho na ulicu alebo k ceste. 

V prípade, že elektroodpad vyložíte 
von, zoberú ho nelegálny zberači. Tí 
ho neodborne rozoberú, nepredajné 
komponenty odhodia a vytvoria čierne 
skládky vo vašom okolí.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť 
spotrebiče zo všetkých nahlásených 
adries, elektroodpad nevynášame 
z bytov, pivníc či povál.
Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať 
nahlásený odpad do 14:00, kontaktuj-
te v priebehu polhodiny linku zberu: 
0911 250 211.

Nepotrebné veľké (chladničky, práč-
ky, TV) aj malé spotrebiče (fény, 

holiace strojčeky apod.) patria do 
zberu. Len odtiaľ môžu putovať na 
ekologickú recykláciu, ktorá výraz-

ne prispieva 
k ochrane životného prostredia.
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Čo a kedy

Deň matiek 
Vážené mamičky, 

pri príležitosti sviatku  

Dňa Matiek
  

Vás starosta MČ BratislavaVrakuňa Martin Kuruc a poslanci 
pozývajú na kultúrne podujatie, ktoré sa bude konať dňa  

12.5.2015 

v objekte 221 (Poľnohospodárska 27) o 18:00 hod. Teší sa 
na Vás Gizka Oňová so svojím bohatým programom a deti so 

súkromnej SZUŠ Adamante. 
Tešíme sa, že spoločne oslávime tento krásny sviatok.


