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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

v prvom rade by som sa rád poďakoval za množstvo mailov, listov, 
telefonátov, ale aj návštev. Mojou úprimnou snahou bolo otvoriť samo-
správu občanom. Podľa množstva pozitívnych reakcií sme na dobrej 
ceste. Samospráva musí slúžiť ľuďom, to je náš cieľ a ja osobne uro-
bím všetko preto, aby sme dokázali „servisovať“ vás Vrakunčanov opäť 
o kúsok kvalitnejšie a efektívnejšie. Dovoľte, aby som vás ešte raz 
posmelil, ak vás čokoľvek trápi, potrebujete pomôcť či nám len chcete 
povedať, že svoju prácu robíme dobre, prosím, ozvite sa nám. Spätná 
väzba je pre nás naozaj veľmi podnetná a sme za ňu vďační.

Jún patrí deťom. Viem, o čom hovorím, začiatok leta sa nedal v det-
skom veku nemilovať. Vzduch už voňal letom, spolužiačky začali nosiť 
o niečo farebnejšie stužky do vlasov a bolo zrejmé, že škola nám končí. 
Bolo síce treba prežiť ešte pár odpovedí a testov v škole, ale cieľ bol 
blízko a v tom teple už aj pani učiteľka trošičku strácala ostražitosť.

Potom nás čakali najlepšie dva mesiace sezóny. Ak som netrávil polovicu prázdnin na našom detskom 
ihrisku, tak ani sekundu. Všetko dôležité sa odohrávalo zásadne na ihrisku. Prvé lásky, kľúčové životné 
priateľstvá, neopakovateľné turnaje vo vybíjanej, legendárne skákanie cez gumu. Samozrejme, aj futbalové 
derby medzi Československom a Argentínou. Rozumiem tomu, prečo sme si vybrali Československo, ale 
chvíľu som musel uvažovať, prečo Argentína. A prišiel som na to. Diego Maradona! Každý chcel byť ako Die-
go. Riešili sme to tak, že sme sa striedali. Po desiatich minútach. Bolo to najrýchlejších 10 minút v mojom 
detstve. Niekedy bol Diego aj v bráne. To bolo vtedy, keď vyšiel čas na brankára. Legendárny futbalista by 
sa hrozne divil, čo robí v bráne u nás na dvore v lyžiarskych rukaviciach.

Čo nás však jedovalo, bolo ihrisko. Polčasy nám pravidelne komplikoval sused, ktorý nás vyháňal z dvora, 
a veľký črepník v strede hracej plochy. Preliezačky boli zničené a hojdačka bola už len legendou. Vraj tam 
kedysi bola. To ihrisko bolo zúfalé.

Dnes som dospelý chlap, sám mám deti vo veku, keď sa ešte všetko dôležité odohráva na ihrisku. O man-
dát starostu som sa uchádzal práve preto, aby som mohol veci meniť k lepšiemu, aby som z Vrakune urobil 
lepšiu štvrť. Nemáme nič cennejšie ako naše deti. Aj preto som si povedal, že ihriská vo Vrakuni musia do-
stať zelenú. Pripravujem plán revitalizácie a budovania nových ihrísk. Počas víkendov sme s dobrovoľníkmi 
aktuálne vymaľovali dve ihriská. Bohatá účasť „domácich“ mi hovorí, že toto je cesta, ktorú Vrakunčania 
ocenia. V tomto čísle si nájdete adresy ďalších dvoch ihrísk, ktoré za účasti dobrovoľníkov spolu vymaľuje-
me posledný júnový víkend. Ak máte chuť, budem úprimne rád, ak sa zastavíte. Čo i len na kus reči. Ak vám 
nebude prekážať, že pri tom budem maľovať preliezačku. 

Jún je mesiac detí, ale patrí sa spomenúť aj učiteľov. Celý rok sa trápia s našimi deťmi a zaslúžia si za to 
veľké: Ďakujem“. 

Nádherné leto praje a teší sa na spoločné stretnutia
váš starosta, Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Rozšírenie kapacít materskej školy 
na Bodvianskej ulici č. 4

Maľovanie detských ihrísk

Navrhnite, ako použiť mestské peniaze

Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli pridelené finančné prostried-
ky z dotácie ministerstva školstva vo výške 93 000 eur na vybudova-
nie 2 nových tried. Z poskytnutej dotácie sa zrealizujú rekonštrukčné 
práce: sociálnych zariadení, strechy vrátane izolácie, okien, podláh, 
vybudovanie nového elektroinštalačného a ústredného kúrenia a no-
vej zdravotechniky. Nové triedy sa vybudujú v priestoroch súčasného 
Centra detskej tvorivosti. Svoju prevádzku so 45 deťmi plánuje otvo-
riť materská škola dňa 1. 9. 2016.

Pre potreby rekonštrukcie časti objektu Bodvianska je nevyhnutné 
presťahovanie Centra detskej tvorivosti z priestorov, ktoré budú rekon-
štruované na triedy. Vhodné priestory pre voľnočasové aktivity schváli 
miestne zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. CDT neprevádz-
kuje voľnočasové aktivity počas letných školských prázdnin. Túto letnú 
prestávku využijeme na presťahovanie CDT do vhodných priestorov. 
V júlovom čísle Vrakunských novín Vás budeme informovať.

(red.) 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
skrášľuje verejné priestory. V piatok 
29. mája a v sobotu 30. mája sa vo 
Vrakuni uskutočnilo maľovanie det-
ských ihrísk za účasti dobrovoľníkov.

Chceme, aby naša mestská časť bola 
príjemným miestom pre trávenie voľ-

ného času detí a rodín. K tomu patrí aj 
vizuálna stránka mestského mobiliáru. 
Starosta Vrakune spolu s dobrovoľník-
mi a aktivistami zo združení Za bezpeč-
nejšiu a krajšiu Vrakuňu a občianskej 
iniciatívy Bratislava INAK namaľovali 
dve ihriská – na uliciach Kríková a Či-
ližská.
Počasie bolo na maľovanie úplne ide-
álne, svietilo (ba až pieklo) slnko. Dob-
rovoľníci dostali farby, štetce a rukavi-
ce. Nechýbalo občerstvenie a najmä 
dobrá nálada. Obyvatelia na Čiližskej 
si dokonca doniesli aj vlastnú farbu 
a na svietivo oranžovo namaľovali dva 
a pol metrovú preliezku. V sobotu sa 
k dobrovoľníkom pridala aj mestská 
poslankyňa Soňa Svoreňová, o ktorej 

sme sa dozvedeli, že vo svojom voľnom 
čase maľuje tiež. Síce nie detské ihris-
ká, ale obrazy. O bezpečnosť sa staral 
mestský policajt, ktorý kontroluje rajón 
mestskej časti na bicykli.
Maľovanie ihrísk na Kríkovej a Čiližskej 
nebolo poslednou akciou. Ako povedal 
pre Vrakunské noviny starosta Vra-
kune, Martin Kuruc, „rozhodli sme sa 
postupne namaľovať a opraviť všetky 
detské ihriská vo Vrakuni. Nechceme 
to však robiť sami, preto zapájame aj 
dobrovoľníkov. Tento faktor je nesmier-
ne dôležitý pre zvýšenie záujmu obyva-
teľov o dianie v našej mestskej časti.“ 
Ďalšie maľovanie detských ihrísk bude 
26. a 27. júna.

(red.) 

Výsadba stromov, oprava chodníkov, nové lavičky, cyklotrasy, 
detské ihriská alebo napríklad projekty pre mládež, rodiny či 
seniorov? Kam by podľa vás mali ísť peniaze z rozpočtu mesta?

Bratislavská samospráva opäť spúšťa tzv. Burzu nápadov, 
ktorá predstavuje prvú fázu pri tvorbe Občianskeho rozpočtu 
na budúci rok. Magistát naň plánuje vyčleniť približne 50-ti-
síc eur. Návrhy majú slúžiť na zlepšenie služieb alebo verej-
ného priestoru v hlavnom meste. Tento rok v celomestskom 
hlasovaní uspeli projekty: mestské hradby, výsadba drevín, 
rikša pre seniorov a výstavba cyklotrasy v mestských lesoch.
Ak sa chcete zapojiť, zašlite nám odpovede na tieto otázky:
•		Zadefinujte	a	opíšte	prosím	problém.

(Popíšte, čo, kde a ako je problematické alebo ako by sa 
dalo zlepšiť.)

•		Popíšte	návrh	riešenia	problému.
(Uveďte možnosti riešenia problému alebo zlepšenia sta-
vu popísaného v prvej otázke.)

Svoje nápady adresujte Miestnemu úradu vo Vrakuni buď for-
mou listu, alebo e-mailom na adresu obciansky.rozpocet@
vrakuna.sk. Vaše nápady spracujeme a spoločne zašleme 

primátorovi hlavného mesta. Vybrané nápady sa budeme 
snažiť zapracovať aj do rozpočtu mestskej časti na rok 2016.
Uzávierka nápadov je 15. júla 2015.

(red.) 

Železničná zastávka 
Bratislava-Vrakuňa
Dňa 9. 6. 2015 sa uskutočnilo rokovanie za účasti 
starostu Martina Kuruca, zástupcov ministerstva dopravy 
a zástupcov generálneho riaditeľstva ŽSR. Na stretnutí sa 
odsúhlasila možnosť zriadenia dočasnej vlakovej zástavky 
MČ Bratislava-Vrakuňa do doby, kým nebude vybudovaná 
riadna železničná zástavka. Výber miesta je stále v rokovaní. 
V budúcnosti vás budeme bližšie informovať o ďalšom 
postupe. Predpokladaný termín spustenia zastávky je 
1. 1. 2016.
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Horúca téma

Starostovia spúšťajú petíciu za 
urýchlené začatie výstavby obchvatu 
Bratislavy D4 a R7
Poznáme to všetci. Vrakuňa sa pravidelne ráno aj poobede 
borí s problémom dopravných kolón. Cez mestskú časť pre-
chádzajú tranzitné trasy cestujúcich zo satelitných obcí mimo 
Bratislavy. Obyvatelia Vrakune tak prakticky nemajú žiadnu 
inú možnosť, ako zbytočne stráviť desiatky minút v kolónach. 
Pomôcť by mohol tzv. nultý obchvat D4 a rýchlostná cesta 
R7. O výstavbe sa hovorí už veľmi dlho, zatiaľ sa však reálne 
nezačala.

Aj preto sa rozhodli starostovia Vrakune, Podunajských Bis kupíc, 
Dunajskej Lužnej, Miloslavova a Rovinky dňa 19. 5. 2015 spustiť 
petíciu za urýchlené začatie výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej 
cesty R7.
Podľa celoslovenského sčítania intenzity dopravy prejde po 
Popradskej ulici, ktorá spája Podunajské Biskupice a Vrakuňu 
s centrom mesta, 29-tisíc áut denne, po Hradskej ceste 22-tisíc 
áut a po ceste z Mostu pri Bratislave do Vrakune skoro 10-tisíc 
áut denne. Cez Vrakuňu tak prejde viac ako 50-tisíc áut denne, 
čo je taký veľký počet áut ako celý Poprad alebo Trenčín. Staros-
ta Martin Kuruc na tlačovej konferencii k spusteniu petície spo-
čítal, že ekonomické škody spôsobené stratou času v zápchach 
z Vrakune a Podunajských Biskupíc vyjdú na 2 až 4 milióny eur 
mesačne.
Výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 nielenže pomôže 
odkloniť tranzitnú dopravu z Dunajskej Lužnej a z okolitých obcí 
v smere do Bratislavy, ale výrazným spôsobom odľahne aj dvom 
bratislavským mestským častiam – Vrakuni a Podunajským Bis-
kupiciam. Obyvatelia Vrakune budú môcť obísť ranné dopravné 
špičky buď po Ráztočnej ulici na novú križovatku Vrakuňa a diaľ-

ničný privádzač II/572 až k D4, alebo po Dvojkrížnej ku križovatke 
Odeská. Obyvatelia Podunajských Biskupíc sa budú môcť napo-
jiť na diaľničný obchvat D4 na dvoch nových pripájacích bodoch 
– križovatke Rovinka na Ulici Svornosti a križovatke Podunajské 
Biskupice v smere z Odeskej ulice. Diaľničný privádzač II/572 
bude obchádzať aj obec Most pri Bratislave. Rýchlostná cesta 
R7 bude obchádzať Rovinku, Dunajskú Lužnú, Šamorín a Báč.

Petíciu za urýchlené spustenie výstavby tzv. nultého diaľničné-
ho okruhu Bratislavy je možné stiahnuť na internetovej stránke 
www. vrakuna.sk. K dispozícii je aj na miestnom úrade Bratisla-
va-Vrakuňa. So zbieraním podpisov prestaneme, až sa na stav-
be objaví prvý bager.

(red.)

Text petície:  
„Diaľničný	obchvat	D4	a	s	ním	súvisiaca	rýchlostná	ces-
ta	R7	významným	spôsobom	pomôže	všetkým	vodičom,	
ktorí	prechádzajú	cez	hlavné	mesto	SR,	a	zároveň	dokáže	
vyriešiť	kritickú	dopravnú	situáciu	v	husto	osídlenom	re-
gióne	juhovýchodne	od	Bratislavy.	V	týchto	oblastiach	je	
už	dnes	doprava	za	hranicou	únosnosti	a	po	zohľadnení	
očakávaných	rastov	intenzity	dopravy	bude	v	roku	2020	
doprava	na	týchto	úsekoch	kolabovať.	Preto	my,	dole	pod-
písaní,	 žiadame	 Ministerstvo	 dopravy,	 výstavby	 a	 regio-
nálneho	rozvoja	SR	začať	s	výstavbou	čo	najskôr.“
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V minulom čísle Vrakunských novín sme písali o tom, že sta-
rosta a poslanci Vrakune vstúpili do štrajkovej pohotovosti. 
K Vrakuni sa pridal už aj primátor, poslanci bratislavského 
Mestského zastupiteľstva, starostka a poslanci Podunaj-
ských Biskupíc. Dôvodom je vládou dlhodobo neriešený a stá-
le odkladaný problém masívnej a mimoriadne nebezpečnej 
starej chemickej skládky bývalých Chemických závodov Jura-
ja Dimitrova v katastri mestskej časti Vrakuňa.

„Ide o celomestský problém, ak nie dokonca aj celoslovenský,“ uviedol 
pre Vrakunské noviny starosta Vrakune, Martin Kuruc. „Je preto potreb-
né zmobilizovať všetky inštitúcie a subjekty a nájsť riešenie a nie ho 
neustále odkladať. Takto sa to deje už trinásť rokov. Preto bijeme na 
poplach. Pokiaľ sa situácia nezmení, sme pripravení vstúpiť do ostrého 
štrajku aj do organizovania protestných akcií.“ Starosta Martin Kuruc so 
žiadosťou o podporu oslovil všetkých primátorov a starostov miest a obcí 
Žitného ostrova. Rovnako objednal aj testovanie vody zo studne.
Dňa 21. 5. 2015 miestne zastupiteľstvo Podunajských Biskupíc na mi-
moriadnom rokovaní podporilo Vrakuňu. Prijalo vyhlásenie, podľa ktoré-
ho si starostka i poslanci mestskej časti uvedomujú nezvratné dôsledky 
na zdraví občanov a životnom prostredí, a to pre dlhodobé odkladanie 
riešenia problému s bývalou chemickou skládkou. Starostka Podunaj-
ských Biskupíc, Alžbeta Ožvaldová, uviedla, že chcú najprv počkať do 
júla. Ministerstvo životného prostredia by malo vtedy ukončiť podrobný 
geologický prieskum a začať proces určenia povinnej osoby, ktorá má 

územie vyčistiť. „Ak sa tak nestane, spojíme sa s Vrakuňou a ideme do 
ulíc,“ povedala starostka. Podľa nej treba chemickú skládku čo najskôr 
odstrániť.
Dňa 25. 5. 2015 sa priamo na „mieste činu“, teda na území toxickej 
skládky, uskutočnila tlačová konferencia za účasti starostu Vrakune, 
Martina Kuruca, riaditeľa Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja, 
Miroslava Draguna, vrakunského miestneho poslanca, Juraja Štub-
niaka, a hovorcu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Alexandra Bu-
zinkaya. Zaznelo na nej, že odstránenie skládky chemického odpadu 
z bývalých CHZJD ostane na pleciach hlavného mesta, prípadne štátu. 
Podľa privatizačnej zmluvy totiž nebolo podmienkou pre privatizéra od-
stránenie tejto toxickej skládky. Pozemky a skládka prešli v 80. rokoch 
najprv pod Jednotné roľnícke družstvo Ružinov a následne pod mest-
ský národný výbor v Bratislave.
Dňa 27. 5. 2015 na rokovaní Mestského zastupiteľstva poslankyňa 
Soňa Svoreňová navrhla uznesenie, na základe ktorého sa k štrajko-
vej pohotovosti pripojilo aj hlavné mesto – primátor a poslanci Mest-
ského zastupiteľstva.
O probléme nebezpečnej skládky budeme naďalej informovať na 
stránkach Vrakunských novín.

(red.)

Pre toxickú skládku vo Vrakuni sa  
k štrajkovej pohotovosti pridávajú aj ďalší

Oznam o predaji 
V súlade s § 9a , ods. 8, písm. d/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  mestská časť  
Bratislava-Vrakuňa predáva  hnuteľný majetok :

•  Nákladné  motorové vozidlo  zn. LIAZ 150.260 - L, evi-
denčné číslo: BA-106 JY, rok  výroby 1989 (26-ročné, ne-
pojazdné), so zostatkovou cenou 0,00 Eur  k 31.5.2015, 
s počtom  podľa  tachometra najazdených  79 765 km, 
podľa znaleckého posudku č. 17/2015  zo dňa 31.3.2015 
– všeobecná hodnota vozidla ku dňu hodnotenia bola 
496,00 eur bez DPH,  595,20 eur s DPH,

•  Súbor  strojných zariadení – 9 kontajnerových zásobní-
kov  na vývoz komunálneho odpadu – rok výroby 1993, 
kontajnerový zásobník – cisterna MA 5012 – rok výroby 
1993 a horská   kosačka MT8-0746 – rok výroby 1987,  so  
zostatkovou  cenou 0,00 eur,  podľa  znaleckého  posudku 
č. 18/2015 zo dňa 31.3.2015 – všeobecná hodnota  ku 
dňu hodnotenia bola  1 405,00 eur bez DPH,  1 686,00 
eur s DPH,

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej znaleckým posudkom. 

Obhliadka možná na Zbernom dvore, Ihličnatá 7, Bratislava 
821 07
Kontaktná osoba: Gabriela Pačesová:  0948 972 900
Uzávierka  ponúk do 30. 6. 2015

(red.)

Oznam – Verejné obstarávanie
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlásila verejnú súťaž 
na stravovanie dôchodcov a zabezpečovanie havarijných 
stavov a nevyhnutných opráv objektov MČ Bratislava - 
Vrakuňa. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
www.vrakuna.sk

Vážení občania, 
poslanci	MČ	Bratislava-Vrakuňa	schválili	nové	Všeobec-
ne	 záväzné	 nariadenie	 Mestskej	 časti	 Bratislava-Vra-
kuňa,	 č.3/2015,	 o	 podmienkach	 držania	 psov	 na	 území	
mestskej	časti	Bratislava-Vrakuňa.	Majiteľ	psa	je	povinný	
odstraňovať	po	svojom	psovi	výkaly	do	košov	na	ne	urče-
ných,	taktiež	platí	zákaz	voľného	pohybu	a	vstupu	psov	na	
verejné	priestranstvá.	Zakazuje	sa	chodiť	so	psom	na	det-
ské	ihriská	a	pieskoviská,	na	štadióny,	do	zdravotníckych	
zariadení,	do	škôl,	na	cintoríny	a	na	miesta	označené	zá-
kazom	,,Zákaz	vstupu	so	psom“.	

Všetky	 ďalšie	 potrebné	 informácie	 nájdete	 na	 webovej	
stránke	 www.vrakuna.sk	 vo	 zverejnenom	 všeobece	 zá-
väznom	nariadení.
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Stretli sme sa v jedno pekné slnečné poludnie na káve, sa-
mozrejme, že vo Vrakuni.  Pani Oňová chvíľku meškala, za-
rozprávala sa totiž v obchode s fanúšičkou, ale nám to vôbec 
neprekážalo. Kávičku nám spravili chutnú a bolo pokojné po-
poludnie. Kam sa ponáhľať? A vtedy sa ozval známy hlas: „tá 
kávička je samozrejme dnes na mňa, viete, veľmi nerada meš-
kám!“ A terasu na pol hodinku ovládla Gizka Oňová.

Ako dlho žijete vo Vrakuni?
Vo Vrakuni žijem 27 rokov a to aj napriek tomu, že moja babka 
– Biskupičanka – hovorievala: „Vo Vrakuni ani pes nešteká tak 
pekne ako v Biskupiciach (smiech). Ja mám opačný názor. Ja 
som tu naozaj veľmi spokojná. Bola som mladučká, chudučká, 
čiernučká 40-tnička. Tak teraz si môžete vypočítať, koľko mám 
rokov (smiech).

Tak ako je možné, že som Vás videl vo Vrakuni vystupovať len 
raz, a to pred pár dňami?
To sa pýtate vy mňa? Ja sa to isté pýtam vás a tiež bývalého 
vedenia. Nikdy som nemala núdzu o prácu, vždy si ma robota 
našla, ale niekde v kútiku duše som to trošku zazlievala Vrakuni, 
že si nespomenuli, že aj tu žijú moji fanúšikovia. Nikdy som ne-
bola pozvaná ako hosť na žiadne podujatie vo Vrakuni. Dúfam, 
že sa to teraz mení aj vďaka p. starostovi Kurucovi. Som rada, že 
si spomenul na mňa – takúto harcovníčku, ktorá ešte vie osloviť 
ľudí. Myslím si, že tá skôr narodená generácia stále nevymrela 
a moje pesničky majú stále potenciál. Mohli sme to vidieť na 
oslave Dňa matiek v objekte 221, kde mi starosta splnil malý 
sen a konečne som vystupovala v mojej Vrakuni. Pozdravte ho 
odo mňa, je to správny chlap, to Vrakuňa už potrebovala ako soľ.

Keď začalo Vaše vystúpenie, okamžite ste ovládli celé publi-
kum, tým myslím aj detičky aj seniorov. Ako to robíte?
Je to dar. Robím to spontánne. Možno je to tým, že mám 5 vnú-
čat, 3 odrastené deti a stále mi žije otec. Viem komunikovať 
s publikom, ja osobne sa cítim lepšie, keď to obecenstvo je ve-
kovo zrelšie, ale zistila som, že aj tí mladí sa dokážu baviť na 
mojich šlágroch. Vtedy si kladiem otázku, či boli nútené pozerať 
repete (smiech).

Príjmne nás prekvapilo, že máte veľmi profesionálny manaž-
ment. Vlastný web, množstvo balíčkov pre promotérov, okam-
žitá reakcia. Ako je to možné, že stále držíte krok a ste taká 
profesionálka?
Tak tu konečne musím spomenúť môjho muža. Absolútne to 
máme doma podelené. On sa stará o moju webstránku, aby som 
mala dobrý zvuk, robí mi doprovod, spravil mi hudobné aranžmá. 
Už aj on je dôchodca, tak vo voľnom čase sa venuje mne. Ja mu 
zato urobím jeden dobrý guláš (smiech).

Po skončení Vášho vystúpenia prišiel čas na fotenie. Vy ste 
okamžite zareagovali a dokonca ste sa nebránili ani „selfie“. 
Kde sa to vo Vás berie?
Bola som hodená do vody a plávaj. Nikdy som nemala nič za-
bezpečené a človek sa vtedy naučí, že: pomôž si sám, aj Pán 
Boh Ti pomôže. Myslela som si, že mňa už nič neprekvapí, ale 
opak je pravdou. Tu by som chcela spomenúť moju viac-menej 
novú prácu, a to účinkovanie v reality show Svokra. Ľudia žijú 

Rozhovor s Gizkou Oňovou
Rozhovor
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Rozhovor

veľmi rôznorodo, nezodpovední rodičia, hlúpo a rýchlo zobraté 
pôžičky od nebankoviek. Väčšinou trpia hlavne deti a to vtedy 
ja som úplne namäkko a snažím sa im pomôcť. Kladiem si 
vtedy otázku: kde sa stala chyba? Vždy sa snažím ľuďom po-
môcť, aj keď to nie vždy ide na 100 % a dosť ma to psychicky 
a fyzicky vyžmýka, ale mňa to stále baví. Hľadám vo svojich 
skúsenostiach to najlepšie riešenie, ktoré by bolo nápomoc-
né. Ide o to dať ľuďom šancu, ktorá sa nedáva každý deň, a to, 
že či ju oni využijú, je len na nich.

Kde Vás budú môcť Vrakunčania v dohľadnej dobe stretnúť?
Moji Vrakunčania ma najbližšie budú vidieť a počuť 13. septem-
bra na hodoch, podotýkam, 1. krát. Teším sa veľmi na atmosfé-
ru a ľudí. Týmto by som chcela pozvať všetkých Vrakunčanov, 
aby sa prišli zabaviť.

Vrakuňa by si možno zaslúžila ples, čo si o tom myslíte?
Áno, určite. Už sme sa na túto tému aj predbežne bavili so sta-
rostom. Ja by som s radosťou prišla. Vrakuňa potrebuje zabrať 
vo všetkých oblastiach a vidím, ako sa naozaj začalo všade ma-
kať. Snáď do Vrakune vrátime aj kultúru. Vravím, prídem veľmi 
rada.

(red.)

Druhá májová nedeľa podľa kalendára tradične patrila 
všetkým mamičkám. Pri tejto príležitosti dňa 12. 5. 2015 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa usporiadala veľmi milé 
stretnutie. Podujatie sa konalo v objekte 221, kde sa všetci 
spoločne stretli a oslávili sviatok všetkých mamičiek. Podujatie 
začalo príhovorom starostu a potom sa na scénu dostali 
mladé talenty SZUŠ Adamante. Po tanečnom a klavírnom 
vystúpení detí a klaviristu Mgr. art. Alexandra Dömeho na 
scénu prišla energická diva Gizka Oňová. Svojím vystúpením 
rozprúdila publikum a niektorí si aj schuti zatancovali. Pani 
Gizka sa priznala, že ešte nikdy nevystupovala vo Vrakuni, 
a pozvanie veľmi rada prijala, keďže je krvou Vrakunčanka. 
Sľúbila, že v budúcnosti rada vystúpi so svojim programom, 
a starosta Martin Kuruc prezradil, že pre obyvateľov Vrakune 
v budúcnosti chystá ďalšie milé prekvapenie.

(red.)

Deň matiek vo Vrakuni
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Nárok na odchodné
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakun-
ské noviny sú na vašej strane. Svoj 
prípad môžete bezplatne konzulto-
vať s doc. JUDr. Branislavom Fridri-
chom PhD. z advokátskej kancelárie 
Fridrich Paľko, s. r. o.

„Pracovná	 zmluva	 mi	 končí	
31.	 5.	 2015.	 Som	 momentál-
ne	 práce	 neschopná.	 Nárok	 na	
starobný	 dôchodok	 mám	 od	
25.	6.	2015,	keď	mi	skončí	aj	prá-
ceneschopnosť.	 Mám	 nárok	 na	
odchodné?“

Odpoveď:

V prípade pracovného pomeru 
uzatvoreného na dobu určitú, vo 
Vašom prípade do 31. 05. 2015, 
sa pracovný pomer skončí uply-
nutím dohodnutej doby, bez ohľa-
du na trvanie dočasnej pracovnej 
neschopnosti a nároku na výplatu 
nemocenského, ktoré bude vy-
plácané aj naďalej počas trvania 
podporného obdobia. Z tohto dô-
vodu nárok na odchodné nevznik-
ne, nakoľko v čase vzniku nároku 
na starobný dôchodok už fyzická 
osoba nebude mať status zamest-
nanca. Nárok na odchodné by tak 
vznikol iba v prípade, ak by nárok 
na starobný dôchodok alebo inva-
lidný dôchodok, ak pokles schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť 
je viac ako 70 %, vznikol pred pr-
vým skončením pracovného po-
meru a zamestnanec o odchodné 
požiadal zamestnávateľa pred 
skončením pracovného pomeru 
alebo požiada do desiatich pracov-
ných dní po jeho skončení. Výška 
odchodného je najmenej v sume 
priemerného mesačného zárobku 
zamestnanca.

(red.)

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Ak máte 
tiež slabosť pre čítanie, táto rubrika je pre 
vás ako stvorená. Na tomto mieste sa pra-
videlne dočítate o zaujímavých knižných 
novinkách. 
V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripra-
vili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Sta-
čí zodpovedať jednoduchú otázku. Akú 
knižku ste čítali minulé leto a prečo? Vaše 
odpovede zasielajte na mailovú adresu 
redakcia@vrakuna.sk a do predmetu správy pro-
sím, uveďte „Milujeme knižky“ alebo doručte 
vašu odpoveď na podateľňu Miestneho úradu.
Dvaja víťazi od nás dostanú jednu z knižiek, 
o ktorej ste si mohli práve prečítať. Veľa 
šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Silvia Bystričanová – Jar, leto, 
jeseň, Agáta

Karolína a Nikolaj sú dvojič-
ky. Ona učí, on robí všetko 
možné, len nie to, na čo má 
výnimočný talent. Prenajali 
si spoločne byt a zvykli si na 
bezproblémové spolužitie, 

ktorému rozumejú snáď len dvojičky. Ka-
rolína neverí na lásku a v túžbe po dieťati 
pragmaticky hľadá muža, respektíve vhod-
ného darcu kvalitnej genetickej informácie. 
Flegmatického Nikolaja očarí žena, ktorá je 
originálna a pekná na druhý pohľad, ale ani 
ona nedokáže Nikolaja prinútiť k tomu, aby 
uplatnil svoj talent. Obom súrodencom a 
nielen im sa zmení život po stretnutí s Agá-
tou, ktorá žije v meste len počas zimy. 
Začnú sa na lásku, život i smrť dívať inak. 
Všetci vidia, že oči Agáty sú iné, ale len Ni-
kolaj pochopí, že Agáta má schopnosť, kto-
rú pred svetom tají...

Gabriela Futová – Nototo a 
strašidelná škola Elvíry Múdrej

V škriatkovskej škole učiteľky 
Elvíry Múdrej stretneme pís-
menkového škriatka Notota, 
Jajku, ktorá nájde aj ihlu v kope 
sena, skackajúceho Hophopa a 

mnohých iných. Škriatkovia sa na vlastnej 
koži učia, čo je ozajstná hrôza, ale aj ako ne-
podľahnúť svojmu strachu a zachrániť seba 
i druhých v akejkoľvek nebezpečnej situácii. 
Veď strach má naozaj veľké oči. A čo je naj-
dôležitejšie pre takého drobného škriatka? 
No predsa vedieť sa čo najlepšie skryť. A 
nenechať sa zožrať mačkou.

Aktuálne

Alexandra Pavelková – Údolie ľalií

Nevinná obhliadka chalupy sa 
takmer zmení na tragédiu. Ne-
čakaná búrka zvedie pod jednu 
strechu ľudí z rôznych miest, s 
rôznymi povolaniami, názormi 
a životnými prioritami. Kým zú-

ria živly, krátia si čas rozprávaním príbehov. 
Pritom, chtiac či nechtiac, postupne odha-
ľujú aj svoje povahy, sklamania, motivácie a 
ciele. Príbehy, hoci aj vymyslené, majú totiž 
moc vnárať sa do duší, meniť túžby, postoje 
a snáď aj skutočnosť. Pretože príbehy chcú 
žiť. Mytológia sa prelína s realitou, história so 
súčasnosťou. Ku koncu už nikto nie je tým, 
čím sa zdal na začiatku. A možno o to príbe-
hom šlo.

SLOVART
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Inzercia

 10x

 10x

 10x

 70x

Hrajte o 100 
fantastických cien 
s Tesco Expres Žitavská

Espresso stroj
+ nákup v hodnote 20 €

Elektrický gril
+ nákup v hodnote 20 €

Mixér
+ nákup v hodnote 20 €

1 000 bodov
Clubcard

V�období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015 ste po vhodení vyplnenej hracej karty za nákup v minimálnej hodnote 10 eur v prevádzke Tesco Expres Žitavská 
spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., zaradení do súťaže o 100 cien. Žrebovanie výhercov prebehne 1. 7. 2015. Počet nákupov na osobu, ako aj počet 
vyplnených hracích kariet nie je limitovaný. Úplné znenie pravidiel súťaže a�doplňujúce informácie nájdete na www.tesco.sk/vyhraj100cien.

Nakúpte u nás aspoň za 10 € a ste v�hre o skvelé ceny.

tesco_exp_zitavska_sutaz_ceny_inzercia_194x262_0615__2.indd   1 04/06/15   15:42
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Malí Vrakunčania 

25. výročie otvorenia školy oslávila 
ZŠ Železničná 14 v štýle „Garden Party“

Zvláštne policajné hliadky

Vrakuňa oslavovala Medzinárodný deň detí

Konečne prišiel tak dlho očakávaný deň 
a hodina H a to 6. 6. 2015 o 16.00 hodine. 
Pripravovali sme sa naň priebežne počas ce-
lého školského roka. Hneď v septembri do-
stal každý ročník tému, ktorú mal spracovať. 
Prváci a druháci  zamerali svoju prípravu na 
kultúrny program, v ktorom využili svoje zážit-
kové učenie. Tretiaci spracovali  projekt s ná-
zvom „Remeslá“, štvrtáci projekt s názvom 
„Mladý bratislavský fotoreportér“  a rodičom 
svoju prácu odprezentovali vo veľkej telocvič-
ni. V areáli školy prebiehali súťaže s témami: 
Vytvorenie nového loga školy, Futbalová je-
denástka, Streľba na florbalovú bránu, Zápis 
do kroniky, Logické hry, Burza kníh a Zahraj 
sa. Siedmaci pripravili pre zúčastnených hru 
s názvom „Schoole game“, kde súťažiaci mu-
seli splniť 5 logických úloh, aby sa dostali von 
z triedy. Za účasť v akciách dostali zúčastnení 
dukát, ktorý mohli použiť na guláš, ktorý pri-
pravila naša úžasná pani Renátka.  Hoci porcií 
bolo pre 350 ľudí, o 18.05 sme už s radosťou 
kráčali ku koláčikom, ktoré doniesli v hojnom 
počte naši perfektní rodičia. Dokonca sme po-

dávali aj mastný chlieb s cibuľou. Od 17.00 do 
19.00 prebiehal na pódiu v areáli školy kultúr-
ny program pozostávajúci z vystúpenia našich 
terajších aj našich bývalých žiakov.  V stánku 
s názvom „Promoviny“ detský parlament po-
núkal tričká s logom školy a špeciálne vydanie 
časopisu k 25. výročiu školy. Na záver vystúpil 
spevák Peter Bažík so svojou skupinou, ktorý 
je víťaz súťaže X-faktor 2014. Rozprúdil výbor-
nú zábavu. Tá potom pokračovala recepciou 
v jedálni školy. Celým programom sprevádzal 
moderátor Ludwig Bagin známy ako niekdajší 
poštár z „Pošty pre teba.“ 
25 rokov je krásny vek z pohľadu človeka, 
ale aj z pohľadu školy. Oslávili sme túto štvrť-
storočnicu s našimi rodičmi,  z ktorých nám 
mnohí pomohli aj s prípravami a rada rodičov 
aj finančne. Patrí im velikánska vďaka. Spolu-
práca s našimi rodičmi je výborná. Veľké ďa-
kujem patrí aj našej mestskej časti, ktorá nám 
tiež  na oslavu poskytla finančný príspevok. 
Ďakujeme pani Pačesovej a jej „zeleným“, kto-
rí nám požičali, doviezli, rozložili a potom zložili 
a odviezli altánky, stany a lavičky. Musíme sa 

poďakovať aj našim žiakom, hlavne deviata-
kom, ktorí celú sobotu boli k dispozícii všade, 
kde to bolo potrebné.  No a v neposlednom 
rade ďakujeme našim kolegom – učiteľom.  
Bez ich pomoci by sme určite organizáciu ta-
kej veľkej akcie nezvládli.  Ďakujeme.

Vedenie ZŠ Železničná

Na celom území Slovenska prebiehala 
v dňoch 11. 5. – 15. 5. 2015 dopravno– 
-preventívna akcia s názvom Jablko – Cit-
rón. Kontrolovala sa  maximálna  povolená 
rýchlosť. Počas piatich dní  polícia spolu 
na 54 stanovištiach na celom Slovensku 
kontrolovala  dodržiavanie maximálnej po-
volenej rýchlosti. Motoristov, ktorí poruši-
li  dopravné predpisy,  pokutovali  detské 
hliadky netradičnou formou. Jednu z tých-
to hliadok vytvorili aj štvrtáci zo Žitavskej 
ZŠ. Vodiči, ktorí inokedy za akýkoľvek prie-
stupok zaplatia peňažnú pokutu, v týchto 

dňoch od detí dostali citrón a za jazdu 
podľa predpisov zasa krásne jablko. Deti 
kriticky posudzovali jazdu zastavených vo-
dičov. A veruže to malo väčší účinok ako 
samotná pokuta. 
Polícia na akcii spolupracovala so spo-
ločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. Pán 
Roman Juráš, predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ poisťovne vysvetlil, že 
pre tento projekt sa rozhodli preto, aby tiež 
nemalou mierou prispeli k značnému zní-
ženiu dopravných nehôd.
Deťom sa táto akcia veľmi páčila a možno 

o pár rokov budú na týchto miestach stáť 
ako ozajstní príslušníci Policajného zboru.

Mgr. Jaroslava Sabolová, ZŠ 
Žitavská 1, Bratislava

Oslava sviatku MDD bola v CDT naozaj ve-
selá. Deti pozerali divadielko, športovali, 
tancovali, skákali a samozrejme maškrtili.
V rámci osláv Medzinárodného dňa detí 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripra-
vila zábavný program všetkým malým ra-
tolestiam z materských a základných škôl 
vo Vrakuni. Podujatie sa tradične konalo 
v Centre detskej tvorivosti a bolo naozaj 
veselo. Pre detičky bolo prichystané det-
ské divadielko o Ujkovi popletkovi, ktoré 
sa podľa hlasitosti smiechu deťom náram-

ne páčilo. Po divadielku sa deti vyjašili na 
detskom ihrisku, kde museli zdolať zábav-
ne disciplíny, skákanie vo vreci, hádzanie 
do vreca, obrovský bublifuk, rytierský tur-
naj a mnoho ďalších. Po zdolaní všetkých 
súťaží  ich čakal Sladký raj, kde si každý 
niečo vybral za odmenu. Medzi najväčšie 
atrakcie, samozrejme, patril obrovský na-
fukovací hrad v tvare slona a malý poník 
Megy.  Nechýbalo maľovanie na tvár a det-
ská diskotéka. Toto milé podujatie vzniklo 
z iniciatívy mestskej časti Bratislava-Vra-

kuňa, starostu Martina Kuruca a spoluprá-
ce CDT. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

(red.)
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Dievčatá zo SSG „zlaté“ na Majstrovstvách 
Slovenska stredných a základných škôl v golfe

OBÝVAČKA NA ULICI alebo ČO MÔŽEME SPOLU 
UROBIŤ INAK?

5. mája 2015 sa uskutočnil 4. ročník Maj-
strovstiev Slovenska stredných a základ-
ných škôl v golfe. Organizátormi podujatia 
bolo Súkromné slovanské gymnázium 
Vážska, Bratislava v zastúpení pánom ria-
diteľom Pavlom Spišiakom, Slovenská gol-
fová asociácia v zastúpení  pánom Jánom 
Pečom  a  Slovenský olympijský výbor v za-
stúpení generálnym sekretárom pánom 
Jozefom Libom a  aj vďaka nim sa turnaj  
uskutočnil v nádhernom golfovom areáli 
Penati Golf Resort v Šajdíkových Humen-
coch. O netradičný slávnostný odpal sa po-
starala olympijská víťazka v streľbe Janka 
Barteková – strelou do umelého holuba. 

Do turnaja sa zapojilo 51 mladých golfistov 
od západného až po východné Slovensko. 
To, že išlo o dobrých a vyrovnaných hráčov  
svedčia aj minimálne bodové rozdiely me-
dzi jednotlivými umiestneniami. Víťaz však 
môže byť len jeden a tým sa stali práve 
dievčatá nášho gymnázia, ktoré sa umiest-
nili na prvom mieste v súťaži družstiev, 
ktoré tvorila Lea Klimentová, Michaela Pat-
zeltová a Oľga Prachářová a individuálne sa 
na prvom mieste umiestnila Lea Klimento-
vá. Dôkazom toho, že bola súťaž náročná, 
je aj to, že prvé flajty odštartovali krátko po 
deviatej a posledné prišli do  cieľa pred se-
demnástou hodinou. Organizátori aj tento 

rok zvlád li prípravu tohto náročného pod-
ujatia výborne  a už teraz premýšľajú nad 
prípravou jubilejného piateho ročníka.
Príďte si aj vy zahrať s priateľmi, golfový 
areál uprostred vrakunského sídliska je 
vám k dispozícii.

(red.)

Časť pešej zóny vo Vrakuni sa dňa 27. 5. popoludní vďaka 
Detskému fondu SR zmenila na nezvyčajnú obývačku. Dospe-
lí tam pri káve a koláčikoch rozprávali príbehy, deti sa hrali 
a kreslili a všetci spoločne sme hľadali recept na to, čo všet-
ko môžeme spolu urobiť, aby to v Pentagone išlo aj inak a aby 
sa ľuďom vo Vrakuni žilo lepšie.

„Túto netradičnú Obývačku na ulici sme pripravili aj preto, lebo nás 
zaujímajú ľudia okolo nás. Chceme vedieť, ako sa majú a ako sa im 
vo Vrakuni žije. Zároveň sa aj takto chceme predstaviť komunite, pri-
blížiť im nielen našu prácu tu, ale aj ostatné aktivity jubilujúceho Det-
ského fondu. Je nám jasné, že nás miestni musia najskôr spoznať, 
aby nám začali dôverovať a prijali nás. Až keď pre nich nebudeme 
veľkou tajomnou neznámou, až potom môžeme spolu naozaj niečo 
zmeniť,“ hovorí koordinátorka sociálnych projektov Detského fondu 
SR, Barbora Brichtová, o zaujímavej akcii, pre ktorú našla inšpiráciu 
v rakúskom Graze, kde niečo podobné úspešne funguje a spája ľudí 
už niekoľko rokov.
Pochopili sme, že ak chceme v tomto náročnom prostredí 
niečo naozaj zmeniť, musíme to robiť všetci spolu, aj s oby-
vateľmi tejto mestskej časti. Práve preto sme ešte v roku 
2014 rozbehli úspešný projekt Pentagon	 Inak, ktorého 
súčasťou už boli napríklad viaceré komunitné vzdelávania 
pod názvom Čo	môžeme	spolu	urobiť? Do nich sa aktívne 
zapojili miestni učitelia, policajná preventistka, samosprá-
va, ale napríklad aj občianske združenia, ktoré vo Vrakuni 
pomáhajú užívateľom drog alebo ľuďom, ktorí pracujú v sex-
biznise. O projekte sa dá veľa dozvedieť aj z občasných Pen-
tagonských	novín a predovšetkým vďaka putovnej výstave 
fotografií Pentagon	 Včera	 a	 Dnes, ktorá zachytáva veľa 
z toho, čo sa nám doteraz podarilo zmeniť aj vďaka našim 
nízkoprahovým centrám. 
Vždy sme totiž hľadali témy, ktoré potrebujú riešenia a nové 
prístupy. Aj preto Detský fond Slovenskej republiky začal 
už pred mnohými rokmi pomáhať  deťom, mladým ľuďom 
a ich rodinám v tzv. Pentagone vo Vrakuni. Už 11 rokov tu 

funguje naše nízkoprahové	centrum	MIXklub pre	deti	a	mladých	
ľudí, ku ktorému sa neskôr pridal MIXáčik	–	nízkoprahové	rodinné	
centrum. 
„Pre mňa bolo úžasné sledovať, ako sa počas tých niekoľkých hodín 
úplne zmenila atmosféra v tejto našej improvizovanej obývačke. Na 
začiatku možno bolo cítiť istý odstup a nedôveru, ale postupne sa pri 
nás zastavovalo stále viac ľudí, rozprávali nám silné, často aj veľmi 
osobné príbehy zo života vo Vrakuni. A práve to je to, čo by sme tu 
chceli dosiahnuť – prelomenie bariéry, vzájomnú dôveru a pomoc 
dobrej veci. Približne 130 ľudí si spolu s nami zaspomínalo na svoje 
obľúbené miesta, ale aj na časy, keď na mieste tohto sídliska ešte 
bola dedina s vychýrenými víkendovými zábavami. Dostali sme mno-
ho zaujímavých tipov na to, čo tu dnes ľuďom chýba a čo by chceli 
zmeniť, ale v jednom sa väčšina zhodla – žijú tu radi a dôležité je, aby 
sa v prvom rade zmenili vzťahy medzi ľuďmi,“ hovorí o prvej Obývačke 
na ulici riaditeľka Detského fondu SR Alena Kuišová.

(MIXklub)

Malí Vrakunčania 
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Program júl/august
Maľovanie ihrísk
26.	6.	–	27.	6.	
Príďte starostovi a jeho tímu pomôcť vymaľovať ďalšie ihriská vo Vrakuni. Tentoraz to 
budú ihriská na Čiližskej ul. 22 – 26 a na Toryskej ulici 3 – 5 vo dvore.

Zážitkový denný tábor v NeŠkole, neseď doma a poď sa s nami hrať! 
Termíny: 
Júl	13.	7.	–	17.	7.		august	17.	8.	–	21.	8.
V prípade potreby vyzdvihneme vaše dieťa v rámci Vrakune aj doma, aby s nami mohlo 
táborovať.  Bližšie informácie telefonicky na 02 4552 9497, e–mailom na info@nesko-
la.sk alebo osobne v OZ Neškola, Dvojkrížna 1A. 
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Stretnutie jubilantov
Pri príležitosti okrúhlych narodenín našich Vrakunčanov sa starosta Martin Ku-
ruc stretol dňa 10. 6. 2015 so všetkými oslávencami v objekte 221. Podujatia 
sa zúčastnila aj miestna poslankyňa Anna Murcinová. Starosta ich potešil svo-

jim príhovorom 
aj sa poďako-
val za ich celo-
životnú prácu, 
ktorú venovali 
svojmu mestu 
i svojim rodi-
nám. Oslávenci 
spoločne prežili 
príjemné chvíle 
pri kultúrnom 
programe, kto-
rý pre nich pri-
pravil muziká-
lový herec Jozef 
Benedik. Z jeho 
repertoára za-
zneli operetné 
árie a talianske 
šlágre. Osláven-
ci z rúk staros-
tu dostali malú 
pozornosť, kto-
rú zabezpečila 
mestská časť 
Bratislava-Vra-
kuňa. A po prí-
jemne prežitých 
chvíľach sa 
všetci spokojne 
pobrali domov. 

Blahoželáme 
oslávencom
V júli svoje meniny oslavujú: 

Ivan Dinžík, Margita Ziškayová, Margita 
Škultétyová, Oľga Šimová, Anna Lőstor-
ferová, Anna Királyová, Anna Cigánko-
vá, Hana Velčíková, Marta  Nemečková, 
Marta Kockasová, Marta Ružovičová,  

Životné	jubileá v júli oslavujú:

Viera Danielová, Rozália Soosová, Pavel 
Šimora, Marta Kockasová, Aladár Bla-
ho, Stella Ondrejičková, Peter Ondrejič-
ka, Štefánia Anderleová, Zuzana Frgele-
cová, Johana Velebná.

Prajeme	Vám	k	meninám	a	narodeni-
nám	všetko	najlepšie,	zdravie,	šťastie,	
spokojnosť,	aby	ste	sa	aj	v	ďalších	ro-
koch	dožili	veľa	radostných	chvíľ.

Čo a kedy

Oznam
Slovenská republika sa prostred-
níctvom Štatistického úradu SR 
zapojila do realizácie získania	 in-
formácií	o	štruktúre,	výške	a	vý-
voji	výdavkov,	spotrebe	a	príjmov	
fyzických	osôb	v	 rôznych	 typoch	
domácností. Na Slovensku bolo 
do zisťovania pre rok 2015 vy-
braných viac ako 400 obcí, medzi 
nimi aj vaša obec. Do zisťovania 
je zaradených viac ako 4 700 do-
mácností, medzi nimi aj Bratisla-
va. Zisťovanie sa uskutočni od 
1.	 júna	 2015	 do	 31.	 decembra	
2015. V tomto období vybrané 
domácnosti vo Vašej obci navští-
vi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný pre-
ukázať sa v domácnosti osobit-
ným poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré im v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, 
budú anonymné a použité výlučne 
na štatistické účely.

(red.)


