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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

dovolím si popriať nám všetkým Vrakunčanom úspešný rok 2016. 
Viem, o čom hovorím. Rok 2016 bude pre Vrakuňu lepším ako rok 
2015. Verím tomu, som optimista. Minulý rok sme skončili s prebyt-
kom hospodárenia -  úsporou, ktorá nám v roku 2016 veľmi pomôže.
Áno, je korektné si priznať, že máme na výber naozaj širokú škálu ob-
lastí, kam je nevyhnutné viac investovať. Sami dobre viete, koľko „sa 
investovalo“ za ostatných 20 rokov do ciest, ihrísk či napríklad do opra-
vy chodníkov. Áno, máte pravdu, niekedy vôbec nič. My sme sa však 
celý minulý rok prikrývali takou perinou, na akú máme, a preto sme 
v pluse.
Tento rok bude v znamení koncepčných zmien. Otvorili sme parkova-
ciu politiku. Máme nekoncepčne umiestnené, nepremyslené, chaotic-
ky navrhnuté a v mnohých prípadoch aj nelegálne parkovacie miesta. 
Koncepčnosť si predstavujem tak, že všetko, čo z parkovného vyberie-
me, použijeme naspäť na skvalitnenie parkovania. Budeme inštalovať 

chýbajúce značky, pretierať vyblednuté čiary a odstránime nelegálne parkovacie miesta. 
Prirodzene, keď sme pri doprave, ponúka sa otázka, čo cesty? Nieže by Bratislava mala cesty v dobrom 
stave, ale aj v tomto smere sme na tom ešte o kus horšie ako zvyšok mesta. Preto budeme prvýkrát po 
dlhej dobe naozaj intenzívne opravovať, ale aj budovať nové cesty.
A aby sme tému doprava mohli aspoň sčasti uzavrieť, vo februári by sme mali, podľa vyjadrenia kompetent-
ných, dostať stavebné povolenie na novú dočasnú vlakovú zastávku vo Vrakuni. Po ročnej tvrdej a konzis-
tentnej práci si toto Vrakuňa zaslúži! Ihneď, ako to bude možné, sa do toho pustíme. 
Rok 2016 bude tiež v znamení budovania ďalších ihrísk a posilnenia komunitných akcií. Lesopark sa ukázal 
ako miesto, ktoré dokáže spojiť komunitu športovcov a mladé rodinky a ja mám z tohto miesta úprimnú 
radosť. 
Ako som už povedal, Vrakuňu čakajú lepšie časy. Určite sme ešte ďaleko od mojej predstavy, ako by mali 
veci fungovať, ale odrazili sme sa od dna. 
Noviny, ktoré držíte v rukách majú o 4 strany viac, ako mali doteraz. Tento rozsah zachováme po celý rok 
2016. Dovolím si vás na záver upozorniť na reportáž z troch okrúhlych stolov, kde sme s vami – obyvateľ-
mi, odborníkmi či politikmi diskutovali na tri, pre Vrakuňu kľúčové témy. Príjemné čítanie a pekný deň vám 
prajem. 

váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Parkovanie vo Vrakuni 
Nárastom individuálnej automobilovej 
dopravy dochádza k absencii regulácie 
statickej dopravy, čo súčasne spôsobuje 
zmeny dopravného správania sa vodičov 
a nedostatok parkovacích miest v celej 
Bratislave. Jednou z celomestských prio-
rít je riešenie parkovacej politiky v hlav-
nom meste. V súčasnom období prebie-
ha pripomienkové konanie k parkovacej 
politike mesta na úrovní mestských častí, 
s cieľom schváliť parkovaciu politiku plat-
nú v celom hlavnom meste.    
Nové zásady pre vydávanie povolenia na vy-
hradenie parkovacieho miesta v mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa schválili miestni 
poslanci na miestnom zastupiteľstve dňa 
8. 12. 2015, na základe ich predloženia 
komisiou pre prípravu parkovacej politiky, 
ktorá bola zložená z poslancov MZ.   
Aby sme pripravili dobrú parkovaciu po-

litiku, museli sme sa popasovať s naj-
väčšími problémami:
1. s legalizáciou doterajších vyhrade-

ných parkovacích miest,
2. s presným určením oprávnenia drži-

teľa preukazu s ŤZP,
3. s presným vymedzením možnosti 

vyhradene parkovať len s trvalým 
pobytom vo Vrakuni.

Dopravné značenia na vyhradené par-
kovacie miesta neboli v minulom období 
odsúhlasené dopravným inšpektorátom 
a hl. mestom SR Bratislava. V priebe-
hu roka 2015 boli vytvorené parkovacie 
miesta zmapované v teréne a odkontrolo-
vané so stavom evidencie na Miestnom 
úrade MČ Bratislava-Vrakuňa. Tento pro-
jekt bol odsúhlasený príslušnými orgánmi 
a následne hlavným mestom Bratislava. 
Nie všetky predtým vyhradené parkova-

cie miesta spĺňali požiadavky bezpečnos-
ti cestnej premávky. Z tohto dôvodu boli 
niektoré predtým vyhradené parkovacie 
miesta zrušené. Vydávanie povolenia 
na parkovanie držiteľom preukazu s ŤZP 
bolo prehodnocované podľa súčasných 
platných legislatívnych noriem. 
Pri prideľovaní vyhradených parkovacích 
miest v roku 2016 mestská časť pristúpi 
k obnove vodorovného a zvislého doprav-
ného značenia v súlade so štatútom hl. 
mesta Bratislavy, podľa ktorého použitie 
dopravných značiek na miestnych komu-
nikáciách I. až IV. triedy a účelových ko-
munikáciách určuje hlavné mesto. 
Zvýšené finančné prostriedky z prideľo-
vania vyhradených miest mestská časť 
použije výhradne na obnovu týchto miest 
a opravu komunikácií.
 (red.)

Upozornenie
220 žiadostí na vyhradené par-
kovacie miesta z celkového 
počtu 862 bolo podaných po ter-
míne stanovenom v zásadách 
pre vydávanie povolenia na vy-
hradenie parkovacieho miesta, 
platných pre rok 2015. Termín 
podania žiadosti bol do dňa 31. 
10. 2015. Komisia pre prípra-
vu parkovacej politiky zložená 
z poslancov miestneho zastupi-
teľstva rozhodla vyhovieť žiados-
tiam podaným po termíne. 
Dňa 8. 12. 2015 boli schválené 
nové zásady pre vydávanie povo-
lenia na vyhradenie parkovacie-
ho miesta, platné pre rok 2016. 
Termín na podanie žiadostí na 
predĺženie vyhradeného parko-
vacieho miesta na rok 2017 je 
tiež 31. 10. 2016. Vážení užíva-
telia parkovacích miest, dovoľu-
jeme si vás týmto upozorniť, že 
každá žiadosť podaná po tomto 
termíne bude riešená v nadväz-
nosti na záujem ďalších občanov 
o tieto konkrétne vyhradené pa-
kovacie miesta, to znamená, že 
miesto bude ponúknuté ďalšie-
mu záujemcovi v poradovníku. 

 (red.)

Skrátený interval 

autobusu č. 67 

a 87

Dopravný podnik Bratislava 
zaujal stanovisko na požia-
davku MČ Bratislava-Vrakuňa 
na zavedenie autobusovej 
linky č. 78 cez dni pracovné-
ho pokoja. Stanovisko k tejto 
požiadavke bolo zamietavé, 
ale DPB zobral do úvahy pre-
ťaženie autobusových liniek 
cez víkend a schválil skrátený 
interval autobusových liniek 
č. 67 a 87 zo súčasných 30 
minút na interval 20 minút, 
čo zároveň zlepší aj následný 
interval v časti Vrakune (Hrad-
ská cesta) z 15 minút na 10 
minút. Uvedená zmena bola 
prerokovaná v rámci komisie 
dopravy a informačných sys-
témov, kde z piatich alternatív 
bola odporučená práve táto, 
ktorá bude zrealizovaná. Verí-
me, že aj toto malé zlepšenie 
prinesie obyvateľom mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa lep-
šiu dopravnú obslužnosť.

 (red.)

Zápis detí

Milí rodičia, od 1. septembra 2015 nadobudla účin-
nosť novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), v ktorej sa zmenil ter-
mín konania zápisu detí na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla, 
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
V zmysle VZN č. 6/2015 zo dňa 8. 12. 2015 ozna-
mujeme, že zápis detí do základných škôl bude 8. 
a 9. apríla 2016. V nadväznosti na termín zápisu 
základných škôl podávanie žiadostí o prijatie detí 
do materských škôl bude 11. - 15. apríla 2016.
 (red.)

Oznam

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre 
štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického 
zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, 
výške a vývoji príjmov fyz. osôb v rôznych typoch 
domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. feb-
ruára do 30. apríla 2016. V tomto období vybrané 
domácnosti aj v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, 
ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach 
osobitných poverením. Všetky informácie a názory, 
ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použité výlučne na šta-
tistické účely.

 (red.)
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Otázky pre poslancov

Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa dve nasledovné otázky, ktoré nadväzujú na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva zo dňa 8. 12. 2015.
1. Miestne zastupiteľstvo prijalo nové zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta, ako bude z týchto 

noviniek profitovať občan?
2. Na miestnom zastupiteľstve ste sa venovali téme cestných komunikácií a stavu komunikácií, ktoré sú zanedbané, miestne 

zastupiteľstvo schválilo možné riešenie, myslíte si, že budú prospešné pre Vrakuňu? Čo by ste chceli ešte v tejto problema-
tike urobiť? 

Bc. Michal Behúň
V prvom rade musíme „upratať“ evidenciu 
parkovacích miest a prerozdeliť neaktuálne 
miesta s tým, aby sa to dalo pravidelne pre-
hodnocovať. Malo by z toho vyjsť viac miest 
pre občanov Vrakune a hlavne dať do toho 
väčšiu transparentnosť.
Téma cestnej komunikácie je veľmi dôleži-
tá a treba jej dať nejaký systém a pravidel-
nosť. Máme tu prvú správu, ktorá zmapovala 
stav cestnej komunikácie vo Vrakuni. Toto je 
len začiatok, je potrebné, aby opravy a údrž-
ba ciest mali svoje miesto, postupy a hlavne 
financie.

Ing. Tomáš Galo
Prvou podstatnou zmenou je, že sme uzne-
sením zaviazali MÚ, aby všetky prostriedky 
získané z prenájmu vyhradených parkovacích 
miest boli použité na bežnú údržbu komuniká-
cií, vodorovné a zvislé dopravné značenie par-
kovacích miest vrátane projektovej dokumen-
tácie. Druhou zmenou je, že celkový počet 
vyhradených miest na najexponovanejších 
uliciach klesne, bude môcť byť max. do 50 %.
Dôležité je, že bol systémovo zmapovaný 
a ohodnotený stav všetkých komunikácií vo 
Vrakuni, pričom bez ohľadu na to, kde sa 
dané komunikácie nachádzajú, určili sa tie, 
ktoré sú v najhoršom stave a majú sa riešiť 
ako prvé. Teraz už len zostáva nájsť možnosti 
na čo najrýchlejšiu realizáciu rekonštrukcií.

Ing. Ladislav Kugler
Počet žiadateľov o pridelenie parkovacieho 
miesta na niektorých uliciach prevyšuje po-
čet park. miest na pridelenie. Nové zásady 
umožňujú vydať povolenie na vyhradené par-
kovacie miesto napr. len fyzickým, resp. práv-
nickým osobám, ktoré majú vo Vrakuni trvalé 
bydlisko, resp. sídlo. Táto novinka uprednost-
ňuje Vrakunčanov v parkovaní.   
V pláne výstavby nových, resp. rekonštrukcie 
starých komunikácií, ktorý bol schválený MZ, 
bolo zohľadnené, že majetkovoprávny stav 
niektorých komunikácií neumožňuje okamži-
tú rekonštrukciu alebo výstavbu. Preto sme 
požiadali starostu, aby zabezpečil majetkovo-
právne usporiadanie pozemkov pod komuni-
káciami a hľadal finančné zdroje na realizáciu. 

Ing. Anna Murcinová
Poslanci sa snažili o spravodlivejšie prideľo-
vanie parkovacích miest. Profitovať by z toho 
mal ten občan, ktorý postupuje podľa vyda-
ných zásad a nesnaží sa ich „podliezať, pre-
liezať alebo obchádzať“, ale ich bude dodržia-
vať. Týmto sa ešte naša práca s parkovaním 
neskončila. Chceli by sme rozšíriť existujúci 
počet parkovacích miest a radi prijmeme 
nové nápady aj od občanov.
Stav komunikácií v našej mestskej časti je 
dlhodobo zlý. Už viackrát bola táto téma otvo-
rená, trápi všetkých občanov. Na poslednom 
zasadnutí sme prijali určité návrhy, ale s ko-
nečnou platnosťou budú uzavreté až na ďal-
šom zastupiteľstve, verím, že k spokojnosti 
nás všetkých. 

Ing. Michal Hrapko
Vďaka novým zásadám by malo byť uspoko-
jených viac Vrakunčanov. Parkovacie miesto 
totiž môže získať už len občan s trvalým poby-
tom. Ak miesto nie je k dispozícii, môže občan 
prijať aj miesto v inej lokalite Vrakune. Novin-
kou je, že žiadať môžu aj zdravotne postihnutí 
bez auta, ak má auto člen ich domácnosti.
Miestny úrad pripravil analýzu pozemných ko-
munikácií a MZ schválilo plán prípravy projek-
tovej dokumentácie pre ich opravu a investí-
cie. Naším cieľom bude ďalej hľadať financie 
na realizáciu opráv a investícií podľa priprave-
ných projektov. Je to konečne krok vpred ku 
kvalitnejším a bezpečnejším cestám, ktoré 
Vrakuňa potrebuje.

Ing. Ľubomír Czaja
Súčasný stav vyhradených parkovacích miest 
je dosť nezrozumiteľný. Mojou predstavou je, 
aby mestská časť zabezpečila jasne ozna-
čené parkovacie miesta, ktoré sú vyhrade-
né a aby sa dali identifikovať tie, kde sa dá 
parkovať voľne. Tiež očakávam, že mestská 
časť informácie o vyhradených parkovacích 
miestach zverejní na webe.
Prvý raz v histórii MČ na decembrovom zastu-
piteľstve bol predložený materiál, ktorý doká-
zal popísať stav ciest v správe MČ Vrakuňa. 
Je to prvý krok k zavedeniu profesionálneho 
prístupu spravovania majetku. Teraz je po-
trebné zaviesť jasný spôsob obnovy, opráv 
a pravidelných opakovaných kontrol technic-
kého stavu.

PhDr. Stanislav Bruna
Pozitívom je, že vedenie MČ má záujem budo-
vať nové parkovacie miesta a naplno obsadiť 
vyhradené kapacity platiacimi miestami. Zá-
sady stále zvýhodňujú tých, ktorí majú svoje 
miesto už 10 rokov a žiaľ neriešia žiadosti, 
ktoré neúspešne ležia na úrade už roky. Týka 
sa to ulíc, kde je vyšší dopyt ako kapacita. 
S týmto jednoznačne nesúhlasím. 
Cieľom je komplexne opraviť  poškodené 
komunikácie v správe MČ. Pri súčasných 
úrokoch je financovanie opravy formou úveru 
veľmi výhodné. Čoskoro splatí MČ starý úver 
a bude v kondícii čerpať nový. Komplexnou 
opravou ciest získa občan okamžitý efekt 
a vyhneme sa tak každoročnému plátaniu 
dier, ktoré je nedostatočné.

Ing. Oľga Kubalíková
Parkovacia politika sa momentálne len ak-
tualizovala. Zamerali sme sa na transparent-
nosť. Zvýšením poplatku dostaneme viac 
peňazí, ktorými vyriešime označenie miest, 
zlegalizovanie parkovacích miest, zabezpečí-
me bežnú údržbu a dopravné značenie.
Vzhľadom na to, že sa roky opravy ciest ne-
riešili koncepčne, bolo treba skutočné zma-
povanie vlastníkov ciest, stav a pripraviť plán 
celkovej opravy. Danej problematike sa bude-
me na MZ venovať vo februári. Predmetom 
bude dlhodobý investičný úver na realizáciu 
rekonštrukcie a výstavby miestnych komuni-
kácií, ktorý rozhodne podporím. 

Mgr. art. Jana Némethová
Novými zásadami sme sa pokúsili pretriediť par-
kovacie miesta vydávané na preukazy ZŤP, ktoré 
boli v niektorých prípadoch zneužívané a pod-
mienky sa sprísnili. Pretriedilo sa prenajímanie 
miest prostredníctvom prenajatých bytov. V bu-
dúcnosti je nevyhnutné nájsť kapacitu v hľadaní 
legislatívneho riešenia ohľadne parkovania áut, 
ktoré nemajú bratislavské ŠPZ, zatiaľ zväzuje 
ruky platná legislatíva.
Myslím si, že práve riešenie prijaté na MZ bolo to 
najlepšie v situácii, v akej sa MČ Vrakuňa nachá-
dza. V budúcnosti je znova ale nevyhnutné hľadať 
zdroje nové na pravidelnú údržbu a opravu komu-
nikácií, i v hľadaní legislatívnych riešení spolupo-
dieľajúcej sa skupiny tzv. tranzitných vodičov, kto-
rých cez naše komunikácie neprechádza málo. 
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Bc. Marek Pospíchal
Priamo by som to nepomenoval novými zá-
sadami alebo zmenami. Vzhľadom na to, že 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje 
parkovaciu politiku pre celú Bratislavu, bolo 
by zbytočné a hlavne zmätočné v tomto ob-
dobí radikálne meniť parkovaciu politiku. 
V tomto období sme sa skôr zamerali na 
transparentné vydávanie povolení, aby sa 
predišlo situáciám z minulosti, keď sa zne-
užívali procesné chyby. Teraz nám hlavne išlo 
o to, aby prostriedky získané za povolenia 
k parkovaniu boli účelovo viazané na bežnú 
údržbu ciest a dopravné značenie parkova-
cích miest. Ďalším podnetom je identifikácia 
a následne dobudovanie nových parkovacích 
miest vo Vrakuni.

Mgr. Pavol Prikryl
Nie je to tak dávno, keď dal ktosi príkaz na-
maľovať pred obytnými domami „parkovacie“ 
čiary aj s číslami, ktoré však k ničomu neza-
väzujú, zato spôsobujú značný chaos. Identi-
fikácia platených parkovacích miest musí byť 
jasná pre každého. Schválené zásady by mali 
túto chaotickú situáciu odstrániť.
Predložený materiál bol potrebný, komplexne 
popísal stav ciest v správe našej mestskej 
časti. Bol to však len prvý krok, ďalšie by 
mali nasledovať v podobe nájdenia spôsobu 
rekonštrukcie. Aj keď Vrakuňa nemá peňazí 
nazvyš, nie som veľmi za parciálne riešenia, 
pretože obnova ciest sa zmení na nekonečný 
príbeh sprevádzaný nespokojnosťou.

Ing. Zuzana Schwartzová
Každý občan Vrakune i po letmom preštudo-
vaní daného materiálu získa podrobný pre-
hľad skutkového stavu parkovacích miest, 
možnosti vytvorenia nových vyhradených 
park. miest alebo možnosť parkovať na iných, 
ešte nenaplnených uliciach. Oproti doteraj-
ším zásadám sa preklasifikovala kategória 
občanov s ŤZP. Finančné prostriedky získané 
z týchto prenájmov budú použité na údržbu 
a dopravné značenie park. miest.
Už v minulom volebnom období sme vytvorili 
poradie najviac zničených ciest a ich postup-
ných opráv z rozpočtu. Teraz sme mali rovna-
kú voľbu a požiadali sme aj o bankový úver na 
financovanie tejto oblasti.

Ing. Juraj Štubniak
Parkovanie je komplexný problém, ktorý sa 
nedá vyriešiť tak, aby bol každý spokojný. 
Toto VZN sa bude ďalej vyvíjať a do veľkej 
miery bude závisieť aj od toho, čo schvália 
na „meste“. Mne osobne je ľúto, že komisia 
nevenovala pozornosť môjmu návrhu na zria-
denie krátkodobých parkovacích miest, ktoré 
by boli určené na naloženie a vyloženie detí, 
nákupu a pod. Občania majú do leta čas na 
to, aby dávali svoje návrhy na pozmenenie to-
hoto VZN.
Odmietam ďalšie zadlžovanie MČ za účelom 
výstavby nových a opravy starých ciest. Bu-
dem presadzovať, aby sa prostriedky získané 
z poplatkov za parkovanie premietli do zdro-
jov na opravu ciest.

Ing. Milan Šindler
MZ prijalo nové zásady pre vydávanie povo-
lenia na vyhradenie parkovacieho miesta, 
ako bude z týchto noviniek profitovať občan? 
Nove zásady parkovania sme prijali na pod-
net Bratislavy a starostu s úmyslom harmo-
nizovať zásady politiky v celom meste. Naši 
občania budú po ukončení zmien vedieť, kde 
sú vyhradené parkovacie miesta, kto ich vyu-
žíva a všetci ich budú mať za rovnakých pod-
mienok, čo doposiaľ tak nebolo. 
Po oprávnenej kritike občanov z týchto ulíc je 
našou povinnosťou tieto pochybenia staveb-
ného úradu postupne naprávať.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Všetky parkovacie miesta, ktoré sú skutočne 
vyhradené, budú nanovo označené, teda nebu-
dú pochybnosti o tom, či je parkovacie miesto 
vyhradené, alebo či na ňom môžem zaparko-
vať. Z 2407 park. miest vo Vrakuni je vyhra-
dených 36 %. Na niektorých uliciach je však 
podiel vyhradených na úrovni 50 %, občanom 
z týchto problematických ulíc MÚ v prípade 
záujmu ponúkne vyhradené miesto v blízkosti 
ich bydliska. Tam, kde je to priestorovo možné, 
vzniknú nové parkovacie miesta. 
Každý rok budeme rekonštruovať aspoň jednu 
z ulíc, ktoré sú v zlom stave. Takýmto spôso-
bom by však rekonštrukcia trvala veľmi dlho, 
preto budeme hľadať prostriedky na rýchlejší 
postup, či už to bude úver, PPP projekt a pod.

Dlhodobým problémom Vrakune je znečis-
ťovanie verejných priestorov psami. Samo-
zrejme sú aj takí psičkári, ktorí po svojich 
miláčikoch vzorne upracú, ale tých asi nie 
je väčšina. Ako tento problém riešiť? Sú 
dva prístupy. Jeden represívny, zvyšovať 
počet kontrol a nezodpovedných psičká-
rov pokutovať. Druhý prístup, podľa môjho 
názoru oveľa lepší, jevytváranie vhodných 
priestorov pre psov a pozitívne motivovať 
majiteľov pre ich výchovu. Ako na to?
Jedným zo spôsobov je výstavba tzv. 
psích parkov. Jednoduché trávnaté oplo-
tené územie o veľkosti 20 a viac árov. 
Motiváciou pre psičkárov vodiť svojich 
psov do takýchto parkov je niekoľko. Pes 
vnútri parku nikoho neohrozuje. Park má 
dvojité bezpečnostné dvere. Ak aj pes je 
voľne pustený, nehrozí jeho svojvoľné vy-
behnutie ani v momente keď prichádza 
alebo odchádza niekto iný. Ďalším bez-
pečnostným prvkom je plot zapustený do 
zeme proti podhrabaniu. K dispozícii by 
boli rôzne prekážky, koše na exkrementy, 

aj na komunálny odpad, lavičky pre maji-
teľov psov. Vstup do takéhoto parku by bol 
bezplatný, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Ale čo na to nepsičkári? Na príkladoch 
psích parkov z iných lokalít v Európe vie-
me poukázať na to, že sa koncentrácia 
psov na okolitých voľných plochách vý-
razne znížila a dokonca je v okolí oveľa 
čistejšie z pohľadu neželaných darčekov. 
Zároveň vďaka adekvátnemu označeniu 
sa môžu nepsičkári danému parku jed-
noducho vyhnúť a tým sa radikálne zníži 
množstvo konfliktov týchto dvoch záujmo-
vých skupín.
Stále málo? V parku by boli pravidelne 
aj bezplatné výcviky psov prihlásených 
vo Vrakuni. Na výcviku zadarmo by sa 
psi naučili najdôležitejšie základy. Je to 
takzvané trio psičkára, čiže privolanie 
psa, chôdza na vodítku a zakazujúci po-
vel, ktorým psovi zakážeme napríklad jesť 
nájdené zvyšky zo zeme. Výsledkom sú 
ovládateľné psíky, ktoré prinášajú viac ra-
dosti a menej starostí.

Poviete si, znie to super, ale kde by na to 
mestská časť našla peniaze. Opak je prav-
dou. Prevádzka takéhoto parku by nestála 
mestskú časť takmer nič. Podobný park 
funguje v Petržalke od roku 2014 a väčši-
nu nákladov na prevádzku znáša firma,k-
torá ho prevádzkuje zo zdrojov získaných 
najmä z výcviku psov v danom areáli. Už 
tento rok by mal podobný park vyrásť aj 
v Podunajských Biskupiciach, vedľa sídlis-
ka Medzijarky.
Takže čo treba na vybudovanie takéhoto 
parku? Stačí nájsť vhodné miesto a zafi-
nancovať oplotenie a mobiliár. Odmenou 
by bolo viac vychovaných psov, aj psič-
károv, čistejšie sídlisko a možno aj väčší 
počet prihlásených a dane platiacich ma-
jiteľov psov.

Viac o takomto parku ktorý funguje v Petr-
žalke nájdete tu: http://psiparkpetrzalka.
sk/
 Poslanec MZ Ing. Tomáš Galo

Potrebuje Vrakuňa psí park?
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Parlamentné voľby 2016
Rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 307/2015 boli 
voľby do Národnej rady Slovenskej repub-
liky vyhlásené na 5. 3. 2016 (sobota) od 
7.00 – 22.00 hod.
V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2015 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného prá-
va a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
JUDr. Ing. Martin Kuruc ustanovil tieto voleb-
né okrsky, volebné miestnosti a zoznam ulíc 
patriacich k príslušným volebným okrskom:

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Borovicová, Estónska 11 - 27 /nepár-
ne/, Estónska 47, 49, 51, Hlohová, Hradská, 
Leknová, Majerská, Majoránová, Mostná, 
Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová súpisné 
č. 14519, 14520, 14521, 14523, 14524, 
14711, obyvatelia s trvalým pobytom v mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Amarelková, Arménska, Čučoriedková, 
Egrešová, Gagarinová, Hořcová, Hrušovská, 
Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jesienková, Ka-
linová, Kosodrevinová, Krokusová, Malodu-
najská, Maková, Magnoliová, Margarétová, 
Marhuľová, Osiková, Ostružinová, Palinová, 
Píniová, Pod agátmi, Podunajská, Ráztočná, 
Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Skoroce-
ľová, Slnečnicová, Žihľavová.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bod-
liaková, Brezová, Čakanková, Imelová, Kríko-
vál-4A, Levanduľová, Modricová, Nechtíková, 
Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podbe-
ľová, Podpriehradná, Poľnohospodárska 1 - 
21, Poľnohospodárska 86 - 117, Prasličková, 
Priehradná, Rascová, Tymiánová.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Bučinová 2 - 10, Kríková 5 - 20.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Bučinová 12 - 18, Poľnohospodárska 
22 - 51.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Jedľová, 1 - 7 /nepárne/, Rajecká 9 - 15 
/nepárne/, Vŕbová.

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Rajecká 20 - 40 /párne/, Jedľová 2 - 4.

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Jedľová 6 - 8, Rajecká 1 - 7 /nepárne/, 
Rajecká 2 - 18 /párne/.

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 
- 38.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola Želez-
ničná 14
Ulice: Stavbárska 40 - 58, Železničná.

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
Ulica: Bebravská.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
Ulice: Čiližská 6 - 40, Žitavská 8 - 22.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
Ulice: Bodvianska, Čiližská 1 - 4, Slatinská 28 
- 36 /párne/.

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
Ulice: Slatinská 2 - 26 /párne/, Vážska.

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola Raj-
čianska 3
Ulica: Toryská.

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Základná škola Raj-
čianska 3
Ulice: Rajčianska 2 - 10, Toplianska.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola Raj-
čianska 3

Ulice: Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 
32 - 46.

Volebný okrsok č. 18
Volebná miestnosť: Základná škola Raj-
čianska 3
Ulice: Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12 - 
28, Slatinská 3 - 11 /nepárne/, Žitavská 1 - 6.

Poverený pracovník miestneho úradu 25 
dní pred dňom konania volieb doručí do kaž-
dej domácnosti oznámenie o čase a mieste 
konania volieb. Do domácnosti sa dáva jed-
no oznámenie pre všetkých voličov.

Ostatné informácie týkajúce sa volieb do 
NR SR 2016 nájdete na webovej stránke:
http://www.vrakuna.sk/volby-2016/
 
 (red.)

Po ročnej prestávke sa konal opäť vra-
kunský kresťanský ples. Bol to už 18. 
ročník tohto tradičného podujatia, kto-
ré sa v posledných rokoch uskutočňu-
je v hoteli Apollo na Dulovom námestí. 
Takmer 150 hostí sa dobre bavilo do 
neskorých ranných hodín aj s podporou 
osvedčenej plesovej hudobnej skupiny 
Smile Band. Hostia ocenili kvalitu ku-
chyne hotela, ktorá patrí medzi najlep-
šie v Bratislave. Ples slávnostne otvoril 
starosta Vrakune Martin Kuruc a farár 
Vrakune Marek Krošlák. Potom už na-
sledoval klasický valčík na úvod. Skupi-
na dobrovoľníkov, ktorá ples organizuje 
a združuje sa pri farskom úrade, napo-
kon mohla konštatovať, že sa podujatie 
vydarilo a stojí za to v tejto tradícii pokra-
čovať. Na akom mieste je otázne, lebo 
Vrakuňa momentálne priestory pre taký-
to počet hostí neposkytuje, ale pán sta-
rosta vo svojom príhovore naznačil, že by 
sa to v blízkej budúcnosti mohlo zmeniť.
 (red.)

Vrakunský  
kresťanský ples
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Novootvorený denný stacionár pre 
občanov odkázaných na pomoc druhých

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zria-
dila dňom 1. 10. 2015 denný stacionár 
na Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 
miest. Otvorenie prevádzky je naplánova-
né v marci 2016.
V dennom stacionári sa bude poskytovať 
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, so-
ciálna rehabilitácia, stravovanie a zabez-
pečuje sa pracovná terapia a záujmová 
činnosť. Zároveň sa poskytuje sociálne 
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 
osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej 
osobe v domácom prostredí, na účel spo-
lupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom 
stacionári?
1. Záujemca si musí podať písomnú žia-

dosť o posúdenie odkázanosti na po-
skytovanie sociálnej služby na miest-
nom úrade v mieste trvalého pobytu 
(predpísané tlačivo).

2. Ak záujemca spĺňa podmienky na po-
skytovanie sociálnej služby a má vyda-
né právoplatné rozhodnutie o odkáza-
nosti na poskytovanie sociálnej služby, 
písomne požiada o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnych služieb na 
Miestnom úrade mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa, referáte sociálnych 
služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, 
Bratislava.

3. Záujemca, ktorý spĺňa podmienky 
pre poskytovanie sociálnej služby, ale 
v čase podania žiadosti nie je v stacio-
nári voľné miesto, žiadosť je zaradená 
do poradovníka s poradovým číslom, 
ktoré dostane žiadateľ spolu s potvr-
dením o zaradení do poradovníka. Žia-
dateľ je po uvoľnení miesta o tejto sku-
točnosti informovaný, aby mohol začať 
využívať požadované sociálne služby.

4. Záujemcovi o poskytovanie so ciálnej 
služby v DS sa poskytuje so ciálna služ-
ba na základe uzatvorenej „zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby“. Po jej 
podpísaní sa stáva prijímateľom sociál-
nej služby (ďalej len „prijímateľ“).

5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, 
ak sa nedohodne inak, 1 mesiac. DS 
umožňuje, podľa potreby a dohody, po-
čas adaptačného obdobia prítomnosť 
rodinného príslušníka, resp. zákon-
ného zástupcu. Počas adaptačného 
obdobia môže každá zo zúčastnených 
strán odstúpiť od zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Pochlopeňová
Email: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
Tel. číslo: 02/40 20 48 87

Tento projekt bol zrealizovaný z prostried-
kov Európskej únie v rámci integrovanej 
stratégie rozvoja mestských oblastí.
Tešíme sa na váš pobyt v našom zariade-
ní a zaručujeme vám poskytovanie kvalit-
ných sociálnych služieb.
 (red.)

Stupeň od-
kázanosti

Poplatok za 
stupeň odká-
zanosti v €

Príspevok 
na stravu 
v €

Poplatok za 
upratovanie 
v €

Poplatok za vecné 
plnenia za spoločné 
priestory v €

Suma úhrady 
spolu v €

II. 27,30 94,50 21,00 16,80 159,60

III. 42,00 94,50 21,00 16,80 174,30

IV. 54,60 94,50 21,00 16,80 186,90

V. 84,00 94,50 21,00 16,80 216,30

VI. 105,00 94,50 21,00 16,80 237,30

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
hľadá pre novozriadený denný sta-
cionár seniorov
Fyzioterapeuta
Miesto práce
Čiernovodská 25, 821 07 Bratislava-
Vrakuňa
Druh pracovného pomeru
polovičný úväzok
Termín nástupu
 k 1. 3. 2016 alebo dohodou
Informácie o pracovnom mieste
• Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• vykonávanie fyzioterapeutických postupov,
• liečebná rehabilitácia vykonávaná in-

dividuálne i skupinovo,
• vypracovanie krátkodobých rehabili-

tačných plánov,
• vedenie rehabilitačných záznamov.
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
fyzioterapeut
Pozícia je vhodná pre absolventa
áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
flexibilita, komunikatívnosť, spoľah-
livosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
príjemné vystupovanie.
Kontakt
Kontaktná osoba: 
Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/40 20 48 87
Mail: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
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Bezpečnosť vo Vrakuni
Zlepšenie kvality života a bezpečnos-
ti najmä v okolí Pentagonu, to bola 
hlavná téma okrúhleho stola, ktorý 
sa uskutočnil 26. januára v Objek-
te 221. Zúčastnili sa ho zástupcovia 
z Krajského riaditeľstva policajného 
zboru, Detského fondu SR, občianske 
združenia Prima a Odyseus, zástup-
ca mestskej polície, ako aj poslanci 
mestského a miestneho zastupiteľ-
stva.

„Rozhodne nie som spokojný s bezpeč-
nostnou situáciou vo Vrakuni, a aj pre-
to sme zorganizovali odborný okrúhly 
stôl k tejto téme. Ďakujem poslancovi 
Tomášovi Galovi za iniciatívu a spolu-
prácu pri organizovaní okrúhleho sto-
la,“ uviedol na úvod starosta Vrakune 
Martin Kuruc. „Samospráva sa snaží 
urobiť maximum, avšak bez spolupráce 
so štátom to nepôjde.“

„V porovnaní s inými mestskými časťa-
mi Bratislavy je problematika vo Vraku-
ni zložitejšia,“ vysvetlil na úvod riaditeľ 
Krajského riaditeľstva policajného zbo-
ru Csaba Faragó. „Boli prijaté konkrét-
ne opatrenia na zníženie negatívnych 
javov. Zapojili sme všetky sily, ktoré by 
sa mohli na riešení problému spolupo-
dieľať.“ Podľa riaditeľa Okresného ria-
diteľstva PZ v Bratislave Pavla Klúcsika 
minulý rok poklesla vo Vrakuni násilná 
a majetková trestná činnosť. Polícia na-
sadila zvýšený počet hliadok a vypomá-
ha aj poriadková polícia. Minulý rok sa 
pripravovala optimalizácia a podarilo 
sa v okrese Bratislava II navýšiť tabuľ-
kový počet policajtov o 36 tabuľkových 
miest.

„Vrakuňa má, žiaľ, iba jedného okrská-
ra mestskej polície,“ uviedol Jaroslav 
Tuleja z mestskej polície. „Ružinov za-
strešuje spolu tri mestské časti. V let-
ných mesiacoch chceme opäť dvoch 
okrskárov.“ Podľa neho všetko závisí od 
finančných prostriedkov. V súčasnosti 
sú vo Vrakuni tri bezpečnostné kamery, 
potrebné sú minimálne tri ďalšie. „Mať 
kameru nestačí, je potrebné ju aj sle-
dovať.“

Poslanec miestneho zastupiteľstva 
Milan Šindler v diskusii uviedol, že „za 
desať rokov sa toho v Pentagone veľa 
nezmenilo.“ Csaba Faragó spresnil, že 

kritický stav sa týka len dvoch vchodov, 
kde sa vyskytuje „enormná koncentrá-
cia sociálne neprispôsobivých obča-
nov.“ Podľa neho to bolo podobné okolo 
modrého domu v Petržalke, kde sa to 
ale výrazne zlepšilo. Žiaľ, dosť veľa ľudí 
sa presťahovalo na Stavbársku ulicu. 
„Pocit bezpečia pre občana je to najdô-
ležitejšie. Toto môžeme dosiahnuť len 
v spolupráci so štátnou správou a sa-
mosprávou. Žiaľ, záujem o prácu v po-
licajnom zbore je nízka.“ Podľa staros-
tu Vrakune Martina Kuruca by jedným 
z riešení mohlo byť aj presťahovanie 
policajnej stanice do Talinu.

Problém dílerstva drog sa podľa Pavla 
Klúcsika z Pentagonu postupne vytrá-
ca. „Vyhodnocujeme policajné razie 
a reagujeme na to. Zameriavame sa aj 
na okolie. Naším cieľom je zvýšiť kom-
fort spoločných priestorov v bytovke.“ 
Podľa neho problémom je, že tieto oso-
by sa touto činnosťou živia a „ťažko do-
siahneme prerobenie človeka.“

Poslanec miestneho zastupiteľstva To-
máš Galo uviedol, že jeho známemu 
v okolí Pentagonu za posledné obdobie 
už dvakrát vykradli auto, čo sa predtým 
nestávalo. „Nerozumiem, prečo tam 
dílerské byty stále existujú.“ Otázkou 
je, ako dostať deti z týchto rodín. „Do 
Mixklubu chodia ohrozené deti dobro-
voľne. Potrebujeme tam ale dostať aj 
ďalšie deti.“ Barbora Brichtová z Det-

ského fondu SR, ktorý prevádzkuje Mi-
xklub a Mixáčik, vysvetlila, že „riešenie 
Pentagonu je systémová vec.“ Podľa 
nej potrebujeme analýzu prostredia 
a navrhnúť riešenia, ktoré znížia kri-
minalitu. Problémom sú aj obyvatelia, 
ktorí vyhadzujú smeti z okna. Podľa 
starostu Kuruca niektorým ľuďom ta-
kéto prostredie vyhovuje. Miestna časť 
osadila smetné koše a dosť rýchlo ich 
niekto zničil. „Nemôžeme čistiť súkrom-
né pozemky.“
„Zamýšľame sa, aké majú ľudia po-
treby, vrátane užívateľov drog. Mali by 
sme im pomôcť sa vzdelávať.“ Brichto-
vá ocenila iniciatívu miestneho úradu 
zorganizovať okrúhly stôl k tejto téme. 
„Napredujeme malými krokmi a výsled-
ky našej práce sa prejavia za dlhých 10 
- 15 rokov.“

Šéf Krajského riaditeľstva Csaba Fa-
ragó ocenil spoluprácu s občianskym 
združením Odyseus. „Chválim činnosť 
združenia najmä pri zbere použitých 
striekačiek.“ Podobnú činnosť vykoná-
va aj združenie Prima. Ročne vyzbierajú 
viac ako 30 tisíc použitých striekačiek. 
Činnosť občianskych združení vyzdvihla 
aj mestská poslankyňa Soňa Svoreňo-
vá. „Pracovať s deťmi je to najdôležitej-
šie.“ Csaba Faragó zase vyzval na aktív-
nu spoluprácu občanov. Podľa zástupcu 
policajného zboru bolo minulý rok v oko-
lí Pentagonu predvedených 410 ľudí 
a zaznamenaných 500 výjazdov. Ob-
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čianske združenie Odyseu zapája do 
zberu striekačiek aj samotných užívate-
ľov. „Odmeňujeme tých, ktorí zbierajú,“ 
vysvetlila Miroslava Žilinská zo združe-
nia. „Prítomnosť polície je významná, 
ale odchodom týchto ľudí problém ne-
zanikne, len sa presunie inde.“ Dôležitá 
je podľa nej terénna práca. Poslankyňa 
Schwartzová upozornila, že striekačky 
sa nachádzajú aj na cintoríne Vrakuňa.

Diskusie sa zúčastnili aj samotní obyva-
telia Pentagonu. Kľúčové je podľa nich 
nepúšťať cudzích ľudí dovnútra. Na 
druhej strane, mnohí obyvatelia radšej 
cudzím ľuďom otvárajú, aby nevznikali 
škody na majetku. „Samotní obyvatelia 
musia dodržať režim a neprispôsobi-
vých občanov tam nepúšťať,“ zdôraznil 
Faragó. Obyvatelia upozornili na podob-
ný problém aj na Čiernovodskej ulici 
oproti Tescu. „Každú sobotu doobeda 
tam rôzni ľudia požívajú alkoholické ná-
poje, ale to nie sú klasickí bezdomovci. 
Je tam kamera, veci sa deju rovno pod 
kamerou.“ Starosta Kuruc uviedol, že 
na tomto mieste už miestna časť od-
stránila štyri stánky, len jednému ma-
jiteľovi nevedia doručiť zásielku, aby 
odtiaľ odstránil nelegálny stánok.

„Podobný problém ako v Pentagone mi 
rozprávali kolegovia policajti z Paríža,“ 
uviedol Faragó. Do uvoľneného bytu sa 
nasťahovali neprispôsobiví obyvatelia. 
Ich susedia predali byty pod cenu a do 
neho sa tiež prisťahovali neprispôsobiví 
občania. Toto nezniesli ani susedné vcho-
dy. Dnes je táto štvrť aj pre políciu veľmi 
problematická, tam môžu chodiť len po-

silnené hliadky. „Dôležité je, aby toto oby-
vatelia nedopustili už hneď na začiatku,“ 
apeloval na záver riaditeľ Krajského riadi-
teľstva policajného zboru Faragó.

Diskusie sa zúčastnili poslanci mest-
ského a miestneho zastupiteľstva 
Soňa Svoreňová, Zuzana Schwartzová, 
Tomáš Galo, Anna Murcinová, Stanislav 
Bruna, Ľubomír Czaja a Milan Šindler.

Prítomným poslancom na okrúhlom 
stole sme položili tiež túto otázku:

Ktoré bezpečnostné opatrenie vo Vra-
kuni považujete za efektívne?

Ing. Milan Šindler
Najvypuklejší problém v bezpečnos-
ti obyvateľov Vrakune je už chronický 
objekt Pentagon. Zaoberajú sa ním už 
20 ministri vnútra, krajskí a okresní 
riaditelia PZ, starostovia, poslanci, ob-
čianske združenia a obyvatelia, stále 
však bez želateľného výsledku. Prob-
lém nám stále robí 15 z celkových 
188 bytov v Pentagone, kde sa predá-
vajú drogy a v okolí OZ pozbiera ročne 
30 tisíc použitých striekačiek. Neviem, 
kde je chyba, či v zákonoch, alebo v ľu-
ďoch, ale musím konštatovať, že je to 
stále náš veľký problém. Pred 100 rok-
mi by takýto problém vyriešil 1 žandár 
s dlhým pelendrekom za dva týždne, 
teraz 20 rokov s tým nevie pohnúť štáb 
odborníkov.

Ing. Anna Murcinová
Myslím si, že pre zvýšenie bezpečnosti 
vo Vrakuni by bolo najefektívnejšie, keby 

bolo možné posilniť počet policajtov. Vďa-
ka tomu by tu mohlo pôsobiť viac pohy-
bujúcich sa hliadok. Veľmi dobré by bolo, 
keby sa podarilo navrhované sídlo polície 
v Taline dotiahnuť do zdarného konca.

Ing. Tomáš Galo
V prípade Pentagonu polícia robí svoju 
robotu dobre, ale rieši len následky zlej 
situácie v sociálne slabých rodinách. Tu 
vidím veľké medzery v práci ÚPSVaR, 
ktorá sa systematicky nevenuje takým-
to rodinám a tým nám toto prostredie 
generuje len ďalších asociálov. Dlho-
dobé riešenie je práca s deťmi.

PhDr. Stanislav Bruna
O bezpečnosť obyvateľov sa musí sta-
rať polícia. Organizovaný zločin žiaľ 
starosta či poslanci nepotlačia. Podľa 
informácií od polície a niektorých oby-
vateľov Pentagonu sa situácia mierne 
zlepšuje. Treba pokračovať v nastave-
ných krokoch a naďalej spolupracovať 
s políciou a neziskovými organizáciami.

Ing. Ľubomír Czaja
Občania by privítali väčšiu iniciatívu 
zo strany štátnej aj mestskej polície 
pri riešení situácie v okolí zdravotného 
strediska na Bebravskej a priľahlom 
sídlisku. Bol by som rád, ak by sa situ-
ácia zmenila k lepšiemu aj vďaka upo-
zorneniam od občanov, ale aj lepším 
prístupom od polície.

Ing. Zuzana Schwartzová
Myslím si, že treba ešte viac posilniť 
počet príslušníkov PZ vo Vrakuni, a to 
hlavne o pochôdzkarov. Polícia vyzýva 
k upozorneniam, nahláseniam mož-
ných trestných činností, ale chápem 
aj obavy občanov. Sama som bola ud-
retá a dokopaná, keď som upozornila 
v MHD na zlodeja. Opätovne budem žia-
dať preveriť funkčnosť nainštalovaných 
kamier - či pri Pentagóne, zdravotnom 
stredisku alebo na Starovrakunskom 
cintoríne. Privítala by som ich osadenie 
aj na iných miestach Vrakune.

Bc. Michal Behúň
V prvom rade tento okrúhly stôl je ur-
čite veľký krok vpred a veľmi ma teší, 
že náš obvod dostal ďalších 38 policaj-
tov, ktorí, pevne verím, zvýšia nielen 
bezpečnosť, ale aj pocit bezpečnosti 
občanov Vrakune. Myslím si, že to ho-
vorí o tom, že bezpečnosť vo Vrakuni sa 
intenzívne rieši a bude rásť.

 (red.)
Zľava: starosta MČ BA-Vrakuňa Martin Kuruc, JUDr. Csaba Farago - krajský riaditeľ PZ Bratislava, okresný 

riaditeľ PZ Bratislava 2
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Likvidácia toxickej skládky vo 
Vrakuni by sa mala začať na jeseň
Vo Vrakuni sa dňa 27. januára uskutoč-
nil odborný okrúhly stôl venovaný to-
xickej skládke bývalých závodov Juraja 
Dimitrova. Mestskej časti Vrakuňa už 
bol doručený list o ukončení konania 
o určovaní povinnej osoby. Likvidovať 
environmentálnu záťaž bude štát, začať 
sa má na jeseň tohto roka. V súčasnosti 
prebieha príprava projektovej dokumen-
tácie na realizáciu sanácie a matema-
tický model prúdenia podzemných vôd.

„V minulom roku sme spustili sériu kro-
kov, vďaka ktorým sa z dlhodobo nerie-
šeného problému stala priorita,“ uviedol 
starosta Vrakune Martin Kuruc. Odbor 
starostlivosti o životné prostredie Okres-
ného úradu v januári tohto roku už ukončil 
určovanie povinnej osoby a skládku bude 
likvidovať štát. „Na rokovaní vlády už boli 
schválené financie na likvidáciu environ-
mentálnych,“ informoval na okrúhlom 
stole štátny tajomník Vojtech Ferencz. 
„Likvidácia skládky vo Vrakuni patrí me-
dzi celoslovenské priority.“ Podľa štátne-
ho tajomníka už vo februári by mal byť na 
rokovanie vlády predložený materiál, kto-
rý určí povinnú osobu likvidácie skládky, 
a tou bude štát. „Začali sme v predstihu 
pripravovať projektovú dokumentáciu aj 
obstarávať matematický model prúde-
nia podzemných vôd,“ povedal Ferencz. 
„Na základe tohto modelu sa zistí, ako 
budú prúdiť podzemné vody po realizá-
cii sanácie skládky,“ vysvetlila generálna 
riaditeľka sekcie geológie a prírodných 
zdrojov Ministerstva životného prostre-
dia Vlasta Jánová. „V projektovej doku-
mentácii sú navrhnuté viaceré metódy 
samotnej sanácie a budeme sa rozhodo-
vať, aký typ hydraulickej bariéry zvolíme, 
aby kontaminované látky nepresakovali 
do podzemných vôd.“ Jedna z možností 
je vybudovanie betónovej steny. „Brati-
slavská vodárenská spoločnosť ponúka 
pomoc obyvateľom v dotknutej oblasti 
so zabezpečením napojenia na vodu,“ 
uviedla Alena Trančíková, vedúca odboru 
životného prostredia a environmentálnej 
politiky Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti. Starosta Kuruc zároveň uviedol, že 
vzhľadom na rizikovú oblasť počas svojho 
pôsobenia od roku 2014 nevydal v danej 
lokalite ani jedno stavebné povolenie.
„To, že dlhodobo neriešený problém je 

dnes prioritou, je výsledkom našej spo-
ločnej práce a tlaku, ktorý sme minulý 
rok vyvolali,“ uviedla v diskusii mestská 
poslankyňa za Vrakuňu Soňa Svoreňová. 
Zo strany poslancov miestnej časti Mila-
na Schindlera a Juraja Štubniaka zazneli 
apely na urgentné riešenie environmen-
tálnej záťaže, ktorú kompetentné orgány 
dlhodobo neriešili. Podľa štátneho tajom-
níka Ferencza sa rezort životného prostre-
dia postavil k tomuto problému čelom a aj 
vďaka dobrej spolupráci s miestnou čas-
ťou sa z tejto témy stala tohtoročná prio-
rita. Zazneli aj obavy, či môžu mať vplyv 
na riešenie marcové parlamentné voľby. 
„Procesy sú tak rozbehnuté, že sú ne-
zvratné. Ak by prišla vláda, ktorá by chce-
la projekt sanácie zrušiť, určite nás bude 
počuť,“ uviedol starosta Kuruc. Mestská 
časť Vrakuňa je podľa Kuruca pripravená 
zverejniť všetky podklady a projekty k rea-
lizácii sanácie toxickej skládky. Následne 
o nej na úrovni mestskej časti ešte pre-
behne odborná diskusia. Diskusie sa zú-
častnili poslanci mestského a miestneho 
zastupiteľstva Soňa Svoreňová, Zuzana 
Schwartzová, Tomáš Galo, Juraj Štubniak, 
Ľubomír Czaja a Milan Šindler.

Prítomným poslancom na okrúhlom 
stole sme položili tiež túto otázku:

Považujete termín začatia sanácie 
skládky v mesiaci september za reálny?

Ing. Zuzana Schwartzová
Termín začatia sanácie skládky v septem-
bri 2016 vyslovený štátnym tajomníkom 
MŽP je reálny len v ideálnych podmienkach, 
ktoré podľa môjho názoru nikdy nie sú.
Postup sanácie treba naprojektovať - pro-
jektanta, dodávateľa adekvátnej techno-
lógie i samotného realizátora treba vybrať 
v súťaži. Treba vyzvať aj dotknutých vlast-
níkov pozemkov a budov. A v neposled-
nom rade tento termín môže takisto sťažiť 
a oddialiť výsledok matematickej simulá-
cie toku spodných vôd po vytvorení tejto 
zábrany - tzv. kapsule.

Ing. Ľubomír Czaja
Zatiaľ nikto neprišiel s konečným návr-
hom, ako zlikvidovať obrovské množstvo 
chemikálií uložených v skládke CHZJD. 
Dočasné riešenie, ktoré má zabrániť zvy-

šovaniu úniku škodlivých látok nie je ur-
čite ideálnym riešením. Dôležité je začať 
čo najskôr niečo robiť a znížiť negatívny 
vplyv na podzemné vody.
Ing. Tomáš Galo
Nemáme realizačný projekt, súťaž o zho-
toviteľa bude trvať určitý čas s možnými 
prieťahmi, ak sa neúspešní uchádzači 
budú odvolávať. Riziko predstavujú voľby 
a možná výmena na MŽP. Preto považu-
jem termín 09/2016 za veľmi optimistic-
ký. A stále dúfam, že sa nájdu financie na 
definitívne odstránenie skládky a nie jej 
„zakapsulovanie“.

Ing. Milan Šindler
Nepovažujem september za reálny začia-
tok sanácie skládky CHZJD, nakoľko ani 
o sanáciu nejde, štátny tajomník MŽP Ing. 
Vojtech Ferencz nám teraz narýchlo pred 
voľbami len sľubuje dočasné riešenie 
s obohnaním 20 m 2050 m dlhým pod-
zemným 60 tisíctonovým múrom z be-
tónu alebo bentonitu za vyše 20 mil. €. 
Pričom doteraz vôbec nikto neskúmal 
zmenu prúdenia podzemných vôd po vy-
budovaní takejto obrovskej stavby. Bez 
tohto namodelovania nového prúdenia 
s dopadmi na celý Žitný ostrov je zbytoč-
né hovoriť o nájdení uvedeného rieše-
nia. Z dlhodobého hľadiska toto betónové 
riešenie považujem za vyhodené peniaze, 
s problémom likvidácie 60 tisíctonového 
podzemného múra navyše.

Ing. Juraj Štubniak
Myslím, že s mesiacom septembrom prob-
lémy nebudú, skôr sa obávam letopočtu, 
v ktorom sanácia aj skutočne začne.

 (red.)

Zľava: štátny tajomník Ing. Vojtech Ferencz, PhD., RNDr. 

Vlasta Jánová - generálna riaditeľka sekcie geológie 

a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia, 

Ing. Alena Trančíková - vedúca odboru kvality vôd BVS
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Redakcia Vrakunských novín v súvislosti so skládkou toxického odpadu 
oslovila poslancov Národnej rady SR.

Erika Jurínová
podpredsedníčka NR SR, OĽaNO

Poznáte problematiku bývalej skládky CHZJD 
vo Vrakuni?
Áno, poznám. Aj keď v tejto mestskej časti ne-
bývam, nie je mi ľahostajné, v akom životnom 

prostredí žijú Bratislavčania. Je neprijateľné, že sa o skládku toľké roky nik 
nestaral, že mnohí ani netušili o jej existencii. Ministerstvo životného prostre-
dia po neuveriteľných 25 rokoch uznalo, že je nebezpečná. Už nie je žiaden 
časový priestor na hľadanie riešenia. Včera bolo neskoro. Aj keď tvrdia, že 
priame zdroje pitnej vody zatiaľ nie sú ohrozené, odborníci potvrdili šírenie 
znečistenia. Skládku treba okamžite zlikvidovať.
Aké technické riešenie a financovanie problému navrhujete vy?
Podľa všetkých informácií je dnes najlepším riešením úplná asanácia. Kap-
sulovanie rieši problém, bohužiaľ, len dočasne. No a keďže povinnou osobou 
bude vysoko pravdepodobne štát, ten musí nájsť zdroje. Jednoznačne treba 
využiť možnosť cez eurofondy, aj keď úprimne povedané, ak si zoberieme 
počet ťažkých envirozáťaží na Slovensku, peňazí v tomto programe by sme 
potrebovali niekoľkonásobne viac. Bojím sa preto, že nateraz zvíťazí lacnejšie 
riešenie.
Akým spôsobom viete pomôcť riešeniu tohto problému vy osobne?
Som opozičná poslankyňa a jediné, čo môžem robiť (a robím to aj v prípade 
sanácie skládky haldy trosky na Orave, aj keď tam je problém priam opačný) 
je na problém upozorňovať, naliehať, interpelovať ministra, aktívne sledovať 
postup ministerstva a príslušných úradov a neustále žiadať o nápravu.

Béla Bugár
poslanec NR SR, Most-Híd

Už na jar tohto roku adresovali moji kolegovia poslan-
ci Most-Híd Árpád Érsek a Gábor Csicsai otázky na 
Ministerstvo životného prostredia, ktoré prisľúbilo si-
tuáciu aktívne riešiť. Skládka je nepochybne vážnym 
problémom, k riešeniu ktorého je potrebné pristúpiť 
čo najskôr. Navyše Slovensko, konkrétne Minister-

stvo životného prostredia, získalo z eurofondov na sanáciu skládok 180 mili-
ónov eur v tomto programovacom období, ktoré by sa dali využiť na pokrytie 
nákladov pri riešení tejto situácie. Konkrétne a najlepšie spôsoby však musia 
určiť odborníci.

Juraj Droba
poslanec NR SR, SaS

Poznáte problematiku bývalej skládky CHZJD vo 
Vrakuni?
Ako Ružinovčan poznám problém dosť dobre. Skládka 

Poslanci Národnej 
rady ku skládke 
toxického odpadu

Minister Peter Žiga: Chemickú 
skládku vo Vrakuni budeme 
sanovať formou kapsulizácie
S ministrom životného prostredia Petrom Žigom 
sme sa rozprávali o aktuálnom vývoji pri riešení to-
xickej skládky vo Vrakuni.

Ministerstvo životné-
ho prostredia v augus-
te 2015 predstavilo 
výsledky rozsiahleho 
geologického priesku-
mu, ktorý na skládke 
prebiehal. Aké sú jeho 
výsledky?
Prieskum ukázal, že úze-
mie skládky predstavuje 

významné environmentálne i zdravotné riziko, ktoré 
si vyžaduje sanačné opatrenia. Zdroje pitnej vody na 
Žitnom ostrove nie sú zatiaľ ohrozené a problém je lo-
kálny, ale chceme a potrebujeme ho riešiť. Historický 
prvý geologický prieskum lokality, ktorý zabezpečil náš 
rezort, súčasne potvrdil dlhodobé podozrenia, že sa 
priamo na skládke pod povrchom nachádzajú vo vyso-
kej koncentrácii látky ako pesticídy, herbicídy, benzény 
alebo arzén. Tieto látky sú pre ľudí nebezpečné. Chce-
me Vrakuni a obyvateľom pomôcť.

Aké riešenie navrhujete?
Bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova 
vo Vrakuni chceme sanovať formou kapsulizácie. Bude 
to rýchlejšie zvládnuteľné a neporovnateľne lacnejšie.

Čo to znamená v časovom a finančnom vyjadrení?
Sanácia kapsulizáciou, ktorá zdroje znečistenia zaizo-
luje, by mala trvať 18 mesiacov a stáť by mala 20 mi-
liónov eur. V úvahe bola aj aktívna sanácia. Tá by ale 
trvala päť rokov a stála 113 miliónov eur. Momentálne 
pre projekt sanácie pripravuje naše ministerstvo verej-
né obstarávanie.

Kedy by sa malo so sanáciou začať?
V uplynulých týždňoch sa ukončilo určovanie povinnej 
osoby, ktorou bude štát. Začiatok samotných prác od-
hadujeme na jeseň tohto roku. Sanácia kapsulizáciou 
má vyriešiť problém so skládkou vo Vrakuni na niekoľ-
ko desiatok až sto rokov. Naše vedenie ministerstva je 
prvé po desiatkach rokov, ktoré reálne začalo problém 
vrakunskej skládky riešiť a chce pokračovať v odstra-
ňovaní environmentálnych záťaží na celom Slovensku. 
Tých najvýznamnejších sú takmer tri stovky a od európ-
skej komisie sme na likvidáciu tohto dedičstva minu-
losti získali viac ako 180 miliónov eur. Pri odstraňovaní 
skládky je vždy zásadná spolupráca so samosprávou, 
v tomto prípade s pánom starostom Kurucom, ktorá 
je veľmi dobrá. Vedenie mestskej časti Vrakuňa zohrá 
pri procese odstraňovania a informovania občanov vý-
znamnú úlohu a spoliehame sa na neho.
 (red.)

Horúca téma

Pokračovanie na strane 12



12

Diaľničný obchvat pomôže 
aj Vrakuni, stavať sa 
začne už tento rok
Vo štvrtok 28. januára sa v priestoroch 
Objektu 221 konal tretí odborný okrúhly 
stôl. Venovaný bol doprave. Hlavnými té-
mami boli vybudovanie železničnej za-
stávky vo Vrakuni, diaľničný obchvat D4 
a R7, preložka cesty II/572, ale aj pre-
ferencia verejnej dopravy a cyklotrasy.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Viktor 
Stromček na diskusii ocenil konštruktív-
nu spoluprácu a komunikáciu s miestnou 
časťou. „Vďaka pripomienkam mestských 
častí sme do projektu obchvatu D4 zara-
dili novú križovatku Most pri Bratislave, 
čo určite pomôže aj Vrakuni,“ uviedol. 
Podľa neho nový ochvat odkloní 38 % 
automobilovej a až 52 % nákladnej tran-
zitnej dopravy. „Koncom januára sme do-
končili verejné obstarávanie na obchvat 
a pokiaľ sa žiadny z uchádzačov neodvo-
lá, sme pripravení dodržať harmonogram 
a už na jar tohto roku začneme stavať.“ 
Vo Vrakuni vznikne aj terminál integro-
vanej osobnej prepravy. Práce pokročili 
natoľko, že onedlho už bude pripravené 
územné rozhodnutie. Kým bude nový ter-
minál postavený, bude cestujúcim slúžiť 
dočasná železničná zastávka. Stavebné 
povolenie by malo byť vydané vo februári. 
Následne začne výstavba.
Novou témou je prepojenie diaľnic D1 
a D4. „O dva mesiace sa začne robiť štú-
dia, aké trasovanie bude najlepšie,“ ozná-
mil Viktor Stromček. Pre mestskú časť to 
bude znamenať príležitosť vyriešiť aj pre-
ložku cesty II/572. „Rýchlostná cesta by 
mohla začať aj na Galvaniho ulici,“ uviedol 
Stromček. Predseda mestskej komisie do-
pravy Jozef Uhler ocenil chystanú výstavbu 
diaľničnej siete. Podľa neho „čím viac pre-
pojenia diaľnic bude existovať, tým sa viac 
zjednoduší doprava v meste.“ Poslanec 
miestnej časti Michal Hrapko zdôrazňoval 
dôležitosť preložky cesty II/572. Štátny 
tajomník Stromček vyvrátil obavy Vrakun-
čanov ohľadom nesúhlasu letiska. „Je úpl-
ne prirodzené, že letisko ide v špeciálnom 
režime, ale aj keď sa išla stavať diaľnica 
D4, museli sa meniť ochranné pásma. 
S letiskom sa dá komunikovať.“ Mestská 

poslankyňa Jarmila Tvrdá pripomenula, že 
keď sa projektoval projekt Pharos, bolo 
prisľúbené, že v roku 2015 bude zrealizo-
vaná preložka Hradskej.
Dôležitou témou okrúhleho stola boli aj 
alternatívy riešenia tranzitnej dopravy na 
Priehradnej a Podpriehradnej ulici. „Navrhli 
sme viaceré riešenia na Priehradnej ulici, 
nedostali sme však súhlas Krajského do-
pravného inšpektorátu (KDI).“ Alternatívami 
boli zákaz prejazdu, „zjednosmernenie“ uli-
ce či svetelná signalizácia. „Väčšina áut sú 
mimobratislavské. Vodiči tam jazdia rýchlo 
a pritom tam nie sú vybudované ani chod-
níky, ani verejné osvetlenie,“ argumentoval 
starosta Kuruc. Zástupca Krajského do-
pravného inšpektorátu v diskusii uviedol, 
že na zníženie rýchlosti boli odporučené 
spomaľovacie prahy. Ďalšou z možností 
by bolo osadenie dopravnej značky obytná 
zóna, kde je maximálna povolená rýchlosť 
znížená na 20 km/h. Podľa KDI „Hradská 
je veľmi frekventovaná komunikácia a zbe-
rá dopravu z okolia Mostu pri Bratislave.“ 
Riešenie je tam dosť komplikované, rozšíriť 
cestu nieto kam. „V zmysle technickej nor-
my musí byť dodržaná určitá vzdialenosť 
medzi križovatkami, a preto nebolo možné 
osadiť blízko kruhového objazdu svetelnú 
signalizáciu.“ V diskusii sa objavili aj návrhy 
na „skapacitnenie“ kruhového objazdu for-
mou by-passu. Poslanec miestneho zastu-
piteľstva Ladislav Kugler upozornil na nevy-
budované chodníky v blízkosti ubytovne pre 
bezdomovcov Mea Culpa. Starosta Kuruc 

Zľava: Združenie 2572, Mgr. Jozef Uhler - poslanec 

MsZ, predseda komisie dopravy a informačných 

systémov, starosta MČ BA-Vrakuňa Martin Kuruc, 

Ing. Viktor Stromček - štátny tajomník Ministerstva 

dopravy, zástupca Krajského dopravného inšpek-

torátu 

Horúca téma

sa totiž nachádza neďaleko katastra 
Ružinova a tiež ohrozuje aj túto mest-
skú časť. Zdravie obyvateľov mesta je 
prvoradé a nemožno s ním hazardovať. 
Považujem za škandalózne, že tento 
problém sa takú dlhú dobu neriešil. 
Nikto z nás si nechce predstaviť, čo by 
nastalo, keby sme prišli o zdroj pitnej 
vody podobne, ako tomu bolo pri havá-
rii Slovnaftu v 70-tych rokoch. O to viac 
sa teším z iniciatívy starostu Vrakune 
Martina Kuruca. A napriek inej farbe 
môjho politického trička oceňujem aj 
Ministerstvo životného prostredia za 
to, že doslova po niekoľkých desiat-
kach rokov konečne vidím svetlo na 
konci tunela.
Aké technické riešenie a financova-
nie problému navrhujete vy?
Nie som síce odborník na likvidáciu 
starých environmentálnych záťaží, ale 
na problém sa pozerám úplne prag-
maticky. Neviem si predstaviť, že by 
sa v tohtoročnom alebo budúcoroč-
nom štátnom rozpočte našli finančné 
prostriedky na úplnú likvidáciu a vývoz 
skládky. Takéto riešenie by stálo stovky 
miliónov eur a realizácia by mohla trvať 
dlhé roky. Preto sa skôr prikláňam k za-
bezpečeniu a izolovaniu nebezpečnej 
skládky, aby sa škodlivé látky nešírili 
a nedostali do podzemných vôd. Takéto 
riešenie pokladám za reálne aj finanč-
ne dostupné. Keďže veda napreduje 
míľovými krokmi, vôbec nepochybujem 
o tom, že v dohľadnom čase sa nájde 
taká technológia, ktorá umožní likvi-
dáciu nebezpečných látok priamo na 
mieste.
Akým spôsobom viete pomôcť rieše-
niu tohto problému vy osobne?
Som členom občianskej iniciatívy Bra-
tislava INAK, ktorá od samého začiat-
ku úzko spolupracuje so starostom 
Vrakune na riešení tohto problému. Na 
úrovni Národnej rady zase v prípade 
zvolenia v budúcnosti podporím každý 
návrh štátneho rozpočtu, ktorý počíta 
s vyčlenením finančných prostriedkov 
na likvidáciu environmentálnych záťaží.

 (red.)

Poslanci Národnej 
rady ku skládke 
toxického odpadu
Dokončenie zo strany 11
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uviedol, že v tejto súvislosti poslal primáto-
rovi Bratislavy viacero listov, dodnes však 
nedostal žiadnu odpoveď. Soňa Svoreňová 
a Martin Kuruc navrhli ešte minulý rok riešiť 
preferenciu vybudovaním tretieho, vyhrade-
ného pruhu pre trolejbusy na Popradskej 
ulici. S projektom počíta aj mestský rozpo-
čet na rok 2016. Nevyhnutnosť preferen-
cie MHD potvrdil aj Bronislav Weigl z Do-
pravného podniku Bratislavy. Podľa neho 
za posledných päť rokov boli postupne 
pridané štyri vozidlá do výpravy na linkách 
201 a 202, len aby sa eliminovali zápchy. 
Na druhej strane, dobrou správou je, že lin-
ky 87, 68 a 65 budú jazdiť aj cez víkend. 
Diskusie sa zúčastnili poslanci mestského 
zastupiteľstva Jozef Uhler, Jarmila Tvrdá, 
Soňa Svoreňová a miestni poslanci Michal 
Hrapko, Ladislav Kugler a Milan Šindler.

Prítomným poslancom na okrúhlom stole 
sme položili tiež túto otázku:
Ktoré konkrétne opatrenia by zásadným 
spôsobom pomohli dopravnej si tuácii vo 
Vrakuni?

Ing. Ladislav Kugler
Dopravnej situácii by pomohla výstavba 
preložky cesty II/572 v úseku Pharos – 
Ráztočná ulica. Obávam sa, že plánovaný 
diaľničný obchvat D4 spolu s plánovaným 
napojením len po Ráztočnú ulicu, bez pre-
ložky cesty II/572, len zhorší dopravnú situ-
áciu vo Vrakuni.
Ďalej je potrebná aj výstavba železničnej 
zastávky vo Vrakuni, ktorá by zatraktívnila 
železničnú dopravu v rámci integrovaného 
dopravného systému.

Ing. Milan Šindler
Z diskusie odborníkov na dopravu tohto 
okrúhleho stola nevzišlo žiadne aktuál-
ne riešenie nevyhovujúceho stavu dopravy 
vo Vrakuni, preto môžeme len čakať na do-
stavbu D4 a R7, keď po spustení dopravní 
odborníci sľubujú zníženie miestnej dopra-
vy vo Vrakuni o 38 %. Dovtedy nám neostá-
va nič iné, len pevné nervy.

Ing. Michal Hrapko
Vrakuňa potrebuje 
preložku Hradskej 
ulice, ktorá by zre-
dukovala kolóny 
z priľahlých obcí. Na 
podporu jej vybudo-
vania sme na jeseň 
spustili petíciu. Bez-
pečnosť chodcov by 
zvýšilo vybudovanie 
chodníkov. Vyčlenili 
sme financie na do-

kumentáciu pre úpravu ulíc, ktoré najviac 
trpia kolónami.

Otázky pre štátneho tajomníka Minister-
stva dopravy Ing. Viktora Stromčeka:

1)  Ministerstvo 
dopravy, vý-
stavby a regi-
onálneho roz-
voja pripravuje 
diaľničný ob-
chvat D4 a R7. 
Čo očakávate 
od tohto pro-
jektu?

Ministerstvo dopravy vníma projekt 
diaľničného obchvatu D4 a súvisiacej 
rýchlostnej cesty R7 z Prievozu do Holíc 
ako zásadný strategický projekt, ktorý 
významne pomôže dopravnej situácii 
v hlavnom meste a jeho okolí. Hlavnými 
cieľmi projektu sú okrem iného jedno-
duchší a bezpečnejší tranzit, komplex-
ná modernizácia dopravného prepoje-
nia v dotknutom území, odbremenenie 
a zefektívnenie cestného systému, skva-
litnenie dopravného napojenia medzi 
mestskými časťami Bratislavy, ako aj 
zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopra-
vy.
Po vyše roku trvajúcej tvrdej práci sa 
nám podarilo vybrať v súťaži koncesio-
nára zloženého z veľkých renomovaných 
zahraničných spoločností, ktorý projekt 
postaví a bude ho následne 30 rokov 
prevádzkovať a udržiavať, a to za veľmi 
výhodnú cenu pre štát. V súčasnosti 
intenzívne rokujeme s Ministerstvom 
financií pri finalizovaní analýzy výhod-
nosti realizácie projektu D4/R7 formou 
verejno-súkromného partnerstva (PPP) 
oproti tradičnému spôsobu realizácie 
zo štátneho rozpočtu, pričom následne 
bude koncesná zmluva predložená vláde 
na schválenie. K tejto téme plánujeme 
v mesiaci február zorganizovať aj odbor-
ný seminár, na ktorý sú všetci čitatelia 
Vrakunských novín, samozrejme, srdeč-
ne pozvaní. S výstavbou by sa malo za-
čať už na jar tohto roka a kompletne do-
končené dielo by malo byť motoristickej 
verejnosti k dispozícii v roku 2020.

2)  Akým spôsobom navrhujete riešiť pre-
ložku cesty II/572 vo Vrakuni z pozície 
štátu?

Súčasťou stavebných prác na PPP pro-
jekte D4/R7 bude aj realizácia preložky 
cesty II/572, ktorá bude napojená na 

diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou 
Podunajské Biskupice. Celková dĺžka pre-
ložky je takmer 5 km (2,2 km smerom ku 
Galvaniho a 2,6 km smerom k Mostu pri 
Bratislave). Preložka bude realizovaná 
v polovičnom profile s výhľadom jej rozší-
renia v prípade potreby na štvorpruh.

Začiatok preložky II/572 je na existujúcej 
ceste II/572 približne 600 m od východné-
ho okraja obytnej zástavby Vrakune, pre-
chádza cez poľnohospodársky využívané 
územie medzi cestou II/572 a železničnou 
traťou Bratislava – Dunajská Streda, križu-
je cestu III/03659 a napája sa na diaľnicu 
D4. Ďalej preložka pokračuje južne od obce 
Most pri Bratislave a končí napojením na 
existujúcu cestu II/572 úrovňovou križovat-
kou.

Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja

Po vypracova-
ní dopravnej 
štúdie hlavným 
mestom SR je 
Bratislavský sa-
mosprávny kraj 
pripravený na 
vzájomnú spo-
luprácu v súla-
de s územným 
plánom Brati-

slavského samosprávneho kraja a mesta 
Bratislava. Všetkým úradom zapojeným do 
procesu schvaľovania a výstavby sme ná-
pomocní od prvého momentu predstavenia 
vízie tohto obchvatu. Na potrebu výstavby 
nultého obchvatu Bratislavy a rýchlostnej 
komunikácie R7 upozorňuje bratislavská 
župa spolu so starostami okolitých miest 
a obcí už niekoľko rokov, pretože dopravná 
situácia v husto osídlenom regióne je už za 
hranicou únosnosti. Nejde len o tranzitných 
vodičov, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto 
SR, ale ide najmä o obyvateľov okolitých 
miest a obcí, ktorí zbytočne trávia desiat-
ky minút v dopravných kolónach. Týka sa 
to najmä dvoch bratislavských mestských 
častí – Podunajských Biskupíc a Vrakune. 
Verím, že diaľničný obchvat D4 a s ním sú-
visiaca rýchlostná cesta R7 zlepší a odľah-
čí dopravu nielen v bratislavskom regióne, 
ale pomôže celému západnému Slovensku, 
pretože sa tu nachádzajú tri automobilové 
závody, pre ktoré akékoľvek dopravné zdr-
žanie predstavuje narušenie procesu vý-
roby. Takže výstavba D4 a R7 predstavuje 
väčší hospodársky význam.
 (red.)

Miestny poslanec MČ Bra-

tislava-Vrakuňa Ing. Tomáš 

Hrapko

Horúca téma
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Senior svet

Vedomostná súťaž

Vianočná večera pre osamelých seniorov

Vianočný výlet do Viedne

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Bratislava II v spolupráci 
s Európskym informačným centrom pri-
pravuje každoročne vedomostnú súťaž 
„seniori spoznávajú Európu“, ktorej do-
movom je pravidelne Európske informač-
né centrum v Bratislave. Súperí tu osem 
4-členných družstiev, zložených z členov 
Základných organizácií Jednoty dôchod-
cov na Slovensku okresu BA II, ktoré sa 
musia popasovať s tromi okruhmi otá-
zok o EÚ, kde je aj o Slovensku 10 otá-
zok. V roku 2014 sa vrakunské seniorky 
zúčastnili tejto súťaže prvýkrát. Členkami 
družstva boli Doc. PhDr. Mária Sládková, 
CSc., Veronika Nováková, Cecília Malgo-
tová a Mária Brnová. Toto družstvo mu-
selo zvládnuť znalosti o dvoch členských 
štátoch EÚ, a to o Chorvátsku a Veľkej 
Británii, a tiež 10 otázok o Slovensku - 
slovenské kúpele. Na prvom mieste sa 

v uvedenom roku umiestnilo 5 družstiev, 
medzi nimi bolo aj družstvo ZO - Vrakuňa. 
V roku 2015 sa vedomostnej súťaže zú-
častnili Anna Királyová, Rozália Soosová, 
Elena Sušilová a Mária Brnová. Naše se-
niorky museli zvládnuť znalosti o dvoch 
členských štátoch EÚ, a to o Bulharsku 
a Luxembursku, a tiež 10 otázok o Slo-
vensku - pamiatky Slovenska zapísané 
v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Celkový počet 30 bodov dosiahlo iba 1 
družstvo. Tri družstvá získali 29 bodov 
a medzi nimi aj naše z Vrakune. Umiest-
nenie vzhľadom na obťažnosť otázok bolo 
vynikajúce. Doterajšie súťaže boli vysoko 
hodnotené Inštitútom EÚ a výsledky sú 
každoročne zasielané do Bruselu.

 Anna Királyová, 
predsedníčka ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa uspo-
riadal historicky prvýkrát vianočnú veče-
ru pre osamelých seniorov, ktorí žijú vo 
Vrakuni. Večera sa konala 23. 12. 2015 
o 17:00 hodine v spoločenskej sále v,Ob-
jekte 221“. Vedenie Miestneho úradu sa aj 
takýmto spôsobom rozhodlo uctiť si star-
ších obyvateľov Vrakune, ktorí žijú sami 
a nemajú už toľko sily. Účasť prekonala 
očakávania a večere sa zúčastnilo až 43 
seniorov. Po zasadnutí pred štedrovečerný 
stôl uvítal seniorov starosta mestskej čas-
ti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc, ktorý 
sa vyjadril, že by chcel z tohto podujatia 
urobiť tradíciu. O kultúrny program sa po-

starali detičky zo ZSUŠ Adamante a oper-
ný spevák Marián Krška, ktorý predviedol 
nezabudnuteľné vystúpenie. Seniori si po-
chutili na klasickej vianočnej kapustnici, 
rybke so šalátom a nechýbali oblátky a zá-
kusky. Vianočná večera mala podľa slov 
zúčastnených veľkú pozitívnu odozvu a sú 
radi, že neboli sami a mohli si „poklábosiť“ 
s rovesníkmi. Sem-tam vypadla aj slzička 
radosti, ktorú hneď schoval úsmev na tvá-
rach seniorov. Veríme, že vianočná večera 
pre seniorov sa stane tradíciou minimálne 
na tak vysokej úrovni, ako začala.

 (red.)

Posledným poznávacím zájazdom v roku 
2015 pre vrakunských seniorov bola 
krásne vyzdobená Viedeň. Cestou tam 
sa seniori zastavili v čokoládovni v Kitt-
see, vo Viedni navštívili vianočné trhy 
v historickom centre a cestou naspäť sa 
zastavili v nákupnom centre v Kittsee. 
Výletu sa zúčastnilo 30 seniorov, ktorí 
netajili spokojnosť z nového zážitku.

 (red.)
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Malí Vrakunčania 

Uvítanie detí do života Burza hračiek, kníh a suvenírov 

Vianočná výstava keramických 
a výtvarných prác detí a dospelých

Naša predvianočná aktivita

V decembri (17. 12. – 22. 12. 2015) sa 
v priestoroch Miestneho úradu Bratisla-
va-Vrakuňa konala vianočná výstava ke-
ramických a výtvarných prác.
Deti aj dospelí vytvorili nádherné vianoč-
né práce z hliny, ale aj z rôznych iných ma-
teriálov, napr. z textilu, papiera, korálikov 
a gombíkov. Mohli tak naplno rozvinúť 
svoju tvorivú fantáziu. Na výstave sme 
obdivovali krásne hlinené a naglazované 

misky, svietniky, zvončeky, anjelov a rôz-
ne vianočné ozdoby.
Vianočnú výstavu sme organizovali pr-
výkrát v týchto priestoroch a kvôli veľké-
mu záujmu budeme pokračovať v tejto 
tradícii aj v budúcnosti.

 Centrum detskej tvorivosti 
 pri MÚ Bratislava-Vrakuňa

Stalo sa už tradíciou našej školy, že tesne 
pred Vianocami si spríjemnime celý deň 
vianočnými trhmi. Tejto akcii predchádza 
neskutočné množstvo času, ktorý venujú 
učitelia, vychovávateľky aj žiaci ich prípra-
ve. Na trhy totiž pozývame všetkých rodi-
čov, ba prichádzajú k nám aj naši bývalí 
žiaci. A my sa chceme pochváliť, čo ich deti 
pod vedením triednych učiteliek a vychová-

vateliek dokážu. Deti už niekoľko dní pred 
akciou trénujú jednotlivé čísla programu 
a vlastnoručne vyrábajú vianočné ozdoby. 
Keď konečne príde deň „D“, v dopolud-
ňajších hodinách prídu detičky z pozvanej 
škôlky, pred ktorými si naši žiaci odskúšajú 
celý program na generálke. A popoludní už 
reprezentujú svoje triedy pred návštevník-
mi vo vyzdobenej jedálni. Po programe sa 
všetci vyberú do telocvične, kde prebiehajú 
trhy. Jednotliví reprezentanti tried ponúkajú 
výrobky návštevníkom spoza svojho pripra-
veného pultu. Ako na ozajstných trhoch. 
A rodičia si pozrú, čo ktorá trieda zhotovila, 
aký nový nápad zrealizovali ich deti. A sa-
mozrejme vždy aj niečo kúpia. Už druhý 

rok idú veľmi, ale veľmi na odbyt palacinky, 
ktoré pripravujú chalani zo športovej triedy 
rovno pred očami zúčastnených. Mali dobrý 
nápad – a vyšiel im. Zarobené peniažky si 
potom každá trieda odloží a použije podľa 
vlastného uváženia. Počas akcie majú rodi-
čia k dispozícii kapustnicu, ktorú podávajú 
naši učitelia a každý rok ju pripraví naša 
úžasná pani kuchárka Renátka so svojím 
tímom.
Tak takýto my máme začiatok Vianoc v ško-
le. Potom je už každý naladený na domáce 
Vianoce. A o rok sa tešíme znova…

 Ing. Anna Murcinová,
 ZŠ Železničná

V roku 2015 sa vo Vrakuni narodilo 235 
novorodencov. Dňa 29. januára 2016 sa 
konalo slávnostné uvítanie detí do života 
detičiek, ktoré sa narodili v druhom polro-
ku 2015. Slávnostný príhovor pre rodičov 
predniesol zástupca starostu PhDr. Stani-
slav Bruna. Kultúrny program zabezpečila 
ZUŠ Adamante a lektori z CDT, ktorí svo-
jím hlasom rozprúdili sálu v Objekte 221. 
Tešíme sa, že populácia vo Vrakuni rastie 
a detičiek je stále viac.
 (red.)

Dňa 16. decembra 2015 sme na našej 
škole usporiadali ďalšiu burzu hračiek, 
kníh a suvenírov.
Od začiatku novembra nosili žiaci do 
školy autíčka, plyšové hračky, bábi-
ky, stavebnice, suveníry, rozprávkové 
či dobrodružné knihy, encyklopédie… 
Už štvrtý raz žiaci nášho kolégia Zele-
nej školy premenili školskú jedáleň na 
množstvo obchodných pultov, kde si 
žiaci 0. – 9. ročníka mohli za symbolic-
kých 50 centov kúpiť to, čo sa im naj-

viac páčilo, to, čo im najviac učarovalo.
Kolégium Zelenej školy takto získalo 
peniaze, ktoré nám pomohli pri dobu-
dovaní Ekoučebne v školskom areáli. Aj 
takto sa snažíme naučiť deti šetriť pe-
niaze a hlavne používať veci, ktoré by 
inak skončili v kontajneroch. Podstatnú 
časť finančných prostriedkov na Ekou-
čebňu sme získali od Bratislavského sa-
mosprávneho kraja napísaním projek-
tu. Vybudovať učebňu v prírode nebolo 
jednoduché. Jednotlivé štádia možno 
vidieť na fotodokumentácii na webe 
školy: www.zs-zitavska.edupage.org.
Všetci sa tešíme na prvé jarné slnieč-
ko, aby sme sa mohli konečne v našej 
novučičkej učebni v prírode začať učiť.
 
 Mgr. Katarína Krajčovičová,
 ZŠ Žitavská
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Čo a kedy

Program február/marec
Prežite jarné prázdniny kreatívne! Workshop pre deti a dospelých

V dňoch 22. - 24. 2. 2016 v budove Miestneho úradu (Šíravská ul. 7).
Workshop je zameraný na tvorivé zručnosti, napr. práca s hlinou, textilom, papierom, 
farbami a inými materiálmi.
Bližšie informácie na t. č.: 02/402 048 88.

Pravidelné divadielko pre najmenších v Objekte 221
vždy každú tretiu sobotu o 10:30 h!
Najbližšie predstavenie: 20. 2. 2016 o 10:30 Klaun Pepele

Mestská časť Bratislava-
Vrakuňa

Organizuje dňa
10. marca 2016 o 16.00 h

VYHODNOTENIE

Najaktívnejších čitateľov 
za rok 2015 v priestoroch 

Miestnej knižnice Bratislava-
Vrakuňa,  

Bodvianska č. 4

Kontakt na organizátora: 
Miestna knižnica Bratislava-

Vrakuňa,  
tel.: 02/ 45 52 40 47

Mestská časť Bratislava-
Vrakuňa pozýva žiakov 5. 
ročníkov základných škôl  
Rajčianska, Železničná 

a Žitavská
17. februára 2016 o 10.00 h
na besedu s autorkou novej 

knihy povestí 

RENÁTOU MATÚŠKOVOU
Predhovor: Tomáš Janovic
 v spoločenskej sále MÚ MČ v 
objekte Kultúrneho domu na 
Poľnohospodárskej ul. 27B

Po besede možnosť zakúpenia 
knihy v cene 10 €.     

Kontakt na organizátora: 
Miestna knižnica Bratislava-

Vrakuňa,  
tel.: 02/ 45 52 40 47                                                              

17. ročník celoslovenského 
podujatia Týždeň 

slovenských knižníc  umožní 
všetkým zábudlivým 

čitateľom vyrovnať svoje 
podlžnosti voči  

Miestnej knižnici  
Bratislava-Vrakuňa 

v termíne 

1. MARCA 2016 - 
4. MARCA 2016

V tomto čase bude 
generálne odpustenie 

poplatkov
 za upomienky

 

Využite túto príležitosť na 
vrátenie dávno zabudnutých 

kníh z nášho fondu!

Budúci vodiaci pes môže vyrásť 
aj vďaka vám!
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy 
hľadá vychovávateľov pre šteniatka. Ak máte chuť 
sprostredkovať malému budúcemu pomocníkovi 
radostné detstvo, máte pozitívny vzťah k psíkom 
a dostatok voľného času, radi vás privítame 
v našom kolektíve.

Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné psy
www.vodiacipes.sk, info@vodiacipes.sk, 0911/119 397

Predám posledné 
garážové státia vo vile Lujza 

na Kríkovej ul. 
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