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Dobrý deň, milí Vrakunčania.

V prvom rade som Vám chcel poďakovať. Nestáva sa často, že vám niekto 
spontánne napíše. Len tak, bez zištného dôvodu a dokonca opakovane. 
Popravde, kým som „nestarostoval“, tiež sa mi to nestalo. Prvý rok „sta-
rostovania“ snáď len dvakrát, ale v ostatnom čase významne častejšie. 
Dlho som nad tým špekuloval. Julo Satinský vravieval, že keď je človek 
sám so sebou a tuho rozmýšľa, tak špekuluje. Niečo na tom bude.
Prečo mi ľudia píšu, aj keď nič konkrétne nepotrebujú? Domnievam sa, 
že to má viacero dôvodov. Prvým je, že sme otvorili samosprávu dokorán. 
Za mesiac prijmem aj 100 ľudí. Nie vždy viem naozaj pomôcť, ale vždy sa 
pokúsim.
Druhým dôvodom je, že sme začali fungovať ako komunita. Vrakuňa ma 
veľkú výhodu v tom, že je relatívne malá. Poznáme sa a zdieľame spoloč-
ný priestor. Snažím sa s mojím tímom robiť komunitné akcie. Brigády, di-
vadielka pre detičky či tanečné poobedia. Komunita mi príde ako kľúčová 
a ak bude naša štvrť raz väčšia a bude nás vo Vrakuni žiť viac, budeme 
mať stále dobré základy. Za to som obzvlášť rád.

A tretím dôvodom je spätná väzba. Keď ma zastavíte na chodníku, a to sa stáva pravidelne, viete, že nemám 
problém, ak niektoré veci vidíte inak. Nie som majstrom sveta a neviem všetko najlepšie. Napríklad problema-
tika psíkov. Máločo, ak niečo vôbec, polarizuje tak intenzívne, ako téma psíci. Majitelia psíkov svoje poklady 
milujú, tí, čo psíkov nemajú, zas majú svoju pravdu. Vždy tá téma končí pri exkrementoch. Pán Satinský by 
pôvabne povedal pri „hovienkach“. Tak sme v diskusii prišli k záveru, že vrecúška nebudú v zásobníkoch, lebo 
sa pravidelne strácajú, ale každý majiteľ psíka dostane po zaplatení dane pre psíka vrecká na celý rok. A nikto 
nebude môcť povedať, že nezbiera, lebo nie je k dispozícii vrecúško. Tí, čo zbierajú, budú tiež spokojní, lebo sa 
pre nich nič nezmení. A toto vzišlo z diskusie. Lebo aj toto je moja práca. Akokoľvek sa to zdá malicherné a ja sa 
niekedy aj hanbím odpovedať mojej manželke, keď sa ma pýta, na čo myslím. Nemám odvahu jej odpovedať, že 
myslím na vrecká pre psov. 
Čo si však nesmierne cením je, že v zásadných témach panuje v našej štvrti súlad. Máme príšerné cesty. Stre-
dovek, tankodróm, ementál. Akokoľvek to nazvete, vždy budete mať svojím spôsobom pravdu. Tento rok sme 
však vyčlenili 200 000 € práve na opravu výtlkov. Je to štvornásobok našej zvyčajnej sumy. Za ostatné roky sme 
preinvestovali vždy cca 50 000 €. Teraz štyrikrát toľko. Ale to nie je všetko. Na ostatnom zastupiteľstve sme 
odhlasovali úver vo výške 1 000 000 € práve na opravu ciest. Opravovať sa bude tento rok. Budeme budovať aj 
nové cesty, nielen opravovať. Na toto sa ja osobne neuveriteľne teším. Naša štvrť si zaslúži pozornosť a starost-
livosť. Pokúsime sa preto dobehnúť zameškané.
Ak máte chuť, tak príďte, prosím, na kus reči na oslavu Dňa detí. Už 4. 6. 2016 od 14.00 hodiny v lesoparku. 
Garantujem jedno veľké prekvapenie, aj by som vám to prezradil, ale vy by ste to povedali svojim deťom. Nie 
som iný.  Tak ich o to prekvapenie neoberme spoločne.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Z miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na svojom zasadnutí 
dňa 26. apríla 2016 vo svojom programe 
schválilo tieto veľmi dôležité projekty:
•	 Prijatie	dlhodobého	bankového	úveru	

na	 financovanie	 rekonštrukcie	a	ob-
novu	 miestnych	 komunikácií	 mest-
skej	časti	Bratislava-Vrakuňa.

•	 Nájom	a	správu	Zdravotného	stredis-
ka	 Bebravská	 1,	 s	 vytvorením	 sídla	
spoločnosti	Spokojné	bývanie,	s.	r.	o.

•	 Návrh	opatrení	na	 zvýšenie	 transpa-
rentnosti	samosprávy.

Poslanci miestneho zastupiteľstva si vy-
počuli stav bezpečnostnej situácie od 

veliteľa OS MsP Bratislava-Ružinov a ria-
diteľa obvodného oddelenia PZ Vrakuňa. 
Primárne boli spomenuté problémy s par-
kovaním, problémy v okolí Pentagónu, ale 
aj nezodpovední psičkári, nedisciplinova-
ní cyklisti a v neposlednom rade nepri-
spôsobiví občania v okolí Zdravotného 
strediska na Bebravskej ulici. Sme radi, 
že obidvaja predstavitelia zákona prezen-
tovali, že stav bezpečnosti vo Vrakuni sa 
stále zlepšuje. Najdôležitejším trom ma-
teriálom zo zastupiteľstva sa venujeme 
v rubrikách horúca téma.
 (red.)

Vrakunčania, ale aj návštevníci môžu od 
mája využívať novú bezplatnú wi-fi zónu 
na pešej zóne vo Vrakuni. Na pešej zóne 
taktiež pribudli nové lavičky pre väčšiu 
pohodlnosť počas surfovania po inter-
nete. Starosta Vrakune prisľúbil, že ďa-
lej má v pláne vybudovať bezplatnú wi-fi 
zónu v lesoparku, ktorú obyvatelia radi 
využívajú na oddych.
 (red.)

Vo Vrakuni zapísali 
takmer 250 prvákov
Takmer 250 budúcich prvákov je za-
písaných na troch základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa. Naj-
viac detí zapísali na Základnej škole 
Rajčianska, a to 111. Deväťdesiat 
budúcich prvákov sa zapísalo na ZŠ 
Železničná a 47 detí na ZŠ Žitavská. 
Počet detí, ktoré nastúpia v septem-
bri do prvých tried, je však zatiaľ iba 
orientačný, keďže časť detí môže mať 
odklad povinnej školskej dochádzky 
alebo nastanú iné zmeny, kvôli kto-
rým nastúpia napríklad do iných škôl.
 
 (red.)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šírav-
ská 7, 821 07 Bratislava
vyhlasuje v zmysle § 5 ods. 1 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme v znení neskorších pred-
pisov výberové konanie na miesto
vedúceho	 odboru	 školstva,	 kultúry,	
športu	a	sociálnych	vecí.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• odborná prax najmenej 5 rokov,
• riadiace, organizačné a manažérske 

schopnosti.

Kritériá výberu:
Predpoklady výkonu práce vo verejnom zá-
ujme:
• samostatnosť, spoľahlivosť, komuni-

katívnosť, zodpovednosť, precíznosť, 
flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, 
výborné komunikačné schopnosti 
a písomný prejav,

• práca s počítačom,
• znalosť príslušných právnych predpi-

sov vzťahujúcich sa na náplň práce,
• bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania 

s označením „Výberové konanie vedú-
ci, vedúca odboru školstva, kultúry, 
športu a sociálnych vecí MČ Bratisla-
va-Vrakuňa“,

• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• profesijný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace,
• písomný súhlas so spracovaním osob-

ných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov.

Kompletné  žiadosti  s  prílohami  zasielajte, 
resp. doručte osobne do podateľne v zalepe-
nej obálke s označením „Výberové	konanie	
-	vedúci,	vedúca	odboru	školstva,	kultúry,	
športu	 a	 sociálnych	 vecí	 MČ	 Bratisla-
va	–	Vrakuňa	neotvárať“, a to v termíne do 
15. 6. 2016 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa
Šíravská 7
821 07 Bratislava.
 (red.)

Zákaz používania 
studní naďalej 
platí
ZÁKAZ	POUŽÍVANIA	INDIVIDUÁLNYCH	
STUDNÍ	 V	 ZÁHRADÁCH	 A	 V	 RODIN-
NÝCH	DOMOCH	NAĎALEJ	PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje ob-
čanov, že zákaz nebol zrušený a je stá-
le v platnosti. Požívanie vody zo studní 
na pitie, polievanie zeleniny a ovocia 
určených na konzum je naďalej zaká-
zané z dôvodu znečistenia. Podzemné 
vody sú kontaminované ropnými látka-
mi, ktoré vysoko prekračujú povolené 
hodnoty pre pitnú vodu a mohli by byť 
zdraviu škodlivé.
 (red.)

Výberové 
konanie

Bezplatná 
wi-fi na 
pešej zóne
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Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa prijaté uznesenie z miestneho zastupiteľstva dňa 
26. 4. 2016. Zaujímalo nás, ako vnímajú budúcnosť Zdravotného strediska na Bebravskej ulici.

1. Na ostatnom miestnom zastupiteľstve dňa 26. 4. 2016 ste riešili aj budúcnosť Zdravotného strediska na Bebravskej ulici. 
Prijali ste uznesenie, v ktorom sa dohodlo, ako by malo Zdravotné stredisko v budúcnosti vyzerať. Čo očakávate od tej zme-
ny v budúcnosti?

Bc. Michal Behúň
Od tejto zmeny očakávam hlavne zmenu es-
tetického vzhľadu budovy a jeho okolia vďaka 
investíciám do strediska. Je dôležité, aby sa 
dalo v blízkosti strediska bez obáv prechá-
dzať a aby okolie vzbudzovalo pocit bezpečia 
a istoty.

Ing. Tomáš Galo
Ako jediný poslanec som nehlasoval za prená-
jom strediska spoločnosti Spokojné bývanie. 
Myslím si, že pôvodný zámer prenajať zdra-
votné stredisko spoločnosti, ktorá by vzišla 
zo súťaže a ktorá sa venuje prevádzkovaniu 
zdravotníckych zariadení, bol dobrý. Ak sa 
nám na prvý pokus nepodarilo získať dosta-
točné množstvo ponúk, bolo treba zmeniť 
kritériá súťaže a zopakovať ju. Nerád by som 
sa dožil stavu, že budeme mať pekné, vyno-
vené zdravotné stredisko, do ktorého budeme 
mať problém nájsť v prípade potreby nových 
lekárov. S týmto spoločnosť Spokojné bývanie 
nemá žiadne skúsenosti a podľa mňa by sa 
mala venovať výhradne správe bytových do-
mov.

Ing. Ladislav Kugler
Jedným z bodov môjho volebného programu 
bolo „využiť možnosti na rekonštrukciu Zdra-
votného strediska na Bebravskej ulici, aby 
sme zabezpečili Vrakunčanom poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti európskej úrov-
ne“. Od schváleného uznesenia očakávam 
zvýšenie atraktivity a funkčnosti objektu pre 
lekárov v nájme a ich pacientov. V rámci uzne-
senia sme zaviazali dcérsku spoločnosť mest-
skej časti, resp. nájomcu, aby s predmetom 
nájmu nakladal s odbornou starostlivosťou 
a zabezpečoval výkon správy a prevádzky ob-
jektu zdravotného strediska v súlade s platný-
mi právnymi predpismi. Som presvedčený, že 
sme na dobrej ceste, aby sme zvýšili úroveň 
zdravotnej starostlivosti vo Vrakuni.

Ing. Anna Murcinová
Budovu zdravotného strediska sme riešili už 
dlhšiu dobu. Je v zlom stave a mestská časť 
nemá finančné prostriedky na jej úpravu. 
Riešenie cez Spokojné bývanie sa nám zdalo 
nakoniec najprijateľnejšie. Očakávam, že sa 
budova zateplí, dokončí sa vymenenie plas-
tových okien, upraví sa jej okolie, vo vnútri 
budovy sa zmodernizujú chodby, čakárne – 
výmenou podlahovej krytiny, vymaľovaním 
stien, zakúpením nového nábytku… Služby 
lekárov, samozrejme, zostanú zachované. 
Predpokladám, že po skrášlení budovy sa 
zvýši záujem o prenájom a vzniknú aj nové 
ambulancie. Je potrebné dať tomu trochu 
času a verím, že to bude vyzerať konečne ako 
v 21. storočí.

Ing. Ľubomír Czaja
Na upresnenie: prijali sme uznesenie, v kto-
rom sa dohodlo, kto bude Zdravotné stre-
disko na Bebravskej spravovať. Občania 
však očakávajú nielen obnovu zdravotného 
strediska, ale aj celého blízkeho okolia. Je 
potrebné, aby nový správca Spokojné býva-
nie v spolupráci s Miestnym úradom Vrakuňa 
sa dokázali spojiť za účelom obnovy týchto 
priestorov a zlepšenia služieb pre obyvateľov 
v objekte zdravotného strediska, ale aj zlep-
šenia kvality priestorov v jeho okolí.

PhDr. Stanislav Bruna
Prvým krokom je komplexná rekonštrukcia 
a zateplenie budovy, oprava toaliet a čakární 
a tiež vybudovanie výťahu na 1. poschodie 
tak, aby stredisko nebolo viac hanbou, ale 
spĺňalo súčasné štandardy. Atraktívnejšie 
stredisko pritiahne nových a kvalitných leká-
rov a zvýši sa nám úroveň zdravotnej starost-
livosti. Očakávam rovnaké podmienky pre 
všetkých nájomcov-lekárov a nie zvýhodňo-
vanie na základe kamarátskeho kšeftu tak, 
ako to bolo, žiaľ, doteraz. Hlavným cieľom je 
dlhodobá udržateľnosť strediska pre spádo-
vú oblasť Vrakune a P. Biskupíc.
Verím, že rekonštrukcia sa dotkne aj okolia 
a zmiznú posedávajúci alkoholici a bezdo-
movci. SPOBY držím palce!

Ing. Oľga Kubalíková
Modernizácia budovy znamená kvalitnej-
šie prostredie pre lekárov i pacientov. Nové 
priestory znamenajú nové možnosti pre ďal-
šie ambulancie a doplnkové služby pre pa-
cientov.
Revitalizácia okolia budovy, dúfam, prinesie 
odstránenie posedávania bezdomovcov. 
Možno sa vytvorí nová oddychová zóna pre 
okolie, ktorá tam chýba. Samozrejme, nebu-
de to hneď, chce to trpezlivosť občanov, ale 
snaha starostu a miestnych poslancov dosta-
la konkrétnu podobu prijatím spomínaného 
uznesenia, čo je dobrý krok.

Ing. Michal Hrapko
Prenájmom zdravotného strediska spoloč-
nosti Spokojné bývanie, ktorej vlastníkom je 
mestská časť Vrakuňa, sme si zachovali kon-
trolu nad majetkom a zároveň našli prostried-
ky na jeho rozvoj. Očakávam investície, kto-
ré zlepšia kvalitu a dostupnosť priestorov 
zdravotného strediska pre lekárov a pacien-
tov. Spokojné bývanie zároveň zabezpečí 
každodennú starostlivosť o zdravotné stre-
disko. Verím, že vďaka vynoveným priesto-
rom a zabezpečenej správcovskej činnosti sa 
nám podarí prilákať aj ďalších lekárov.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal
Zdravotné stredisko, ako si ho pamätám ešte 
zo svojho detstva, nezmenilo svoju tvár a čo 
je najhoršie, budova stále chátra. Ťažko sa 
v týchto priestoroch pracuje lekárom, a to 
už nehovoriac, ako sa tu cítia pacienti. Verím 
a som presvedčený, že konečne sa blyslo na 
lepšie časy a konečne sa dočkáme krásneho 
a kultúrneho zdravotného strediska. Očaká-
vam, že naše zdravotné stredisko bude ďal-
šou krásnou dominantou našej Vrakune, kde 
nájdeme všetky služby súvisiace so zdravot-
níctvom, aby sme nemuseli cestovať za ďalší-
mi službami mimo Vrakuňu. Teším sa na nové 
zdravotné stredisko a mám veľkú radosť 
z toho, že sa vo Vrakuni posúvajú veci vpred!

Mgr. Pavol Prikryl
Striktne vzaté – rozhodli sme, kto bude spra-
vovať zdravotné stredisko. To je prvý, nevy-
hnutný krok na jeho zachovanie. Rysovali sa 
viaceré možnosti, ale prijaté uznesenie dáva 
reálne predpoklady na ďalšie fungovanie 
strediska. V správe spoločnosti Spokojné bý-
vanie (SpoBy) je najväčšia istota, že nedôjde 
k nekalým machináciám a že stredisko bude 
slúžiť svojmu účelu všetkým Vrakunčanom. 
Teraz je dôležité, aby sa lekári dohodli so 
SpoBy na zreálnení ich predstáv, prirodzene, 
v rámci jestvujúcich možností.

Ing. Juraj Štubniak
Bol som jednoznačne proti prenájmu zdravot-
ného strediska cudziemu podnikateľskému 
subjektu, lebo zdravotné stredisko má slúžiť 
výlučne občanom a nie podnikateľským sub-
jektom ako premet podnikania. Prenájom 
Spokojnému bývaniu som privítal, nakoľko 
SPOBY je vlastnené MČ a vplyv jediného spo-
ločníka je aj naďalej ľahko uplatniteľný. Inici-
oval som zapracovanie klauzuly do zmluvy, že 
v prípade zmeny vlastníckej štruktúry SPOBY 
sa nájomná zmluva stáva neplatnou.

Ing. Milan Šindler
Očakávam, že Zdravotné stredisko Bebrav-
ská dostane pod správou Spokojného býva-
nia konečne kompetentného pána, ktorý má 
navyše historicky na kapitálovom účte 600 ti-
síc eur, určených k obnove celej budovy, 
a ktorý taktiež bude efektívnejšie využívať do-
teraz zanedbané priestory strediska. Presťa-
hovaním Spokojného bývania z Toplianskej 
na Bebravskú ulicu sa tiež uvoľnia priestory 
škôlky, ktoré v novom školskom roku pripra-
víme pre malých Vrakunčanov. V prípade, že 
bude treba v budúcnosti urobiť nejakú korek-
ciu v riadení ako SPOBY, tak i zdravotného 
strediska, nevidím v tom problém, nakoľko 
zostávajú natrvalo v majetku mestskej časti 
Vrakuňa.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Od zmeny očakávam v prvom rade zvýšenie 
komfortu, cieľom je komplexná modernizácia 
celého strediska. Vynovené budú všetky spo-
ločné priestory a ambulancie, rekonštrukcia 
bude prebiehať postupne po častiach, aby bol 
zásah do prevádzky strediska čo najmenší.

Ing. Zuzana Schwartzová
Každý z nás vie, aj podľa vlastných skúseností, 
že každá budova po niekoľkých desaťročiach 
potrebuje dôkladnú obnovu. Do objektu zdra-
votného strediska sa pre nedostatok financií, 
žiaľ, okrem menších zásahov a odstránených 
havarijných stavov veľa neinvestovalo.
Myslím si, že vynovené zdravotné stredisko 
bude nielen pre návštevníkov a okoloidúcich, 
ale aj pre tamojších lekárov a zdravotnícky 
personál príjemným pracovným, estetickej-
ším a modernejším prostredím.
Očakávam, že to priláka aj iných odborných 
lekárov, aby si tu zriadili svoje ordinácie 
a tým prispeli ku komfortnejšiemu a celistvej-
šiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti 
nielen pre obyvateľov Vrakune.

Okrsková stanica mestskej polície 
Bratislava-Ružinov, pod ktorú patrí 
aj mestská časť Bratislava-Vraku-
ňa, bude mať „na skúšku“ v mesia-
ci máj odťahovú službu. Odťahová 
služba je v pohotovosti vyčlenená 
predovšetkým v MČ Staré Mesto. 
Nakoľko nedisciplinovaných vodi-
čov pribúda aj v MČ Ružinov, Vraku-
ňa a Podunajské Biskupice, tak po 
dohode príslušných veliteľov bolo 
rozhodnuté, že v niektoré dni bude 
táto služba vyhradená iba pre OS 
MsP Bratislava-Ružinov.
Nie je to žiadne strašenie pre ob-
čanov-vodičov, iba upozornenie. 

Upozornenie preto, že v zmysle 
zákona o cestnej premávke bude-
me pomáhať občanom, ktorí majú 
prenajaté parkovacie miesto od 
príslušnej MČ a poctivo si platia 
za uvedené miesto, ale niekedy 
nemajú možnosť si svoje motorové 
vozidlo zaparkovať na prenajaté vy-
hradené parkovacie miesto. Keďže 
osadenie imobilizéra „papuče“ ne-
rieši daný problém pre občana, tak 
odtiahnutie motorového vozidla je 
riešenie hlavne pre danú situáciu. 
Predovšetkým v týchto prípadoch 
budú riešení nedisciplinovaní vodi-
či. Sankcia za odtiahnutie motoro-

vého vozidla je 99 € a navyše blo-
ková pokuta do výšky 50 €. Ešte raz 
by som chcel upozorniť občanov, že 
to nie je strašenie, iba upozornenie, 
nakoľko sme tu pre nich.
Keď sa táto služba osvedčí, tak sa 
vynasnažíme, aby toto odťahovanie 
fungovalo častejšie. Je to závislé aj 
od personálneho obsadenia našej 
okrskovej stanice.

 JUDr. Jaroslav Tuleja
 veliteľ okrskovej stanice
 Bratislava-Ružinov

Otázky pre poslancov

Odťahovanie motorových vozidiel 
vo Vrakuni
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Zdravotné stredisko na Bebravskej 
prejde kompletnou obnovou a opra-
vou. Miestne zastupiteľstvo na svojom 
aprílovom zasadnutí odsúhlasilo dlho-
dobý prenájom spoločnosti SPOKOJNÉ 
BÝVANIE, s. r. o. Spoločnosť plánu-
je preinvestovať na obnovu objektu 
v priebehu troch rokov celkovo 500- až 
600 tisíc.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je 
stopercentným vlastníkom spoločnosti 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. Pri spraco-
vávaní zámeru „ako ďalej so zdravot-
ným strediskom“, spoločnosť prejavila 
záujem o dlhodobý prenájom zdravot-
ného strediska na dobu 30 rokov, ktorý 
je spojený s jeho správou, prevádzkou, 
údržbou, kompletnou obnovou a opra-
vou a s vytvorením sídla spoločnosti 
v priestoroch, ktoré doteraz neboli vyu-
žívané na poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti.
Obnova a oprava zdravotného stredis-
ka a vytvorenie sídla 
spoločnosti je rozde-
lená do etáp. Bežná 
prevádzka zdravotné-
ho strediska nebude 
obmedzená v jednot-
livých etapách obno-
vy a opravy objektu.
Pre mestskú časť 
Vrakuňa aj pre zdra-
votné stredisko to 
prinesie viaceré 
pozitíva: obnovu 
a opravu zdravotné-
ho strediska v hod-
note 500- až 600 ti-
síc eur. Objekt sa 
stane atraktívnejším 
pre klientov, ale aj 
pre samotných leká-
rov. Agenda správy, 
prevádzky a údržby 
zdravotného stredis-
ka prejde na profesionálnu spoločnosť, 
vrátane agendy rozpočítania nákladov 
spojených s nájmom, komunikáciou, 
uzatváraním a riešením podnájomných 
vzťahov. Spoločnosť SPOKOJNÉ BÝVA-
NIE, s. r. o., uvoľní priestory na Toplian-
skej 5 a získa nové sídlo. Pre klientov 
to bude znamenať lepšiu dostupnosť 

verejnou dopravou či lepšie parkovanie. 
V uvoľnených priestoroch terajšieho sí-
dla Spokojné bývanie, s. r. o., mestská 

časť plánuje zriadiť centrum pre naj-
menších a knižnicu.
Spoločnosť SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., 
sa zaviazala zachovať účel prenajímanej 
nehnuteľnosti - zdravotné	 stredisko. 
Naďalej bude zabezpečované posky-
tovanie zdravotníckych služieb v rámci 
ambulantnej primárnej a sekundárnej 

zdravotníckej starostlivosti v odboroch 
schválených štátnym okresným leká-
rom, ako i služby v oblasti regenerácie, 

rehabilitácie, špe-
ciálnej pedagogiky 
a psychológie, lie-
čebnej telesnej vý-
chovy a pediatrie. 
Počas doby nájmu 
nájomca zachová 
účel zdravotného 
strediska a primár-
nej zdravotnej sta-
rostlivosti minimál-
ne v doterajšom 
rozsahu.
Dňa 11. 5. 2016 
sa konala odborná 
diskusia na tému 
dlhodobého prená-
jmu zdravotného 
strediska. Stret-
nutie sa konalo 
za účasti vedenia 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, spo-
ločnosti Spoby, s. r. o., dozornej rady 
SPOBY, s. r. o., poslancov miestneho 
zastupiteľstva a zástupcov lekárov zo 
spomínaného strediska. Zdravotné stre-
disko bude v správe Spokojného býva-
nia, s. r. o., od 1. 6. 2016.
 (red.)

Zdravotné stredisko na Bebravskej 
prejde komplexnou rekonštrukciou

Horúca téma
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Vrakuňu čaká veľká 
rekonštrukcia a oprava ciest
Desať ulíc vo Vrakuni prejde v najbliž-
šom období nebývalou rekonštrukciou 
a opravou. Miestne zastupiteľstvo 
schválilo prijatie dlhodobého úveru 
v hodnote milión eur. Mestská časť zre-
konštruuje a opraví takmer 27 tisíc m2 
ciest a chodníkov.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa na zá-
klade množstva podnetov od občanov 
vykonala podrobnú technickú kontrolu 
stavu komunikácií. Súčasný nepriaznivý 
stav je spôsobený najmä veľkým doprav-
ným zaťažením. Vykonali sme podrobné 
vizuálne prehliadky asfaltových vozoviek. 
Skúmali sme výtlky, stratu drsnosti, roz-
pad povrchu krytu, priečne, pozdĺžne 
a sieťové trhliny, trhliny koľaje, deformá-
cie, olámané okraje vozovky a iné poru-
chy. Azda ani netreba zdôrazňovať, že zlý 
stav vozoviek má negatívny dopad jednak 
na životné prostredie (blato, kaluže vody, 
počas sucha prašnosť, drvenie povrchu) 
a zároveň na bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky. Trpia aj tlmiče a znižuje sa 
komfort jazdy.
Tu je zoznam cestných komunikácií, ktoré 
prejdú v najbližšom období rekonštruk-
ciou a opravou:

• Bodliaková – obnova povrchu komuni-
kácie, 766 m2

• Podbeľová – obnova povrchu komuni-
kácie, 1430 m2

• Hrušovská – obnova povrchu komuni-
kácie, 8800 m2

• Priehradná  –  obnova  povrchu  komuni-
kácie, 11 675 m2 (realizácia v roku 2017)

• Ráztočná  –  dobudovanie  chodníka, 
162 m2

• Ráztočná – obnova komunikácie k ná-
stupisku, 176 m2

• Čiernovodská  –  dobudovanie  chodní-
ka, 88 m2

• Poľnohospodárska – obnova povrchu 
komunikácie,  lokálna  oprava  chodní-
kov, dobudovanie chodníka

• Železničná – vybudovanie parkoviska, 
788 m2 (realizácia v roku 2017)

• Železničná – obnova povrchu komuni-
kácie a chodníka, 1040 m2

Skutočná realizácia obnovy miestnej ko-
munikácie Priehradná v plánovanej sume 
300 000 € sa očakáva až v priebehu roka 
2017, a to z dôvodu plánovanej obnovy 
rozvodov plynu SPP (Slovenského plyná-
renského podniku, a. s.). Na financovaní 
obnovy komunikácie sa bude spolupo-

dieľať z polovice SPP a druhú časť bude 
finančne zabezpečovať mestská časť.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa využila 
mimoriadne priaznivé podmienky na zís-
kanie úveru. Komisia na vyhodnotenie 

indikatívnych ponúk, zložená z poslancov 
miestneho zastupiteľstva, vyhodnotila 
ako najvýhodnejšiu indikatívnu ponuku 
od VÚB, a. s., a to najmä z pohľadu úro-
kovej sadzby, poplatkov a formy zabez-
pečenia úveru. Mestská časť v rámci 
svojho rozpočtu tvorí voľné disponibilné 
zdroje najmä v oblasti bežného rozpočtu. 
Splácanie novoprijatého dlhodobého ban-
kového úveru bude preto kryté z dosiah-
nutých bežných príjmov mestskej časti 
v príslušnom rozpočtovom roku.
 (red.)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa 
v rebríčku Transparency International 
Slovakia v roku 2014 umiestnila na 97. 
mieste zo 100. Patrila tak k najhoršie 
hodnoteným samosprávam v krajine. 
To sa mení! Miestne zastupiteľstvo na 
návrh starostu Martina Kuruca schvá-
lilo sériu opatrení na zvýšenie transpa-
rentnosti.

Čo to znamená v praxi? Schválené opat-
renia vychádzajú z odporúčaní organizá-
cií, ktoré sa dlhodobo venujú transpa-
rentnosti vo verejnom živote, osobitne 
Transparency International Slovensko, 
zo skúseností z pôsobenia bratislavskej 
samosprávy a tiež z podnetov od poslan-
cov a občanov. Návrhy sú rozpracované 

do oblastí, ktoré sa týkajú nakladania 
s majetkom mestskej časti, personálnej 
politiky, spoluúčasti verejnosti na rozho-
dovaní, prístupu k informáciám, politiky 
etiky a predchádzaniu konfliktu záuj-
mov, územného plánovania a regulácie 
investičných aktivít, rozhodovania pri 
prideľovaní grantov a dotácií, transpa-
rentnosti v činnosti podnikov, v ktorých 
má mestská časť rozhodujúcu účasť, 
verejného obstarávania a transparent-
ného rozpočtovania.
Súčasťou schválených opatrení je aj 
etický kódex volených predstaviteľov 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Ten 
má za cieľ podporiť dôveru verejnosti 
v čestnosť, nezávislosť a zodpovednosť 
volených predstaviteľov mestskej časti. 

„Najmä pri rozhodovacích procesoch 
sa od nás vyžaduje vysoká miera etiky, 
morálky, profesionality a nezaujatosti,“ 
uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc. 
„Transparentnosť a etický kódex vole-
ných predstaviteľov sú chápané ako 
piliere a podporné mechanizmy, ako 
zabezpečiť dôveru verejnosti v schop-
nosť starostu a poslancov mestského 
zastupiteľstva rozlišovať hranicu medzi 
etickým a neetickým konaním.“
 (red.)

Vrakuňa prijala opatrenia 
na zvýšenie transparentnosti

Horúca téma

Zdroj: Internet

Zdroj: Internet
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Vrakuňa má vynovenú 
promenádu pri Malom Dunaji
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci 
s finančnou podporou rodiny Kúšikovej z Vraku-
ne dokončila opravu vrakunskej promenády pri 
Malom Dunaji. Pri príležitosti Dňa Zeme prišli 
stromy do novej aleje vysadiť viaceré osobnosti 
- ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka Gabriela Matečná, primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal, ako aj mestskí a miestni poslanci.
Zvlnená a poškodená dlažba či nedostatok 
smetných košov na promenáde pri Malom Du-
naji, to už je minulosť. Opravený chodník a vy-
novené nábrežie od tohto týždňa opäť naplno 
slúži obyvateľom. „Chodník	 na	 nábreží	 bol	
v	 dosť	 zlom	 stave,“ uviedol starosta mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc. 
„Na	viacerých	miestach	to	skôr	pripomínalo	
húsenkovú	 dráhu	 ako	 chodník.	 Nezriedka	
chýbala	dlažba.“ Mestská časť našla sponzo-
ra, v spolupráci s ktorým realizovala projekt 
revitalizácie nábrežia.
Súčasťou projektu bola kompletná oprava 
chodníka v dĺžke 550 metrov, osadenie 21 la-

vičiek, 11 smetných košov, 4 košov pre psov 
a výsadba 32 stromov, čím vznikne nová 
čerešňová aleja. „Chodník	 pri	 Malom	 Du-
naji	je	obľúbenou	oddychovou	zónovou	pre	
mnohých	Vrakunčanov.	Napokon,	nie	každá	
mestská	 časť	 sa	 môže	 pochváliť	 peknou	
promenádou	 pri	 vodnom	 toku,“ vysvetľuje 
starosta Martin Kuruc. Staré lavičky mest-
ská časť opraví, namaľuje a osadí ich vo vra-
kunskom lesoparku. „Za	 finančnú	 podporu	
a	realizáciu	tohto	projektu	veľmi	pekne	ďa-
kujeme	rodine	Kúšikovej	z	Vrakune,“ dodal 
Martin Kuruc.
Ministerka Gabriela Matečná pri príležitosti 
Dňa Zeme zdôraznila dôležitosť ochrany prí-
rodného bohatstva. Od kvality pôdy a lesov 
závisí aj kvalita potravín a vody. „Deň	Zeme	
nám	 pripomína,	 že	 zemské	 zdroje	 nie	 sú	
nevyčerpateľné,“ uviedla ministerka pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Ma-
tečná. „Musíme	si	uvedomiť	našu	závislosť	
na	cenných	daroch	poskytovaných	Zemou.“	

Ministerka v tejto súvislosti upozorňuje na 
zhoršujúce sa životné prostredie, ktoré má 
negatívne dôsledky na zdravie ľudí. „Téma	
ochrany	 životného	 prostredia	 nesmie	 byť	
len	 akademickou	 debatou	 na	 medziná-
rodných	fórach,	pretože	od	toho	závisí	náš	
každodenný	 život.“ Agrorezort vníma tento 
sviatok cez ochranu poľnohospodárskej pôdy 
a tvorbu lesa ako zdroja života na našej plané-
te. To má v konečnom dôsledku priamy dopad 
na kvalitu potravín a vody.
 (red.)

Horúca téma
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Verejná zeleň v správe 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy

Začali sme s obnovou značenia 
vyhradených parkovacích miest

V ostatnej dobe sa na Miestnom úrade 
MČ Bratislava-Vrakuňa kopia sťažnosti 
na starostlivosť o zeleň v niektorých čas-
tiach Vrakune. Ale nie všetky pozemky 
sú v správe mestskej časti, a preto jej 
neprislúcha sa o ne starať. Poskytujeme 
zoznam lokalít, ktoré sú v správe Magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislavy. Cel-
kovú starostlivosť o zeleň by mal vykoná-
vať spomínaný magistrát, napr. kosenie, 
hrabanie, likvidáciu odpadu, zabezpeče-
nie poriadku na trávnatých plochách, ore-
závanie stromov, výrub stromov, orezáva-
nie kríkov a pod.
Aj vďaka vašim podnetom opakovane vy-
zývame Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 

aby sa o svoju zeleň staral. Ak ste sa v zo-
zname ulíc našli a nie ste spokojní, ako je 
o lokalitu postarané, kontaktujte oddele-
nie životného prostredia a mestskej zele-
ne na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy.
Kontakt na oddelenie životného prostre-
dia a mestskej zelene:

•	 telefón:	+421	259	356	181,
•	 e-mail:	ozp@bratislava.sk.

V budúcom čísle Vrakunských novín vás 
budeme informovať, ktoré komunikácie 
sú v správe MČ Bratislava-Vrakuňa a ktoré 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
 (red.)

Verejná zeleň V spráVe Magistrátu hlaVného Mesta sr BratislaVy

ULICA POPISNÉ	ČÍSLO

Toryská 1 až 27, 2 - 18, 22 - 46

Toplianska 2 až 30, 3 - 7

Bodvianska 1 až 21

Rajčianská 2 - 48

Čiernovodská 1 až 23

Žitavská 2 až 22

Bebravská 2 až 32,1 - 5

Hnilecká 1 až 21

Slatinská 2 až 36, 1 - 11

Čiližská 1 až 19, 2 - 36

Vrbová od Jedľovej po Kríkovú

Dvojkrížna stromoradie

Kazanská stromoradie

Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa začal s obnovou znače-
nia vyhradených parkovacích miest. 
Parkovacie miesta budú vyznačené 
podľa pasportu dopravného značenia 
parkovacích miest, to znamená, že 
budú označené vodorovným aj zvislým 
značením. Dopravné značenie bolo ur-
čené hlavným mestom SR Bratislavou 
so súhlasom Krajského dopravného 
inšpektorátu. Prosíme obyvateľov o po-
chopenie a strpenie počas realizácie 
obnovy značenia vyhradených parkova-
cích miest.
 (red.)
ETAPA	I.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

9. 5. 206

Slatinská 2 – 20, I. časť

Slatinská 2 – 20, II. časť + 22 - 26

Slatinská 28 - 36

10. 5. 2016

Stavbárska 2 - 4

Toplianska 2 - 10

Toplianska 14 - 22

11. 5. 2016

Toplianska 24 - 30

Toryská 2 - 18

Toryská 28 - 34

Toryská 36 - 46

12. 5. 2016
Toryská 9 - 21

Vážska 16 - 30

13. 5. 2016
Vážska 13 - 17

Vrbová 4

ETAPA	II.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

16. 5. 2016 Vrbová 8 - 10

17. 5. 2016

Žitavská 8 – 22, I. časť

Žitavská 8 - 22, II. časť

Žitavská 8 - 22, III. časť

Žitavská 8 - 22, IV. časť

18. 5. 2016

Bebravská 1 - 5

Bebravská 10 - 18

Bebravská 5 - 9

Bodvianska 1 - 15

19. 5. 2016 Bučinova 2 - 12

20. 5. 2016 Bučinova 14 - 16 - 18

ETAPA	III.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

23. 5. 2016

Čiernovodská 1 - 13

Čiernovodská 15 - 17

Dvojkrížna 2 - 6, I. časť

Dvojkrížna 2 - 6, II. časť

24. 5. 2016
Estónska 51 - 53

Čiližská 1 - 4 + 6 - 10

25. 5. 2016
Čiližská 16 - 28

Čiližská 38 - 40

26. 5. 2016

Hnilecká 1 - 7

Jedľová 1 - 8, I. časť

Jedľová 1 - 8, II. časť

27. 5. 2016 Kríková/D 18, I. časť

ETAPA	IV.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

30. 5. 2016 Kríková/D 18, II. časť

31. 5. 2016 Kríková 1 - 10, I. časť

ETAPA	IV.	(pokračovanie)

1. 6. 2016
Kríková 1 - 10, I./2. časť

Kríková 34

2. 6. 2016
Poľnohospodárska 20

Poľnohospodárska 22 - 26

3. 6. 2016 Poľnohospodárska 32 - 36

ETAPA	V.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

6. 6. 2016 Poľnohospodárska 49 - 51

7. 6. 2016 Poľnohospodárska/G

8. 6. 2016

Rajčianska 4, 8 - 16

Rajčianska 18 - 28

Rajčianska 32 - 46

9. 6. 2016 Rajecká 2 - 4 + 1

10. 6. 2016 Rajecká 16 - 20

ETAPA	VI.

Dátum Ulice/miesto	realizácie

13. 6. 2016 Rajecká 28 - 40

14. 6. 2016 Rajecká 1 - 7

15. 6. 2016 Rajecká 9 - 13

Horúca téma
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Stavanie mája vo Vrakuni
Stavanie mája je zvyk, ktorého korene 
siahajú hlboko do histórie a ktorý pôvod-
ne symbolizoval boj zimy s jarou a smrti 
so životom. Práve preto bolo po dedinách 
vidieť máje po odchode zimy. Neskôr zvyk 
pretrval, ale jeho 
význam sa zmenil. 
Máje stavali mláden-
ci svojim dievkam 
ako prejav obdivu 
a náklonnosti.
V mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa 
sa táto pekná tradí-
cia zachovala a dňa 
1. 5. 2016 sme máj 
postavili nielen pre 
všetky Vrakunčan-
ky, ale aj na počesť 
samotnej mestskej 
časti ako symbol jej 
vzrastu. Slávnosť 

sprevádzali tanečnice zo ZUŠ Adamante, 
ktoré nám zatancovali. Opäť sa spoločne 
stretneme pri slávnostnom zrútení mája 
dňa 31. 5. 2016 o 17.00 hodine.
 (red.)

KÚPTE SI 
KÚSOK BRATISLAVY

TATRA REAL 0904 123 000 www.podunajska-brana.sk
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Deň matiek po vrakunsky

Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých 
matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za ener-
giu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove 
detí. Väčšina krajín vrátane Európy, USA, 
Austrálie, Kanady a Indie oslavuje Deň 
matiek v druhú nedeľu v máji. Deň matiek 
sa oslavuje s nadšením vo viac ako 46 
krajinách po celom svete. Hoci oslavy Dňa 
matiek sa konajú po celom svete v rôznom 
čase, rovnaké sú pocity, s ktorými ľudia 

oslavujú tento sviatok. Inak to nemohlo byť 
ani vo Vrakuni a ako inak osláviť tento milý 
sviatok po vrakunsky, keď nie s najznámej-
šou,domácou“ Gizkou Oňovou. Pani Gizka 
opäť ukázala, že na dôchodok sa nechys-
tá. Zaspievala mnoho známych Repete 
„vypaľovačiek“, porozprávala vtipy a všetci 
odchádzali s krásnym zážitkom a dobrou 
náladou. Starosta Vrakune obdaroval kaž-
dú ženu červenou ružou a mladé talenty zo 
ZUŠ Adamante zahrali na klavíri. Sme radi, 
že Gizka je Vrakunčanka a tešíme sa na 
každé jej vystúpenie na „domácej pôde“.
 
 (red.)

Pravidelná spoločenská a ta-
nečná zábava pri hudbe 60. až 
90. rokov sa koná pravidelne 
každý prvý štvrtok v mesiaci 
v Objekte 221. Do tanečného 
kroku hrá hudobná skupina 
Charlie’s duo, ktorá má vo svo-
jom repertoári tanečné, ľudové, 
tematické a mnohé iné žánre. 
Dlho netrvalo a tanečná zábava 
si našla svojich návštevníkov. 

Každý prvý štvrtok v mesiaci 
sa stretáva cca 50 ľudí, ktorých 
von vylákala láska k tancu. MČ 
Bratislava-Vrakuňa sa aj takým-
to spôsobom snaží o znovuvy-
budovanie kultúrneho života, 
ktorý tu doteraz chýbal. Najbliž-
šia tanečná zábava sa bude ko-
nať 2. 6. 2016 v Objekte 221.

 (red.)

Inzercia

Vrakunská tanečná 
zábava si našla svojich 
priaznivcov
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Oznam pre členov Základnej 
organizácie JDS Bratislava-Vrakuňa

Oznamujeme všetkým našim 
členom, že od 15. februára 
2016 sa stretávame každý 
párny štvrtok o 15.00 hod. 
v priestoroch Jedálne pre dô-
chodcov na Bodvianskej ul. 
č. 4 v Bratislave.
Keďže mnohí z nás sú starí 
„PREŠPURÁCI“ a aj naši rodičia 
boli Bratislavčania, naše rodné 
mesto nám prirástlo k srdcu 
a jeho história je naším koníč-
kom. Bratislava ponúka veľa 
zaujímavých miest, pamätníkov, 
parkov a cintorínov. Naše aktivi-
ty sme zamerali na spomienky, 
spoznávanie minulosti a aj sú-
časnosti nášho mesta. Zatiaľ 

sme navštívili 21. 3. Ondrejský cintorín s odborným výkladom a 6. 4. 
Plynárenské múzeum. Zorganizovali sme aj besedu so spisovateľom Ju-
rajom Šebom, ktorý tiež pochádza z Bratislavy a aj jeho rodičia sú Brati-
slavčania. Spolu sme si zaspomínali na staré dobré časy v našom meste. 
Pán Šebo nám doniesol aj niektoré svoje knihy, ktoré zaznamenali neča-
kaný čitateľský úspech. Naše putovanie po Bratislave bude pokračovať 
18. 5. návštevou Vodárenského múzea a ostrova Sihoť.

 Výbor ZO JDS, Bratislava-Vrakuňa

Dňa 5. apríla 2016 sa v spoločenskej 
sále Miestneho úradu Bratislava-Vraku-
ňa konala výročná členská schôdza klu-
bu dôchodcov „Malý Dunaj“.
Na rokovanie prijali pozvanie aj poslanci 
mestského zastupiteľstva - pani Anna 
Murcinová a pán Marek Pospíchal, rovna-
ko aj pani Mgr. Iveta Pochlopeňová z od-
delenia sociálnych vecí MÚ. Pán starosta 
JUDr. Martin KURUC sa ospravedlnil pre 
neodkladné pracovné povinnosti.
Minulý rok 2015 zaznamenal klub viacero 
zmien. V mesiaci jún 2015 sa konala mi-
moriadna členská schôdza, ktorá po prijatí 
platného štatútu klubu schválila nové vede-
nie klubu, plán činnosti do konca roka 2015 
vrátane priorít a ďalšieho smerovania klubu.
Prítomní členovia klubu kladne hodno-
tili doterajšiu činnosť najmä v II. polroku 
2015, predovšetkým výlety do okolia 
Bratislavy, poznávací zájazd do Komárna, 
predvianočné trhy vo Viedni, ako aj rôzne 
spoločenské a kultúrne podujatia.
O ďalšej bohatej činnosti klubu sme už v mi-
nulosti priebežne informovali na stránkach 
Vrakunských novín. Podrobnejšia informá-
cia o činnosti klubu za rok 2015 bude uve-

rejnená na webovej stránke MÚ Vrakuňa.
Najväčšia pozornosť členov klubu v rámci 
diskusie bola venovaná problematike no-
vých priestorov pre stretávanie sa členov. 
Súčasné priestory – v detskej škôlke na 
Bodvianskej ulici sú nedostačujúce, nakoľ-
ko sa členská základňa v II. polroku 2015 
výrazne rozrástla a hlavne tieto priestory 
bude potrebné vrátiť malým škôlkarom, pre 
ktorých tieto priestory boli pôvodne určené.
Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám 
v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi 
MÚ vo Vrakuni na čele s pánom starostom 
podarí i tento problém doriešiť.
Všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek pričine-
ním zaslúžili na novom, úprimnom a kvalit-
nejšom formovaní činnosti klubu patrí srdeč-
né poďakovanie.
V závere výročnej členskej schôdze sa čle-
nom klubu prihovorili aj prítomní poslanci 
s prísľubom, že v rámci svojej činnosti budú 
sledovať dianie seniorov, spoločne pomáhať 
pri riešení problémov a potrieb všetkých se-
niorov MČ Vrakuňa.
  
 Ing. Mária Ličková, 
 predsedníčka klubu

Senior svet

V klube dôchodcov „Malý 
Dunaj“ hodnotili uplynulý rok

Už 12 rokov funguje vo Vrakuni nízkopra-
hové centrum MIXklub, ktoré pomáha 
predovšetkým deťom a ich rodinám zo 
smutne známeho Pentagonu. O pár ro-
kov neskôr sa k nemu pridal aj MIXáčik, 
teda centrum, ktoré je určené pre tých 
najmenších a ich rodičov. Oba sú projek-
tami Detského fondu Slovenskej republi-
ky, ktorý hľadá stále nové možnosti, ako 
systematicky riešiť dlhodobé problémy. 
Aj preto sme v apríli opäť vyšli do ulíc.

Obyvateľov Vrakune sme už druhýkrát pozvali 
do našej netradičnej Obývačky	na	ulici. Oko-
loidúcim sme ponúkali dobrú kávu a niečo 
pod zub a zároveň sme ich poprosili o pár mi-
nút ich vzácneho času. Veľmi dobre vieme, že 
ak chceme v tomto problematickom prostre-
dí zmysluplne pomáhať a naozaj niečo zme-
niť, musíme to robiť spolu. Práve preto sa ch-
ceme s našimi susedmi pravidelne rozprávať 
nielen o tom, čo ich trápi a ako by to tu chceli 
zmeniť, ale musíme im hovoriť aj o sebe, o na-
šej práci a o tom, aké prináša výsledky.
„Je  úplne  prirodzené,  že  ľudia,  ktorí  tu  žijú, 
nás  najskôr  musia  spoznať,  až  potom  nám 
môžu dôverovať a postupne nás prijať. A až 

keď pre nich nebudeme mať tú odstrašujúcu-
,pentagonskú  nálepku‘,  tak  potom  môžeme 
začať  spolupracovať  a  spolu  niečo  naozaj 
zmeniť,“ hovorí riaditeľka Detského fondu 
Slovenskej republiky Alena Kuišová.
Súčasťou našej Obývačky na ulici bola aj 
putovná výstava fotografií „Pentagon	Včera	
a	Dnes“, ktorá najlepšie ukazuje, aký veľký 
kus práce už máme za sebou a čo všetko sa 
nám tu doteraz podarilo zmeniť.
„Obyvateľom,  ktorí  sa  v  tom  čase  väčšinou 
vracali z práce domov, sme chceli porozprávať 
o tom, že aj v Pentagone sa dejú dobré veci. Že 
sa s láskou a obetavo venujeme deťom ulice 
a snažíme sa zmeniť ich životy. Uvedomili sme 
si,  že čím sme bližšie k Pentagonu,  tým boli 
okoloidúci nahnevanejší, nechceli sa pristaviť, 
doslova  odvracali  pohľady.  Zaujímavé  sú  aj 
veľmi extrémne názory, ktoré sme si vypoču-
li – buď to bolo veľké ocenenie našej dôleži-
tej  práce,  alebo,  naopak,  negatívne  reakcie 
posielajúce  všetkých  „do  plynu“,  či  dokonca 
želania,  aby  radšej  celý  Pentagon  vyletel  do 
vzduchu,“ opisuje nálady ľudí koordinátorka 
sociálnych projektov DF SR Barbora Brichtová.
Tohtoročnú Obývačku	na	ulici sme pripravili 
spolu s našimi priateľmi z občianskych zdru-

žení Prima a Odysseus, ktoré v tomto prostre-
dí tiež pôsobia a pomáhajú. Vďaka nim sa 
záujemcovia mohli veľa dozvedieť napríklad 
aj o práci s užívateľmi drog a dostali tiež od-
borné rady o tom, čo robiť a ako sa správať, 
keď napríklad nájdu použité ihly a injekčné 
striekačky, ale dostali aj informácie o bez-
pečnosti a ich zneškodňovaní… Táto dôležitá 
a zmysluplná akcia sa mohla uskutočniť tiež 
vďaka projektu Podpora a rast v MIXklube 
a MIXáčiku, ktorý bol podporený z Fondu pre 
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný 
z finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014. 
Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoloč-
nosti - Open Society Foundation.

 PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka
 Detský fond Slovenskej republiky

Boli ste v našej Obývačke na ulici?
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Listy z Charity Shopu
Veroniku sme spoznali vďaka facebookovej 
skupinke Pomoc pre mamičky v núdzi.
S touto mladou sympatickou maminou, rov-
nako, ako s väčšinou mamičiek v tejto skupi-
ne, sa život zahral nečakaným spôsobom. Na 
jednej strane ju obdaril dvomi krásnymi dcér-
kami, no na strane druhej sa o obe dievčatá 

stará sama. Otec akosi zabudol. Jedinou oporou im zostali starí rodičia.
Život v Revúcej im navyše komplikuje Veronikin zdravotný stav a problémy 
so skoliózou. Dievčatá však s problémami zápasia statočne a nevzdávajú 
sa. Raz sa predsa musí niečo zmeniť. Raz to celé prejde a zlo sa v dobro 
obráti. Raz.
Ale do vtedy zostávajú dni a týždne, keď treba z niečoho nakúpiť veci do 
školy, z niečoho zaplatiť účty, z niečoho žiť, z niečoho kúpiť oblečenie pre 
deti. Veď rastú ako z vody.
Naši dobrovoľníci sa aj tentoraz rozhodli skúsiť niečo zlepšiť. Pomôcť aspoň 
maličkosťou. Rozhodili sme siete a po pár osloveniach iných mamičiek sme 
nazbierali krásne vecičky pre päť- a šesťročné dievčatá. Prešli sme si zásoby 
nášho obchodíku a našli pár drobností pre maminu a jej pomocníkov – sta-
rých rodičov. Našu mini-zbierku sme odoslali v šestnásťkilovom balíku. Po-
moc nám ponúkli aj naši priatelia a pustili sme sa do vybavovania lekárske-
ho vyšetrenia Veronikiných zdravotných problémov v Bratislave. Oslovili sme 
známych a pre deti sme naplánovali trocha dovolenky v letných mesiacoch. 
A ak sa k nám pridáte, možno sa nám pre maminu v Revúcej podarí nájsť 
aj vhodné pracovné miesto. Jeden nikdy nevie, kam až dokáže dobro zájsť.
V živote sa nedá zmeniť všetko naraz. No ani nemusí zostať všetko nezme-
nené. V našom obchodíku robíme, čo vieme, aby sme pomohli, kde mô-
žeme. Aj vy sa môžete stať súčasťou príbehov ľudí, ktorým sme pomohli. 
Nákupom u nás spravíte radosť sebe i človeku v núdzi. Už teraz sa tešíme 
na vašu návštevu. Nájdete nás vo Vrakuni na Rajeckej 13.

 Váš Charity Shop tím
 www.charityshop.sk

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidel-
ne dočítate o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto 
rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa  je naozaj 
ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku: ktorá knižka vás 
v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasielajte 
na mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do pred-
metu správy, prosím, uveďte „Milujeme knižky“ alebo doruč-
te  vašu odpoveď na podateľňu Miestneho úradu Vrakuňa. 
Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia 
Vrakunských novín.

Odsúdený č. 3359. Štefan Kiripol-
ský – Juraj Hradský: Svedectvo Štefana 
Kiripolského - bývalého reportéra rádia Slobod-
ná Európa a politického väzňa o praktikách 
totalitného režimu v ČSSR v 50. až 80. rokoch 
20. storočia. V roku 1954 sa emigrant Kiripol-
ský stal obeťou politického únosu: KGB a ŠtB 
ho z Viedne uniesli späť do Československa. 

Nasledujúcich 15 rokov prežil v šiestich väzniciach a tomuto 
obdobiu venoval najväčšiu časť svojho rozprávania. Jeho sú-
časťou sú aj spomienky na prominentných spoluväzňov - gene-
rála Antona Rašlu, Gustáva Husáka či biskupa Pavla Gojdiča.
Hoci bol Štefan Kiripolský po roku 1989 rehabilitovaný, svoj 
príbeh sa až do konca života neodvážil zverejniť. Doslov napí-
sal Anton Srholec.

Talent pána Ripleyho - Patricia 
High smith: Patricia Highsmith sa radí me-
dzi výrazné osobnosti americkej literatúry. Lite-
rárna kritika autorku častokrát nazýva zakla-
dateľkou moderného psychologického trileru 
a román Talent pána Ripleyho považuje za jed-
nu z najlepších kníh 20. storočia. Tom Ripley 
je bystrý a charizmatický mladý muž, ktorý pra-

cuje ako poslíček a klavirista. Zvláštnou zhodou okolností sa 
zoznámi s bohatým továrnikom Herbertom Greenleafom a ten 
ho požiada, aby presvedčil jeho syna Dickieho, nech sa vráti 
do rodinného podniku. Tom mladíka nájde, spriatelí sa s ním 
aj s jeho priateľkou Marge a spoločne si užívajú bezstarostný 
život v Taliansku. Po čase má Dickie pocit, že Tom ho začína 
nudiť, a rozhodne sa Ripleyho zbaviť.

Strach z päťdesiatky – Erica Jong: 
Po básňach a románoch, z ktorých Strach z lie-
tania bol preložený aj do slovenčiny, napísala 
americká spisovateľka Erica Jong okolo svojej 
päťdesiatky akúsi bilanciu či memoáre. Opisuje 
v nich príchod prarodičov do USA, svoje detstvo 
v New Yorku, obdobie štúdií, búrlivé 60. a 70. 
roky, rozumnejšie 80. a 90. roky až po svoje ab-

rahámoviny. Okrem súkromného, ba priam intímneho života sa 
autorka vtipne a originálne zamýšľa nad materstvom, preme-
nami úlohy ženy v americkej spoločnosti, manželstvom a part-
nerstvom až po aj dnes veľmi aktuálny kult mladosti a popiera-
nie starnutia. A navyše zabŕdne aj do dejín americkej literatúry.

 SLOVART

Špenátová nátierka

Príprava trvá 20 min.

Potrebujeme:
•  500 g  mrazeného  špenátové-

ho pretlaku
•  1 malú fľašu Majolky
•  10 strúčikov cesnaku
•  1 čajovú lyžičku Vegety
•  soľ, korenie

Postup:
Špenátový pretlak rozmrazíme, 
vložíme ho do sitka a naberač-
kou vytlačíme z neho vodu.
Preložíme ho do misky, pridá-
me všetky ingrediencie a vy-
miešame.
Dobrá	rada:
Nátierka výborne chutí na ze-
miakových plackách, hrian-
kach, k studeným misám a pe-
čenému mäsu.

Varíme s Gizkou

Senior svet
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Dievčatá zo SSG „zlato“ obhájili
4. mája 2016 sa uskutočnil 5. ročník Majstrovstiev Slovenska 
stredných a základných škôl v golfe. Organizátorom podujatia bolo 
Súkromné gymnázium Vážska z mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
v zastúpení pánom riaditeľom Pavlom Spišiakom za podpory MÚ 
Skalica a Slovenskej golfovej asociácie. Turnaj sa uskutočnil v nád-
hernom golfovom areáli Golf Resort v Skalici.
Do turnaja sa zapojilo 12 súťažných družstiev a vyše 40 mladých 
golfistov od západného až po východné Slovensko. To, že išlo 
o dobrých a vyrovnaných hráčov, svedčia aj minimálne bodové 
rozdiely medzi jednotlivými umiestneniami. Víťaz však môže byť 

len jeden a tým sa stali práve dievčatá nášho gymnázia, ktoré sa 
umiestnili na prvom mieste v súťaži družstiev, ktoré tvorili Lea Kli-
mentová, Michaela Patzeltová a Oľga Prachářová a za jednotlivcov 
v kategórii dievčat sa na prvom mieste umiestnila Lea Klimentová. 
Aj na ďalších miestach sa umiestnili naši žiaci – Miška Patzeltová 
a Marek Patzelt. Súťaž bola náročná hlavne kvôli nepriaznivým po-
veternostným podmienkam a mokrému terénu. Organizátori však 
aj tento rok zvládli prípravu tohto náročného podujatia výborne 
a hráči svojimi výbornými výkonmi nadchli všetkých prítomných.
 Súkromné gymnázium Vážska

Malí Vrakunčania

Dňa 5. apríla 2016 sa na ZŠ Borodáčo-
va konalo okresné	 kolo	 matematickej	
olympiády	 pre	 šiesty,	 siedmy	 a	 ôsmy	
ročník. Zo ZŠ Rajčianska sa zúčastnili 
žiaci, ktorí úspešne riešili domáce kolo 
matematickej olympiády. Popasovali sa 
s náročnými úlohami počas dvoch hodín. 
V okrese Bratislava II bolo spomedzi 77 
šikovných šiestakov úspešných päťde-

siatosem žiakov. Až 
štyria šiestaci boli zo 
ZŠ Rajčianska úspeš-
ní riešitelia – Roland 
Vízner, Lukáš Droz-
dík, Martina Ilavská 
a Samuel Lenický 
(žiaci matematickej 
6. C triedy). Veľký 
úspech zaznamenala 
Marianka	 Jančušová 
z 8. B. Z plného poč-
tu 18 bodov získala 
sedemnásť bodov 
a umiestnila sa na 

druhom	mieste	v	okrese	v	kategórii	Z8 
(ôsmakov). Z 33 zúčastnených žiakov sa 
nedala zahanbiť ani gymnazistami a jej 
výsledky boli porovnateľné so žiakmi ru-
žinovských gymnázií. Kompletné výsledky 
matematickej olympiády nájdete na www.
cvckuliskova.sk.
Talentovaným žiakom sa na našej škole 
venujeme a podporujeme ich aj v súťa-

žiach. Aj tento rok sa naši žiaci zapojili 
do matematicko-vytrvalostnej súťaže 
PIKOPRETEK a dňa 21. apríla 2016 si 
zmerali sily so žiakmi bratislavských škôl 
na Železnej studničke. Zo ZŠ Rajčianska 
sme vyslali štyri štvorčlenné družstvá 
(žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka). Naši žiaci 
sa vždy umiestnili v prvej tretine súťažia-
cich. Najviac sa darilo šiestakom, ktorí sa 
umiestnili na prekrásnom 7.	mieste	spo-
medzi	 32	 súťažných	 tímov. Aj piataci, 
ktorí sa tejto súťaže zúčastnili prvýkrát, 
sa nedali zahanbiť a obsadili pekné 9. 
miesto. Výsledky Pikopreteku 2016 sú na 
stránke: www.p-mat.sk/pikopretek-2016-
vysledky/. Všetkým súťažiacim blahoželá-
me a prajeme im aj naďalej presnosť pri 
počítaní a radosť zo správne vyriešených 
úloh. Ďakujeme za dôstojnú reprezentá-
ciu našej školy.

 PaedDr. Tatiana Mičáňová
 ZŠ Rajčianska

Opäť sme v matematických 
súťažiach zabojovali
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Slávnostné otvorenie ekoučebne na Žitavskej

FOTOSÚŤAŽ ku Dňu Zeme „Takto to nechceme!“
Malí Vrakunčania

Deti zo súkromnej škôlky Vrakuňá-
čik absolvujú v týchto dňoch „týždeň 
zdravia“, počas ktorého ich navštívi 
logopéd, pani zubárka, pani fyziote-
rapeutka, očná lekárka a lekári z Ne-
mocnice u medvedíka. Títo odborníci 
v rámci prevencie detičky vyšetria 
a v prípade potreby navrhnú rodičom 
ďalšiu návštevu ambulancie. Mladí 
medici z Nemocnice u medvedíka pri-
šli za deťmi v bielych plášťoch s cie-
ľom zbaviť ich strachu z lekára, čo je 
aj hlavný cieľ tohto projektu. A tak sa 
nám škôlka premenila na nemocnicu 

s rôznymi oddeleniami – chirurgia, inter-
né, zubné a ORL oddelenie. Pacientami 
boli plyšové hračky, ktorým deti spolu 
s medikmi diagnostikovali ochorenie ale-
bo zranenie. Pri ošetrovaní si mali deti 
možnosť vyskúšať naozajstné lekárske 
pomôcky, popočúvať hrudník, dať obväz, 
používali plášte, rúška, rukavice, striekač-
ky, náplasti. Deti takto zistili, že sa náv-
števy u lekára nemusia báť a že lekár nie 
je nepriateľ, ale naopak – kamarát, ktorý 
chce pomôcť vyriešiť ich boliestky.

 Ing. Lucia Brandstetter

21. apríla 2016 sme na ZŠ Žitavská 
slávnostne otvorili ekoučebňu. Členovia 
kolégia Zelenej školy najskôr prezento-
vali rôznorodosť aktivít, ktoré priebežne 
vykonávajú. Zelená škola je medziná-
rodný environmentálny program, do kto-
rého je naša škola zapojená už tretí rok.
Na slávnostnom prestrihnutí pásky sa 
podieľali pozvaní hostia: vedúca odbo-
ru školstva, kultúry, športu a sociálnych 
vecí Miestneho úradu Bratislava-Vra-
kuňa Magdaléna Bartáková, za Radu 
školy jej predseda Radoslav Matejov, 
regionálna koordinátorka tímu Zelenej 
školy pre Bratislavu Jana Martinová, člen-
ka Rady školy Monika Mayerová a mode-
rátorka Adela Banášová. Po vyhodnotení 
fotosúťaže, ktoré moderovala Adela Ba-
nášová, hostia sadili pripravené ovocné 

dreviny – ríbezle a egreše. Ďalším bodom 
programu bola autogramiáda a nekonečné 
fotenie. Pozvanie prijali aj naši bývalí žiaci, 
ktorí stáli pri zrode kolégia.
Otvorenie ekoučebne bolo naplánované na 

deň 21. apríl – symbolicky ku Dňu Zeme 
a ako súčasť aktivít usporiadaných pri 
príležitosti Dní zelených škôl.
Od zúčastnených sme dostali pochvalu 
a uznanie za nezvyčajné, nápadité, rôz-
norodé a tvorivé priestory v školskej zá-
hrade, ktorá je situovaná hneď pri dre-
venom altánku. Súčasťou ekoučebne 
je aj knižná búdka, hmyzí hotel, lavičky 
z drevených paliet, 3 informačné turis-
tické tabule, kvetináčové stromy, vode 
odolná tabuľa na písanie, fóliovník, skal-
ka, „bylinkáreň“, 2-metrová pavučina 
a drevená zvonkohra.

V tejto oáze pokoja sa deti môžu vzdelávať 
na všetkých vyučovacích predmetoch.

 Mgr. Katarína Krajčovičová
  ZŠ Žitavská

Kolégium Zelenej školy na Žitavskej 
vyhlásilo ku Dňu Zeme FOTOSÚŤAŽ 
na tému „Takto to nechceme!“.
V stanovenom termíne deti posie-
lali fotografie, ktoré urobili hlavne 
v okolí svojho bydliska a blízko Bra-
tislavy. Poukázali na to, ako človek 
škodí prírode a nakoniec aj sám 
sebe. Fotili nelegálne skládky odpa-
du, znečistený potok, jazero, výrub 
lesa, znečistené ovzdušie autami, 
výstavbu továrne, sídliska, cesty…
Do súťaže sa zapojilo 12 žiakov 
školy. Urobili sme výstavu, ktorú 
tvorilo 37 fotografií. Každý žiak ško-

ly mohol hlasovať a zvoliť si 2 foto-
grafie, ktoré najlepšie vystihli danú 
problematiku. Prvé miesto získala 
Simonka Kaiserová z I. B triedy, 
druhé miesto Petra Boháčová a tre-
tie miesto Anastasia Iakovleva, obi-
dve žiačky VI. B triedy.
Výsledky vyhlásila moderátorka 
Adela Banášová, ktorá prijala naše 
pozvanie na slávnostné otvorenie 
ekoučebne a vyhodnotenie fotosú-
ťaže bolo jeho súčasťou.

 Mgr. Katarína Krajčovičová
 Základná škola Žitavská

Týždeň zdravia vo Vrakuňáčiku
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uvádza	detské	divadelné	predstavenie

Rytier	Bajaja

v	spoločenskej	sále	v,Objekte	221“

na	Poľnohospodárskej	ul.	27/B

Dňa	21.	5.	o	10:30	hod.
Vstupné	pre	dieťa:	2	€

uvádza	detské	divadelné	predstavenie

v	spoločenskej	sále	v,Objekte	221“

na	Poľnohospodárskej	ul.	27/B

Dňa	18.	6.	o	10:30	hod.
Vstupné	pre	dieťa:	2	€

Čo a kedy
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21.	5.	2016	o	10:30	hod.:	 pravidelné	divadielko	pre	deti	v	Objekte	221
31.5.	2016	o	17:00	hod.:	 Slávnostne	zrútenie	Mája
2.	6.	2016	o	17:00	hod.:	 Vrakunská	tanečná	zábava	v	Objekte	221
4.	6.	2016	o	14:00	hod.:	 Deň	detí	vo	vrakunskom	lesoparku
23.	6.	2016	o	9:00	hod.:	 kráľ	detských	čitateľov	v	knižnici
30.	6.	2016		 	 Posedenie	pre	jubilantov	(len	pre	pozvaných)

Program jún


