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Príhovor starostu

Dobrý deň, milí Vrakunčania.
Naozaj neviem, čím to je, už som nad tým mnohokrát uvažoval, ale najlep-
šie nápady neprichádzajú, keď sedíte za počítačom v práci, ale v pomerne  
zvláštnych situáciách. Anglický spevák Elton John v jednom rozhovore pove-
dal, že vždy, keď prišiel do štúdia s úmyslom zložiť pesničku, tak to nešlo. 
Keď však napríklad kosil trávnik, tak zložil hit. 

Mám dve dcéry a tá mladšia je ešte vo veku, keď sa občas v noci zobudí 
a musíme sa na ňu ísť pozrieť. Keď som ju asi tak pred pol rokom bol takto 
učičíkať, pri odchode z jej izby som zakopol o jej milovaný vláčik a zrazu ma 
osvietilo. Naozaj nie som Elton John, ale toto by mohol byť hit. Hit pre Vraku-
ňu.

Vysvetlím. Vrakuňa kedysi dávno mala vlakové spojenie. Už dlhé roky ho 
nemá, a to považujem za veľkú škodu. Vlak by nám neuveriteľne pomohol. 
Nemám veľké oči a považujem sa za racionálneho človeka. Nie je nevyhnut-
né mať priame spojenie s Košicami. Skôr ma zaujíma druhý smer. Predstavte 
si, že by sme sa vedeli pohodlne dostať vlakom napríklad do mestskej časti 
Nové Mesto alebo na hlavnú stanicu. Cesta by netrvala ani 15 minút.
Železo treba kuť, kým je horúce.  Dostal som od vás - občanov mandát, kto-

rý mi dáva možnosť mnohých zmien. Minulý týždeň som inicioval stretnutie s alternatívnym prepravcom, firmou 
RegioJet. Ich vlaky totiž jazdia na trase Komárno - Bratislava a prechádzajú aj cez našu štvrť. Firma RegioJet veľmi 
pozitívne reagovala na náš nápad a podrobne sme si prediskutovali naše spoločné možnosti. Z hľadiska bezpečnosti 
cestujúcich a ich pohodlného prístupu k vlakovým linkám by bolo nevyhnutné vybudovanie bezpečného nástupišťa 
a zastávky pre cestujúcich. Toto by Vrakuňa mohla zvládnuť. Nepotrebujeme žiaden luxus ani nadštandard. Len bez-
pečný prístup k vlaku.

Na vybudovanie zastávky sa preto musíme pokúsiť získať prostriedky z eurofondov. A presne o tomto to je. Moderný 
úrad musí vedieť zvládnuť takúto úlohu. Kedysi nepredstaviteľné sa môže stať skutočnosťou. V ostatnej dobe som si 
posvietil na fungovanie nášho úradu. Aktuálne prebieha audit, ktorý nám má ukázať naše slabiny a má pomôcť nasta-
viť procesy tak, aby sme vedeli ponúknuť občanovi komplexný servis. O záveroch auditu vás budem veľmi podrobne 
informovať. Zrušenie obedných prestávok bolo len prvou lastovičkou. Čaká nás ešte veľa práce. Ozaj, vedeli ste, že 
sme do dnešných dní nemali vo Vrakuni úradníka, ktorý by sa venoval eurofondom? Šikovní ľudia musia dostať šancu, 
aj preto začneme vyberať úradníkov, ktorí nám chýbajú, prostredníctvom výberových konaní. Konkrétne pracovné pozí-
cie, ktoré aktuálne obsadzujeme nájdete už v tomto čísle Vrakunských novín a aj na webovej stránke www.vrakuna.sk.

Keď sme pri tom svietení, minulý týždeň som sa stretol so zástupcami spoločnosti Siemens. Vrakuňa si zaslúži lepšie 
a hlavne úspornejšie osvetlenie. Tam kde je tma, nebude nikdy bezpečno. V najbližšej dobe prebehne ďalšie kolo 
rokovaní. Urobím všetko preto, aby bola Vrakuňa bezpečnou štvrťou. 

Dovolím si vás krátko informovať aj o vyriešení kritickej situácie nášho zberného dvora. Zberný dvor je opäť otvorený 
a pre lepší komfort som presadil rozšírenie otváracích hodín aj počas víkendu. Z vašich pozitívnych reakcií na túto 
tému mam úprimnú radosť. Sám som túto nedeľu trávil upratovaním a dobre mi padla možnosť využiť služby zberné-
ho dvora práve v tento deň. 

Už som spomínal moju mladšiu dcérku a jej vláčik. Mám však dcéry dve. Obe sú to mladé dámy a ja urobím všetko 
preto, aby sa z nich stali aj slušní a pracovití ľudia. Na to však nie som sám. 28. marca je Deň učiteľov. Dovolím si 
preto poďakovať všetkým pracovníkom v školstve. Viem, v akej kondícii sa naše školstvo nachádza. Dôverne poznám 
platy a možnosti učiteľov. Dámy a páni, odvádzate excelentnú prácu v naozaj ťažkých podmienkach. Mojou povinnos-
ťou je povedať vám svoje úprimné ďakujem. Ďakujem za všetku tu námahu a za vašu nezištnú obetavosť. Zaslúžite 
si ďaleko viac pozornosti, ako sa vám dostáva. Prosím, užite si svoj deň najlepšie, ako viete. Ja som mal obrovské 
šťastie na fantastických pedagógov, možno aj preto beriem túto tému  veľmi senzitívne. Ešte raz vrelá vďaka!

S hlbokou úctou, 
 váš starosta Martin Kuruc. 
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Aktuálne

Z miestneho zastupiteľstva
Vrakuňa, ako jedna z prvých mest-
ských častí, má schválený rozpočet. 
Schválenie rozpočtu sa uskutočnilo 
už na prvom tohtoročnom zastupiteľ-
stve, preto sa v poradí druhé zastupi-
teľstvo mohlo venovať už len problé-
mom Vrakune. 
Poslancov veľmi zaujal projekt PUMP 
TRACK. Projekt vznikol pod kuratelou 
občianskeho združenia PEDAL, (www.
ozpedal.sk). Cieľom projektu je výstav-
ba verejného športoviska – hlinenej 
cyklodráhy, takzvaný pump track ľahkej 
obtiažnosti (určený najmä pre deti a za-
čiatočníkov). Pump track je dráha, kto-
rá môže byt široká až dva metre, pozo-
stávajúca z cielene vybudovaných vĺn 

a klopených zákrut. Rozloženie prvkov 
vytvára okruhy, ktoré je možné kombi-
novať dovtedy, kým jazdcovi stačia fy-
zické sily. Veľké pozitívum vidíme v mož-
nosti využívať športovisko BEZPLATNE 
a prakticky CELOROČNE. Zastupiteľ-
stvo súhlasilo so zámerom vybudovať 
spomínané športovisko. V dohľadnej 
dobe je dôležité nájsť vhodné miesto, 
rešpektujúc majetkoprávne vysporia-
danie. V budúcom čísle vás budeme 
informovať o spomínanom projekte.

Miestne zastupiteľstvo mestskej čas-
ti Bratislava – Vrakuňa na svojom za-
sadnutí dňa 24.02.2015 s účinnos-
ťou od 01.04.2015 zvolilo na funkčné 

obdobie šesť rokov za miestneho 
kontrolóra Mestskej časti Bratislava - 
Vrakuňa Ing. Alenu Kaňkovú.
Miestne zastupiteľstvo sa opakovane 
zaoberalo negatívnymi dôsledkami 
starej enviromentálnej záťaže. Tejto 
téme sa podrobnejšie venujeme na 
ďalších stránkach aktuálneho čísla. 

Poslanci a starosta Martin Kuruc 
veľmi senzitívne vnímajú komplexný 
problém s dopravnou situáciou na 
Priehradnej, Podpriehradnej, Brezo-
vej, resp. Anízovej ulici. Touto témou 
sa aktuálne číslo Vrakunských novín 
zaoberá samostatne.

(red.)

Rodičovské združenie pri MŠ
Kríková 8722/20
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/868
Občianske združenie
www.mskrikova.sk

SRRZ – Rodičovské združenie 
pri MŠ Kaméliová
Kaméliová 10
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/812
č. účtu: 1558455156/0200
Občianske združenie
www.mskameliova.sk

Rada rodičov pri ZŠ Rajčianska 3
Rajčianska 3
821 07 Bratislava
IČO: 42263573
Občianske združenie
www.zsraba.edu.sk

Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA
Železničná 14
821 07 Bratislava
IČO: 42269687
Občianske združenie
www.zszelba.sk

Združenie rodičov Základnej školy 
Žitavská 1,  
821 07 Bratislava
Žitavská 1
821 07 Bratislava
IČO: 30856311
Občianske združenie
www.zszitavskaba.edu.sk

Združenie rodičov a priateľov detí 
Šíravka
Šíravská 8
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 42172811

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38
821 07 Bratislava
IČO: 00679755
Občianske združenie
www.dfsr.sk

Vrakunská beseda
Hradská 78
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 31814557
www.vrakunskabeseda.szm.com

Materské centrum – MC Rybka
Bodvianska 4 (Komunitné centrum)
821 07 Bratislava
IČO: 42170303
www.mcrybka.sk

OZ Pedál – občianske združenie
Holubyho 5
811 03 Bratislava
IČO: 42269164
č. účtu: 4018019701/7500
http://www.ozpedal.sk/sk/o-nas

Rodičovské združenie Adamante
Rajecká 3
821 07 Bratislava
IČO: 31786359
č. účtu: 2628156106/1100
www.adamante.sk

Občania pre seba
Píniová 11
821 07 Bratislava
IČO: 42358850
Občianske združenie
www.ops.estranky.sk

Športový klub Vrakuňa Bratislava
Poľnohospodárska 2
821 07 Bratislava
IČO: 30813671
č. účtu: 1112530457/0200
www.skvrakuna.sk

(red.)

2 % z daní
Podporte vašimi 2 % z daní vrakunské zariadenia (školy, občianske zduženia 
a pod.). Bližšie informácie o nižšie uvedených zariadeniach sa dočítate na ich we
bových stránkach, poprípade ak nemajú web, priložili sme vám krátke informácie 
priamo pod ich názvom a údajmi.
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Horúca téma

V roku 2002 vydal Okresný úrad Bratislava 
II usmernenie pre mestskú časť Bratislava-
Vrakuňa o obmedzení používania podzem-
ných vôd zo studní v okolitých záhradách, 
pri rodinných domoch, aj záhradkárskych 
osadách, na polievanie zeleniny a ovocia ur-
čených na konzum z dôvodu znečistenia hor-
ninového prostredia a podzemných vôd z bý-
valej skládky CHZJD na Vrakunskej ceste. 
Starosta Martin Kuruc upozorňuje občanov, 
že zákaz nebol zrušený a je stále v platnosti.
Používanie vody zo studní na pitie, polieva
nie zeleniny a ovocia určených na konzum 
je naďalej zakázané z dôvodu znečistenia. 
Podzemné vody sú kontaminované ropnými 
látkami, ktoré vysoko prekračujú povolené 
hodnoty pre pitnú vodu a mohli by byť zdra
viu škodlivé.

Ako to celé vzniklo?

Chemická skládka s označením CHZJD-SK/
EZ/B2/136 sa nachádza na rozhraní bratislav-
ských mestských častí, Ružinov a Vrakuňa, na 
ploche cca 4,65 ha. Počas skládkovania v ob-
dobí rokov 1966 – 1980 tu bolo uložených 
viac ako 90 000 m3 odpadu bez vybudovania 
nepriepustných tesniacich prvkov. Odpad bol 
ukladaný vo vrstvách do koryta Mlynského ra-
mena, ktoré nebolo zavezené úplne, ale bol tu 
ponechaný priestor na prekrytie odpadu a za-
rovnanie s okolitým terénom. Hrúbka odpadov 
sa pohybovala od 1,5 m do 2,5 m. Po roku 
1980 sa začala rekultivácia skládky spočíva-
júca v prekrytí odpadu zeminou z výkopových 
prác pri výstavbe vtedajšieho Domu odborov. 
Celková mocnosť pokryvných materiálov do-
sahuje 2 až 3 m. Na zeminu bolo navezených 
postupne 22 000 m3 ornice z vodného diela 
Gabčíkovo. Po sprevádzkovaní vodného diela 
Gabčíkovo v roku 1992 začala hladina pod-
zemnej vody stúpať, čo spôsobilo, že v roku 
1996 dosiahla nielen zónu kontaminovaných 
hornín, ale aj samotný chemický odpad. Re-
kultivované územie nebolo nikdy poľnohos-
podársky využívané vzhľadom na skutočnosť, 
že sa nepodarilo zabezpečiť expertízne posúdenie o nezávadnosti 
pestovaných poľnohospodárskych plodín.
Poslanci uznesením zaviazali starostu Martina Kuruca k napísa-
niu listov predsedovi vlády Slovenskej republiky, rezortnému mi-
nistrovi (Ministerstvo životného prostredia – poznámka redakcie) 
a primátorovi mesta, v ktorých starosta Vrakune, Martin Kuruc žia-
da o riešenie spomínanej situácie. V minulosti (dňa 07. 10. 2014 
– pozn. redakcie) už naša mestská časť oslovila vtedajšieho pri-
mátora Milana Ftáčnika, ktorý nám na list neodpovedal. Veríme, 
že kompetentné osoby vyvinú maximálne úsilie k likvidácii starej 
environmentálnej záťaže v našej mestskej časti.

(red.)

Zákaz používania studní naďalej platí

Z á k a z
Starostka mestskej časti Bratislava - Vrakuňa ako príslušný vodohospodársky 

orgán štátnej správy v zmysle § 4 ods.4 zak.č. 416/ 2001 o prechode niektorých 
pôsobnosti orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v zmysle čl. 57a 
ods.1 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súčinnosti s § 8 ods. 1 písm. a ) a b) 
zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov  

vydáva s účinnosťou od 31.5.2002  
všeobecný zákaz používania 
podzemných vôd, čerpaných z vlastných 
studní na jednotlivých 
nehnuteľnostiach na polievanie zeleniny 
a ovocných stromov určených na 
konzum do odvolania. 
 
Odôvodnenie : 
Okresný úrad Bratislava II listom zo dňa 30.5.2002 vydal usmernenie pre mestskú časť 
Bratislava - Vrakuňa o obmedzení používania podzemných vôd zo studní v okolitých 
záhradách pri rodinných domoch aj záhradkárskych osadách na polievanie zeleniny a 
ovocia určených na konzum, z dôvodu znečistenia horninového prostredia a 
podzemných vôd z bývalej skládky CHZDJ na Vrakunskej ceste. Z dostupných 
materiálov, hydrogeologických prieskumov v lokalite skládky ako aj v JV smere od 
skládky do vzdialenosti cca 1,5 km sú v smere generálneho prúdenia podzemné vody  
kontaminované ropnými látkami (NEL), ktoré vysoko prekračujú povolené hodnoty 
pre pitnú vodu podľa STN 75 7111.  

 
 
             Ľudmila Lacková  
                    starostka 
 
 
 
V Bratislave dňa 31.5.2002  

Nedostali ste Vrakunské noviny?

Vaše sťažnosti 

zasielajte na mailovú adresu:

redakcia@vrakuna.sk



5

Horúca téma

Výberové konania
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bra-
tislava
vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové kona-
nia na obsadenie piatich nasledovných pozícií.

Vedúci odboru vnútorných vecí

Kvalifikačné predpoklady:
 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 – odborná prax najmenej 5 rokov
 – riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky:
 – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 – samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 – práca s počítačom

Vedúci odboru právneho a správy majetku

Kvalifikačné predpoklady:
 –  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického zamerania
 – odborná prax najmenej 5 rokov
 – riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky:
 – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 – samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 – práca s počítačom

Vedúci odboru ekonomického

Kvalifikačné predpoklady:
 –  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
 – odborná prax najmenej 5 rokov
 – riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky:
 – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 – samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 – práca s počítačom

Vedúci odboru školstva, kultúry, športu a so ciál nych vecí

Kvalifikačné predpoklady:
 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 – odborná prax najmenej 5 rokov
 – riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky:
 – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
 – samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 – práca s počítačom

Vedúci odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia

Kvalifikačné predpoklady:
 – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 – odborná prax najmenej 5 rokov
 – riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky:
 – predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

 – samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť
 – práca s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov na všetky uvedené pozície:

1.  Prihláška do výberového konania s označením príslušnej po-
zície, o ktorú má uchádzač záujem. Napr. „Výberové konanie: 
Vedúci odboru školstva, kultúry, športu sociálnych vecí MČ 
Bratislava – Vrakuňa“

2. Overené kópie dokladov o vzdelaní

3. Profesijný životopis

4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

5.  Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa záko-
na 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením prísluš-
nou pozíciou, o ktorú má uchádzač záujem, napr. „Výberové ko-
nanie: Vedúci odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí 
MČ Bratislava – Vrakuňa – neotvárať“, je potrebné doručiť v ter-
míne najneskôr do 30. 03. 2015 do podateľne.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava
V Bratislave 05. 03. 2015

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje v súvislosti 
s novým programovým obdobím pre fondy EÚ na roky 2014 - 
2020 vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti.
Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do pripravenej ankety 
vyplnením lístka a vyjadriť tak svoj názor na smerovanie ďal-
šieho rozvoja našej mestskej časti.
Povedzte, čo podporujete, čomu dávate prednosť a čomu 
naopak dôležitosť neprikladáte.
Anketový lístok nájdete v podateľni miestneho úradu, 
v jedálni - Klube dôchodcov na Bodvianskej ulici, v Zdra-
votnom stredisku na Bebravskej ulici, na základných 
a materských školách v našej mestskej časti. Anketový 
lístok môžete vhodiť do schránky umiestnenej vo vchode 
budovy Miestneho úradu na Šíravskej ul. a môžete ho ta-
kisto vyplniť priamo na webovej stránke mestskej časti 
www.vrakuna.sk.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa ankety zúčastníte. Vaše 
názory, pripomienky, postrehy a podnety budú podkladom 
pre formulovanie návrhu ďalšieho smerovania mestskej 
časti.

(red.)

Zapojme sa!
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Horúca téma

Riešenie dopravnej situácie
Obyvatelia Priehradnej, Podpriehradnej, Anízovej a Bre
zovej ulice podali na Miestny úrad Vrakuňa petíciu so 
žiadosťou o vykonanie dopravných zmien na Priehradnej 
a Podpriehradnej ulici.

Dňa 23. 2. 2015 sa na základe pred-
ložených petícií konalo stretnutie so 
zástupcami MÚ MČ Bratislava-Vraku-
ňa a s obyvateľmi dotknutej lokality za 
účelom vykonania dopravných zmien 
na tejto miestnej komunikácii. Obyva-
telia poukazujú na nadmerné dopravné 
zaťaženie ulice v ranných a večerných 
hodinách obyvateľmi využívajúcimi 
komunikáciu na transfer do okolitých 
mestských častí a priľahlých dedín 
a z toho vyplývajúce hroziace nebezpe-
čenstvo dopravných nehôd. Poukazujú, 
že na konkrétnej cestnej komunikácii 
chýba chodník a nefunguje verejné 
osvetlenie. Problém vidia aj v sťaže-
nom prístupe do vlastných príbytkov. 
Mamičky s deťmi sa nemajú kde bez-
pečne prechádzať a chodci chodia po 
ceste. Z uvedených dôvodov obyvatelia 
požiadali starostu o nasledovné do-
pravné zmeny:

• Osadenie značiek na začiatok 
a koniec ulice Priehradná – zákaz 
prejazdu.

• Osadenie značiek na začiatok 
a koniec ulice Priehradná – obytná 
zóna s max. povolenou rýchlosťou 
15 km/h.

• Kontrola dodržiavania dopravných 
predpisov pod dohľadom mestskej polície.

• Zjednosmernenie mestskej komunikácie Podpriehradná 
v úseku Priehradná a Anízová ul.

Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia krajského dopravného 
inšpektorátu, mestskej polície, pracovníci úradu a zástup-
covia petičného výboru. Spoločnou diskusiou sa pokúšali 
prísť na riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre všetky strany. 
Na základe rozhovoru sa dohodli na nasledovných krokoch 
riešenia situácie:

• Mestská časť Bratislava-Vrakuňa za účinnej spolupráce 
so zainteresovanými obyvateľmi zabezpečí vypracova-
nie komplexného riešenia dopravného značenia v loka-
lite Nová Vrakuňa.

• Po dohodnutí zmien predloží mestská časť Bratisla-
va-Vrakuňa návrh úpravy cestnej premávky na ro-
kovanie operatívnej komisie, zriadenej pri oddelení 
prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy.

• Po odsúhlasení zmien bude pre ich uskutočnenie potreb-
né navýšiť rozpočet mestskej časti v tejto položke (výška 
potrebných finančných prostriedkov vyplynie z dokumen-
tácie). Za týmto účelom bude návrh zmeny rozpočtu pred-
ložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

• V prípade schválenia zmeny rozpočtu miestny úrad za-
bezpečí osadenie značiek.

O vývoji tejto situácie vás budeme informovať. Veríme, že sa 
nám spoločnými silami podarí vyriešiť spomínané problémy 
a obyvateľom týchto ulíc sa bude v našej mestskej časti lep-
šie žiť.

(red.)

Pomôžte nám, prosím, s opravou našich ciest.

Zasielajte vaše tipy na opravu ciest 

vo Vrakuni na mailovú adresu:

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

(V aktuálnom čísle sme zozbierali naj
zaujímavejšie postrehy z diskusných 
fór na sociálnych sieťach. Už v naj
bližšom čísle sa však môžete spýtať 
na to, čo zaují ma konkrétne vás. Pro
sím, vaše otázky posielajte mailom na 
redakcia@vrakuna.sk.)

Otázka č. 1:

Je pravda, že mestská časť nemá vôbec žiadnu právomoc zakázať 
požívanie alkoholických nápojov na verejnosti?

Odpoveď:

Túto otázku sme sa spýtali za vás na miestnom úrade. Odpoveď zod-
povedného úradníka je takáto: „Nie, nie je to pravdou. Upozorňuje-
me občanov na platnosť Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2014 o zákaze požívania 
alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Tento zákaz 
je platný od 15. júla 2014.“

Zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných 
miestach vo Vrakuni sa vzťahuje na
1. priestor pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ulici,
2. Poľnohospodársku ulicu - pešia zóna.

Na území hlavného mesta sa ďalej zakazuje požívanie alkoholic-
kých nápojov
a)  v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych 

zariadení,
b)  v blízkosti kostolov, iných miest učených na vykonávanie nábožen-

ských obradov a univerzitných pastoračných centier,
c) na detských ihriskách,
d) na nástupištiach (zastávkach) mestskej hromadnej dopravy.

Otázka č. 2.:

Je pravda, že na Žitave má vyrásť 12-poschodová bytová jednotka?

Odpoveď:

Túto otázku sme sa za vás spýtali starostu našej mestskej časti Mar-
tina Kuruca. Jeho odpoveď bola nasledovná: „Nie, toto tvrdenie nie 
je pravdivé. Našťastie! Kategoricky odmietam stavbu akejkoľvek a už 
tobôž nie 12-poschodovej bytovej jednotky. Žitava potrebuje lepšiu 
občiansku vybavenosť a nie ďalšiu bytovú jednotku. Rešpektujem 
prianie obyvateľov okolia Žitavy a urobím všetko preto, aby sa situácia 
vyriešila v prospech občanov a nie developera. Ak niečo obyvatelia 
okolia Žitavy naozaj potrebujú, tak je to určite občianska vybavenosť. 
Obyvatelia okolia Žitavy však musia dostať možnosť vyjadriť svoje 
priania a požiadavky, to považujem v tejto veci tiež za veľmi dôležité.“

(red.)

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Ak máte tiež slabosť 
pre čítanie, 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 jed
noduchú otázku. Akú knižku ste čítali minulé leto 
a prečo? Vaše odpovede zasielajte na mailovú adresu 
redakcia@vrakuna.sk a do predmetu správy prosím 
uveďte „Milujeme knižky“ alebo doručte Vašu odpo
veď na podateľňu miestneho úradu.
Dvaja víťazi od nás dostanú jednu z knižiek, o ktorej 
ste si mohli práve prečítať. Veľa šťastia praje redak
cia Vrakunských novín.

Dobré víno pre každého - Katherine Cole

Nadčasový vínny šlabikár, 
ktorý vás zbaví predsudku, 
že vyznať sa vo víne je ťažké. 
Rozdelenie podľa 10 základ-
ných kategórií a ich opis vám 
podstatne uľahčí rozhodova-
nie nad nápojovým lístkom a 
pomôže vybrať vhodné víno 
k akémukoľvek menu. Publi-
kácia obsahuje cenné rady, 
ako postupovať pri kúpe vína 
vo vinotéke, v supermarkete 
či na internete, ale aj ako ho 

správne podávať a skladovať. Desať špičkových somelié-
rov a šéfkuchárov prezrádza svoje obľúbené kombinácie 
vína s jedlom a poradí, na čo by ste ako hostiteľ nemali pri 
podávaní vína zabudnúť. Súčasťou diela je tiež prehľad re-
prezentatívnych kategórií vína z Čiech i Slovenska a zoznam 
20 najvýznamnejších domácich aj svetových vinoték.

Najlepšie zabíjačkové špeciality - 

Alexander Hlinovský

Hoci by sa mohlo zdať, že do-
máca zabíjačka je výsadou 
vidieckeho prostredia, nie je 
to celkom tak. V tejto knihe 
vám ukážeme, že v každej 
kuchyni sa dajú pripraviť vy-
nikajúce jaterničky, krvavnič-
ky, klobásy, rôzne tlačenky, 
salámy či chutné a voňavé 
paštéty, šunky alebo párky. 
Starší z nás si určite pamä-
tajú, ako vynikajúco kedysi 

chutili párky či salámy. Prečo si tento zážitok nedopriať 
znova? Toto dedičstvo, ktoré nám zanechali starí majstri 
mäsiari, by malo zostať zachované pre našich potomkov, 
aby aj oni vedeli, že mäsový výrobok skvelej chuti sa dá 
pripraviť aj bez rôznych chemických prísad.

SLOVART
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Senior svet

Čo robiť, ak vás vykradli?

Čakalo vás po návrate do svojej domácnosti nemilé pre
kvapenie v podobe vylomených dverí, rozbitého okna 
a chýbajúcich cenností a elektroniky? Stali ste sa obeťou 
poškodzovania cudzej veci a krádeže? Poradíme vám, aké 
by mali byť vaše prvé kroky. A vlastne aj, aké by nemali 
byť.

Všade sú stopy, volajte políciu
V prvom rade zachovajte rozvahu a nesnažte sa „zachraňo-
vať“, čo sa dá, opravovať poškodené dvere, chodiť po miest-
nosti a overovať, čo vám ukradli. V prvom rade strážte naru-
šený priestor pred rodinou, zvedavcami a zavolajte políciu. 
Vyčkajte do ich príchodu a ničoho sa nedotýkajte, určite nie 
holou rukou. Miesto činu, ako sa odborne označuje miesto, 
kde bolo vykonané v našom prípade vlámanie či krádež, ob-
sahuje množstvo materiálnych, pachových stôp a dôkazové-
ho materiálu. Svojím počínaním by ste mohli niektoré stopy, 
ktoré by mohli viesť k dolapeniu a usvedčeniu páchateľa, 
nenávratne poškodiť. Uzávierka miesta činu trvá nevyhnut-
ne dlhú dobu, teda pokým nie sú zabezpečené všetky stopy 
a príslušná dokumentácia.

Širšie miesto činu
Platia dve hlavné zásady: uzatvorte vždy širší priestor 
a z miesta činu odchádzajte po tej istej trase. Aj prístupo-
vé cesty, schodiská, priestor pod balkónmi a podobne môžu 
totiž poskytnúť polícii cenné informácie. Zlodeji sa zväčša 
potrebujú na miesto činu dopraviť, prinesú si vopred pripra-

vené nástroje alebo sa zmocnia nástrojov náhodných – tyčí, 
sochorov, rúčok od pracovných nástrojov a pomocou nich sa 
vlámu do obytných priestorov. Tí neopatrnejší na všetkých 
predmetoch zanechávajú odtlačky prstov a iné biologické 
stopy (vlasy, chlpy...). Naopak, na dverách, oknách, trezore 
a iných predmetoch zanechávajú mechanické stopy.
Polícii, orgánom činným v trestnom konaní a poisťovni 
veľmi pomôže, ak máte odcudzené premety nejakým spô-
sobom evidované: či už výrobné čísla, fotografie, záručné 
listy a podobne. Fotografuje sa okrem iného i miesto činu, 
a to v rámci podrobnej obhliadky. Kriminalisti celkovo do-
kumentujú miesto činu, potom jednotlivé úseky, predmety, 
veci, stopy a napokon aj detaily. Ide o známe fotky s číslami 
jednotlivých stôp. „Poisťovňu i políciu zaujíma, či bol akti-
vovaný bezpečnostný systém, či boli uzamknuté prístupové 
dvere a zabezpečené obloky. Nezabúdajte na to pri každom 
odchode z bytu alebo domu,“ upozorňuje Daniel Štubniak, 
špecialista na bezpečnosť a konateľ spoločnosti Kamerové 
systémy, s. r. o.

Susedská hliadka
Pre ilustráciu výšky škôd, ktoré vznikajú krádežou, uvádza-
me prípady z tohto roka, ktoré zverejnilo Krajské riaditeľstvo 
PZ v Bratislave a TASR.
„Polícia pátra po doposiaľ neznámom páchateľovi, ktorý sa 
vlámal do jednej z novostavieb v obci Hrubá Borša, odkiaľ 
odcudzil kompresor s tlakovou nádržou, tlakové hadice, 
brúsku na pílové pásy, digitálnu vodováha, ručné náradie. 
Celková výška škody je cca 5 000 eur.“ 
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Senior svet
 „Trestné stíhanie vo veci zločinu krá-
deže v súbehu s prečinom porušova-
nia domovej slobody začal košický 
policajný vyšetrovateľ. Neznámy pá-
chateľ spôsobil vykradnutím jedného 
z bytov v Košiciach škodu viac ako 50 
000 eur. Polícia po páchateľovi a od-
cudzených veciach intenzívne pátra.“ 
Úspešné pátranie sa začína úspeš-
ným zaistením stôp a preskúmaním 
miesta činu. V prípade krádeží často 
pomôžu všímaví susedia, ktorí zachy-
tia vozidlá s neznámym evidenčným 
číslom alebo podozrivé osoby, zvuky 
a nezvyčajnú činnosť v nezvyčajnú 
hodinu. Často sú nápomocní pri za-

bezpečovaní miesta činu, napríklad 
v prípade dažďa alebo sneženia jeho 
prikrytím. O ostražitosti a preven-
cii krádeží samotnými majiteľmi ne-
hnuteľností sme priniesli obsiahly 
materiál v prechádzajúcich častiach 
nášho seriálu.

Viete, že...
...kriminalisti zapisujú aj tzv. negatív-
ne stopy? Sú to stopy, ktoré na mieste 
činu očividne chýbajú, napríklad črepi-
ny pod rozbitým oknom alebo kovové 
piliny pod prepílenou mrežou. 

Ing. Lenka Blahová

Nájdete v každej schránke

 ZADARMO
Teraz veľká zľava na inzerciu!

tomas.zajac@vrakuna.sk

Čas to nevyrieši
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakun
ské noviny sú na vašej strane. Svoj 
prípad môžete bezplatne konzultovať 
s Doc. JUDr. Branislavom Fridrichom 
PhD. z advokátskej kancelárie Fridrich 
Paľko s.r.o.

Manžel odišiel do dôchodku v 62 ro-
koch, tak ako to plynulo zo zákona, 
27. 3. 2011. Celý život, od svojich 18-
tich rokov, pracoval na jednom praco-
visku zaradeného do 2. pracovnej kate-
górie, z ktorej mal plynúť zvýhodnený 
dôchodok. Na naše prekvapenie, sme 
sa dopracovali k nemilému výsledku 
v rozhodnutí Sociálnej poisťovne. Pro-
sím Vás o možné vysvetlenie, ako môže 
dôchodok z II. prac. kategórie byť nižší, 
ako normálny starobný dôchodok?
Odpoveď:
„Zaradenie do zamestnania do II. kate-
górie je postavené na odvodení výšky 
dôchodku od výšky najlepších piatich 
zárobkových rokov v posledných 10 ro-
koch pred odchodom do dôchodku. Ne-
zohľadňuje sa počet rokov sociálneho 
poistenia. Prečo takáto právna úprava 
bola ponechaná v platnosti, nie je zrejmé 
ani z dôvodovej správy k príslušnému zá-
konu. Uvádza sa v nej: „K § 274: V súlade 
so súčasnou právnou úpravou, ktorá ga-
rantuje nároky vyplývajúce zo zaradenia 
zamestnaní do I. a II. pracovnej kategó-
rie, zachovávajú sa tieto nároky do 31. 
decembra 2023.“ Je však zrejmé, že pri 
nižšom počte rokov, bude starobný dô-
chodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. 
výrazne nižší a niekedy sa môže stať, že 
bude nižší ako dôchodok podľa II. pracov-
nej kategórie podľa zákona č. 100/1988 
Zb. Javí sa, že dôchodok podľa II. pracov-
nej kategórie bol ponechaný práve preto. 
Dôležitú úlohu môže zohrať aj to, že vý-
počet osobného mzdového bodu pri dô-
chodku podľa zákona č.461/2003 Z.z. 
sa počíta s väzbou na všeobecný vyme-
riavací základ, ktorý sa každý rok mení.
Vaše otázky prosím posielajte na mai-
lovú adresu redakcia@vrakuna.sk a do 
predmetu správy prosím uveďte „Právna 
poradňa“ alebo doručte Vašu odpoveď 
na podateľňu miestneho úradu.

(red.)

Počet výtlačkov  9 750

12 strán aktuálnych 

noviniek každý 

mesiac
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Malí Vrakunčania

Vrakuňa predložila žiadosť o dotáciu 
na materskú školu Bodvianska
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky oznámilo, 
že z rozpočtu kapitoly ministerstva na 
rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky 
na dotáciu prístavby, výstavby a rekon-
štrukcie priestorov pre potreby mater-
ských škôl a zariadení školského stra-
vovania pri týchto materských školách. 
Cieľom je postupne rozšíriť kapacity 
materských škôl a do roku 2020 dosiah-
nuť 95-percentnú účasť detí vo veku 4 
až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní 
v materských školách.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa reagovala 
na túto výzvu. „Bola by veľká škoda, keby 
sme túto možnosť nevyužili. Situácia v ma-
terských školách je kritická a rozšírenie ka-
pacít pre naše deti je viac ako potrebné,“ 
povedal starosta Vrakune Martin Kuruc.
Projekt, na ktorý Vrakuňa žiada dotáciu je 
bývalá Materská škola na Bodvianskej uli-
ci. Táto budova je v súčasnosti využívaná 
ako knižnica a detské kultúrno-spoločen-
ské stredisko. Objekt je jednopodlažný, 
pôvodne bol riešený ako materská škola 
v nadväznosti na detské jasle.

Pre objekt na Bodvianskej ulici bola vy-
pracovaná štúdia, ktorej predmetom je 
komplexná rekonštrukcia vnútorných 
priestorov. V rámci tohto projektu by sa 
vybudovali štyri triedy vrátane kuchyne, 
ktorá by zabezpečovala chod pre celú 
materskú školu. Vytvorili by sa nové trie-
dy s kapacitou pre cca 74 detí predškol-
ského veku. Stavebné práce by zahŕňali 
rekonštrukciu strechy a fasády, výmenu 
okien a kompletnú rekonštrukciu rozvo-
dov a elektroinštalácií.

(red.)

Súčasný stav materských škôl vo Vra-
kuni je kritický. Detí v predškolskom 
veku je podstatne viac ako kapacít vo 
vrakunských materských školách (ďa-
lej len „MŠ“). Na MŠ Kaméliová bolo 
prijatých 160 žiadostí o prijatie dieťa-
ťa do zariadenia, no počet detí, ktoré 
môžu prijať je len 80. Podobný stav je 
aj na našej druhej MŠ Kríková, kde 
bolo prijatých 140 žiadostí a prijať 
môžu len 60 detí. Je zrejmé, že roz-
širovanie kapacít materských škôl je 
potrebné a mestská časť Bratisla-
va-Vrakuňa pracuje na riešení tohto 
problému. Viac sa dočítate v článku 
Vrakuňa predložila žiadosť o dotá-
ciu na materskú školu, kde sú infor-
mácie o projekte „staronovej“ MŠ na 
Bodvianskej ulici.
13. a 14. februára sa konal zápis detí 
do prvého ročníka základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mest-
skej časti Bratislava–Vrakuňa pre 
školský rok 2015/2016. Najviac detí 
sa prihlásilo na ZŠ Železničnú, kde 
prihlášku podalo 106 detí, ďalšou 
v poradí bola ZŠ Rajčianska s poč-
tom 84 a 56 žiadostí o prijatie detí 
na základnú školu bolo podaných na 
ZŠ Žitavskej. Počet detí, ktoré by 
mali v septembri nastúpiť do spomí-
naných škôl je zatiaľ orientačný, na-
koľko sa časť rodičov môže rozhod-
núť pre odklad školskej dochádzky 
svojho dieťaťa alebo dať dieťa na inú 
školu.

(red.)

Zápis detí do ma-
terských a základ-
ných škôl

Žiaci zo Žitavskej opäť zabodovali
Na našej škole sa 
každoročne do škol-
ského kola geografic-
kej olympiády prihlási 
približne 80 žiakov 
5. - 9. ročníka. Tento 
školský rok nebol vý-
nimkou. Z celkového 
počtu 76 žiakov bolo 
40 percent úspešných 
riešiteľov.
Organizátori geogra-
fickej olympiády nám 
tento rok trochu 
skomplikovali život. 
V predchádzajúcich 
ročníkoch sme súťažili 
v piatich kategóriách. 
Tento rok deti súťa-
žia v troch kategóri-
ách: kategória G – 5. 
ročník ZŠ, kategória 
F – 6. a 7. ročník ZŠ, 
1. a 2. ročník OG, ka-
tegória E – 8. a 9. roč-
ník ZŠ, 3. a 4. ročník OG. To nám sťažilo 
prípravu postupujúcich žiakov, no naša 
snaha nebola márna.
V tomto 43. ročníku geografickej olympiá-
dy naši žiaci v obvodnom kole opäť zabo-
dovali. V kategórii G (5. ročník ZŠ), získala 
krásne 1. miesto žiačka našej školy Simo-
na Valéria Štajgárová a jej dvaja spolužia-
ci Filip Bubák a Viktor Syukov boli úspeš-
ní riešitelia. Piataci podľa organizačného 
poriadku do vyšších kôl nepostupujú.
V kategórii E (8. a 9. ročník, 3. a 4. roč-
ník OG) si pekné 2. miesto a postup do 
krajského kola vybojoval tradične Matej 

Deraj, ktorý našu školu pred dvoma rok-
mi reprezentoval v celoslovenskom finále, 
kde bol úspešným riešiteľom. V tejto kate-
górii sme mali ešte 2 úspešné riešiteľky: 
Katarínu Rusinkovú a Andreu Šutorovú. 
V kategórii F našu školu reprezentovala 
Denisa Bacigalová, Tatiana Íróová a Natá-
lia Matejovová.
Radosť z úspechov majú samozrejme 
deti, ich rodičia a tiež my - učitelia. Sr-
dečne im blahoželáme a prajeme Maťko-
vi veľa šťastia v krajskom kole, ktoré ho 
čaká 21. apríla 2015.

Mgr. Katarína Krajčovičová
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Malí Vrakunčania 

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko 
J. C. Hronského
Recitačná súťaž Šaliansky Maťko J. C. 
Hronského je známa svojou vysokou 
úrovňou pripravenosti súťažiacich v re-
citácii prekrásnych slovenských poves-
tí. Prednášať povesť vôbec nie jej ľahké 
a nie každý to dokáže.
Aj v tomto školskom roku sme na na-
šej škole ZŠ Rajčianska mali triedne aj 
školské kolo Šalianskeho Maťka J. C. 
Hronského. V prvej kategórii sa v škol-
skom kole na prvom mieste umiestnila 
Saška Evinicová z 3. B triedy. V druhej 
kategórii získala najvyššie umiestne-
nie Tánička Mičáňová zo 4. B triedy re-

citáciou povesti Vodník na Nitrianskom 
hrade. Obe výherkyne školského kola 
reprezentovali našu školu na obvodnom 
kole dňa 28. 1. 2015, ktoré sa konalo 
na ZŠ Železničná. Tu bola konkurencia 
z celého druhého obvodu Bratislavy veľ-
mi vysoká a porota nemala rozhodnutie 
určiť víťaza vôbec jednoduché. Výherca 
obvodného kola reprezentuje obvod na 
krajskom kole. Obe dievčatá nás repre-
zentovali prekrásnym prednesom poves-
tí. Obzvlášť nás potešilo umiestnenie Tá-
ničky Mičáňovej, ktorá vo svojej kategórii 
získala prvé miesto v obvodnom kole 

a tým získala „vstupenku“ na postup na 
krajské kolo. Krajské kolo sa konalo na 
ZŠ Tbiliská dňa 17. 2. 2015. V troch ve-
kových kategóriách súťažilo 21 účastní-
kov z 18 škôl vo veku 9 - 13 rokov. Mladí 
recitátori predstavili povesti z mnohých 
regiónov Slovenska. Porota mala neľah-
kú úlohu určiť víťaza.
Ďakujeme obom žiačkam za ich vynalo-
ženú snahu, za reprezentáciu našej školy 
v tak prekrásnej súťaži a za umelecký zá-
žitok pri prednese povestí.

Mgr. Martina Slovíková

Dňa 27. februára 2015 o 9:30 bola sála 
v polyfunkčnom dome 221 plná detičiek 
s rodičmi. Dôvodom bolo veľmi milé po-
dujatie. Vo Vrakuni sa v tento deň konala 
slávnosť - Uvítanie detí do života. Ďaku-
jeme všetkým za účasť, počnúc detička-
mi s ich rodičmi až po starých rodičov a 
iných rodinných príslušníkov. 150 rodín 
dostalo od Miestneho úradu Vrakuňa prí-
spevok 30 eur. 
Podujatie bolo sprevádzané pestrým 
programom, o ktorý sa predstavením 
postarali žiaci z tanečného odboru Súk-
romnej ZUŠ Železničná a hudobné pred-
stavenie si zase pripravili učitelia z Cen-
tra detskej tvorivosti. Milé predstavenie 
nám predviedli detičky z detského ta-
nečného súboru Sedmokráska spolu so 
speváckou skupinou Susedy. Po celý čas 
bola k dispozícii detská kolíska, v ktorej 
mohol každý rodič vyfotiť svoje dieťatko.
Starosta Martin Kuruc mal slávnostný 
príhovor, kde srdečne privítal všetky de-
tičky do života a poprial im a ich rodičom 
veľa šťastia. „Úloha rodiča je poslanie. 
Je to asi tá najdôležitejšia, najzodpo-
vednejšia vec v živote. No zároveň je to 
povinnosť, ktorej plnenie prinesie to naj-
väčšie šťastie. Prajem teda rodičom pri 
plnení tohto poslania veľa síl a bábätku 
veľa šťastia v jeho živote.“   
Týmto sme oficiálne privítali nových, 
malých občanov našej mestskej časti - 
Vrakune. Všetkým „prvorodičom“ aj tým, 
ktorým pribudli ďalší potomkovia do ro-
diny srdečne blahoželáme a prajeme len 
to najlepšie.

(red.)

Slávnostné uvítanie detí do života
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Centrum detskej tvorivosti

Zelený štvrtok:
16:00; 17:30 (maďarsky); 19:00

Veľký piatok:
8:00 Krížová cesta
13:30 (maďarsky); 15:00; 16:30

Biela sobota:
16:00 (maďarsky); 18:00; 20:00

Veľkonočná nedeľa:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Veľkonočný pondelok:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00

Poklona pri Božom hrobe v kaplnke
na Bielu sobotu od 8:00 do 15:30.

Poriadok Bohoslužieb
Veľká Noc 2015 – Farský kostol Mena Panny Márie vo Vrakuni

9., 16., 22., 23. 4.

Tvorivé dieľne 
pre deti
 
20. a 29. 4.

Besedy 
o hrnčiarstve,  
výroba darčekov 
ku Dňu Matiek
 
13. a 15. 4.

Slovenčina 
trocha inak  
– didaktické hry
 
29. a 30. 4.
Poznaj Slovensko 
– kvíz pre deti

Plán podujatí na apríl 2015

1. 4. – 10. 4.   Výstava prác detí „Jarné inšpirácie“


