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Šport a futbal vo Vrakuni 1943 – 2013

Pre každého vrakun-
čana je známe mies-

to, kde sa nachádza 
športový areál s futbalo-
vým ihriskom v našej 
mestskej časti. Na tejto 
adrese sídli Športový 
klub Vrakuňa. V rámci 
športového areálu nie sú 

vysporiadané všetky pozemky a stavby. 
Táto skutočnosť bráni ďalšiemu rozvoju 
športového areálu, ktorý v súčasnosti slú-
ži hlavne pre futbalistov rôznej vekovej 
kategórie.

Začiatky súťažného futbalu vo Vrakuni 
sú spojené s rokom 1933. Prvé majstrov-
ské zápasy vrakunské mužstvo hrávalo 
ešte na „starom“ futbalovom ihrisku, kto-
ré bolo umiestnené neďaleko cintorína 
Stará Vrakuňa, približne na mieste súčas-
nej križovatky Kaméliová ul. – Železničná 
ul. Klub vystupoval pod rôznymi názvami, 
najčastejšie pod TJ Dunaj Vrakuňa, ná-
sledne v 80-tych rokoch mal názov TJ Do-
prastav. Pod týmto názvom hrával aj II. 
slovenskú národnú ligu (II. SNL), ktorá 
bola treťou najvyššou súťažou v bývalom 
Československu. Po rozpade športového 
oddielu TJ Doprastav v roku 1993 vzniklo 
občianske združenie Športový klub Vraku-

ňa (ďalej len „ŠK Vrakuňa“). Pod týmto 
názvom úspešne reprezentujú športovci - 
futbalisti rôznej vekovej kategórie našu 
Vrakuňu do dnešného dňa. Súčasný špor-
tový areál bol vybudovaný až v 60-tych 
rokoch minulého storočia, kde sa usku-
točnil prvý futbalový zápas v máji 1970.

V tých rokoch nebola snaha dať do po-
riadku majetkoprávne vzťahy. Od tejto 
doby v rámci športového areálu ŠK Vraku-
ňa nie sú vysporiadané všetky pozemky 
a stavby. Táto skutočnosť bráni ďalšiemu 
rozvoju športového areálu. Doteraz boli 
zapísané na liste vlastníctva hlavného 

mesta SR Bratislavy len pozemky v okolí 
budovy Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s. a pozemok pod samotným fut-
balovým ihriskom, ktoré boli zverené 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na zá-
klade protokolu o zverení správy nehnu-
teľného majetku.

Z uvedeného dôvodu starostka mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa požiadala 
hlavné mesto SR Bratislavu o vysporiada-
nie a zverenie ďalších pozemkov v rámci 
športového areálu do správy mestskej 
časti. Po mojich zisteniach môžem kon-
štatovať, že v rámci športového areálu sú 
majetkoprávne vzťahy veľmi komplikova-
né. Za pomoci oddelenia správy nehnu-

teľností magistrátu Bratislavy sa mi poda-
rilo zabezpečiť vysporiadanie ďalšieho 
pozemku pre hlavné mesto SR Bratislavu, 
a to pozemku registra „C“ parc. č. 889/3, 
vo výmere 3990 m2. Následne na aprílo-
vom rokovaní mestského zastupiteľstva 
poslanci schválili zverenie tejto nehnuteľ-
nosti do správy mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa za účelom využívania na športo-
vé účely. Hodnota pozemku bola vyčísle-
ná na sumu 198.665,69 EUR. Uvedený 
pozemok sa nachádza za bránou futbalo-
vého ihriska zo strany kruhového objazdu, 
ktorého výmera nie je zanedbateľná.

Mám pozitívny vzťah k športu. Dlhé 
roky som aktívne hrával futbal za Vraku-
ňu. Mojim záujmom je vytvoriť lepšie 
podmienky pre šport a to nielen v rámci 
športového areálu ŠK Vrakuňa, ale v ce-
lej Vrakuni. Zverenie spomínaného po-
zemku do správy našej mestskej časti 
v budúcnosti určite pomôže ďalšiemu 
rozvoju športového areálu. Napríklad 
uvedený pozemok by mohol byť vhodným 
miestom na vybudovanie menšieho tré-
ningového ihriska...

Ing. Ladislav Kugler
mestský poslanec SDKÚ-DS

a zástupca starostky

Prvá zmienka o organizovaných športo-
vých aktivitách v mestskej časti Vrakuňa 

siaha do roku 1933. Začína sa aktivovať 
mládež a hrávať futbal na vhodných mies-
tach, hlavne pastvinách a zároveň začína 
snaha o pridelenie pozemku na vybudova-
nie ihriska. Vtedajšie obecné zastupiteľstvo 
im nevyhovelo a preto priateľské zápasy 
hrávali na cudzích ihriskách a naďalej tré-
novali na pasienkoch. Neskôr ako futbalisti 
dostali pozemok na postavenie provizórne-

ho vesliarskeho domu vesliari, organizovaní 
pod názvom VAS ŠK.

Prelomovým rokom pre futbalistov bol rok 
1943. Ustanovujúca schôdza novej športo-
vej organizácie sa konala 31. januára 1943 
a jej prvým predsedom bol Jozef Winkler 
a členmi výboru sa stali aj ďalší priekopníci: 
Varjassy Karol, Nagy Peter, Baumann Ján, 
Zverina Ján. Následne vedenie obce prideli-
lo ŠK Vrakuňa pozemok na vybudovanie ih-
riska a nadšení členovia ho začali svojpo-

mocne a pomocou priateľov športu budo-
vať. Najviac sa o jeho výstavbu zaslúžili 
Nagy Viliam a Nagy Adam. Napriek finan-
čným ťažkostiam boli v lete 1944 dokonče-
né aj šatne a klubová miestnosť a mohlo sa 
hrať. Prvý oficiálny zápas zohrala ŠK Vraku-
ňa ešte 12.9.1943 s EMLSZ a prehrali 1:8 
a prvým strelcom vrakunského gólu bol Vi-
liam Baumann.

Názov telovýchovnej organizácie sa po-
stupne menil: ŠK Vrakuňa, Sokol Vrakuňa, 

Zverenie pozemku v rámci športového areálu
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Dynamo Vrakuňa, Družstevník Vrakuňa, Du-
naj Vrakuňa. V tomto období hrávali futbalo-
vé mužstvá svoje pravidelné súťaže a naj-
väčším rivalom v „derby zápasoch“ s Podu-
najskými Biskupicami. Predsedami a člen-
mi výborov boli okrem iných Mikuláš Múčka, 
Štefan Fieber, Kamil Kubica, Alexander 
Derszi, Štefan Orbán, Anton Hegyi, Ján Var-
jassy, Štefan Németh, Alexander Árva, Mi-
lan Kubica, Silvester Nagy, Jozef Flachbart, 
Štefan Baumann, Vladimír Hergovič, Karol 
Putz, Ján Hidassy, Jozef Domin st.. Podľa 
možností boli aktívne aj mládežnícke muž-
stvá dorastu a žiakov. Najvyššiu súťaž, kto-
rú seniori hrávali, boli krajské majstrovstvá. 
Okrem futbalu pracoval aj turistický oddiel 
a v osemdesiatych rokoch aj volejbalový od-
diel.

Osemdesiate roky nezaznamenali iba 
zmenu názvu z TJ Dunaj na TJ Doprastav 
(preberanie prebehlo protokolom), ale aj 
prechod klubu na poloprofesionálnu úro-
veň. TJ Doprastav mala viacero klubov, fut-
balový pôsobil vo Vrakuni a prebojoval sa 
do II. SNFL. To bola najvyššia hraná súťaž 
v histórii vrakunských futbalových klubov. 
Počas pôsobenia klubu pod vedením Vilia-
ma Hlobila a Viliama Dobruckého bol areál 
zrekonštruovaný, dobudované tribúny 
a oplotenie.

V roku 1993 sa TJ Doprastav vzdal futba-
lového klubu a protokolárne sa nástupcom 
stal nový klub ŠK Vrakuňa, ktorý vznikol 
14. 7. 1993 a pod týmto názvom existuje 
klub dodnes. Úspechom klubu je hlavne 
udržanie areálu a športovej činnosti vo 
Vrakuni v amatérskych podmienkach dote-
raz. Počas svojho pôsobenia mal zriadené 
okrem futbalu aj nohejbalové, hokejbalové 
a basketbalové mužstvá. Postupne sa 
mužstvá osamostatnili. Významné je pôso-
benie nohejbalistov, ktorý hrajú II. SNL. Ho-
kejbalisti pod názvom Profis hrali aj najvyš-
šiu hokejbalovú súťaž. Poďakovanie za 
udržanie činnosti klubu patrí predsedom 
a členom výboru počas jeho pôsobenia: 
Milan Sabo, Ladislav Greschner, Miroslav 
Bednár, Pavol Röth, František Bagoňa, Vla-
dimír Bednář, Vladimír Bednárik, Stanislav 
Sládek, Ľuboš Hruška, Juraj Ábel, Gustáv 
Törok, Jozef Zeman, Peter Jáchym, Karol 
Bilský, Luboš Kodaj. Najväčším úspechom 

tohto obdobia je hlavne rozšírenie mládež-
níckej základne, pôsobenie v pohybovej 
príprave už na materských školách. Záslu-
hu majú na tom hlavne mládežnícki tréne-
ri, zakladateľ prípraviek p. Košťál, p. Varga 
a ďalší ich pokračovatelia: Jozef Minarovič, 
Vladimír Hergovič, Slavomír Tomík, Stani-
slav Sládek, František Murcín, Ladislav 
Herda, Ivan Ďurčo, Ondrej Rigo. ....Osobit-
ným trénerom bol Mikuláš Krnáč, ktorý pô-
sobil ešte ako tréner juniorov v TJ Dopra-
stav a následne hlavne ako tréner dorastu 
v ŠK Vrakuňa. Pre mládežnícke mužstvá 
bolo v tomto období usporiadaných aj 
množstvo turnajov. Najvýznamnejší bol tur-
naj „Stop Fajčeniu“. Na tomto turnaji hrali 
aj niektorí súčasní reprezentanti: Weis, 
Mak a ceny odovzdávali významné osob-
nosti: Popluhár, Vengloš, Jurkemik, Šveh-
lík, Stúpala, Titel a ďalší.

Najväčším športovým úspechom obdobia 
pod názvom ŠK Vrakuňa je účasť v III. lige 

BFZ a víťazstvo v pohári BFZ a následne až 
postup do osemfinále, kde sme vypadli 
s vtedajším ligistom Rimavskou Sobotou. 
Tento úspech sa dosiahol pod vedeným 
najúspešnejšieho trénera v novodobej his-
tórii ŠK Vrakuňa Jaroslava Baláža. Určite 
veľká vďaka patrí aj hráčom a realizačné-
mu tímu. Všetky udalosti a osoby, ktoré sa 
zaslúžili o rozvoj športu a futbalu teraz ne-
stihneme vymenovať, dúfajme, že po dopl-
není ďalších faktov sa to podarí pri ďalšej 
príležitosti a hlavne sa spomenú aj hráči.

Ak máte hlavne fotografie z týchto 
období poskytnite ich na preskenova-
nie výboru ŠK Vrakuňa, pokúsime sa 
vydať fotoknihu zostavenú z týchto 
podkladov.

Súčasné vedenie klubu pod vedením 
Martina Moravčíka pokračuje v činnosti 
v omladenej zostave a chce nadviazať na 
úspechy svojich predchodcov a hlavne udr-
žať areál a klub do budúcnosti. Opäť sa 
musí spoliehať hlavne na svoje vlastné sily 
a zatiaľ, tak ako to bolo doteraz, venovať 
svoj čas a prácu na rozvoj vrakunského fut-
balu.

Pomôžte im v tomto snažení a zacho-
vajte areál, futbal a šport v MČ Vraku-
ňa aj pre budúce generácie.

V závere chceme poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli v jednotlivých etapách udr-
žať šport a futbal vo Vrakuni.

Ján Hidassy a Miroslav Bednár


