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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

spoločným menovateľom prakticky akéhokoľvek môjho rozhovoru o Vrakuni 
sú peniaze. Či už diskutujeme s mamičkami pri detskom ihrisku, s pánmi na 
futbalovom štadióne, s ľuďmi z tretieho sektora v Pentagone, alebo aj pri úplne 
náhodných rozhovoroch len tak na ulici. Dovolím si preto dnes krátko o penia-
zoch.
Ako je možné, že v Bratislave, ako v jednom z najbohatších regiónov EÚ vôbec, 
máme cesty na úrovni štátov rovníkovej Afriky, tečie nám do škôl či máme 
zdravotné stredisko bez výťahu?
Možno preto, lebo jednoducho nie sme jeden z najbohatších regiónov? Pravda 
je však taká, že podľa štatistík z Bruselu naozaj sme jedným z lídrov celej EÚ. 
Problém preto bude zrejme niekde inde. A naozaj to tak je.
Bratislava sa o pár mesiacov stane hlavným mestom EÚ. Bude to polrok slávy 
a naše mesto navštívia tisícky dôležitých ľudí. Tí dôležití ľudia sem prídu po 
nových cestách. Bratislava dostala od vlády 15 miliónov na nový asfalt pod 
kolesá vládnych limuzín. Našťastie tie cesty tu ostanú aj potom, takže nielen 
vládne limuzíny, ale aj naše autá budú jazdiť tak, ako sa patrí na 21. storočie. 
Ako je však možné, že nie sme schopní tie cesty opravovať tak masívne každý 

rok, a nielen vtedy, keď nám hrozí hanba či defekty na autách zahraničných delegácií? Odpoveď je prostá, lebo nám 
chýbajú peniaze! A prečo nám chýbajú peniaze? Tu sa dostávame k meritu veci.
Podľa verejne prístupných informácií transferovala naša vláda v roku 2015 na kraje a obce približne 4,8 miliardy eur. Je 
to cca 37 % z celkových daňových príjmov. Česi vyberú na daniach v priemere na jedného človeka skoro tú istú sumu 
ako my, ale na kraje a obce posielajú asi 50 %. Ak by sme to isté urobili aj my, tak máme KAŽDÝ ROK navyše k dispozícii 
výrazne viac ako 1,5 miliardy eur. Existuje diskusia, koľko by v tomto prípade pripadlo na Bratislavu. Podľa môjho veľmi 
jednouchého výpočtu (bral som do úvahy pomer ľudí žijúcich na Slovensku/v Bratislave) je to cca 125 miliónov eur kaž-
dý rok. KAŽDÝ ROK. To je zhruba 5 miliónov a 125 000 € ročne do Vrakune. Mimochodom si dovolím pripomenúť, že ide 
o naše peniaze. To nie sú imaginárne zdroje, ktoré sa zrodia, keď zasadne vláda. Starosta má funkčné obdobie 4 roky. 
To je 21 miliónov. To je kompletná rekonštrukcia ciest, chodníkov, nekonečné množstvo detských ihrísk a malý zimný 
štadión či stredne veľká plaváreň a tvorba rezerv.
Lenže všetko je inak a samosprávy na Slovensku sú v pozícii večných prosebníkov a žiadateľov. Je to diskomfortná si-
tuácia a najhoršie na tom celom je, že v skutočnosti nemáme vlastný osud v rukách. Mne osobne to prekáža o to viac, 
že mojím poslaním je zveľaďovať Vrakuňu a nie dotovať zvyšok Slovenska. Nemyslím to zle, rešpektujem nutnosť soli-
darity. Ale všetko má svoje limity. Mimochodom Vrakuňa z tých 15 miliónov vyčlenených na prestavbu ciest nedostane 
ani euro. Nech tému solidarita vyčerpáme teda úplne…
Čo však máme vo svojich rukách, sú naše komunitné projekty. Lesopark sa stáva hitom a odkedy sme renovovali ihrisko 
a pridali dva hracie domčeky pre deti, počet návštevníkov radikálne vzrástol. Aj preto pribudnú ďalšie herné prvky a toto 
leto ich pribudne naozaj dosť. Čo ma obzvlášť teší je promenáda. Tá dostane úplne nový šat. Opravili sme chodník, 
pribudnú nové lavičky, smetné koše a koše pre psičkárov. Tiež mám radosť z toho, ako sa nám rozbehli akcie v objekte 
211. Ak budete mať chuť, pozrite si ponuku kultúrnych akcií na našom webe. Ja chodím pravidelne, rád vás tam uvidím.
A začneme vôbec prvýkrát opravovať cesty tak, ako sa patrí. Máme napríklad už v zmluvách podmienku o dvojročnej 
záruke. Vravíte, že je to predsa štandard. Dnes už áno, no v predošlých rokoch to tak nebolo. Aj preto nám potom chý-
bajú peniaze.
Váš hlas som od vás však nedostal preto, aby som vám vysvetlil, ako sa to nedá. Naopak. Vaša dôvera je pre mňa 
záväzkom, aby som zdroje na ďalší rozvoj Vrakune získal. Alebo zohnal. Alebo jednoducho našiel. Synoným je veľa, ale 
spoločný menovateľ jeden. A ten je jednoznačný. Urobiť Vrakuňu lepšou štvrťou. Tejto úlohe ja dokonale rozumiem.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Výtlky sa po zime začali opravovať

Tak, ako minulý rok vás pozývame na spo-
ločnú brigádu, ktorú organizuje mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa v  sobotu  23. 
apríla 2016. Zraz účastníkov je na nábre-
ží Malého Dunaja pri lávke do lesoparku 
zo strany Malodunajskej ul. so začiatkom 
o 8.00 hod. Predpokladaný termín ukon-
čenia je do 12.00 hod. Touto cestou si 
vás dovoľujeme osloviť a pozvať na spo-
ločnú brigádu pri upratovaní priestorov 
okolia Malého Dunaja vrátane slepého 
ramena, od cestného mosta na Gagarino-
vej ul. pri oplotení cintorína až po UČOV 
na Leknovej ulici, pravého brehu Malého 

Dunaja, okolia Pentagonu na Stavbárskej 
ul. 34 - 42, okolia záhradkárskej oblasti 
z Priehradnej ulice a okolia Hradskej ulice 
pri ubytovni Mea Culpa. Pri tejto príležitos-
ti starosta Martin Kuruc, miestni poslanci 
a pozvaní hostia symbolicky vysadia na 
nábreží Malého Dunaja stromčeky.

K  dispozícii  bude  päť  veľkokapacit-
ných kontajnerov:
1.  vedľa  plotu  Ružinovského  cintorí-

na pri Malom Dunaji,
2.  v  záhradkárskej  oblasti  od  Prie-

hradnej ulice,

3.  na Hradskej ulici pri ubytovni Mea 
Culpa,

4.  pri  Pentagone  na  Stavbárskej  ul. 
vedľa skládky odpadov,

5.  na Amarelkovej ulici pri vstupe do 
panelárne.

Pripomíname, že počas celého apríla pre-
bieha jarné upratovanie a rozmiestnenie 
veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sme 
uverejnili v minulom čísle Vrakunských 
novín a na stránke www.vrakuna.sk.
Kontaktná osoba:
Ing. J. Lalík – tel.: 0911 543 541
 (red.)

Na začiatku mesiaca apríl sa začali opra-
vovať výtlky na cestách vo Vrakuni. Po-
stupnosť opráv výtlkov mestská časť vy-
berá podľa dôležitosti a tiež berie do úvahy 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
V rozpočte je na opravy ciest vyčlenených 
100 000 €. Pri mapovaní výtlkov pomohli 
aj obyvatelia Vrakune, ktorí mali možnosť 
nahlasovať výtlky pomocou mailovej ad-
resy. Ostatné výtlky zmapovali pracovníci 
Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa. Ponúkame vám zoznam ulíc, 
na ktorých budú výtlky v priebehu apríla 
opravené: Bebravská, Brezová, Slatinská, 
Rajecká, Toryská, Hnilecká, Poľnohospo-
dárska, Stavbárska, Rajčianska, Mostá, 
Železničná, Kríková, Žitavská, Estónska, 

Majerská, Dvojkrížná, Slnečnicová a pe-
šia zóna. Prioritou MČ Bratislava-Vrakuňa 
je opraviť všetky výtlky, ak nájdete výtlk, 
ktorý bol prehliadnutý, neváhajte kontak-
tovať miestny úrad mailom na adresu: 
margita.brynkusova@vrakuna.sk. Ďaku-
jeme.
 (red.)

Rekonštrukcia sociálnych zariadení dokončená
Už v minulých číslach našich novín 
sme vás informovali o prebiehajú-
cej rekonštrukcii sociálnych zariade-
ní na ZŠ Rajčianska. Rekonštrukcia 
je rozdelená do 3 etáp. Koncom me-
siaca marec sa úspešne dokončila 
druhá etapa rekonštrukcie. Sociál-
ne zariadenia sa nachádzali v hava-
rijnom stave. V uvedených priesto-

roch sa vymenili všetky prislúchajúce rozvody vody a kanalizácie, odstránila sa 
pôvodná dlažba a obklad spolu so zariaďovacími predmetmi.
Zrealizovali sa nové rozvody vody a kanalizácie, osadili sa nové umývadlá, 
nové závesné WC, nový bidet, nové sprchy, nové pákové vodovodné batérie, 
nové dvere, namontovali sa nové merače vody v sprchách, nové sadrokartóno-
vé stropy so zabudovanými stropnými svetlami vo WC a nová elektroinštalácia. 
Zrealizoval sa náter vykurovacích telies a vymaľovali sa okolité priestory. Časť 
financií dostala mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako dotáciu z Ministerstva 
školstva a ostatné financie poskytla mestská časť formou spolufinancovania.

 (red.)

Problém s doručovaním pošty
V ostatnej dobe sa pomerne veľké množstvo obyvateľov 
sťažovalo na neskoré doručovanie pošty v našej mestskej 
časti. Starosta Martin Kuruc listom požiadal o vyjadrenie 
Slovenskej pošty a žiadal nápravu vzniknutej situácie. 
Uverejňujeme  vyjadrenie  Slovenskej  pošty  k  žiadosti 
o nápravu pri zabezpečení činnosti pošty v MČ Brati-
slava-Vrakuňa: „Doručovanie zásielok pre uvedené ulice 
zabezpečuje Pošta Bratislava 214 so sídlom Uzbecká 4. 
Vzhľadom na jednorazovú vzniknutú situáciu na tejto po-
šte, spôsobenú vysokou práceneschopnosťou poštových 
doručovateľov a zároveň aj ukončením niekoľkých pracov-
ných pomerov v krátkom časovom úseku, došlo k dočas-
nému zníženiu kvality v doručovaní zásielok v tejto lokalite. 
Nadväzne na vyššie uvedené sme operatívne prijali opat-
renia na riešenie vzniknutej situácie:
–  doručovanie  zásielok  je  zabezpečované  vzájomnými 
zástupmi  poštových  doručovateľov  vrátane  dostupného 
personálneho posilnenia z iných pôšt, ako aj brigádnikmi,
– v mesiaci február sme zabezpečili doručovanie aj počas 
sobôt,
– realizovali sme opatrenia pre urýchlené prijatie nových 
zamestnancov s využitím aj externých zdrojov (pracovné 
agentúry, priama súčinnosť s Ústredím práce, so ciálnych 
vecí a rodiny),
– v súčasnosti prebiehajú procesné úkony optimalizácie or-
ganizácie práce a zaškolenie novoprijatých zamestnancov.
Za prechodné zníženie kvality doručovania zásielok vo Va-
šom obvode a vzniknuté problémy sa Vám, ako aj obyva-
teľom MČ Bratislava-Vrakuňa úprimne ospravedlňujeme. 
Situáciu  na  pošte  Bratislava  214  denne  monitorujeme 
a riešime s cieľom čo najskoršieho zabezpečenia vysokej 
kvality poskytovaných služieb.“
Celé znenie listu nájdete na našej webovej stránke www.
vrakuna.sk. V prípade, ak by problémy s doručovaním zá-
sielok pretrvávali, neváhajte kontaktovať bezplatnú linku 
Slovenskej pošty 0800 122 413, e-mailom na adrese 
zakaznickyservis@slposta.sk a na ostatných kontaktných 
miestach.
 (red.)

Pozvánka na DEŇ ZEME vo Vrakuni
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Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa na prácu mestskej polície, keďže sme v našej mestskej 
časti zaznamenali zvýšenú aktivitu policajných hliadok.

1. V ostatnej dobe sme zaznamenali zvýšenú aktivitu príslušníkov MsP vo Vrakuni. Ste s prácou MsP spokojný/á?

Bc. Michal Behúň
Zaznamenal som najmä aktivitu v oblasti par-
kovania, konkrétne teda nasadzovanie blo-
kovacích zariadení na kolesá, tzv. „papuče“, 
čo je samozrejme tiež dôležité. Priestor však 
vidím aj na dodržiavanie iných záväzných na-
riadení MČ Vrakuňa a hlavne teraz v teplej-
ších mesiacoch roka. Rôzne tipy a podnety 
občanov boli komunikované aj na verejnom 
zasadnutí dňa 26. 1. 2016. Dôležité je, aby 
zameranie MsP nebolo len na parkovanie 
áut, ale aj na iné oblasti, ktoré dlhodobo trá-
pia obyvateľov Vrakune.

Ing. Tomáš Galo
Som rád, že mestská polícia reaguje na pod-
nety občanov, nech už sa týkajú akejkoľvek 
oblasti. Moja osobná skúsenosť je taká, že 
vždy, keď som nahlásil podnet, bol zo strany 
mestskej polície vyriešený.

Ing. Ladislav Kugler
Mám spätnú informáciu od niektorých obča-
nov Vrakune v súvislosti s vyberaním pokút 
príslušníkmi mestskej polície za priestupky 
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, 
ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vy-
konanej dopravnými značkami. Vo všetkých 
prípadoch, o ktorých ja viem, bola pokuta 
udelená oprávnene. Pokutovaní občania ur-
čite nie sú spokojní. Ale treba si uvedomiť to, 
že príslušníci MsP sú tu pre nás, pre našich 
občanov. Možno by som privítal ich vyššiu ak-
tivitu v oblasti dodržiavanie poriadku a čisto-
ty v uliciach a verejne prístupných miestach. 
Áno, ja som s prácou mestskej polície spokoj-
ný.

Ing. Anna Murcinová
Od občanov mám informácie, že častejšie 
kontrolujú pohyb psov v lesoparku, čo sa mi 
páči. Zatiaľ veľmi pokuty nerozdávajú, ale len 
upozorňujú. Očakávam, že budú častejšie 
kontrolovať venčenie psov po sídlisku, preto-
že veľké plemená do dvorov našich panelá-
kov nepatria. Na toto sa sťažujú občania veľ-
mi často. Tiež očakávam, že budú prísnejšie 
dohliadať na dodržiavanie VZN o parkovacích 
miestach. Čiže môžem povedať, že s prácou 
mestskej polície som spokojnejšia ako v mi-
nulosti, ale na 100 % to asi bude ťažko aj 
v budúcnosti.

Ing. Ľubomír Czaja
Osobne som zaregistroval len väčší počet na-
sadených blokovacích zariadení na osobných
automobiloch. Práca mestskej polície by 
však mala byť zameraná na kontrolu dodržia-
vania všeobecných záväzných nariadení mes-
ta a mestskej časti. To by však chcelo väčšiu 
iniciatívu zo strany mestskej polície a aktívne 
monitorovanie situácie s osobnou účasťou. 
Moje tipy na častejšiu kontrolu dostal náčel-
ník mestskej polície aj na verejnom stretnu-
tí na tému bezpečnosť vo Vrakuni, ktoré sa 
konalo 26. januára 2016. Nakoľko postupne 
prichádza leto, prítomnosť polície bude vo 
vytipovaných lokalitách určite veľmi žiadúca.

PhDr. Stanislav Bruna
Osobne som sa s aktivitou mestskej polí-
cie nestretol, ale zo strany občanov mi bolo 
povedané, že mestská polícia aktívne rieši 
parkovanie a osádza povestné „papuče“. 
Iniciatívu mestskej polície si viem predstaviť 
napríklad pri dodržiavaní verejného poriadku 
s výkalmi po nezodpovedných psičkároch. Ale 
dokazovanie týchto dôkazov je podstatne ná-
ročnejšie ako fotka stojaceho auta. Chápem, 
že napĺňať mestský rozpočet cestou pokút 
je pre radnicu dôležité, ale občania Vrakune 
majú iné starosti a potreby, ktoré sú v priamej 
kompetencii mestskej polície.

Ing. Oľga Kubalíková
Zvýšenú činnosť polície som zaznamenala 
pred naším domom na Poľnohospodárskej 
ulici.
Napriek tomu, že všetci vieme, že na Poľno-
hospodárskej, Rajeckej a Kríkovej je problém 
s parkovaním a nie sú miesta, snaží sa polícia 
formou „papúč“ usmerňovať parkovanie.
Nemyslím si, že to by malo byť prioritou polí-
cie v našej časti, i keď súhlasím, že pravidlá 
by sa mali dodržiavať. Ak by však obyvate-
lia iných ulíc, napr. v okolí Pentagonu, za-
znamenali zlepšenie práce polície, bolo by 
to fajn, no nemám také informácie, takže to 
neviem posúdiť.

Otázky pre poslancov

Ing. Michal Hrapko
Oceňujem prácu MsP, keď dozerajú na poria-
dok a správanie ľudí. To by mala byť priorita. 
Ich prítomnosť som si všimol najmä vo Vra-
kunskom lesoparku. Pevne verím, že im to 
vydrží a že sa po čase práca MsP nezdegra-
duje na rozdávanie papúč a pokút za zlé par-
kovanie.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Bc. Marek Pospíchal
Myslím, že túto aktivitu zaznamenali viacerí 
obyvatelia Vrakune, teraz je otázne, či v dob-
rom, alebo v zlom. Ale asi budú na to dva 
tábory názorov, ten, čo je pokutovaný, bude 
nadávať a potom sú tu „dobroprajníci“. Áno, 
súhlasím, aj pokuty treba dávať, ale taktiež 
by som privítal aj väčšiu aktivitu na miestach, 
ktoré sú pre nás strašiakom, a to je Penta-
gon, zdravotné stredisko a pod. Dajako sme 
si zvykli nadávať na policajné zložky a verím, 
že sa dožijeme reakcie, že niekto poďakuje 
policajtovi za pomoc.

Mgr. Pavol Prikryl
Nie som si celkom istý, či som zaznamenal vo 
Vrakuni zvýšenú aktivitu mestských policaj-
tov. Netvrdím, že nie sú aktívnejší, ale dovo-
lím si pochybovať, či pri ich žalostne nízkom 
počte sa dá vôbec zvýšená aktivita zbadať. 
Veď si stačí len porovnať Vrakuňu s akým-
koľvek 20 tisícovým slovenským mestom 
a s jeho počtom policajtov… Tam by otázka 
mala určite väčší zmysel.
Moja doterajšia skúsenosť s prácou mest-
ských policajtov je pozitívna, sú slušní 
a ochotní.

Ing. Juraj Štubniak
Ja osobne som žiadnu, ani zvýšenú aktivitu 
mestských policajtov nespozoroval. Občania 
sa mi sťažujú, že ak ich volajú z dôvodu, že ne-
jaký sused neznesiteľne zamoruje okolie dy-
mom, tak buď neprídu, alebo si pýtajú presné 
meno a adresu, hoci pôvodca zamorenia je 
viditeľný zo vzdialenosti viac ako kilometer 
a stačí udať ulicu. Obraz o takejto (ne)činnosti 
si spraví čitateľ sám.

Ing. Milan Šindler
V ostatnej dobe som zaznamenal výmenu na 
poste náčelníka mestskej polície v Bratislave 
a tiež v Ružinove, ktorý rieši i našu MČ. Ich 
nové aktivity som u nás zatiaľ zaznamenal 
len v masívnejšom výskyte ranných „papúč“ 
na nevhodne zaparkovaných vozidlách. Dú-
fam, že sa mestskí policajti neobmedzia len 
na túto najjednoduchšiu a najvýnosnejšiu 
časť svojej činnosti, ale začnú sa viac anga-
žovať i pri zvyšovaní bezpečnosti občanov 
a majetku, eliminácii neprispôsobivých obča-
nov, zamedzovaní predaja drog a zvyšovaní 
čistoty a poriadku vo verejných priestoroch.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Áno, ak má byť mierou aktivity MsP zvýšený 
počet papúč za nesprávne parkovanie na 
sídlisku preplnenom autami alebo pred rodin-
nými domami na Ráztočnej, tak potom som 
zaznamenal zvýšenú aktivitu. Privítal by som 
však zvýšenú aktivitu najmä v hlavnej oblasti 
pôsobenia MsP, ktorým je v zmysle zákona 
zabezpečovanie verejného poriadku a ochra-
ny životného prostredia, ako je napr. riešenie 
neporiadnych psičkárov alebo stavebného 
a iného odpadu na území Vrakune.

Otázky pre poslancov
Ing. Zuzana Schwartzová
Pravdu povediac, zvýšenú aktivitu členov 
mestskej polície vo Vrakuni som osobne 
nezaregistrovala. Z podnetov rozhorčených 
obyvateľov som sa dozvedela o nočných na-
sadzovaní tzv. papúč. Spôsobilo to akurát na-
pätie a neskoré príchody do škôlok, škôl a pra-
covísk. Viem, zákony treba dodržiavať, ale pri 
počte našich parkovacích miest chápem aj 
vodičov. Viac by som ocenila osobnú prítom-
nosť týchto príslušníkov najmä v okolí našich 
problémových miest. Takisto pri zabránení 
a monitorovaní čiernych skládok popri Malom 
Dunaji. Toto pokladám za podanú pomocnú 
ruku a nielen „šikanovanie“ (možno som pri-
tvrdila) obyvateľov, kým nemáme vyriešený 
parkovací systém.

Problém s dlhodobo odstavenými 
autami vo Vrakuni
Vo Vrakuni je niekedy problém zaparkovať 
svoje auto. Nenapomáhajú tomu ani dlho-
dobo odstavené autá, ktoré parkovacie 
miesta zaberajú. Niektoré vozidlá na svo-
jich miestach stoja mesiace, niekedy aj 
roky. „Na Čiližskej ulici č. 40 stojí už takmer 
rok nepojazdný vrak auta a zaberá parko-
vacie miesto,“ sťažuje sa obyvateľka. Oko-
lo nepoužívaných áut často rastie burina 
a poniektoré majú aj prázdne pneumatiky. 
Mestská časť musí vrak zo zákona odstrá-
niť, ak sa k vozidlu nehlási žiadny majiteľ. 
Obyvatelia sa s podnetmi môžu obrátiť na 
mestské časti, tie ihneď kontaktujú mest-
skú políciu. Vo Vrakuni bolo v roku 2015 
vyriešených 10 vozidiel, ktoré nahlásili oby-
vatelia.
Nejde vždy len o staré auto
Nie každé dlhodobo odstavené auto však 
javí znaky vraku, teda starého vozidla. 
Môže to byť len dočasne vyradené vozidlo 
z premávky, ktoré nemusí mať aktuálnu 
technickú a emisnú kontrolu.

Požiadali sme o vyjadrenie veliteľa OS MsP 
Bratislava-Ružinov JUDr. Jaroslava Tuleju
„Odstránenie vozidla z parkoviska začína 
tým, že mestská polícia vyzve majiteľa ne-
pojazdného vozidla, aby ho odstránil sám. 
Príslušníci MsP to zadokumentujú a spíšu 
úradný záznam. Celý tento spis sa odstu-
puje príslušnému odboru mestskej časti. 
Príslušný odbor by mal preveriť, komu 
patrí pozemok, na ktorom sa uvedený 
vrak nachádza. Potom sú dve možnosti:
• Pozemok je MČ - odstránenie vraku 

zabezpečí mestská časť.
• Pozemok nie je MČ - na odstránenie 

vraku upozorní príslušného majiteľa 
pozemku, ktorý je povinný zabezpečiť 
odstránenie vraku.“

Najlepším spôsobom, ako nahlásiť dlhodo-
bo odstavené vozidlo, je kontaktovať MsP 
na čísle 159 alebo poslať mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa podnet na mailovú ad-
resu  eva.spevakova@vrakuna.sk.  Okrem 
toho  funguje  pre  občanov  aj  internetový 

portál  Odkaz  pre  starostu,  kde  môžu  ob-
čania nahlásiť problémy zo svojho okolia 
a sledovať priebeh ich riešenia.
 (red.)

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

Oprava chodníka pri Malom Dunaji
Zvlnená a poškodená dlažba či nedo-
statok smetných košov na promenáde 
pri Malom Dunaji, to už bude minulosť. 
Oprava chodníka je v plnom prúde.

Chodník pri Malom Dunaji je obľúbenou 
oddychovou zónovou mnohých Vrakunča-
nov. Napokon, nie každá mestská časť 
sa môže pochváliť peknou promenádou 
pri vodnom toku. Chodník na nábreží bol 
v dosť zlom stave. Na viacerých miestach 
to skôr pripomínalo húsenkovú dráhu ako 
chodník. Nezriedka chýbala dlažba.
Oprava chodníka zahŕňa opravu v dĺžke 
550 metrov, teda na celom poškode-
nom úseku. Pribudnú nové lavičky a pri 
každom mieste na sedenie sa bude na-
chádzať aj odpadkový kôš. Staré lavičky 
opravíme, namaľujeme a osadíme ich vo 
Vrakunskom lesoparku. Pribudnú aj nové 
stromy tak, aby spolu s pôvodným tvori-

li súvislú aleju, ktorá bude chrániť v lete 
pred horúcim slnkom. Rozhodli sme sa, 
že pri chodníku otestujeme aj moderné 
LED svietidlá s fotovoltickými článkami. 
Pokiaľ sa osvedčia, osvetlíme nimi celé 
nábrežie. Na nábreží sa totiž nenachádza 
elektrické vedenie, na ktoré by sme mohli 
lampy napojiť. Oprava chodníka bude ho-
tová v apríli, prvky mestského mobi liára 
a stromy budú pribúdať v ďalších týž-
dňoch.
Za finančnú podporu a realizáciu tohto 
projektu MČ Bratislava-Vrakuňa veľmi 
pekne ďakuje občanovi Ing. Martinovi Kú-
šikovi z Vrakune.
 (red.)

Inzercia
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Starosta Vrakune Martin Kuruc predložil 
na marcovom mestskom zastupiteľstve 
návrh, aby hlavné mesto v spolupráci 
so župou a vládou začali pripravovať vy-
budovanie vnútromestského obchvatu 
Vrakune, inak povedané preložky cesty 
II/572 od Ráztočnej po Pharos. Návrh 
bol schválený jednomyseľne všetkými 
prítomnými mestskými poslancami.

„Sme síce iba na začiatku procesu, ale 
smerujeme k tomu, aby sme Hradskú uli-
cu odbremenili od tisícov áut a dlhých ko-
lón, ktoré sú tam na dennom poriadku,“ 
uviedol Martin Kuruc. Intenzita dopravy 
po Hradskej ceste dosahuje 22 tisíc áut 
denne, po ceste z Mostu pri Bratislave do 
Bratislavy-Vrakune prichádza skoro 10 ti-
síc áut denne. Dopravné zápchy na Hrad-
skej už začínajú mať sekundárne efekty, 
a to zaplnenie okolitých ulíc, ako naprí-
klad Priehradnej a Podpriehradnej ulice.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa a OZ 
Vrakuňa 2572 v novembri 2015 spustili 
petíciu, v ktorej žiadajú Ministerstvo do-
pravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR o systémové riešenia v oblasti do-
pravy. Jej súčasťou je aj čo najrýchlejšia 
príprava a následná výstavba preložky 
cesty II/572 v úseku Pharos - Ráztočná 
ulica v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
tak, aby vytvorila vnútromestský obchvat 
s napojením na plánovaný diaľničný ob-
chvat D4 a odklonila tranzitnú dopravu 
mimo zastavané územie a urýchlenie pro-
jektovej prípravy. Aktuálny počet podpi-
sov je viac ako 4 tisíc.
Na verejnom okrúhlom stole k doprave, 
ktorý sa konal dňa 28. 1. 2016 vo Vraku-
ni, sa prítomní zástupcovia mesta aj od-
borná verejnosť dohodli, že sa mestská 
časť obráti na primátora hlavného mesta, 
aby sa v spolupráci so župou a vládou za-
čala príprava na vybudovanie vnútromest-
ského obchvatu Vrakune. Okrem starostu 
a poslancov za MČ Bratislava-Vrakuňa sa 
ho zúčastnil štátny tajomník Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Viktor Stromček, ako aj mestskí poslanci 
Jozef Uhler (predseda komisie MsZ do-
pravy a informačných systémov), Jarmila 
Tvrdá, Soňa Svoreňová a ďalší.

Za  uznesenie  v  mestskom  zastupiteľ-
stve hlasovalo všetkých 34 prítomných 
poslancov.

Ing. Martin Borguľa
poslanec MsZ, člen mestskej rady

Som hlboko presvedčený, že Vrakun-
čania si zaslúžia dopravnú infraštruk-
túru hodnú 21. storočia. Bratislava ne-
smie zabúdať na svoje mestské časti, 
a preto som považoval za svoju povin-
nosť podporiť tento návrh. Som veľmi 
rád, že tento návrh podporili všetci 
z nášho poslaneckého klubu.

Ing. Soňa Svoreňová
Poslankyňa hl. mesta SR za mestskú 
časť Vrakuňa

Dopravná situácia v našej mestskej 
časti je neúnosná. Ak nechceme odchá-
dzať do práce o šiestej ráno a vracať sa 
domov o deviatej večer, treba ju riešiť. 
Preložka je dobrým spôsobom, ako zlep-
šiť situáciu na Hradskej. Vrakunčania 
doplácajú na to, že cez našu mestskú 
časť prechádza aj veľká časť tranzitnej 
dopravy do obcí smerom na Šamorín. 
Problém teda presahuje hranice našej 
mestskej časti, a považujem za správne, 
aby sa ním zaoberal aj primátor. Vážim 
si aj čas a energiu, ktorú vynaložili orga-
nizátori petície na zozbieranie podpisov. 
Preto som návrh na pôde mestského za-
stupiteľstva rada podporila.

Ing. Jarmila Tvrdá
poslankyňa MsZ, členka mestskej rady

Návrh som podporila z dôvodu neúnos-
ného stavu, ktorý zažívame ráno i pod-
večer na Hradskej ulici. V roku 2015 
mala byť vybudovaná preložka Hrad-
skej, nestalo sa tak. Riešenie situácie 
je náročné na financie, ktoré hlavné 
mesto nemalo, nemá a nebude mať. 
Preto je potrebná pomoc štátu. Verím, 
že sa to podarí. A čas, ktorý denne 
stratíme v dopravných zápchach, vyu-
žijeme zmysluplnejšie.

 (red.)

Návrh na vybudovanie preložky cesty 
II/572 v mestskom zastupiteľstve
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Parkovanie vo Vrakuni
Ako sme avizovali v marcovom čísle Vra-
kunských novín, pracovníci MÚ Bratisla-
va-Vrakuňa skompletizovali databázu 
vyhradených parkovacích miest za rok 
2016. Nižšie nájdete tabuľku s presným 
počtom vyhradených parkovacích miest 
na jednotlivých uliciach. Skutkový stav 
vyhradených parkovacích miest na ko-
munikáciách III. a IV. triedy v MČ Brati-
slava-Vrakuňa je aktuálny k 15. 3. 2016. 
Naďalej pokračujeme v riešení parkova-
cej politiky v našej mestskej časti a pri-
deľovaní uvoľnených parkovacích miest. 
Všetky pridelené vyhradené parkovacie 
miesta sa postupne budú v jarných me-
siacoch obnovovať vodorovným a zvislým 
dopravným značením. Pripravujeme tak-
tiež aktualizáciu konkrétnych povolených 
parkovacích miest, ktoré si občan bude 
môcť pozrieť na stránke Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
 (red.)

KÚPTE SI 
KÚSOK BRATISLAVY
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Inzercia

Označenie 
parkoviska

Celkový počet 
vyznačených 
očíslovaných 
parkovacích miest

Počet 
vyhradených 
parkovacích 
miest (s krížom)

Z toho 
držitelia 
ŤZP

Počet 
vyhradených 
park. miest na 
parkovisku v %

Počet žiadateľov 
o pridelenie nového 
park. miesta 
k 15. 3. 2016

Bebravská 98 11 2 11 % 6

Bodvianska 50 5 3 10 % 0

Bučinová 121 59 5 49 % 19

Čiernovodská 53 4 0 8 % 7

Čiližská 188 36 4 19 % 6

Dvojkrížna 71 5 2 7 % 4

Estónska 52 11 0 21 % 3

Hnilecká 35 12 1 34 % 8

Jedľová 88 34 1 39 % 17

Kríková 270 108 4 40 % 56

Poľnohospodárska 185 91 9 49 % 26

Rajčianska 136 32 3 24 % 15

Rajecká 377 135 10 36 % 68

Slatinská 162 28 7 17 % 5

Stavbárska 43 14 1 33 % 13

Toplianska 72 23 4 32 % 11

Toryská 170 34 7 20 % 9

Vážska 86 30 4 35 % 3

Vŕbová 76 37 1 49 % 13

Žitavská 74 19 1 26 % 3

Železničná 2 2 2 100 % 0

SPOLU 2409 730 71 31 % 292
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Pomoc deťom je tá najlepšia investícia
Skutočný záujem, veľká podpora, ale 
aj úsmevné situácie sprevádzali vzác-
nu návštevu v nízkoprahových centrách 
MIXklub a MIXáčik. Tie sú projektami 
Detského fondu Slovenskej republiky 
a už od roku 2004 pomáhajú deťom, 
mladým ľuďom a ich rodinám v Penta-
gone a jeho okolí. V marci ich osobne 
navštívila veľvyslankyňa Nórskeho krá-
ľovstva Inge Magistad.

Aj vďaka podpore z nórskeho finančné-
ho mechanizmu, ktorý spravovala Na-
dácia pre deti Slovenska, sme v našich 
centrách mohli zrealizovať veľmi dôležitý 
projekt Pentagon  Inak. Jeho súčasťou 
bolo množstvo prevenčných a komunit-
ných aktivít. Pravidelné Prevenčné  dni 
o vážnych témach, s ktorými sa naše deti 
stretávajú, každomesačné Upracme  si, 
netradičná Obývačka na ulici na vrakun-
skej pešej zóne, originálne Pentagonské 
noviny či komunitné vzdelávanie.

„Nízkoprahové  centrá  musia  prichádzať 
za  ľuďmi,  ktorí  potrebujú  ich  pomoc, 
priamo tam, kde žijú. Oni totiž nedokážu 
prekonávať veľké vzdialenosti a často ani 
rôzne nastavené podmienky, ktoré by ich 
od  pomoci  doslova  odrezali.  Aj  naše  zá-
kladné služby sú preto bezplatné a účasť 
na  stretnutiach  je  dobrovoľná,“ predsta-
vila podstatu nízkoprahov koordinátor-
ka sociálnych projektov Detského fondu 

Slovenskej republiky Barbora 
Brichtová.
Nórsku veľvyslankyňu zaují-
malo nielen to, ako efektív-
ne boli využité prostriedky 
z tejto podpory, ale úprimne 
sa zaujímala aj o každoden-
né fungovanie centier. Tie 
sú pre deti, od tých úplne 
najmenších, pre mladých 
ľudí, ale aj ich rodičov otvo-
rené tri dni v týždni od tretej 
popoludní do šiestej večer. 
S klientmi tam pracujú skú-

sení sociálni pracovníci, ktorí musia 
najskôr zvládnuť tú najdôležitejšiu úlo-
hu – získať si ich dôveru, lebo iba cez 
ňu sa postupne môžu dostať k reálnemu 
poznaniu a pomoci. Denne kluby navštívi 
približne 60 klientov všetkých vekových 
kategórií, počas celého roka pravidelne 
pracujeme s viac ako 230-timi.
„U nás nie  je dôležitý „výrobok“, ale pro-
ces,  ktorým  ich  my  sprevádzame.  Opie-
rame sa o štyri hlavné piliere: prevencia, 
poradenstvo, voľnočasové aktivity a vzde-

lávanie.  Popri  tom  na  nich  preventívne 
pôsobíme,  čo  je  veľmi  dôležité,“ dodala 
Barbora Brichtová.
Nórska veľvyslankyňa veľmi ocenila, že 
sa intenzívne venujeme aj vzdelávaniu, 
že deti napríklad pripravujeme do školy, 
môžu k nám chodiť na doučovanie alebo 
získať informácie o možnostiach ďalšieho 
štúdia. Deti si v bezprostredných rozhovo-
roch so vzácnou návštevou precvičili svo-
je základy angličtiny a najviac ich zaujalo, 
že sa pani veľvyslankyňa osobne pozná 
s členmi nórskej kráľovskej rodiny, a tak 
nezabudli niekoľkokrát zdôrazniť, že ich 
všetkých srdečne pozdravujú a ubezpe-
čovali sa, že tieto odkazy odovzdá.
Dôležitou témou bolo samozrejme tiež 
financovanie a podpora nízkoprahových 
sociálnych služieb, ktoré podľa veľvy-
slankyne majú prichádzať predovšetkým 
od štátu. Za dôležitú však považuje aj 
podporu od samosprávy. O jej možnos-
tiach sa rozprávala so starostom Vrakune 
Martinom Kurucom, ktorý počas návšte-
vy ocenil napríklad to, že vďaka MIXklu-
bu a MIXáčiku môžu deti tráviť svoj čas 
na bezpečnom a pozitívnom mieste, na-
miesto ulice so všetkými jej nástrahami. 
Okrem podpory od starostu nás veľmi 
potešili i záverečné slová Inge Magistad, 
ktorá skonštatovala, že peniaze, ktoré 
pomohli našim centrám, a teda priamo 
deťom, boli investované naozaj na tom 
správnom mieste.
 PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka 
 Detský fond Slovenskej republiky

Ešte krajšia sobášna sieň
Milí snúben-
ci! Blíži sa 
máj – me-
siac lásky 
a májové 
svadby sú 
tie najkraj-
šie. Využite 

možnosť vykonania tohto slávnostného aktu, ktorý 
ovplyvní váš život, v nových priestoroch sobášnej 
siene mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, nachá-
dzajúcej sa na Poľnohospodárskej ul. v tzv. bu-
dove „221“. Termín sobáša si môžete dohodnúť 
osobne na Matričnom úrade Bratislava-Vrakuňa 
(prízemie č. dv. 122) na Šíravskej ulici alebo te-
lefonicky na tel. č. : 02/40 204 886.
 (red.)

Sadové úpravy na Bebravskej sú 
v plnom prúde
Na základe petície občanov z Bebravskej ulice bol vypracovaný projekt 
sadových úprav pri obytnom súbore Bebravská. Pracovníci strediska VPS 
zatiaľ vysadili kríky. V najbližšej dobe vysadia ešte 20 stromov rôzneho 
druhu. Cieľom projektu je oddeliť ulicu od rušnej cesty. Veríme, že vý-

sadba zelene zlepší život 
obyvateľom ulice vo Vra-
kuni. Iniciátormi projektu 
boli miestni obyvatelia. 
V prípade, že máte po-
dobné nápady, neváhaj-
te kontaktovať Miestny 
úrad MČ Bratislava-Vra-
kuňa mailom na adresu: 
starosta@vrakuna.sk.
 (red.)
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Rozhovor

Rozhovor s JUDr. Norou Víglaskou, 
odborníčkou na rodinné právo
JUDr. Nora Víglaská pôsobí ako advo-
kátka. Špecializuje sa na rodinné právo 
a súvisiace oblasti vrátane zastupova-
nia pred rozvodom a počas rozvodové-
ho konania, v konaniach o úpravu práv 
a povinností k dieťaťu, o zverení dieťaťa 
do starostlivosti, o výživnom na dieťa 
i na rozvedeného manžela/manželku, 
o vysporiadaní majetku po rozvode aj 
počas trvania manželstva a pod.

1. Dieťa je zverené po rozvode rodičov do 
starostlivosti matky. Aké sú práva matky 
aj druhého rodiča (otca)? Môže prevziať 
dieťa zo školy bez písomného súhlasu 
matky? Zostáva zákonným zástupcom so 
všetkými právami, resp. aj povinnosťa-
mi? Má právo žiadať informácie o žiako-
vi, napr. o výchovno-vzdelávacích výsled-
koch? Má právo ho vziať zo školy?
S rozvodom manželstva je vždy spojená aj 
úprava výkonu rodičovských práv a povin-
ností k maloletému dieťaťu, ktoré z tohto 
manželstva pochádza. Tá je daná paragra-
fom 24 zákona o rodine. Ak je dieťa zve-
rené do osobnej starostlivosti jednému 
z rodičov (teda nemajú určenú striedavú 
osobnú starostlivosť), druhému rodičovi 
súd upraví styk s dieťaťom (úprava styku 
nie je potrebná, ak sa rodičia na styku ve-
dia dohodnúť a nežiadajú o jeho úpravu). 
V prípade úpravy styku má rodič právo sa 
s dieťaťom stýkať v presne určenom čase, 
o dieťati sa informovať a taktiež má povin-
nosť platiť výživné.
Obmedzenie či pozbavenie rodičovských 
práv prichádza do úvahy len na základe 
rozhodnutia súdu v prípade, ak by sa pre-
ukázalo, že rodič dieťa týra, zneužíva alebo 
zanedbáva jeho starostlivosť.
Otec môže dieťa vyzdvihnúť v škole počas 
dní, keď má určený styk s dieťaťom, a ak 
je miestom odovzdania a prevzatia dieťaťa 
určené školské alebo predškolské zariade-
nie.
Otec zostáva zákonným zástupcom dieťaťa 
so všetkými právami a povinnosťami. Má aj 
právo na informácie o výchovno-vzdeláva-
cích výsledkoch dieťaťa.

2. V prípade úplnej rodiny sú povinní prísť 
na zápis dieťaťa do školy obidvaja rodi-
čia? V prípade neprítomnosti jedného ro-
diča, aký doklad je potrebný od druhého 
rodiča k zápisu dieťaťa? Splnomocnenie? 

Súhlas so zápisom? Musí byť overený no-
tárom? Ak nemám adresu druhého ro-
diča, kam mu mám poslať rozhodnutie 
o prijatí?
Stačí jeden zákonný zástupca na zápis do 
školy, avšak musí priniesť súhlas so zápi-
som od druhého rodiča. Podpis takéhoto 
súhlasu overený byť nemusí. Rodič, ktorý 
predkladá škole súhlas druhého rodiča, 
zodpovedá za hodnovernosť údajov, ako aj 
podpisu druhého rodiča, a v prípade akých-
koľvek nezhôd nesie plnú zodpovednosť. 
Tento súhlas nahrádza akúkoľvek plnú 
moc, ktorá teda nie je potrebná. Ak adresa 
druhého rodiča nie je známa, nie je možné 
mu doručovať ani rozhodnutie o prijatí.

3. Ak partneri nie sú zosobášení, neži-
jú v spoločnej domácnosti a dieťa žije 
s matkou, aké sú práva otca vo vzťahu ku 
škole?
Práva otca sú stále rovnaké ako v prípade, 
ak by žili v úplnej rodine. Sú to stále otec 
a matka a obaja majú stále rovnaké rodi-
čovské práva a povinnosti. Skutočnosť, že 
rodičia nežijú v jednej domácnosti, nemá 
vplyv na ich rodičovské práva a povinnosti.

4. Ak nežijú v spoločnej domácnosti, je 
potrebný súhlas (podpis) oboch rodičov 
pri prihlásení, príp. odhlásení žiaka zo 
školy? Musím mať splnomocnenie?
Súhlas oboch rodičov je potrebný, nakoľko 
ide o nie bežnú záležitosť, o ktorej majú 
právo rozhodovať obaja rodičia. Splnomoc-
nenie v tomto prípade nahrádza daný sú-
hlas.

5. Dieťa má v rodnom liste uvedeného aj 
otca, ale matka sa s ním nekontaktuje, 
resp. nemá informácie o jeho pobyte. Je 
potrebné k úkonom vo vzťahu so školou 
(o zápise, odhlásení a prihlásení, resp. 
podobných úkonoch) aj súhlas, resp. pod-
pis otca? Aký doklad je k tomu potrebný?
Ak nemá matka vedomosť o pobyte otca, 
žiadnym spôsobom ju alebo dieťa nekon-
taktuje a nevie dať otcove kontaktné údaje 
ani škole, aby s ním prípadne mohla škola 
ohľadom dieťaťa komunikovať, sú to objek-
tívne skutočnosti, pre ktoré škola nemá 
možnosť otca kontaktovať. Situáciu by pre-
to zjednodušilo, ak by v takomto prípade 
matka podala návrh na pozastavenie výko-
nu rodičovských práv a povinností.

6. V prípade pobytu žiaka v škole v príro-
de, lyžiarskeho kurzu a pod. je potrebný 
súhlas s pobytom žiaka od oboch rodi-
čov?
V tomto prípade nie je potrebný súhlas 
oboch rodičov. Lyžiarsky kurz či škola v prí-
rode sú bežné veci súvisiace so starostli-
vosťou o dieťa, a preto o nich môže rozhod-
núť každý rodič samostatne.

7. Aký doklad je potrebný a relevantný 
pri skoršom prevzatí dieťaťa z pobytu zo 
školy v prírode/lyžiarskeho kurzu, resp. 
pri akomkoľvek prerušení kurzu zo strany 
dieťaťa – ako je napr. návšteva rodinné-
ho príslušníka pri pobyte? Stačí prehláse-
nie rodiča o prevzatí dieťaťa?
Škola môže vydať dieťa rodičom či už po-
čas lyžiarskeho kurzu, alebo školy v príro-
de atď. Mali by si však dať podpísať pre-
vzatie dieťaťa a potom aj späť odovzdanie, 
pretože oficiálne je škola počas realizácie 
danej aktivity (školy v prírode/lyžiarskeho 
kurzu) zodpovedná za dieťa a aj za prípad-
né škody, ktoré by dieťa počas lyžiarskeho 
kurzu/školy v prírode spôsobilo. Podpísa-
ním prevzatia sa zodpovednosť prenáša 
na rodiča. Ak sú však rodičovské práva 
a povinnosti k dieťaťu upravené súdnym 
rozhodnutím, je nevyhnutné, aby škola 
postupovala v zmysle súdneho rozhodnu-
tia, v ktorom by malo byť uvedené, komu 
je dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
a ktorý z rodičov má k dieťaťu upravený 
styk. A práve výrok o styku je pre školu 
dôležitý v tom zmysle, že môžu dieťa vy-
dať rodičovi len v prípade, že má podľa 
rozhodnutia v danom čase právo styku 
s dieťaťom, podstatné je taktiež, ako je 
špecifikované miesto a spôsob prevzatia. 
Ak sa totiž v rozhodnutí uvádza, že si ro-
dič prevezme dieťa z rúk matky, škola ro-
dičovi dieťa vydať nemôže, pokiaľ ich tým 
samotná matka nepoverí. Nie je to možné 
ani vtedy, ak by na ten čas mal mať dieťa 
u seba. Rozhodujúce je odkiaľ a od koho 
má rodič dieťa prevziať.

8. Dieťa žije v neúplnej rodine a je zvere-
né matke. Matka si neželá, aby otec pre-
beral dieťa, resp. aby dieťa kontaktoval. 
Má škola právo zabrániť kontaktu rodi-
ča s dieťaťom? Aký doklad je potrebný, 
resp. dostačujúci? Čo v prípade, ak má 
otec zakázaný styk s dieťaťom?
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Ak by mal rodič rozsudkom zakázaný styk 
s dieťaťom, v takom prípade škola nesmie 
umožniť kontaktovanie. Inak to matka ne-
môže jednostranne zakázať. Ak má matka 
nejaké požiadavky na školu, je povinná 
tieto svoje práva určovania, či dieťa môže 
s otcom odísť, alebo nie, preukázať rele-
vantným spôsobom - teda súdnym rozhod-
nutím o úprave styku.
Žiadny z rodičov nemôže zakázať tomu 
druhému, aby sa informoval o dieťati u pe-
diatra alebo v škole. Ak to urobí, bude to 
v súdnom konaní súd považovať za dôkaz 
o tom, že nie je vhodný rodič, pretože ne-
rešpektuje toho druhého pri výchove dieťa-
ťa. Nikto nemôže vytesňovať toho druhého 
zo života dieťaťa.

9. V prípade neúplnej rodiny je zákonný 
zástupca povinný informovať školu o roz-
hodnutí súdu? Resp. má škola právo žia-
dať kópiu rozhodnutia o zverení dieťaťa 
do starostlivosti? Akým spôsobom sa 
škola má dozvedieť o rozhodnutí súdu?
Pokiaľ sa rodičia dokážu dohodnúť na 
starostlivosti o dieťa, nemusia školu o roz-
hodnutí súdu informovať. Akonáhle si však 
jeden z rodičov uzurpuje rodičovské práva 
na úkor rodičovských práv druhého rodiča, 
musí toto svoje postavenie preukázať súd-
nym rozhodnutím, ktoré je škola povinná 
rešpektovať.

10. Aké sú práva a povinnosti rodičov 
a školy v prípade striedavej starostlivos-
ti? Na čo má škola právo?
Práva a povinnosti školy sú aj v prípade 
striedavej osobnej starostlivosti rodičov 
o maloleté dieťa rovnaké ako vždy. Striedavá 
osobná starostlivosť nijako nemení výkon ro-
dičovských práv a povinností k dieťaťu. Len 
inak určuje čas, ktorý každý rodič trávi s die-
ťaťom. V tomto prípade je len nevyhnutné 
rešpektovať súdne rozhodnutie, ktoré upra-
vuje spôsob a výkon striedavej starostlivosti, 
teda kedy a v akom čase má ktorý z rodičov 
v osobnej starostlivosti dieťa a ako prebieha 
jeho odovzdávanie medzi rodičmi.

Pani JUDr. Nora Víglaská prednedávnom 
mala prednášku na tému rodinného prá-
va na Miestnom úrade Bratislava-Vraku-
ňa. Riaditeľky základných a materských 
škôl mali možnosť dozvedieť sa mnohé 
užitočné informácie o právach rodičov 
a detí. Pani advokátke sa touto cestou 
chceme veľmi pekne poďakovať za všet-
ky informácie a zodpovedané otázky o ro-
dinnom práve, ktoré nám poskytla.
 (red.)

Denný stacionár
Vážení občania, dovoľujeme si vám ozná-
miť, že dňa 18. 3. 2016 Miestny úrad MČ 
Bratislava-Vrakuňa uviedol do prevádzky 
denný stacionár na Čiernovodskej ulici 
vo Vrakuni. Pripomíname, že bol vybu-
dovaný z prostriedkov Európskej únie 
v rámci integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí. V dennom stacionári 
sa bude poskytovať pomoc pri odkáza-
nosti na pomoc inej fyzickej osoby, soci-
álne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, 
stravovanie, pracovná terapia a záujmo-
vá činnosť. Zároveň bude poskytovať 
sociálne poradenstvo aj rodine alebo 

inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje 
pomoc osobe v domácom prostredí, na 
účel spolupráce pri sociálnej rehabilitá-
cii. Ak máte záujem o služby denného 
stacionára, neváhajte a kontaktujte nás 
alebo sa príďte pozrieť osobne, ako to 
u nás vyzerá. Personál vám rád poradí 
a poskytne pomoc.

Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Pochlopeňová
Email: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
Tel. číslo: 02/40 20 48 87
Tešíme sa na vašu návštevu!
 (red.)

Od kedy pracujete v CDT?
Kocková: S deťmi pracujem už 21 ro-
kov. Na začiatku v kultúrnom stredis-
ku TALLIN a cca od r. 2005 sme sa 
presťahovali na Bodviansku ulicu, kde 
vzniklo Centrum detskej tvorivosti.
Kelemenová: Práci s deťmi sa venujem 
už skoro 15 rokov.

Napĺňa vás práca s deťmi?
Spolu: Samozrejme, že áno. Myslíme 
si, že takáto práca sa môže robiť len 
vtedy, keď to človeka baví a napĺňa. 
Najmä, ak ide o dlhé roky práce.

Na akú umeleckú techniku sa zame-
riavate v kurzoch v CDT?
Kocková: Mojou „srdcovkou“ je keramika 
a všetko s ňou spojené. Od počiatočného 
kusu surovej kopy hliny až po finálne pále-
nie v peci, pri ktorom netrpezlivo očakávate 
vytúžený výsledok. Pre detičky je veľmi za-
ujímavé modelovanie voľnou rukou, pri kto-
rom naplno využívajú fantáziu, točenie na 
hrnčiarskom kruhu a zatláčanie do foriem.
Kelemenová: V kurzoch pre detičky sa 
zameriavam na maľbu temperovými 
farbami, akrylom, pastelom, na textilné 
techniky, mozaikové techniky, servítkové 
techniky, kresbu tušom a stále sa sna-
žíme vymýšľať nové kreatívne techniky.

Ako sa môžu detičky do kurzu prihlásiť?
• Osobne na Šíravskej ul. 7 v budove 

Miestneho úradu MČ Bratislava-Vrakuňa.
• Telefonicky na čísle 02/402 048 88.
• Mailom na adresu 

centrumtvorivosti@vrakuna.sk.!
 (red.)

Mesačný cenník služieb v dennom stacionári

Stupeň 
odkázanosti

Poplatok za stupeň 
odkázanosti 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

Centrum detskej 
tvorivosti je tu pre vás
Rozhovor s dlhoročnými lektorkami 
Veronikou Kelemenovou a Oľgou Kockovou

Dokončenie zo strany 10
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Senior svet

Medzinárodný deň žien vo Vrakuni

Pravidelné 
podujatia 
v Objekte 221 
pre vás!
Tento rok pokračujeme v rozvoji kul-
túry vo Vrakuni. Začali sme v roku 
2015 pravidelnými divadielkami pre 
deti, ktoré sa konajú každú tretiu 
sobotu v mesiaci. Pre seniorov sme 
pripravili vrakunskú tanečnú zá-
bavu každý prvý štvrtok v mesiaci. 
Tento rok je kľúčový pre rozvoj kul-
túrneho a spoločenského života vo 
Vrakuni a veríme, že sa stanete jeho 
súčasťou.
Najbližšie podujatia:
Vrakunská tanečná zábava: 
  5. 5. 2016 o 17:00 hodine
Detské divadielko:  
  21. 5. 2016 o 10:30 hodine.
 (red.)

Pomôž tým, ktorí tvoju 
pomoc potrebujú: 
Vystrihaj sa, Slovensko!

Deň 8. marec každoročne patrí že-
nám, na celom svete sa oslavuje 
Medzinárodný deň žien a inak to 
nebolo ani u nás vo Vrakuni. Mest-
ská časť pri tejto príležitosti zorgani-
zovala zábavné podujatie s názvom 
Šláger paráda s Martin Jakubcom. 
Fakt, že Martin Jakubec naozaj za-
žiaril, niet pochýb. Celá šou sa nies-
la v príjemnej rodinnej atmosfére. 
Spevák Martin Jakubec zaspieval 
všetky šlágre, ktoré mal v repertoá-
ri, o čom svedčí celé tancujúce pub-
likum. Bolo naozaj veselo, Martin Ja-
kubec je výborný zabávač a spevák. 
Na záver všetky dámy v publiku do-
stali kvetinku na znak toho, že ženy 
si v našej mestskej časti vážime 
a nezabúdame na ne.
 (red.)

Liga proti rakovine v priebehu minulého 
roka spustila jedinečný celoslovenský 
projekt „Vystrihaj sa Slovensko“. Jeho cie-
ľom je osloviť ľudí s dlhými vlasmi s pros-
bou o ich darovanie na výrobu parochní 
pre onkologické pacientky. Do 
tohto jedinečného projektu sa 
zapojilo aj jedno milé dievčatko 
z Vrakune, prváčka zo ZŠ Želez-
ničná Linda Sedmáková, ktorá 
obetovala svoje dlhé vlásky na 
pomoc iným.
Cieľom projektu je uľahčiť preží-
vanie rakoviny ženám, ktoré v jej 
dôsledku prídu o vlasy, v podobe 
parochne z pravých vlasov. Pro-
jekt má tiež povzbudiť ľudí, aby 
boli vnímavejší k druhým a upria-
miť pozornosť na potreby onko-
logických pacientov v ich okolí. 
Pacientky, ktoré majú o parochňu 
záujem, si o ňu môžu požiadať 
na spomínanej webstránke vypl-
nením jednoduchého formulára. 
„Vystrihaj sa Slovensko“ chce 
zároveň zvýšiť povedomie o on-
kologických ochoreniach a ne-

vyhnutnosti pravidelných preventívnych 
prehliadok. Všetky informácie o projekte 
nájdete na stránke www.vystrihajsaslo-
vensko.sk.
 (red.)

Nedostali ste Vrakunské noviny?

Vaše sťažnosti 
zasielajte na mailovú adresu:

redakcia@vrakuna.sk.
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Senior svet

Listy z Charity Shopu

Morčacie soté na šampiňónoch
Príprava trvá 40 min.
Potrebujeme:
•  400 g morčacích pŕs
•  150 g  šampiňónov  (môžu  byť  aj  z  kon-

zervy)
•  8 PL oleja
•  2 cibule
•  4 PL sójovej omáčky
•  1/2 dl červeného vína

•  1/5 KL mletého čierneho korenia
•  1 KL mletej červenej papriky
•  2 PL kečupu
Postup:
Morčacie prsia nakrájame na slížiky 
a naložíme do marinády, ktorú pripraví-
me zo 4 PL oleja, sójovej omáčky, červe-
ného vína, kečupu a korenín.
Necháme odležať asi 20 min.
V druhej nádobe speníme cibuľu na 4 
PL oleja a pridáme nakrájané šampiňó-
ny. Dusíme asi 10 min.
Pridáme naložené morčacie mäso a na 
silnom ohni za stáleho miešania opeká-
me 7 - 8 min.
Podávame s ryžou.

Varíme s Gizkou

Vážení čitatelia, pred mesiacom sme 
mali česť predstaviť vám v krátkom roz-
hovore s Bc. Mariánom Farkašom nový 
projekt, ktorý vo Vrakuni založilo občian-
ske združenie ProCharity. Ide o Charity 
Shop – predajňu šatstva a iných drob-
ností, ktorej zisk je určený na podporu 
charitatívnej pomoci v našej mestskej 
časti. Na tomto mieste sa budeme v na-
sledujúcich mesiacoch venovať podrob-
nejšiemu predstaveniu činnosti tohto 
dobrovoľníckeho projektu.

Žijeme v čase veľkých zmien. 
Za mnohými z nich stál dob-
rý nápad, ktorý sa podarilo 
šikovne preniesť do reality. 
Niektoré zmeny prišli pláno-
vane, iné so sebou priniesli 
okolnosti a sám život.
K takýmto „životom zorganizovaným nápa-
dom“ patrí aj náš Charity Shop. Pred rokom 
nikto z nášho občianskeho združenia ani len 
netušil, že budeme v apríli tohto roku pre-
vádzkovať predajňu a pripravovať pomoc pre 
ľudí z nášho okolia. Všetko, od naplánovania 
interiéru, cez zariaďovanie potrebných for-
malít, až po otvorenie predajne v decembri 
minulého roku, prišlo akosi „samo sebou“.
Keď sa dnes obzeráme za uplynulými 
mesiacmi, zostávame milo prekvapení, 
koľko dobrých ľudí sa nám vďaka nášmu 
obchodíku podarilo stretnúť. Myšlienka 
predaja nadbytkov z domácností a firiem 
tak, aby sa zo zisku mohlo pomáhať soci-
álne slabým rodinám vo Vrakuni, si našla 
veľa priaznivcov. Na začiatku nám pomohli 

verejnou zbierkou ošatenia naši priatelia 
v Anglicku, no dnes už môžeme s pokojom 
povedať, že sme vďaka štedrosti mnohých 
Bratislavčanov sebestační.
Prvé týždne našej prevádzky boli spojené 
s nadväzovaním spolupráce s občianskymi 
združeniami, ktoré sa vo Vrakuni a jej oko-
lí venujú pomoci ľuďom, rozvoju talentov 
u detí i pomoci zvieratkám. Po troch me-
siacoch našej činnosti sme niekoľkokrát 
materiálne podporili Domov pre každého, 
ktorý prevádzkuje očistné centrum a uby-

tovňu pre ľudí bez domova. 
Spoluprácu sme nadviazali 
s mamičkami v núdzi, ktorým 
pomáhame s predajom ich 
domácich výrobkov. Stretli 
sme šikovných Vrakunčanov, 
s ktorých pomocou pripravu-
jeme pre deti denný tábor, 

zameraný na rozvoj záujmu o elektrotech-
niku. Pripravujeme tiež podporu rodín 
v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom 
a bez našej pomoci nezostanú ani brati-
slavské útulky pre zvieratká.
Veľa dobrých zmien sa začalo dobrým ná-
padom. My nášmu nápadu veríme rovnako, 
ako veríme v prítomnosť dobra a láskavosti 
v každom človeku. Preto, ak máte nápad, 
ako náš dobrovoľnícky projekt podporiť ale-
bo hľadáte kvalitné oblečenie za „pár drob-
ných“, prípadne len túžite stretnúť fajn ľudí, 
príďte nás pozrieť do našej predajne na Ra-
jeckej ulici č. 13. Všetci ste srdečne vítaní.

 Váš Charity Shop tím
 www.charityshop.sk

Milujeme knižky

Posilňovanie mozgu 
- Michael Powell

Kniha je plná nápadov 
a úloh na posilňovanie moz-
gu. Zábavným spôsobom 
a pomocou rôznych úloh 
zbystrí váš dôvtip, zdokonalí 
vaše duševné schopnosti, 

koncentráciu a pamäť. Každá kapitola 
okrem fascinujúcej teórie prináša aj prak-
tické aktivity, ktorými môžete svoj mozog 
trénovať, aby lepšie fungoval.

Vrahyňa proti Pánovi pirátov 
(Novela k sérii Trón zo skla 1) 
- Sarah J. Maas

Exkluzívna novela k sérii 
Trón  zo  skla, ktorá 
odhaľuje zaujímavé epizódy 
z tajnej minulosti Celaeny 
Sardothien, hrdinky 
šesťdielnej série Trón zo skla.

Dva roky pred dejom románu Trón zo skla 
sa Celaena Sardothien ocitá na netypickej 
misii. Šéf Cechu vrahov Arobynn ju vyslal 
za Pánom pirátov vybrať dlh, čo im vyru-
bili za nepokoje v hlavnom meste. Až na 
mieste sa dozvedá, že dlh nebude Pán pi-
rátov splácať mincami, ale otrokmi. Pred 
mladou Celaenou stojí ťažké rozhodnutie 
- uposlúchnuť príkaz svojho mecenáša 
alebo riskovať vlastný život a spraviť to, čo 
je podľa nej správne.
Súčasťou slovenského vydania je aj špeci-
álna novela Vrahyňa a liečiteľka: Celaena 
musí v neútulnom hostinci v meste Innishi 
prežiť už len jednu noc, aby pokračovala 
na ceste do púšte, ktorá môže zmeniť 
osud prekliatej krajiny naveky… No v jeden 
večer sa v živote najobávanejšej vrahyne 
dokáže zomlieť všeličo a ak sa do toho 
zapletie liečiteľka so zabudnutou mágiou 
v krvi… dôsledky môžu byť nedozerné.

Pochlap sa v kuchyni. 
Recepty pre ozajstných mužov! 
- kolektív autorov

Kniha Pochlap sa v kuchyni 
ponúka recepty pre ozajst-
ných mužov – nehanebne 
lahodné jedlá, jednoduché 
ako facka. Obsahuje recep-
ty aj pre najväčších hlado-

šov na perfektné chuťovky, hlavné jedlá, 
dezerty, ktorými urobíte dojem. Získate 
tiež návody na prípravu domáceho piva, 
dokonalého steaku a tipy na jedácke výzvy.
 SLOVART
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Naša škola dostala koncom februára 
zaují mavú ponuku zapojiť sa do ekosúťa-
že nazvanej SAFARI v AVIONE.

Štyri bratislavské školy súťažia medzi se-
bou o zaujímavé finančné ceny za svoje 
zvieratká vyrobené z použitého kartónu. 
Každá škola si vylosovala „svoje“ zviera. 
V ponuke boli zvieratká: krokodíl, noso-
rožec, korytnačka a chobotnica. Nám 
pripadla chobotnica. Po začiatočnej oba-
ve sme sa pustili do práce. Najprv sme 
zostavili tím zo žiakov, ktorí sa nezľakli 
súťažnej úlohy vyrobiť z kartónov trojmet-

rovú chobotnicu bez pomoci lepidla, len 
prostredníctvom stavebnice MAKADO. 
(V stavebnici MAKADO ide vlastne o 2 
umelohmotné časti – niečo ako matka 
a skrutka – ktorými sa spájajú časti od-
rezaného kartónu.) Tím sa pri práci na 
chobotnici formoval. Niektorí žiaci prišli 
s ponukou pomáhať, iní odpadli z rôznych 
dôvodov (lyžiarsky výcvik, ochorenia). Zo-
stala skupinka 9 žiakov z deviatych roční-
kov. Šesť žiakov z IX. B a traja žiaci z IX. 
A. Načrtli si návrh - podobu chobotnice, 
našli priestor na stavbu, veď stavba troj-
metrového zvieraťa si vyžaduje aj väčší 
priestor, a potom sa s veľkou chuťou pus-
tili do práce. Bola veľmi náročná. Museli 
každý krok dopredu poriadne premyslieť, 
aby nemuseli pracovať raz tak dlho. Kar-
tón je tvrdší materiál a jeho tvarovanie – 
ohýbanie do potrebných tvarov, napríklad 
chápadiel alebo hlavy, nebolo vôbec ľah-
ké či jednoduché. Žiaci robili na chobotni-
ci 17 hodín. Denne 3 hodiny alebo aj viac. 
Postup na chobotnici si dokumentovali 
fotografovaním. Nakoniec si chobotnicu 

dozdobili kúskami farebného papiera. Ho-
tovú chobotnicu odviezli do Avionu na veľ-
kej dodávke 2. 4. 2016. No tým sa súťaž 
pre nás neskončila.
Teraz nás čaká tá najťažšia časť súťažnej 
úlohy. Aby sme vyhrali, aby naša škola 
bola úspešná medzi ostatnými školami 
a aby krásna a tak náročná práca detí 
bola ocenená, musíme sa zjednotiť, mu-
síme v čo najväčšom počte navštíviť našu 
chobotnicu v Avione a odovzdať jej svo-
je hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré 
nájdeme pri chobotnici. Prosím, urobme 
to pre našu školu, naše deti. Naša škola 
môže získať zaujímavú finančnú prémiu. 
Ďakujeme za deti, ďakujeme za nás.

Tím tvorili:
IX. B:  Bacigalová D., Churý N., Kuchta S., 

Matejov S., Šutorová A., Ternény S.
IX. A:  Čiba A., Drozd J., Pintér R.
IX. B:  dobrovoľní pomocníci: Ružičková V., 

Blahová V., Bruňacká B., Sukičová S.

 Alena Králiková, ZŠ Žitavská 1

Ekoprojekt CHOBOTNICA

Rozlúčka s MorenouEKO SAFARI 
V AVIONE
Naša škola sa zapojila do projektu EKO 
SAFARI. Žiaci z výtvarného krúžku v spo-
lupráci s učiteľmi Mgr. Katarínou Štofan-
číkovou, Mgr. Martinou Drusovou a Mgr. 
Radoslavom Obickým vytvorili 5 m dlhé-
ho kartónového krokodíla, ktorý bude 
v Avione vystavený do konca apríla. Tam 
môžete prísť zahlasovať za nášho kroko-
díla, a tak pomôcť škole získať finančné 
prostriedky na nákup školských potrieb. 
Pre deti sú v Avione cez víkendy pripra-
vené aj tvorivé dielne, v ktorých si môžu 
samé vytvoriť svoje zvieratká. Hlasova-
ním sa aj vy zapájate do súťaže o ceny, 
ktoré venuje Avion a Ikea.
Ďakujem za váš hlas.

 Mgr. Jana Kalinková,ZŠ Železničná 14

Príchod najkrajšieho ročného obdobia 
bol na území Slovenska oddávna spája-
ný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou 
z nich, ktorá má korene ešte v predkres-
ťanskom období, je vynášanie Moreny, 
slamenej figuríny odetej do ženských šiat.
Morena symbolizovala slovanskú bohy-
ňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po 
dedine a nakoniec ju podpálili a hodili do 
potoka. Verili, že takto odoženú od seba 
choroby, ba aj smrť. Tento zvyk si možno 
vykladať rôzne. Podľa jedných slamená fi-
gurína symbolizovala zimu, ktorej odchod 
mal otvoriť cestu pre nástup jari a po nej 
leta. Podľa iných bola Morena zosobne-
ním smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť 
prosperitu celej obci. A pre staré dievky 
bol tento zvyk veľmi dôležitý. Museli po-
zorne sledovať, na ktorú stranu Morena 

bude plávať a pri ktorej strane sa zastaví. 
Ak to bolo blízko nejakej chalupy a býval 
v nej slobodný mládenec, ten jej mal byť 
aj súdeným.
Aj deti v ŠKD pri ZŠ Rajčianska sa rozhod-
li ukončiť zimu a pomôcť príchodu jari. 
Vyrobili s pani vychovávateľkou Alenkou 
Morenu. Všetky deti v ŠKD ju v sprievode 
niesli zo školy cez celú Vrakuňu až k Ma-
lému Dunaju, kde sa s ňou rozlúčili. Pani 
vychovávateľky ju zapálili a hodili do vody.
Deti to sledovali z obidvoch brehov Malé-
ho Dunaja a kričali jej na rozlúčku: „More-
na, Morena, za kohos umrela.“
Pozerali na horiacu Morenu, ako pláva 
dole vodou…

 Ľubica Klčová, 
 ŠKD pri ZŠ Rajčianska 3, Bratislava
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Školský FUTBOX 
o pohár starostu MČ Vrakuňa
Spolu 268 žiakov – chlapcov i dievčat 
z troch základných škôl – ZŠ Želez-
ničná, ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianska – 
sa zúčastnilo počas troch dní 16 – 
18. 3. 2016 vôbec prvého školského 
turnaja v novinke zvanej FUTBOX, ktorý 
sa konal práve v našej mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Vo veľkom finále sa 
stretli FUTBOXoví majstri jednotlivých 
škôl v troch kategóriách – I. stupeň, 
II. stupeň a dievčatá. Pohár starostu 
získala ZŠ Železničná I. stupeň a diev-
čatá, trofej za II. stupeň putoval na ZŠ 
Rajčianska.

FUTBOX je nová forma nadčasovej zába-
vy a aktívneho oddychu. Vášeň, súťaži-
vosť a zábava na minimálnom priestore 
pre futbal! Priame prepojenie virtuálnej 
reality „bežného gamblera“ so skutočnou 
krásou najmasovejšieho športu na svete. 
Inteligentná futbalová aréna o rozmeroch 
9 x 6 m riadená špeciálne vyvinutým fut-
balovým počítačom FTA je dejiskom veľ-
kých zápasov najčastejšie v hre dvaja na 
dvoch, čoho sme boli svedkami i na tejto 
šnúre turnajov v našich školách. Techno-
lógia FTA robí z obyčajnej futbalovej kliet-
ky atraktívnu a dynamickú zábavu, ktorú 
si všetky deti rýchlo osvojili – bez rozdielu 
pohlavia!

V aréne sú osadené dve inteligentné 
bránky o rozmere 150 x 50 cm, ktoré sú 
vybavené svetelnou a zvukovou signa-
lizáciou, góly sú zachytávané senzormi 
priamo v konštrukcii a o svižné tempo hry 
sa starajú predovšetkým odrazové steny, 
inštalované v bránkach, vďaka ktorým je 
lopta neustále v hre.
Pravidlá sú v skutku originálne, vymysle-
né iba pre túto hru. Úvodný výkop je za-
hájený tak, že všetci hráči sú vo svojich 
kútoch arény – podobne ako pri boxe, FTA 
počítač odpočíta 5 s a až pri rozsvietení 

brán môžu hráči štartovať po loptu. V prí-
pade skoršieho vyštartovania rozhodca 
FUTBOXu nezaváha a takémuto previnil-
covi ukáže okamžite žltú kartu – ktorá vo 
FUTBOXe znamená okamžité odpykanie 
si trestu v podobe 5-tich drepov v mieste 
previnenia. FUTBOX je rýchla hra, v ktorej 
sa výsledok zápasu mení zo sekundy na 
sekundu a oplatí sa hrať naplno do samé-
ho konca zápasu – kým nezhasnú bránky 
(jeden zápas trvá zväčša 200 s).
Po úvodných turnajoch v OC Bory Mall, 
Aupark i Polus City Center si táto špeciali-
ta – ktorá bola vymyslená iba začiatkom 
roka – našla cestu ku všetkým deťom Vra-
kune, predovšetkým vďaka zastrešeniu 
MÚ Vrakune na čele s pánom starostom 
Kurucom, ktorý akcii dodal ďalší rozmer. 
Okrem otvárania turnajov na jednotlivých 
školách a oceňovania víťazov si absolútni 

majstri Vrakune pochutnali i na 
hostine s pánom starostom – 
čo nie je každodennou udalos-
ťou, no uznajte. Majstri FUTBO-
Xu popri medailách, trofejách, 
vecných cenách a spomien-
kových tričkách získali i súk-
romnú FUTBOX PÁRTY v prvej 
kamennej prevádzke FUTBOXu 
v OC Polus City Center, ktorá 
otvorí svoje brány už v polovici 
apríla i s prvou originálnou klu-

bovňou pre násťročných!
FUTBOX od samotného názvu, vízie či 
myšlienky bol vymyslený, na-
vrhnutý i skonštruovaný práve 
tu u nás vo Vrakuni! Každá jed-
na súčasť je originálna, ručne 
vyrobená, softvér na mieru 
napísaný jedným a tým istým 
„futbalovým bláznom“, ktorý 
nie je žiadnym novicom na scé-
ne. „V prvom rade sa chcem 
poďakovať pánovi starostovi 
Martinovi Kurucovi a ľuďom 

okolo neho, ktorí projekt 
školského FUTBOXu privítali 
a podporili! Rovnaké poďako-
vanie patrí pani riaditeľkám, 
zástupkyniam a pedagógom 
na všetkých našich ZŠ, ktorí 
výrazne prispeli k úspechu tej-
to akcie. Takisto ďakujem part-
nerom, bez ktorých by sa nám 
tento krásny športový masaker 
zrealizovať nepodarilo, MČ Bra-

tislava-Vrakuňa,  reštaurácii  Posedenie 
Na  rohu za skvelé a chutné pohostenie, 
spoločnosti Rajo za jogurty (dostali všetci 
hráči), DJ Marosh za ozvučenie, firme RE-
PRE za spomienkové tričká a spoločnosti 
TEAMSPORT, s. r. o. Som naozaj šťastný, 
aké kvantum detí sa zapojilo do tejto ab-
solútnej novinky! Skoro 100-ka na každej 
škole,  čo  sme  naozaj  nečakali.  Behom 
3 dní sme „turnajovali“ na 3  rôznych ZŠ 
spolu so 268 žiakmi – ktorí odohrali 215 
zápasov!  Školský  FUTBOX  2016  sa  nám 
naozaj  vydaril!  Takmer  tri  stovky  rozžia-
rených  detských  tvárí  vášnivo  súťažilo… 
rozhýbať  dobrovoľne  takúto  masu  detí 
je  krásnym  úspechom.  Do  škôl  sme  pri-
niesli  radosť, zábavu a nový šport, ktorý 
môže  hrať  skutočne  každý,“ zhodnotil 
Jozef VALACSAY, ktorý v roku 2010 vybu-
doval mládežnícku FUTBALOVÚ AKADÉ-
MIU BRATISLAVA, ktorá sídli na hranici 
Podunajských Biskupíc a Vrakune v areá-
li ZŠ Bieloruská, ihrisko s rozmerom 70 
x 50 m so živým povrchom, v roku 2014 
druhú akadémiu pre individuálne zdoko-
naľovanie sa FootballTECHacademy.com 
a ďalšie ihrisko s rozmerom 40 x 20 m 
s umelou trávou. V roku 2015 daroval ih-
risko s umelou trávou o rozlohe 10 x 7 m 
pre ZŠ Železničná a aktuálne v roku 2016 
sú to mobilné inteligentné arény FUTBOXu 
a prvá kamenná aréna v OC Polus.

 Jozef Valacsay
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ww.skvrakuna.sk 

Chlapci ročník 
2010 

ŠK Vrakuňa Bratislava 

email:  

sindler.juraj@gmail.com 

Prihláste svojho syna na 
futbal a získajte množstvo 

športových zážitkov!

Mob.:  

0904 148 768 

Štadión 
ŠK Vrakuňa Bratislava

Futbalové tréningy

 Mestská časť Bratislava–Vrakuňa  
 

uvádza                                                  
       
         Detské divadelné predstavenie 

 

 
 
v spoločenskej sále  ,,Objektu 221“                                   
na Poľnohospodárskej ul. 27/B   
 
 Dňa: 23.4.2016  o 10.30 hod. 
 
 Vstupné: 2 € pre dieťa 
 

Program apríl/máj

Inzercia
PREDÁM GARÁŽ V NOVOM BYTOVOM DOME PODUNAJSKÁ 56 VO VRAKUNI.

TEL.: 0905 441 582.


