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Milí moji Vrakunčania,
slnko svieti, voda láka a my sa postupne dostávame cez polovicu leta 
a tým pádom aj do druhej časti letných prázdnin, či dovoleniek. Celé 
leto využívame na to, aby sme boli pripravení na jeseň či zimu. Rekon-
štruujeme školské areály, opravujeme detské ihriská, dosýpame piesok. 
Počas letných prázdnin je aj premávka výrazne nižšia, preto sme po 
niekoľkých rokoch v spolupráci s Magistrátom pristúpili k rekonštrukcii 
Hradskej. Áno, je to veľká rekonštrukcia a musíme viacerí zaťať zuby 
a trošku ten diskomfort, ktorý touto rekonštrukciou počas dvoch mesia-
cov vzniká, akceptovať.

Keď sa nad tým logicky zamyslíme, niektoré veci sa naozaj dajú ro-
biť len počas letných mesiacov, kedy je výrazne nižšia frekvencia áut, 
ale aj nižšia využiteľnosť MHD. Z tohto dôvodu sa to robí počas leta. 
Samozrejme v týchto horúčavách je to veľmi náročné a ťažké. Vždy keď 
idem okolo na kontrolný deň obdivujem pracovníkov ako dokážu v tých-
to neskutočných teplách pracovať od rána do popoludnia. Preto som 
sa pri nich zastavil, porozprával sa s nimi a priniesol im v rámci pitného 
režimu chladený nápoj, aby vydržali pracovať, aby pokračovali v prá-
cach tak, aby sa naozaj 4.9.2022, tak ako dodávateľská firma sľúbila, termín dodržal. Súčasťou opravy povrchu je 
aj výmena vodovodného potrubia, ktoré má už vyše 50 rokov v priemere DN80 a v oceľovom prevedení. Dnes sa 
dostávame do novodobých technológií tvárnej liatiny a DN150, čo spôsobí, že bude vyšší tlak v potrubí a aj vyššia 
dodávka vody konečnému spotrebiteľovi, čo naozaj na Hradskej v poslednej dobe haprovalo a ľudia sa sťažovali 
na kolísavý tlak a málo vody v kohútikoch. Veľmi ma teší, že sa nám v dnešnej ťažkej dobe podarilo s Magistrátom 
a s BVS, a.s. vyjednať realizáciu. Nájsť 2 milióny eur nebolo úplne jednoduché, ale podarilo sa a verím, že Hradská 
na najbližších 5 rokov nebude potrebovať žiadnu rekonštrukciu, žiadnu opravu a bude slúžiť k spokojnosti všetkých 
obyvateľov Vrakune ako aj MHD bez problémov pri vstupe a výstupe do Vrakune.

Musím sa pristaviť, keď už o tom hovorím, aj pri bezpečnosti dopravy, nakoľko sa nám podarilo odstrániť niekoľko 
rokov trvajúci problém, a to vybudovanie osvetlenia z Ružinova do Vrakune v „esíčku“ na ulici Na Piesku. Boli tam 
majetkoprávne ako aj technické problémy, ale konečne sme našli riešenie a Magistrát začal pred letom dokončovať 
technickú infraštruktúru a v súčasnosti je verejné osvetlenie funkčné a tým pádom bezpečnosť v tomto najhoršom 
úseku smerujúcom do Vrakune je konečne vyriešená. Na jeseň a v zimných mesiacoch, kedy je po 16-tej hodine 
tma, sa tak v tomto úseku budú cyklisti prichádzajúci z Ružinova resp. odchádzajúci z Vrakune cítiť bezpečne. Táto 
cesta bude výrazne kvalitne osvetlená a pokúsime sa ju aj zrekonštruovať v spolupráci s mestskou časťou Ružinov.

Keď už som pri športe, nedá mi nespomenúť veľký úspech vrakunského futbalu, kedy od novej futbalovej sezóny 
bude ŠK Vrakuňa hrať v 3. lige, na čo sa veľmi teším. Samozrejme to bude stáť ŠK Vrakuňa aj nemalé finančné 
prostriedky, bude musieť zrekonštruovať šatne, dobudovať zázemie. Mestská časť v spolupráci s Magistrátom vybu-
duje umelé osvetlenie, aby naši futbalisti a futbalová mládež mala možnosť trénovať aj vo večerných hodinách, čo 
doteraz nebolo možné. Šport mi priniesol v lete aj hrdosť na Vrakuňu a to vo forme získania Bratislavského pohára 
v hokejbale, kedy náš HBK Vrakuňa získal 1. miesto v súťaži o Bratislavský pohár, za čo našim športovcom veľmi 
pekne ďakujem a blahoželám.

Čo dodať na záver. Počas leta sme mali aj množstvo kultúrnych podujatí, ktoré vyvrcholia v septembri klasickou 
Vrakunskou hodovou slávnosťou, na ktorú Vás srdečne všetkých pozývam. Dúfam, že nám toto letné počasie vydrží 
až do septembra a že sa to nepokazí. Vidíme sa v septembri, užívajte si leto, zvyšok prázdnin a vráťte sa z dovoleniek 
zdraví. Pekný zvyšok leta. 

Príhovor starostu 
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Aktuálne

ZÁKAZ POUŽÍVANIA STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!

Upozorňujeme občanov, že zákaz s účinnosťou od 31.05.2002 nebol zru-
šený a je stále v platnosti. Požívanie vody zo studní na pitie, polievanie 
zeleniny a ovocných stromov určených na konzum je naďalej zakázané až 
do odvolania. Dôvodom je znečistenie horninového prostredia a podzem-
ných vôd z bývalej skládky CHZJD na Vrakunskej ceste. Bližšie informácie 
dostupné na: www.vrakuna.sk v sekcii Životné prostredie.
 MÚ Vrakuňa

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru 
Vrakuňa

Adresa: Šíravská 3, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 09610 32905

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 02/ 45 24 55 65, 0911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných  

komunikácií: 
Telefón: 02/ 59 35 67 61

E-mail: dispecing@bratislava.sk

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Telefón: 02/ 50 11 01 11

E-mail: zakazka@olo.sk

Poruchové linky:
Verejné osvetlenie Siemens
Telefón: +421 2 638 101 51.

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

Telefón: 0850 121 333

Západoslovenská Energetika, a.s.
Telefón: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Telefón: 0850 111 727
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Dňa 28.6..2022 sa konalo zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Poslan-
ci schválili hospodárenie za rok 2021 a venovali sa ďalším plánom pre rok 
2022. Hospodárenie v roku 2021 bolo pozitívne, vyrovnané aj napriek pre-
trvávajúcej koronakríze. Prinieslo zrealizovanie mnohých rozvojových aktivít 
v našej mestskej časti. Starosta Martin Kuruc: ,,Som rád, že po ťažkom ob-
dobí nevídanej pandémie sme ako-tak nabehli do rozbehnutého vlaku a ve-
rím, že pri dodržiavaní určitých opatrení a zodpovedného prístupu budeme 
pokračovať v tom, čo sme si naplánovali. Podstatné je, že sme neochromili 
život v mestskej časti, naďalej kosíme, opravujeme výtlky a cesty a intenzív-
ne pokračujeme v zveľaďovaní Vrakune. Najviac sa teším, že po dvojročnej 
prestávke opäť usporiadame v septembri Vrakunské hodové slávnosti“.
Celý Záverečný účet je zverejnený na www.vrakuna.sk.
V rámci svojho rokovania sa poslanci venovali aj sociálnym a majetkovým 
témam.                     MÚ Vrakuňa

Z miestneho zastupiteľstva Z miestneho zastupiteľstva 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž  na nájom stavby na 
Toplianskej 7, súpisné číslo  8751 v Bratislave,  k. ú. Vrakuňa. Súťažné pod-
mienky sú zverejnené na www.vrakuna.sk.

OZNAMOZNAM

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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Spoločnosť Rádiológ, s.r.o., opäť prevádzkuje na Poliklinike Bebravská 
v bratislavskej Vrakuni digitálne rádiologické pracovisko. Nový digitálny RTG 
prístroj patrí k najmodernejším a spĺňa najprísnejšie technické kritéria. RTG 
pacienti môžu prísť aj bez objednania 
každý pracovný deň od 07:30-13:00. 
Pacienti sa taktiež môžu objednávať, 
prípadne informovať o vyšetreniach na 
emailovej adrese rtg@thclinic.sk alebo 
na tel. čísle 0948 844 844. Viac infor-
mácií nájdete na stránke www.rtgbra-
tislava.sk
Služby RTG pracoviska sú plne hrade-
né poistencom zdravotnej poisťovne 
Union.

Adresa Rádiologického pracoviska: 
Poliklinika Bebravská 
Bebravská 34 
Bratislava Vrakuňa

NOVÉ RTG PRACOVISKO   NOVÉ RTG PRACOVISKO   
Poliklinika BebravskáPoliklinika Bebravská

http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
http://www.rtgbratislava.sk
http://www.rtgbratislava.sk
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Horúca téma

Voľby do orgánov samosprávy obcí  a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v jeden deň spoločne 
dňa 29.10.2022. 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 445/
XXV/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2022 – 2026 tri voleb-
né obvody s počtom 15 poslancov.

Voľby budú prebiehať na Základnej škole Železničná 14 (okrsky č. 1 – 8) a Základnej škole Rajčianska 3 (okrsky 9 – 
13). O nových informáciách týkajúcich sa volieb Vás budeme informovať na našej webovej stránke www.vrakuna.sk 
v sekcii  VOĽBY 2022

Vo ľ b y  d o  o r g á n o v  s a m o s p r á v y  o b c í  Vo ľ b y  d o  o r g á n o v  s a m o s p r á v y  o b c í  
a  v o ľ b y  d o  o r g á n o v  s a m o s p r á v n y c h  k r a j o va  v o ľ b y  d o  o r g á n o v  s a m o s p r á v n y c h  k r a j o v

Voľby do orgánov samosprávy obcí  a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov 

Voľby do orgánov samosprávy obcí  a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 
v jeden deň spoločne dňa 29.10.2022.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. 
z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, uznesením č. 445/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022 určilo v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2022 – 2026 tri volebné obvody s počtom 15 
poslancov.  
 

Vo volebnom obvode číslo 1 , ktorý zahŕňa volebné okrsky 1-2 a patria sem ulice: 
 

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Borovicová, Brezová, Čakanková, Čučoriedková, Egrešová, 
Hlohová, Hradská nepárne 1-29, Hradská párne 2-82, Hrušovská, Imelová, Jesienková, 
Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majerská, Majoránová, Margarétová, Marhuľová, 
Medovková, Modricová, Mostná, Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, 
Platanová, Pod agátmi, Podbeľová, Pod gaštanmi, Podpriehradná, Prasličková, Priehradná, 
Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Šípová, Tymianová, 
občania s trvalým pobytom mestská časť Bratislava-Vrakuňa (§ 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona 
č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky).

sa volia 3 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 2 , ktorý zahŕňa volebné okrsky 3-8 a patria sem ulice: 
 

Amarelková, Arménska, Begóniová, Bučinová, Domašská, Estónska, Horcová, Hradská 
nepárne 31-105, Hradská párne 86-154, Ihličnatá,  Irisová, Jazmínová, Jedľová, Kalinová, 
Kaméliova, Kosodrevinová, Kríková  1-4A,  Kríková  5-20, Magnóliová, Malodunajská, 
Maková, Osiková, Palinová, Píniová, Podunajská, Poľnohospodárska, Rajecká  1-15 nepárne, 
Rajecká  2-40 párne, Ráztočná, Stavbárska 34,36,38,40,42, Stavbárska, Šíravská, Vážska, 
Vŕbová,  Železničná, Žihľavová. 

 sa volí 7  poslancov. 

 
Vo volebnom obvode číslo 3 , ktorý zahŕňa volebné okrsky 9-13 a patria sem ulice: 

Bebravská, Bodvianska, Čiližská, Čiližská 1,1A, Čiernovodská, Dvojkrížna, Hnilecká, 
Kazanská, Rajčianska, Slatinská, Toplianska, Toryská, Žitavská.   
 
 sa volí  5  poslancov.  

 

http://www.vrakuna.sk
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Aktuálne

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa sa v tomto roku zapojila 
do európskeho projektu zlepšenia fungovania samosprá-
vy voči občanovi, zvyšovaním efektívnosti, transparent-
nosti, inovatívnosti a mnoho ďalších atribútov prispieva-
júcich k prospešnej zmene samosprávy. 

Mestská časť získala certifikát "Dobrý úradník

Program ELoGe - ,,European Label of Governance Exccel-
lence“ riadi Rada Európy a jej centrum expertízy pre dobre 
spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách. 
Na Slovensku je program implementovaný občianskym zdru-
žením Dobrý úradník. 
Tento projekt má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie 
a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocova-

ní ich fungova-
nia identifikácií 
silných stránok 
i priestorov na 
zlepšenie.
Oficiálne môže-
me povedať, že 
Mestská časť 
Bratislava- Vra-
kuňa sa stala 
členom EURÓP-
SKEHO KLUBU 
V Y N I K A J Ú C O 
SPRAVOVANÝCH 
SAMOSPRÁV A MÔŽE POUŽÍVAŤ ZNAČKU ELoGE (European 
Label of Governance Excellence) 
Slávnostné vyhodnotenie projektu ELoGE SLOVENSKO 
2021, sa konalo v utorok 28. júna 2022 v Bratislave za 
účasti predstaviteľov Rady Európy, Európskej komisie, Mi-
nisterstva vnútra SR, Národnej platformy odborníkov, odbor-
ných a záujmových združení a participujúcich miest a obcí 
Slovenska, kde nám ocenenie bolo odovzdané.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým obyvateľom, ale aj ostat-
ným občanom obce a poslancom obecného zastupiteľstva, 
ktorí sa zapojili do vypĺňania dotazníka potrebného pre hod-
notenie výkonu samosprávy (jeden z podprincípov). Vážime 
si to. Spolu sme dokázali, že aj naša samospráva môže byť 
úspešná.

P. Rerichová

D o b r ý  ú r a d n í kD o b r ý  ú r a d n í k

Mladí ľudia v sebe ukrývajú kreatívny potenciál, ktorý sa 
naša organizácia rozhodla podporiť. Oslovili sme preto 
riaditeľa Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vydru (ŠUP-
KU) Milana Pagáča ohľadom spolupráce pri navrhovaní 
zvonice na cintorín Stará Vrakuňa.
Tento nápad zdieľal riaditeľ našej organizácie Robert Ko-
váč aj so starostom MČ Vrakuňa Martin Kurucom. Reak-
cia partnerov bola pozitívna a tak tomuto zaujímavému 
projektu nič nestálo v ceste.
Študenti 3. ročníka študijného odboru Dizajn a tvarova-
nie dreva pod pedagogickým vedením Martina Hartiníka 
vypracovali v rámci záverečných prác svoje návrhy. Svoje 
nápady a vízie modernej zvoničky 21. storočia predsta-
vili za účasti riaditeľa školy, riaditeľa Marianum a Zuza-
ny Schwartzovej za MČ Vrakuňa v pondelok 27.6.2022 
v priestoroch ateliéru ŠUPKY. 
Študenti odprezentovali svoje práce od počiatočnej myš-
lienky až po samotnú realizáciu modelu zvoničky.
Prezentované 3D návrhy prác prekvapili svojou autorskou 
invenciou, originalitou, spôsobom spracovania ako aj 
myšlienkou spojenia súčasného dizajnu s tradičným re-
meslom a ekológiou.
Veríme, že tieto návrhy nezostanú len v portfóliu študent-
ských projektov, ale ten najlepší z nich sa podarí zrealizo-

vať a vytvoriť tak nový prvok, ktorý by prostredie cintorína 
Stará Vrakuňa vizuálne obohatil.

Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.
MÚ Vrakuňa

N á v r h  z v o n i c e  o č a m i  š t u d e n t o v  d i z a j n uN á v r h  z v o n i c e  o č a m i  š t u d e n t o v  d i z a j n u
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Aktuálne

Dňa 16. júla 2022 ste mohli vo Vra-
kuni cestovať v čase. V Lesoparku 
sa totiž rozložilo 15 historických 
táborov, ktoré boli plné bojovníkov 
a remeselníkov, od čias starého 
Ríma až po uhorských šľachticov. 
Okrem nich ste v lesoparku mohli 
nájsť aj kováča, kožiara, výrobcu 
vitráží alebo iných remeselníkov. Vo 
Vrakuni sa už druhýkrát uskutočnil 
Historický festival Vrakuňa. 
Na bohatom programe sa podieľalo 
vyše 100 účinkujúcich nielen zo Slo-
venska a Česka, ale aj z Chorvátska, 
Rumunska či z Maďarska a Poľska. 
Títo stvárňovali život v dobách minu-
lých, prevažne v stredoveku, vystupo-
vali pre vaše pobavenie alebo bojovali 
proti sebe vo férovom turnaji jedného 
proti jednému. V turnaji bojovalo až 
25 bojovníkov zo 4 krajín, ktorí sa 
proti sebe postavili v 5 skupinách. Ví-
ťazom sa stal Loupežník z družiny zo 
Strakoníc, ktorý vo finálovom zápase 
porazil svojho lénneho pána Viléma. 
Vyhral tak titul šampióna Vrakuňa 
a starosta mu odovzdal meč, ktorý je 
už navždy symbolom tohto úspechu. 
Fotografiu víťaza spolu so starostom, 
organizátormi a rozhodcami máme 
na titulnej stránke tohto vydania Vra-
kunských novín.

Okrem súbojov ste 
mohli vidieť aj skvelé 
kaukliarske vystúpe-
nie od žongléra Slíža, 
bábkové divadlo Dvor 
zázrakov alebo skve-
lú stredovekú kapelu 
Szelindek z Maďarska. 
Veríme, že nikto z Vás 
neostal hladný a smäd-
ný, nakoľko počas 
programu fungovala aj 
široká ponuka tradične 
festivalových jedál. Pri 
starostovskom peče-
nom prasati sa poda-
rilo vyzbierať vyše tisíc 
eur, ktoré sú už dnes 
odovzdané na detskej 
onkológii.
Vyvrcholením progra-
mu bola bitka o Vraku-
ňu, v ktorej bojovalo 
vyše 60 bojovníkov vrá-
tane lukostrelcov. Tu 
sa proti sebe postavila 
armáda ochrancov Vra-
kune, zložená z byzantských žoldnie-
rov a križiackych vojsk pod vedením 
richtára Martina proti skorumpovanej 
mestskej stráži a armáde zbojníkov 
a hrdlorezov, ktorých viedol zlý lord Al-

fonz. Ochrancovia Vrakune nás ubrá-
nili a aj vďaka nim sa budeme môcť 
spoločne stretnúť o rok.

Mgr. Róbert Martin Hudec

História vo VrakuniHistória vo Vrakuni
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Aktuálne

MÚ Vrakuňa

PITNÝ RE ŽIM
Pán Vladimír: Prosím doplniť aspoň 
nejaké fontánky s vodou, alebo tým 
ľuďom rozdať fľaše s vodou v tých-
to horúčavách. Ak by bolo možné 
dať im tam aj mobilné WC, nakoľko 
v tomto teple sa moč rýchlo rozkla-
dá a je v okolí strašný smrad. 
Odpoveď starostu: Dobrý deň, nie 
je vo finančných možnostiach a ani 
v kompetencii samosprávy rozdávať 
bezplatne pitnú vodu neprispôsobi-
vým občanom nachádzajúcim sa 
na verejnom priestranstve a požíva-
júcich alkoholické nápoje.V prvom 
rade potrebujem zabezpečiť pitný 
režim pre zamestnancov, deti v ma-
terských školách a deti v letných tá-
boroch základných škôl.

KOSENIE TR ÁV Y
Pani Lucia: Chcela by som sa spý-
tať, prečo sa na sídlisku kosí tráva, 
keď je také teplo. Nepokosená tráva 

udržiava vlhkosť, zvlhčuje ovzdušie 
a preto Vás žiadam, aby ste nekosili. 
Odpoveď starostu: Dobrý deň. Ono 
sú vždy dve skupiny občanov. Jed-
na je tá, ktorá požaduje kosenie čo 
najčastejšie z dôvodu alergií, psíkov 
a podobne. Druhá skupina zas ar-
gumentuje znížením okolitej teploty. 
Práve odborníci tvrdia, že vysoká 
suchá tráva je veľkým zdrojom aler-
génov. Nájsť kompromis medzi obo-
ma skupinami je veľmi ťažké. Na-
koľko máme vysúťaženú firmu na 
kosenie, ktorá ma stanovený pres-
ný harmonogram kosenia niekoľko 
mesiacov vopred, nielen vo Vrakuni, 
ale aj v iných mestských častiach, 
tak ak by sme nepokosili teraz, tak 
najbližšie kosenie by bolo najskôr 
až o mesiac, čo by bola tráva už 
neprimerane vysoká. Preto musíme 
kosiť podľa vopred dohodnutého 
časového harmonogramu. 

VERE JNÝ Z ÁUJEM
Obyvateľ Priehradnej: Nesúhlasím 

s rekonštrukciou Hradskej, nakoľ-
ko mám dom na Priehradnej ulici, 
kade vedie obchádzka, chodia tade 
autobusy a autá vysokou rýchlos-
ťou. Na dome mi praskajú múry. 
Odpoveď starostu: Existuje niečo 
ako „verejný záujem“. Vo verejnom 
záujme je rekonštrukcia Hradskej 
ulice, nakoľko počas výstavby ob-
chvatu D4R7 prišlo k nadmerné-
mu opotrebovaniu Hradskej ulice 
a trpeli tým najmä Vrakunčania. Už 
dlhodobo som žiadal zodpovedné 
orgány o vyriešenie situácie, nakoľ-
ko táto rekonštrukcia bola finančne 
náročná, lebo súčasťou rekonštruk-
cie bola aj výmena vodovodu v celej 
dĺžke, tak k rekonštrukcii došlo až 
v súčasnosti. MHD musela zvoliť ob-
chádzkovú trasu alebo na 2 mesia-
ce úplne prerušiť MHD do Vrakune. 
Na základe vyššie uvedeného DP B, 
Magistrát a DI odsúhlasili obchádz-
kovú trasu cez Priehradnú.

MÚ Vrakuňa

PodnetyPodnety

"Historický festival Vrakuňa  

2022 bola vydarená akcia a sme 

nesmierne radi, že súčasťou 

tejto akcie bola aj zbierka pre 

dobrú vec. Vďaka sponzorovi 

Kaviareň Korzo z Pešej zóny sa 

piekli prasiatka, varila kapust-

nica, čapovala kofola a pivo. 

Dobrovoľný príspevok od náv-

števníkov nášho stánku bol pre 

deti s rakovinou www.detomsra-

kovinou.sk. Ďakujem sponzorovi 

za jeho pomoc a samozrejme 

Vám Vrakunčania za to, že máte 

dobré srdiečko.... vyzbieralo sa 

1055,35 €, ktoré sme odovzdali 

zástupkyniam N.O.Deťom s ra-

kovinou“, povedal starosta vra-

kune Martin Kuruc. 

S p o n z o r s k á  z b i e r k aS p o n z o r s k á  z b i e r k a

http://www.detomsrakovinou.sk
http://www.detomsrakovinou.sk


8

Životné prostredie

8

NAŠE MESTO 2022NAŠE MESTO 2022
Dňa 17.06.2022 viac ako 20 dobro-
voľníkov z Národnej banky Sloven-
ska vyčistilo okolie Malého Dunaja 
pozdĺž Leknovej ulice. 
Do podujatia NAŠE MESTO 2022, kto-
rú každoročne organizuje Nadácia Po-
ntis sme tento rok opäť prihlásili pro-
jekt pod názvom „Čisté okolie Malého 
Dunaja“. Túto lokalitu sme si vybrali 
z dôvodu, že občania sa dlhodobo 
sťažujú na nelegálne skládky v tejto 
oblasti, ktorá je vysoko frekventova-
ná a využívaná najmä na prechádzky 
a cykloturistiku. Ďalším dôvodom boli 
úspešné akcie v tejto lokalite, ktoré 
sa konajú pravidelne niekoľko rokov 
po sebe. 
Vedľa cesty, poľnej cesty a pri bre-
hu Malého Dunaja nedisciplinovaní 
občania pravidelne vyhadzujú zme-
sový komunálny odpad, pneumatiky, 
drobný stavebný odpad, plasty a iné 
odpady. Z tohto dôvodu sme chceli 
zabezpečiť vyčistenie predmetnej lo-
kality, aby sa pomohlo vytvoriť čistejší 
a zdravší verejný priestor. 
Odhadom sa nám podarilo vyzbierať 
50 ks veľkých vriec, na niektorých 
úsekoch ostali umiestnené veľké 
kopy s vyzbieraným prevažne objem-
ným odpadom, ktoré v priebehu toho 
istého dňa vyzbierali pracovníci ve-
rejnoprospešných služieb MČ BA-Vra-

kuňa. Teší nás, že z roka na rok sa 
skládky v tejto oblasti zmenšujú. 
Vďaka zrealizovanej akcii sa podarilo 
vyčistiť približne 4 km úsek od rôz-
nych druhov odpadu. Prostriedky, kto-

ré sme dostali prostredníctvom gran-
tu sme použili na nákup kvalitných 
ochranných rukavíc, dezinfekčných 
prostriedkov a pevných vriec. MČ za-
bezpečila pre dobrovoľníkov aj malé 
občerstvenie v podobe balenia vody, 

kávy, bagety a sladkej pochutiny.
Veľká vďaka patrí najmä Nadácii 
Pontis, ochotným dobrovoľníkom z 
Národnej banky Slovenska a kole-
gyniam a kolegom z Referátu ŽP, 

VPS a OH. Veľmi sa z tejto iniciatívy 
tešíme a ešte raz všetkým zúčast-
neným ďakujeme!

Mgr. Rastislava Mihóková
Referát ŽP,VPS a OH 
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Prvého júla po silnom vetre z pred-
chádzajúcej noci sme registrovali 
niekoľko podnetov na polámané 
konáre, z tohto dôvodu hneď ráno 
príslušní pracovníci vykonali ohliad-
ku v rámci najviac frekventovaných 
častí Vrakune. Zároveň sme Vás oslo-
vili aj prostredníctvom sociálnej siete, 
aby ste nám napísali, ak viete o loka-
litách, kde došlo k poškodeniu drevín. 
Ďakujeme všetkým, ktorý reagovali, 
aj vďaka Vám sme vedeli zabezpečiť 
bezpečné priestranstvo, našťastie 
nedošlo k pádu žiadneho zo stromov. 
Zároveň sme dostali podnet, že jedna 
drevina vo Vrakunskom lesoparku je 
nebezpečne naklonená, po ohliadke 
v teréne sme konštatovali nevyhnut-
nosť výrubu. Išlo o agát, ktorý bol po 
vetre nebezpečne naklonený a mal 
veľkú dutinu na báze kmeňa. Vďa-
ka ochotným dobrovoľným hasičom 
z Ružinova sa drevinu podarilo bezod-
kladne odstrániť, oznam o výrube pri 
bezprostrednom ohrození bol násled-
ne v zmysle zákona o ochrane krajiny 
a prírody zaslaný na Okresný úrad BA.
Touto cestou by sme sa radi veľmi 
pekne poďakovali hasičskej jednot-
ke dobrovoľného hasičského zboru 
z Ružinova, že nám opäť pomohli. 
ĎAKUJEME! 

Mgr. Rastislava Mihóková
Referát ŽP,VPS a OH 

Poďakovanie dobrovoľným hasičomPoďakovanie dobrovoľným hasičom

Kuchár/ka
Pomocná sila do kuchyne
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa
Miesto výkonu práce: Železničná 14,  
Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu: 24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výbero-
vého konania: 22.8:2022
Rozsah úväzku: 100%
Vzdelanie: vyučený v odbore

Základná škola
Železničná 14
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zszelba.sk
02 45247092

Kontaktná osoba
Helena Jurányiová
helena.juranyiova@zszelba.sk
02 45247964
02 45247028

Materská škola Kaméliová 10, Bratislava príjme učiteľa/ku
Rozsah úväzku: 100%
Platové a ostatné podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ 
a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Bez-
úhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Ukončené adaptačné vzdelávanie je 
výhodou. Zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť. 
Požiadavky: práca na PC - internet, word, excel, power-point, ovládanie práce na interaktívnej 
tabuli výhodou
Vzdelanie: Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Na vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane vedenia pedagogickej dokumentácie poža-
dujeme ukončené stredoškolské vzdelanie - učiteľka v materskej škole alebo ukončené vysoko-
školské vzdelanie I. alebo II. stupňa aprobácia predškolská pedagogika. Ak sa jedná o nekvalifiko-
vaného učiteľa - je potrebná maturita a do dvoch rokov začať štúdium v odbore.
Ďalšie požiadavky: Hľadáme do nášho priateľského kolektívu milú, empatickú, komunikatívnu 
a kreatívnu pani učiteľku/ľa  s kladným vzťahom k deťom s nástupom od 1.9.2022 na 100% 
úväzok.
Požiadavky: komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, tímová práca. 
Pozícia je vhodná aj pre začínajúceho učiteľa.
Životopis pošlite na mailovú adresu: personalne@mskameliova.sk.

mailto:personalne@mskameliova.sk
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Senior svet

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa po rokoch pandémie zor-
ganizovala pre vrakunských seniorov zájazd do Chorvát-
ska do destinácie Biograd na Moru v termíne od 11. – 
16.07.2022. O pobyt bol zo strany našich seniorov veľký 
záujem a ako vždy boli naplnené ich očakávania. Síce ces-
ta trvala trošku dlhšie, ale v autobuse vládla príjemná ná-
lada. Cestou si seniori vychutnali krásy Chorvátska, popri 
Plitvických jazerách, čo je oblasť, ktorá je preslávená natá-
čaním winetuoviek. Ubytovanie v hoteli bolo blízko pláže s 
príjemným a ochotným personálom s bohatými raňajkami 
a večerami. Druhý deň pobytu ich navštívil aj JUDr. Ing. 
Martin Kuruc, starosta a poslankyňa Ing. Soňa Svoreňo-
vá. Seniori si užívali pobyt, mnohí si robili vlastné výlety 
na Kornati, plavby popri okolitých ostrovoch, prehliadku 
Plitvických jazier, navštívili mesto Zadar alebo sa len túlali 
po Biograde na Moru. Nezabudlo sa ani na  dve menino-
vé oslávenkyne Margitu Kardošovú a Margitu Šimovičovú, 
ktoré si užili gratulácie od všetkých členov zájazdu. Veľké 
poďakovanie patrí pánovi starostovi za zorganizovanie toh-
to pobytu, Ing. Zuzke Schwartzovej a Mgr. Ivetke Pochlope-
ňovej za úžasnú starostlivosť počas celého pobytu. 
Všetcia sa vrátili pekne opálení, oddýchnutí, plní pekných 
zážitkov a nových priateľstiev. Už teraz sa seniori tešia na 

budúci rok, že si pobyt pri mori zopakujú, či už v Chorvát-
sku alebo Taliansku.

vrakunskí seniori

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ponúka aj na jeseň 
2-dňový výlet pre seniorov s trvalým pobytom v mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa do Banskej Štiavnice 
v dňoch od 05.10. – 06.10.2022 (1 noc). Cena výletu je 
75,00 €. V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie v hoteli 
Grand Matej v 2-lôžkových izbách a stravovanie vo forme 
polpenzie. Hotel ponúka aj privátny wellness. Počas vý-
letu sa uskutoční dňa 05.10.2022 prehliadka Banskej 
Štiavnice a dňa 06.10.2022 návšteva Kremnice. 
Prihlášky na tento výlet budú k dispozícii v termíne od 
05.09.2022 do 09.09.2022 na referáte sociálnych slu-

žieb a nájomných bytov Miestneho úradu mestskej čas-
ti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 
130 – prízemie.
Vzhľadom na obmedzený počet zúčastnených budú 
uprednostnení tí seniori, ktorí sa v minulosti nezúčast-
nili žiadneho výletu, zájazdu alebo pobytového zájazdu 
pri mori organizovaných mestskou časťou Bratislava-
-Vrakuňa. Bližšie informácie Vám rada poskytne vedú-
ca referátu sociálnych služieb Mgr. Iveta Pochlopeňová 
osobne alebo na tel. č. 0910 996 337.

MÚ Vrakuňa

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bra-
tislave II upozorňuje na množiace sa prípady 
podvodov na senioroch, ktorí sú niekedy aj opa-

kovane oslovení telefonicky zväčša na pevnú linku ne-
známou osobou, ktorá sa zvykne predstaviť ako npor. 
Juhás z Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Táto 
neznáma osoba seniorovi hovorí, že má informáciu, že 
ho idú vykradnúť neznámi páchatelia. Senior má pre-
to zbaliť cennosti a finančnú hotovosť do tašky a túto 
vyhodiť von oknom, pod ktorým už čaká ďalší policajt, 
ktorý tieto cennosti a finančnú hotovosť seniorovi pred 
zlodejmi ochráni. Vyskytli sa aj prípady, že senior bol od 

neznámej osoby inštruovaný, že taška s jeho cennos-
ťami polícii poslúži na zaistenie páchateľa. Senior má 
zostať potichu v byte, nikoho nekontaktovať, niekedy sa 
má po byte plaziť, nakoľko sa bude strieľať. 

V tejto súvislosti Vás Policajný zbor informuje, že pod-
vodníci neustále menia legendu a spôsob páchania 
trestných činov, ovládajú veľa manipulačných techník 
ako získať dôveru seniorov a vylákať z nich úspory. 
Buďte obozretní a nepodľahnite predstieranej časovej 
tiesni. Ak máte pochybnosť, nehanbite sa a poproste o 
radu rodinu, susedov, prípadne hneď volajte POLÍCIU 
na bezplatné číslo 158.

Pobytový zájazd  seniorov v ChorvátskuPobytový zájazd  seniorov v Chorvátsku

Ponuka na 2-dňový výlet do Banskej Štiavnice pre seniorov Ponuka na 2-dňový výlet do Banskej Štiavnice pre seniorov 

SENIORI, POZOR na telefonáty, v ktorých od Vás pýtajú peniaze!SENIORI, POZOR na telefonáty, v ktorých od Vás pýtajú peniaze!

„Som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom vieme našim se-
niorom pomôcť a budeme sa snažiť v tom pokračovať aj 
naďalej„  starosta Martin Kuruc
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Recepty

Pre mňa najlepšia bábovka, 
mäkučká, nadýchaná s chrum-
kavou kôrkou. Už inú ani 
nerobievam.
Potrebujeme:
• 5 žĺtkov
• 210g práškového cukru
• 1 vanilkový cukor
• 150 ml oleja (ja dávam pol 

olej, pol rozpustené maslo)
• 200ml mlieka
• 400g hladkej múky
• 1 prášok do pečiva
• 5 bielkov
• 2 lyžice kakaa

Postup:
Zmiešame všetky ingrediencie 
okrem kakaa. Bielka pridáme 
nakoniec. Cesto rozdelíme na dve 
časti a do druhej pridáme kakao. 

Niekedy pridám aj nasekané vlašské orechy. 
Do vymastenej a múkou posypanej bábov-
kovej formy dáme postupne obe časti cesta. 
Pečieme na 180 stupňov približne 40 minút. 

Príprava jedla trvá asi 50 min.
Potrebujeme:
• 4 cukiny (spolu asi 500 g)
• 2 vajíčka
• 8-10 PL polohrubej múky
• 1 cibuľu
• 3 strúčiky cesnaku

• čierne korenie, majoránku, rascu 
a soľ podľa chuti

• olej na vyprážanie

Postup: Cukiny nastrúhame, pridáme 
vajíčka, múku, nastrúhaný cesnak a ci-
buľu. Okoreníme podľa chuti.

Na panvici zohreje-
me olej, v ktorom 
vyprážame cukino-
vé placky po oboch 
stranách (podobne 
ako klasické ze-
miakové placky).
Na vrch každej 
upečenej placky 
dáme lyžicu avoká-
dovej nátierky.
Avokádová nátier-
ka:
Zrelé avokádo 
rozpolíme (kôstku 
môžeme zahodiť 

alebo zasadiť do kvetináča), lyžicou 
vydlabeme vnútro.
Avokádo zmiešame s 50 g mäkkého 
syra, 2 PL sójovej omáčky a troškou soli.

Dobrá rada: Avokádová nátierka sa hodí 
aj na chlebík a neodmysliteľným dopln-
kom sú paradajky a cesnak.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Cukinové placky s avokádomCukinové placky s avokádom

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Tradičná bábovkaTradičná bábovka

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺
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Hneď začiatkom leta sa v exhibič-
nom zápase stretol tím starostu pro-

ti nášmu mužstvu HBK Vrakuňa. 
V zostave starostu okrem neho hrali osobnosti nášho 
hokeja, na ihrisku tak diváci mohli vidieť hráčov ako Mi-
chal Čajkovský, Martin Féherváry, Adam Rúžička, Ma-
xim Čajkovský, či Adam Bezák... V prvej tretine si zahrali 
proti nim deti z HBK Vrakune a potom dve tretiny A muž-
stvo. „Vidieť chalanov v akcii, bol určite zážitok pre 
deti aj dospelých. Bolo to vidno na ihrisku aj potom. 
Ešte raz ďakujeme, že si chalani našli čas a prišli po-
tešiť svojich veľkých aj malých fanúšikov. Uvedomu-
jem si, že väčšinu z roka sú mimo svojich rodín, preto 
je letný čas pre nich isto cenný o to väčšiu radosť sme 
mali z ich príchodu“ – povedal na margo vydarenej ak-
cie zakladateľ klubu Andrej Ravasz. Súboj bol plný ra-
dosti a oslavou športu o výsledok nešlo, šlo o zábavu.

V strede júla ďalšou edíciou pokračoval najstarší turnaj 
na svete – Bratislavský pohár (kedysi známy ako pohár 
Večerníka). Vrakuňa je pomerne pravidelným účastní-
kom tohto podujatia, keď v rokoch 2019 a 2020 vždy 
získali medailu (2019 – bronz, 2020 – striebro). Tento 
rok Laco (Ladislav Soós), ktorý má letné turnaje v HBK 
mužoch na starosti mal za úlohu zložiť zlatý tím. HBK 
Vrakuňa hrala skupinovú fázu na svojom domácom ih-
risku, kde najprv remizovala s Wolves Rača 1:1, potom 
však v súboji o prvé miesto v skupine deklasovala muž-
stvo LG Barbari v pomere 6:0 a skupinu s prehľadom 
vyhrala. Na druhý deň starosta a kapitán HBK Vrakune 
siahli ešte aj do pre Vrakuňu „známych“ hokejových vôd 
a na nedeľný program vybavili i našich hokejistov. Zosta-
va ako hrom, zložená v výborných hokejbalistov v kombi-
nácií s hokejistom dávala predzvesť, že by to malo vyjsť. 
Vrakuňa na semifinálový zápas proti Wikings nastúpila 

HBK Vrakuňa – letný režim, hviezdy HBK Vrakuňa – letný režim, hviezdy 
i získaný Bratislavský pohári získaný Bratislavský pohár
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so sebavedomým, ktoré však za 5 minút schladil súper 
dvomi gólmi, ktoré boli asi potrebnou fackou. Vzápätí 
však Kováč znížil a ešte do prestávky vyrovnal Behúl. 
V druhej časti sme mali prevahu, avšak proti húževna-
tému súperovi sme nedokázali streliť gól a tak nasledo-
valo predĺženie. V ňom sme boli aktívnejší a naša snaha 
bola korunovaná gólom Soósa, ktorý znamenal finále. 
V ňom sme narazili na chalanov z Dúbravky. Po góloch 
Bahúla a Kanicha sme sa ujali dvojgólového vedenia, 
ktoré sme však nevedeli zvýrazniť napriek prevahe. 
Brankár súpera však po dvoch góloch zatiahol roletu. 
V bráne HBK Vrakune bol tiež vynikajúci Jančár, ktorý 
bol istotou vzadu. Tri minúty pred koncom ho však ako 
sa nakoniec ukázalo, ako jediný prekonal mladý Kurty 
a znížil na 2:1. Tento stav zostal až do záveru stretnutia 
a tak sa HBK Vrakuňa premiérovo mohla tešiť zo zisku 
pohára. Chcem sa poďakovať chalanom za skvelý vý-
kon, všetci sme robili svoju robotu, ja som sa snažil 
z lavičky pomôcť chalanom radami. Som veľmi rád, že 
chalani takto pekne reprezentujú Vrakuňu. Ďakujem 
najmä Kapitánovi Andymu Ravaszovi za roky ktoré 
sa venuje, Lacovi ktorý tento zlatý tím v spolupráci 
s nami zložil a samozrejme všetkým chalanom. – ne-
chal sa počuť po stretnutí starosta Vrakune Martin Ku-
ruc. Nevyhli sa nám ani ocenenia, Najlepším strelcom 
turnaja so 4 gólmi sa stal Behúl a najlepším brankárom 

turnaja bol Majo Jančár, ktorý dostal v turnaji jediný gól 
v závere finálového duelu.
Víťazná zostava – Jančár, Fazekaš, Ravasz, Hojer, Fa-
bian, Soós, Behul, Farkaš, Kováč Ra., Kanich, Čajkov-
ský, Rúžička, Bezák.
V nadchádzajúcom čase HBK Vrakuňa tiež pripravuje 
memoriál Emila Valka – bude sa konať 3.9.2022 s urči-
tosťou s medzinárodnou účasťou. 
Tiež opäť pripravujeme amatérsku hokejbalovú ligu, do 
ktorej sú predbežne prihlásené na ročník 2022/2023 
tímy - HBK Vrakuňa Juniors, Albion Dolné Hony, HBK 
Profis a predbežne sa bavíme s ďalšími dvomi novými 
účastníkmi. 
V lete samozrejme pokračuje i tréningový proces mláde-
že, ktorý zabezpečuje šéftréner mládeže Vladimír Čer-
nák.
Tréningy juniorov Vrakune sú v letných mesiacoch vždy 
vo štvrtok od 18:00 – tak neváhajtem príďte skúsiť, deti 
a mládež od 6 do 18 rokov.
Tešíme sa, že hokejbal ako tradičný sídliskový šport si 
našiel svojich fanúšikov i podporovateľov v radoch Vra-
kunčanov. Ďakujeme za vašu priazeň

Viac info na www.hbkvrakuna.sk 

HBK Vrakuňa

ŠK Vrakuňa – leto v znamení rekonštrukcií, ŠK Vrakuňa – leto v znamení rekonštrukcií, 
opráv a úpravopráv a úprav

ŠK Vrakuňa patrí na futbalovú mapu už 
od jej vzniku v sezóne 1938/1939, keď 

postupne ako ŠK Sokol Vrakuňa, DŠO Dynamo Vraku-
ňa, TJ Sokol Vrakuňa, TJ Družstevník Vrakuňa, TJ Du-
naj Vrakuňa, TJ Doprastav Bratislava a od roku 1993 
ŠK Vrakuňa Bratislava (v presnom znení Športový klub 
Vrakuňa Bratislava). Dnes mužský futbal vo Vrakuni 
oslavuje, bude patriť k najlepším tímom Bratislavy, keď 
lepšie sú na tom iba ŠK Slovan Bratislava (A tím – For-
tuna liga, B tím 2. liga), FC Petržalka a FK Rača (2. liga). 
V tretej lige západ sa predstaví, ako jeden z dvoch Brati-
slavských tímov (jediný s domácim ihriskom v Bratislave). 
Vďaka trénerom, hráčom, vedeniu, fanúšikom a podporo-
vateľom je Vrakuňa futbalovo tam kde je. V tomto roku po 
dlhej dobe obnovujeme kontinuitu všetkých kategórií, čo 
znamená, že budeme mať po rokoch všetky kategórie od 
U6 až po starých pánov. Znie to jednoducho, ale stálo to 
veľa času a veľa energie, ale stálo to za to!!! 
V roku 2022 nám na ihrisku veľmi nejde „karta“, hneď na 
jar nám zasypalo studňu a v nej čerpadlo, tak sme muse-
li tento problém urýchlene riešiť. Aby toho nebolo málo 
v júni sa prepadla kanalizácia a museli sme urobiť kom-
pletnú výmenu kanalizačného prepojenia v úseku viac 
ako 50 metrov. V auguste by sa malo začať s dlho oča-

kávaným vybudovaním umelého osvetlenia, koncom leta 
by malo prísť k úpravám vnútorných priestorov, ktoré by 
mali pokračovať až k úplnej obnove budovy čo je cieľom 
do 2 - 3 rokov. Samozrejme všetko záleží od finančných 
možností, ktoré sú žiaľ veľmi obmedzené. Mimo Miest-
neho úradu žiaľ nemáme pravidelného prispievateľa, či 
sponzora čo je unikát na úrovni na akej náš športový klub 
funguje. Je to výsledok driny a obetovania sa mnohých. 
Pevne verím, že sa nám do Vrakune podarí pritiahnuť 
sponzora, ktorý by bol schopný a ochotný pomôcť pri zve-
ľaďovaní a zlepšovaní podmienok pre náš klub na všet-
kých úrovniach.
Chceme sa poďakovať samozrejme za podporu miestne-
mu úradu na čele so starostom Martinom Kurucom, bez 
ich podpory by sme fungovať nedokázali. Tiež chceme po-
ďakovať za podporu reštaurácii Kráľovský Dvor, resp. ma-
jiteľovi Štefanovi Kalmárovi, ktorý zabezpečuje bezplatne 
stravu pre našich legionárov, čím prispieva k zvýšeniu 
kvality nášho A tímu.
Ďakujeme všetkým za podporu.
V prípade možnosti akejkoľvek pomoci z Vašej strany, bu-
deme radi ak sa ozvete na niektorý z kontaktov z webu 
www.skvrakuna.sk.

ŠK Vrakuňa

http://www.hbkvrakuna.sk
http://www.skvrakuna.sk
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Malí vrakunčania

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť som sa na-
učil v materskej škole“ povedal Robert Fulghum 
a my si myslíme, že mal naozaj pravdu. 

Tie skutočne prvé dobre rady ako:
O všetko sa podeľ.
Hraj fér.
Vráť veci tam, odkiaľ si ich vzal.
Keď niekomu ublížiš, tak sa ospravedlň.
Ži vyrovnane – trocha sa uč a trocha premýšľaj 
a každý deň trocha maľuj, kresli, spievaj a tancuj, hraj sa a pra-
cuj.
Poobede si zdriemni.
Keď vyrazíš do sveta, dávaj pozor na autá, chyť niekoho za ruku 
a drž sa s ostatnými pohromade.
 
To všetko sme sa my všetci spoločne naučili v našej prvej životnej 
„alma mater“. Spomeniete si ešte v tejto uponáhľanej dobe vôbec 
na svoje prvé nesmelé kroky do materskej školy, na svojich prvých 
kamarátov, na svoje prvé pani učiteľky?
30. jún obyčajne pre školy znamená koniec školského roka. V našej 
materskej škole tento deň patril aj oslave 30. výročia od jej založenia 
- 6.7.1992.
Vyzdobený interiér triedy, slávnostne prestreté stoly, fotogaléria his-

tórie školy, tradíciami naplnená kronika, aj diskutujúce 
hlúčiky hostí a zamestnancov dávali najavo okoliu, že 
sa chystá niečo výnimočné.
Oficiálnosť a strnulosť osláv tu nemala miesto. Naopak, 
vládla príjemná atmosféra, odzrkadľujúca sa v úsme-
voch a spontánnej radosti všetkých prítomných. Pani 
učiteľky s pani riaditeľkou a celým kolektívom mater-
skej školy pripravili program, ktorý sa slovami básne, 
tónov živej hudby niesol aj v duchu humoru a zábavy. 
Z úst pani riaditeľky Miroslavy Koprdovej zneli nielen 

spomienky, ale aj slová vďaky všetkým, ktorí sa zaslúžili o dobré 
meno materskej školy a stáli pri jej zrode 30 rokov verne až do za-
slúženého odchodu do dôchodku. Ocenila ich odovzdaním čestných 
pamätných plakiet za ich dlhoročnú prácu vo vzdelávaní detí.
V neposlednom rade morálne ocenenie prináleží aj našej pani riadi-
teľke, ktorá už taktiež 30 rokov úspešne vo funkcii materskú školu 
riadi, vedie a stojí na čele skvelého kolektívu. Patrí jej náš obdiv, ako 
aj úcta k človeku s veľkým srdcom.
Čo zaželať našej materskej škole do ďalších rokov? 
“Veľa šťastia, úspechov, ústretovosť zo strany miestnej samosprá-
vy i širokej verejnosti. Veľa detí, ochotných rodičov, a naďalej taký 
ľudský personál. Jednoducho - aby bola pre naše deti druhým do-
movom.”

ZŠ Kríková

Aj takto vyzerá leto u našich najmenších. Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa organizuje každým rokom letné det-

ské divadielka pod holým nebom.  Aj tento rok sme roz-
behli divadelnú šnúru s príjemnými zabávačmi, ktorí sa 
postarajú o zá-
bavu a ktorá vy-
čarí úsmev a 
radosť na tvári 
každej malej ra-
tolesti. Srdečne 
Vás pozývame 
každú stredu do 
lesoparku na 
nové divadielko

MÚ Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa organizuje už takmer tri de-
saťročia pre obyvateľov záujmové krúžky, v ktorých sa vystrie-
dal veľký počet detí a dospelých. V minulom školskom roku 
prebiehali v cente tvorivosti rôzne krúžky ako napríklad hudobné 
krúžky - klavír a gitara, Dramatický krúžok-Rarášok, Tanečný krú-
žok-Sedmokráska, cvičenie Čchi-kung a v neposlednom rade vý-
tvarný a keramický krúžok, z ktorých vám chceme predstaviť aj nie-
ktoré práce. Veľmi nás teší, že môžeme poskytnúť Vrakunčanom 
zmysluplné trávenie voľného času.
Zápisy do našich krúžkov sa uskutočnia v termíne 5.9 .2022 – 
16.9.2022 na Miestnom úrade Šíravská v kanc.  č. 110  na prízemí.

MÚ Vrakuňa

Krúžk y vo VrakuniKrúžk y vo Vrakuni

30 rokov Materskej školy Kríková30 rokov Materskej školy Kríková

Letné divadielka v lesoparkuLetné divadielka v lesoparku
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Inzercia
Chcete zveľadiť váš dvor a podporiť život na ňom? Chcete zveľadiť váš dvor a podporiť život na ňom? 

YIT vám ponúka návod, ako na to, a prináša aj YIT vám ponúka návod, ako na to, a prináša aj 
súťaž o finančnú podporusúťaž o finančnú podporu

Počas Víkendu bratislavských dvorov si susedia na dvore na Záhrebskej ulici aj vo vnútrobloku na Špitálskej zorganizovali osla-
vy MDD, v komplexe NUPPU sa na dvore uskutočnil swap oblečenia aj malé predajné trhy a vo vnútrobloku Jedno staromestské 
átrium chystali svoj dvor na letné aktivity.

Zdroj: YIT Slovakia 

Ak chcete aj vy zveľadiť váš dvor, zapojte sa do súťaže s YIT a vyhrajte finančnú podporu na nový mobiliár, gril, potrebné 
náradie alebo nákup nových zelených rastlín či na zaplatenie drobných stavebných úprav alebo architektonickej štúdie. 
Informácie k súťaži nájdete na stránke yit.sk/nechzijenasdvor.

Jedným z dôležitých aspektov, ktorým spoločnosť 
YIT Slovakia mení prístup k bývaniu, je podpora a vy-
tváranie komunít. A to nielen na dvoroch svojich pro-
jektov, ale podporuje rozvíjanie či obnovu aj existu-
júcich dvorov a ich komunít v hlavnom meste, aby 
boli dvory opäť živé. Pre každého, kto má záujem za-
čať s obnovou či úpravou svojho dvora, priniesla ob-
siahly manuál, ktorý pomôže vytvoriť na dvore pros-
tredie, kde sa budú obyvatelia cítiť dobre a budú ho 
chcieť stále viac využívať na svoje aktivity. Manuál 
je dostupný na stiahnutie na stránke yit.sk/nechzi-
jenasdvor.
Dvory boli odjakživa súčasťou života ľudí v mestách – 

od raného detstva až po starobu. Bolo to miesto, kde sa 
mohli deti hrávať až do neskorého večera, kde sa stretli 
mamičky a porozprávali sa o svojich starostiach i rados-
tiach, kde aj najstarší obyvatelia našli svoje miesto na 
oddych či rozhovor s rovesníkmi. V prvý júnový víkend sa 
uskutočnil nultý ročník podujatia Víkend bratislavských 
dvorov, na ktorých sa stretli ich obyvatelia a venovali sa 
úprave dvora alebo si zorganizovali vlastný komunitný 
program. Na niektorých dvoroch funguje živá komunita, 
ktorá sa o priestor stará a potom ho aj využíva, no nie-
ktoré dvory ešte len začínajú s obnovou zanedbaných 
priestorov, aby im navrátili život a prispôsobili si ich svoj-
im súčasným potrebám.

http://yit.sk/nechzijenasdvor.
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Nábrežie Malého Dunaja


