
mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňamesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Ročník XI • Jún 2022• NepredajnéRočník XI • Jún 2022• Nepredajné

Deň detí  
vo Vrakuni



2

Milí moji Vrakunčania,
nachádzame sa v polčase roku 2022 a to zname-

ná, že prichádza leto. Žiakom našich škôl končí školský 
rok, dostanú vysvedčenie a tešia sa na dvojmesačné 
prázdniny. Nás čaká po dvoch rokoch, chvalabohu, už aj 
trochu viac kultúry. Ku koncu júna budeme mať tradičný 
Jánsky pivný festival a ja sa veľmi teším, že sa budeme 
môcť stretnúť, porozprávať a zrelaxovať po ťažšom ob-
dobí. 

Kultúrne leto sme na tento rok pripravili možno 
trošku netradične, ale o to krajšie a lepšie. Počas leta 
budú, už tak obľúbené, letné divadielka v našom Le-
soparku. Vybrané stredy budú môcť deti z Vrakune prísť 
do prírodného amfiteátru a popoludnie stráviť s divadel-
ným predstavením. 

Počas leta by sme Vás chceli tiež pozvať na Stredo-
veký historický festival, ktorý mal pred troma rokmi pre-
miéru a teší sa veľkému úspechu. Aj tento raz budete 
môcť vidieť prehliadku stredovekých kostýmov, stredo-
vekú bitku, bitku šermiarov, ale tak isto ochutnať rôzne 
dobové špeciality, či čašu vína alebo pohár piva. Veľmi sa na to teším, lebo aj takáto akcia spríjemní letné dni. 

Samozrejme nebudeme zaháľať ani s prácou, ktorá je nevyhnutná a môžeme ju urobiť iba v lete. To je maľo-
vanie a oprava našich základných a materských škôl, čo sa predsa len robí lepšie, keď sú deti na prázdninách. 
Musíme všetko stihnúť za dva mesiace, aby sme boli k 5. septembru, kedy je slávnostný nástup do nového 
školského roka, pripravení. Nebude to jednoduché, lebo financií nikdy nie je dosť a v dnešnej ťažkej dobe, keď 
zdražujú energie, materiál, musíme uťahovať opasky a šetriť kde sa dá. Ale musíme si tiež uvedomiť, že šetrenie 
na deťoch nie je dobré, nakoľko sa nám to v budúcnosti vráti. A preto nikdy nedopustím, aby naše základné 
a materské školstvo, napriek nedostatku finančných prostriedkov, stagnovalo. Urobím všetko pre to, aby sme 
maximálne rekonštruovali, opravili budovy a areály škôl tak, aby sa naše deti v nich dobre cítili a podávali skvelé 
výsledky. V deťoch je predsa budúcnosť a o to nám dúfam všetkým ide. 

Koniec leta, začiatok septembra tu bude tradičná Vrakunská hodová slávnosť. Máte sa na čo tešiť, nebudem 
dnes ešte prezrádzať, kto všetko príde, ale počas letných mesiacov to postupne zverejníme. Bude to pekná bod-
ka na záver leta, pred jeseňou, kedy prídu na rad po štyroch rokoch komunálne voľby a vy budete môcť urobiť 
starostovi a poslancom odpočet, či sme naplnili Vaše očakávania počas predchádzajúceho volebného obdobia. 
Aj keď viem, že vždy sa dá ešte niečo zlepšiť, verte, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia sme urobili pre 
Vrakuňu maximum. Dúfam, že sa Vám v našej Vrakuni páči, ste spokojní, lebo ja áno. 

Prajem Vám pekné leto, deťom pekné prázdniny, príjemnú dovolenku a hlavne veľa zdravia a všetko dobré.

"Ľudia si nevšímajú či je leto alebo zima, keď sú šťastní."

                                                                             A. P. Čechov 

Príhovor starostu 
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Aktuálne
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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Jesenné spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samo-
správy obcí sa budú konať 29. októbra 2022. Termín komunálnych volieb 
a volieb do VÚC 2022 vyhlásil v pondelok 6. 6.2022 predseda parlamentu 
Boris Kollár.
Bližšie informácie, ako aj termín pre odovzdávanie kandidátok budú postup-
ne zverejnené na webe www.vrakuna.sk, v aplikácii Vrakuňa ako aj vo Vra-
kunských novinách. 

Komunálne a krajské voľby 2022Komunálne a krajské voľby 2022

Zberné nádoby na odpad sú nevyhnutné pre každý bytový dom. Kvôli svojej 
veľkosti a polohe v blízkosti budov tvoria významnú časť verejného priesto-
ru, ktorá ovplyvňuje kvalitu okolia. V ideálnom prípade sú zberné nádoby 
skryté, no nie každý bytový dom má túto možnosť. Preto je vhodné ich sú-
strediť na jedno miesto a oddeliť od okolia, vytvorením kontajnerového sta-
novišťa. To zabráni vynášaniu odpadu do okolia, zabezpečí prístup len pre 
obyvateľov bytového domu a napríklad vďaka zelenej streche či stenám 
môže aj skrášliť okolie doplnením zelene. Dotácia pre rok 2022 je spuste-
ná. Nezabudnite, že pre udelenie dotácie je potrebné mať majetkovoprávne 
vysporiadaný pozemok pod kontajnerovým stojiskom (vo svojom vlastníc-
tve, v nájme od MČ/mesta). 

Bližšie informácie dostupné na: https://bratislavskisusedia.sk/temy/kon-
tajnerove-stojiska 

Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Rastislava Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH

Kontajnerové stanovištiaKontajnerové stanovištia

Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje opravu povrchu komunikácie na ul. 
Hradská. Oprava bude robená v koordinácií s BVS, ktorá tam bude vymie-
ňať vodovodné rozvody. Začiatok opravy je plánovaný 20.6.2022 a koniec 
opravy, ak sa nevyskytnú neplánované okolnosti, by mal byť koncom au-
gusta. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o strpenie z dôvodu obchádzko-
vých trás a obmedzenia dopravy v uvedenom čase. Veríme, že po oprave 
komunikácie sa bude bezpečnejšie a plynulejšie jazdiť po ul. Hradská. Viac 
informácií nájdete na webe www.vrakuna.sk a v aplikácií Vrakuňa.

MÚ Vrakuňa

UzáveraUzávera
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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13.7:13.7:	 Divadlo	KaSiaKaSia
20.7:20.7:	 Divadlo	ZáBaVKaZáBaVKa
27.7:27.7:	 Divadlo ZáBaVKaZáBaVKa
3.8.:3.8.:	 Divadlo MaKiLeMaKiLe
10.8:10.8:	 Divadlo ZáBaVKaZáBaVKa
17.8:17.8:	 Divadlo ZáBaVKaZáBaVKa

Všetky vystúpenia 17:30 hod.

 Letné divadielka v lesoparku  Letné divadielka v lesoparku 

http://www.vrakuna.sk
https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska
https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska
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Otázka pre poslancov - 2.časť
Na jeseň tohto roku sa končí Vaše 4-ročné funkčné obdobie. Ako by ste zhodnotili tie 4 roky vo funkcii poslanca?  
Čo sa Vám podarilo za toto obdobie, načo ste hrdí a čo by ste ešte chceli do budúcna podporiť v našej mestskej časti.

PhDr. Stanislav Bruna 
Pre mňa je to tretie volebné 
obdobie a naša práca bola 
v dôsledku pandémie výraz-
ne iná a teda menili sa aj 
spoločenské priority. Mojou 
prioritou boli rozvoj školskej 
a cyklo infraštruktúry, zria-

denie mestskej polície, vytvorenie oplotených 
venčovísk pre psov a električka do Vrakuňa. 
Do škôl sme toto obdobie investovali extrém-
ne veľa peňazí, kompletne obnovili didaktické 
pomôcky, odborné učebne, školské areály, 
plánujeme rozšírenie MŠ Šíravská a to všetko 
z eurofondov. Cyklotrasa smer letisko je na 
90% hotová, chýba posledný úsek pri panelár-
ni, ten dokončí developer. Úsek do Ružinova je 
v príprave povolení. Teším sa, že v Pentagone 
bude oddelenie mestskej polície. Čo sa venčo-
vísk týka, myslím, že tu sme mohli urobiť oveľa 
viac. Do budúcna si viem predstaviť komplet-
nú obnovu pešej zóny, viac vodozádržných 
opatrení a vybudovanie potrebných parkova-
cích domov. Na vhodnom trasovaní električky 
sa pracuje, bude mať väčší dopad na celé úze-
mie od mesta, cez prístav, Slovnaft až k nám.

Ing. Zuzana Schwartzová 
Prvoradou úlohou každého 
poslanca je byť prítomný a ak-
tívny na zasadnutiach komisií 
a zastupiteľstva, rovnakou sa-
mozrejmosťou je „naslúchať“ 
svojim voličom.

Aj keď obdobie pandémie covidu bolo veľmi 
obmedzujúce, mohla by som písať siahodlhý 
článok o tom, čo všetko sa nám podarilo, čo 
všetko sme stihli za posledné 4 roky navrhnúť, 
zlepšiť, vybudovať a dokončiť pre našu Vraku-
ňu, ale to by nestačila ani táto dvojstrana-od 
vypracovania územnej zóny ,opravy a celkový 
redizajn našich materských a základných škôl, 
vybudovania odborných učební, multifunkč-
ných ihrísk, údržby zelene, ciest, chodníkov, 
výsadby, podpory športu a veľa ,veľa iných.
Teší ma aj skutočnosť, že Vrakuňa už nie je 
vnímaná, identifikovaná cez neslávny Penta-
gón, aj v tej problematike došlo k výraznému 
zlepšeniu.
Netvrdím, že sa to nedá ešte zlepšiť, sami to 
poznáte, ani chute vo vlastnej rodine nie sú 
rovnaké.
A samozrejme píšem v množnom čísle ,lebo ni-
kdy to nie je zásluha jednotlivca, bez spoločnej 
dohody a podpory by nebol výsledok.
Je to tímová práca.
Tím- starosta, pracovníci úradu, poslanci.
Tím, ktorí si dovolím tvrdiť, dobre funguje  
a spolupracuje. Pre nás všetkých.

SOM HRDÁ ♥RAKUNČANKA

Mgr. art. Jana Némethová
Za posledné roky sa naša Vra-
kuňa mení a mení sa k lepšie-
mu. Stáva sa lepším miestom 
pre život. Aj to je úloha samo-
správy a našou úlohou, po-
slancov, víziu lepšieho miesta 

pre náš život mať neustále pred očami, nepo-
ľaviť z nárokov. Nič by nebolo možné samozrej-
me bez financií. Tie sú vyvážené a i napriek 
turbulentnému obdobiu pandémie sme doká-
zali ako tím držať za „jedny opraty“. Ako pred-
sedkyňa finančnej komisie som nesmierne 
rada, že duch dobrého hospodára v každom 
z nás bol i pri našich poslaneckých prioritách. 
Nebudem sa rozpisovať, čo všetko sa podari-
lo, žijeme tu všetci spolu a iste to spolu i vní-
mame. Voľakedy sa tu bývalo dnes tu žijeme. 
Nikdy sa nestaneme rezidenčnou štvrťou pri 
centre mesta, sme na jeho okraji. Kým voľake-
dy sme boli smutným príveskom mesta, dnes 
sa stávame jeho vstupnou bránou. S touto 
zmenou myslenia i pre mesto Bratislava, bude 
treba pracovať a mať ho neustále na zreteli. 
Na túto zmenu potrebujeme dnes ale každého 

Andrej Ravasz
Uplynulé necelé 4 roky boli mo-
jím prvým funkčným obdobím. 
Na začiatku som naozaj neve-
del čo ma čaká a ako správny 
nováčik som s veľkým zaniete-
ním začal riešiť všetko čo som 

videl. Postupne som prišiel na to, že treba riešiť 
veci viac racionálne a v rámci možností, preto 
som spoločne so starostom a pracovníkmi na 
úrade začal rozmýšľať koncepčne a mnoho 
vecí sa nám podarilo urobiť. Mojou prioritou 
boli deti a mládež, ich vyžitie na ihriskách. Za 
ostatné roky boli dobudované ihriská, či už 
v školských areáloch, ako aj na sídlisku. Samo-
zrejme stále je čo zlepšovať, ale teším sa, že 
sme zohnali prostriedky na rekonštrukcie, kto-
ré sa konali. Na začiatku volebného obdobia 
sme sa stretli s prvou veľkou témou zo strany 
magistrátu – parkovacou politikou. To bol krst 
ohňom, žiaľ prvotné podklady neboli z môjho 
pohľadu (čo sa týka Vrakune) dobre pripravené, 
preto som poslal množstvo pripomienok. Pred 
cca rokom sme opäť riešili túto tému, kde som 
dal opätovne 9 zásadných pripomienok. Ďalšia 
veľká téma pre Vrakuňu bolo ubytovacie cen-
trum s dennou sociálnou službou pre ľudí bez 
domova. Táto téma ma stála ozaj veľa energie, 
ale som rád, že nakoniec sa nám podarilo za-
medziť vybudovaniu tohto zámeru na Čiližskej 
ulici, nakoľko táto lokalita bola z môjho pohľa-
du na tento typ zariadenia absolútne nevhod-
ná. Riešili sme mnoho drobnejších vecí, ako 
zeleň, smetné koše, zberný dvor a ďalšie. Tiež 
som vo veciach, najmä čo sa týka parkovacej 
politiky a sociálnej služby, pre ľudí bez domova 
veľa vecí nevedel, ale poctivo som si doštudo-
val veci tak, aby som mal argumentačnú silu, 
pri komunikácii o týchto témach. Teším sa, že 
som mohol pomáhať Vrakuni k tomu, aby sa 
posunula tam kde je a i keby som v ďalších voľ-
bách nekandidoval, alebo vo voľbách neuspel, 
s tým čo sa mi podarilo pre Vrakuňu urobiť som 
spokojný, lebo sú to veci, ktoré nám budú vo 
Vrakuni slúžiť dlho. Chcem sa tiež poďakovať 
úradu na čele so starostom, ktorí boli a sú vždy 
ochotní pomôcť, poradiť či usmerniť. Bez nich 
by to nešlo, rovnako ako bez nás poslancov.

JUDr. Marcel Boris
V prvom rade musím povedať, 
že konštalácia medzi staros-
tom, úradom a poslancami 
bola na 100% úrovni, lebo keď 
všetky tieto 3 zložky spolu spo-

lupracujú a fungujú, tak budú aj občania spo-
kojní. Keď sú občania spokojní, tak som spo-
kojný aj ja. Musím povedať, že sa nám vďaka 
tejto dobrej spolupráci, ktorú som spomenul, 
podarilo zrekonštruovať všetky školy, až na 
jednu škôlku aj všetky škôlky. Máme zrekon-
štruované Zdravotné stredisko, veľmi krás-
ny je lesopark, kde sa rád chodím s rodinou 
prechádzať a vo voľnom čase rád využívam aj 
cyklotrasu, ktorá vedie až do susednej obce 
k Mohyle M.R. Štefánika. Toto sú tie veci, kto-
ré som rád, že sa zrealizovali a predpokladám, 
že to teší aj všetkých Vrakunčanov. Čo sa týka 
nezrealizovaných vecí, stále som dúfal, že sa 
začne realizovať odstránenie chemickej sklád-
ky po bývalých CHZJD, ale to musíme uznať, že 
to ide na plecia MŽP, za to my „samospráva“ 
nemôžeme, že sa to nezrealizovalo, ale napriek 
tomu by sme mali do budúcna vyvinúť veľké 
úsilie hlavne voči štátnym orgánom, aby už 
konečne začali s odstraňovaním tejto sklád-
ky. Bol by som rád, keby sa nám podarilo do 
budúcna rozšíriť počet detí v materských ško-
lách, aby všetky Vrakunské deti mali v škôlke 
miesto. Taká moja srdcová záležitosť je Vra-
kunská knižnica, bol by som rád, keby sa nám 
podarilo dokúpiť priestory a vybudovať tam 
spoločenskú miestnosť s premietaním filmov 
pre deti, mládež a samozrejme aj dospelých. 
Ďakujem veľmi pekne.

z Vás. Tak ako sme spoločne stáli pri viace-

rých momentoch, hádam posledný intenzívny 

bol pri ubytovni na Čiližskej, tak potrebujeme 

každého z Vás pri posune našej Vrakune z vní-

mania okrajovej štvrte mesta na jeho vstupnú 

bránu. Začať musíme od seba samých. Vážme 

si to, čo je už vybudované, opravené. Nie sme 

len obyvatelia Vrakune, sme predsa Vrakunča-

nia. My sme Vrakuňa.
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Otázka pre poslancov

Ing. Soňa Svoreňová 
Do tohoto volebného obdobia 

som išla s niekoľkými prio-

ritami: zriadením sociálnej 

výdajne, vypracovaním archi-

tektonickej štúdie lesoparku 

a osvetlenie nebezpečných prechodov pre 

chodcov. Pre moje priority som našla podpo-

ru u starostu a miestneho úradu. Aj vďaka nej 

sa ich podarilo zrealizovať, a tak môžem opäť 

povedať, že plním svoje sľuby. Na úrovni mes-

ta považujem za najdôležitejšie, že sa podari-

lo dotiahnuť môj sľub ešte z volieb 2014, že  

v Pentagone bude policajná stanica. Čo ma 

naďalej vyrušuje, je ochrana vody. Prístup mi-

nistra Budaja, ktorý zastavil kapsuláciu sklád-

ky považujem za nezodpovedný. Žiaľ, v tejto 

oblasti nemáme ako komunálny politici dosah. 

Kde sa však môžem pýtať a žiadať riešenia je 

BVS. Budem v tom pokračovať, kým nedosta-

neme odpoveď na to, čo plánuje mesto ako 

hlavný akcionár robiť s čističkou odpadových 

vôd, aby pri prívalových dažďoch neohrozovala 

ekosystém Malého Dunaja. 

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Poslancom nášho miestneho 
zastupiteľstva som druhé vo-
lebné obdobie. Som rád, že 
sa nám podarilo udržať kon-
štruktívnu spoluprácu medzi 
zastupiteľstvom a miestnym 

úradom a pánom starostom Martinom Kuru-
com. Možno to neznie ako veľký úspech, pre 
napredovanie Vrakune je to však kľúčová vec. 
Hlasovania o naozaj dôležitých témach, aký-
mi sú rozpočet, úverové zdroje, rekonštrukcie 
a v neposlednom rade aj polemika o nízko-
prahovom centre pre ľudí bez domova, získali 
vždy silnú podporu v zastupiteľstve. Oceňu-
jem prácu zamestnankýň a zamestnancov 
nášho úradu, ktorí sa snažia naozaj počúvať 
a reagovať na signály a návrhy zo strany za-
stupiteľstva. Toto vôbec nie je v rámci mest-
ských častí v Bratislave bežná vec a nie je to 
málo. Udržanie tohto štandardu považujem 
preto za prioritu aj do nasledujúceho obdo-
bia, ktoré nebude vzhľadom na ekonomickú 
situáciu a výhľad do budúcnosti vôbec jed-
noduché. Bol som členom viacerých komisií 
pri vyhodnocovaní obchodných súťaží alebo 
získavaní úverových zdrojov a dovolím si kon-
štatovať, že sa nám podarilo veľmi dobre na-
staviť podmienky a získať pre Vrakuňu dobré 
projekty, či už išlo o rekonštrukcie komuniká-
cii alebo odkúpenie ubytovne, z ktorej sa stali 
byty pre mladých učiteľov a pomohla nám aj 
pri pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Až ob-
dobie po konci minuloročného leta, kedy za-
čali dramaticky stúpať ceny energií, ukázalo, 
ako dôležité bolo rozhodnutie o zateplení ob-
jektov materských a základných škôl, úradu 
a ďalších budov. Ako profesionál z prostredia 
energetiky a úspor hodnotím toto veľmi pozi-
tívne, na budúci rok by na tieto budovy mali 
pribudnúť ešte fotovoltické zdroje. Týmito 
opatreniami sme sa vyhli potrebe navyšova-
nia zdrojov na teplo a elektrinu, ktoré by bolo 
treba zobrať iným projektom. Prácu poslanca 
vnímam skutočne ako zastupovanie voličov. 
Pozerám sa na Vrakuňu ako na celok, chápem 
rozdiely medzi potrebami obyvateľov jednotli-
vých častí Vrakune, je však potrebné hľadať 
v tomto rovnováhu a stanoviť si priority. Na 
rokovaniach zastupiteľstva sa preto snažím 
sa pýtať a vysvetľovať a upozorňovať aj na 
možné negatívne dôsledky rozhodnutí, aby 
sme mali všetci dosť informácií na urobenie 
správneho rozhodnutia. Mám ambíciu uchá-
dzať sa o miesto poslanca zastupiteľstva vo 
Vrakuni aj v nadchádzajúcich voľbách. Chcel 
by som pokračovať v dobre nastavenom 
modeli spolupráce medzi zastupiteľstvom, 
pánom starostom a úradom, o ktorom som 
presvedčený, že Vrakuni pomáha napredovať 
a rozvíjať sa. Ponúkam svoje pracovné skúse-
nosti a prehľad z oblasti energetiky a úspor, 
investícii, verejného obstarávania a práva.

Ing. Tomáš Galo
Základom úspešného fungova-
nia ktorejkoľvek mestskej čas-
ti je spolupráca. Spolupráca 
medzi starostom, poslancami 
a úradom. S radosťou môžem 

konštatovať, že vo Vrakuni už druhé volebné 
obdobie táto spolupráca funguje takmer ideál-
ne. Aj preto sme mohli pokračovať v opravách 
ciest, rekonštrukciách a modernizáciách škôl, 
projektoch v sociálnej oblasti, zveľaďovaní 
verejných priestranstiev. Vyzdvihnem vybu-
dovanie ubytovne pre mladých učiteľov, ktorú 
sme dočasne poskytli pre utečencov z Ukra-
jiny. Som hrdý, že tento zámer podporilo za-
stupiteľstvo jednohlasne. Dúfam, že situácia 
na Ukrajine sa čoskoro vyrieši a my budeme 
môcť znovu ponúknuť ubytovňu našim mladým 
učiteľom. Druhý projekt, ktorý spomeniem, je 
zlepšenie bezpečnosti vybudovaním osvetlenia 
na konci Priehradnej a dokončenie osvetlenia 
v lesoparku v najbližších týždňoch. Jednou 
z mojich hlavných tém poslednej kampane bola 
mestská polícia a naša snaha o jej oddelenie 
od magistrátu a pridelenie jednotlivým mest-
ským častiam. Hoci tento zámer nebol podpo-
rený, náš neustály tlak na zlepšenie fungovania 
mestskej polície vo Vrakuni priniesol ovocie, 
keď prišlo rozhodnutie o zriadení pobočky 
mestskej polície v budove Pentagonu. Ďalšou 
témou poslednej kampane bola električka 
do Vrakune. Nie som spokojný ako magistrát 
s týmto projektom pokročil, ale na rozdiel od 
minulosti, kedy o niečom takom nikto ani len 
neuvažoval, teraz už o tom, že električka do 
Vrakune raz pôjde nikto nepochybuje. Hoci je 
to malý krok, ale som rád, že magistrát určil po 
dlhých diskusiách definitívnu trasu. Vôbec sa 
bohužiaľ nepokročilo s odstránením skládky 
po CHZJD. Hoci bol projekt „zakonzervovania“ 
schválený, stavebné povolenia nadobudli plat-
nosť, ministerstvo životného prostredia projekt 
zastavilo a momentálne asi nikto okrem pána 
ministra Budaja nevie čo bude ďalej. Neboli to 
ľahké tri roky a nebude to ľahké ani v budúc-
nosti. Po ťažkých rokoch spôsobených Covid 
krízou, kedy sme konečne dúfali, že prídu dobré 
časy začala vojna na Ukrajine a s ňou spojená 
vysoká inflácia. A aby toho nebolo málo, nový 
zákon o podpore rodín ak začne platiť, uberie 
z rozpočtu mestskej časti cca 700.000,- euro 
ročne. Dúfam, že sa to ešte podarí zvrátiť."

Ing. Ladislav Kugler
Určite mi dáte za pravdu, že 
toto volebné obdobie bolo pre 
Vrakuňu minimálne tak úspeš-
né ako minulé volebné obdo-
bie. A to všetko vďaka nášmu 

starostovi. Medzi starostom a zastupiteľstvom 

panuje silná dôvera a v takom prostredí sa 

dobre pracuje všetkým. Výsledkom toho je veľa 

úspešne dokončených projektov.  V tejto sú-

vislosti si dovoľujem pripomenúť získanie uby-

tovne na Čiližskej ulici, ktorá by v budúcnosti 

mala slúžiť pre učiteľov a mestských policajtov. 

Ďalej si dovoľujem spomenúť zámer vybudo-

vania stanice mestskej polície, a to v budove 

„Pentagonu“, ktorej činnosť má začať v lete. 

Predpokladám, že s jej pomocou bude verejný 

priestor bezpečnejší a lepší. Budovali sme nové 

parkovacie miesta, zlepšovali sme a skrášľova-

li verejný priestor. Je aj veľa začatých projek-

tov, ktoré sú zatiaľ len na papieri. Napr. príchod 

parkovacej politiky, s ním súvisiace budovanie 

a značenie parkovacích miest, výstavba parko-

vacieho domu, 2. etapa rekonštrukcie pešej 

zóny od kostola až na opačný koniec Poľnohos-

podárskej ulice, dobudovanie cyklotrasy pozdĺž 

Malého Dunaja , zabezpečenie otočky autobu-

sov spolu s MHD v lokalite za železnicou, vy-

budovanie novej vlakovej zastávky pri konečnej 

autobusov. Tieto projekty, okrem iných, tiež ča-

kajú na realizáciu. Som hrdý na naše spoločné 

výsledky. Do budúcna by som chcel podporiť 

projekty, ktoré by mali navýšiť kvalitu bývania 

v našej mestskej časti.
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Aj tento rok sme organizovali pra-
videlné jarné upratovanie, nakoľko 
kladieme dôraz na udržiavanie čisto-
ty a poriadku, prijímame rôzne opat-
renia na zamedzenie vzniku, alebo 
rozširovania čiernych skládok a nepo-
riadku okolo kontajnerových stojísk 
a na verejných priestranstvách. Túto 
jar prebiehalo v období od 28.03. do 
21.04. V zmysle § 6 VZN č. 2/2017 
MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní 
čistoty a poriadku bolo na 24 hodín 
pristavených 39 veľkokapacitných 
kontajnerov, umiestnených v rôznych 
termínoch na 39 stanovištiach. Odve-
zených bolo 43,44 t objemného od-
padu (vrátane dočisťovania). Najviac 
odpadu bolo odvezeného z lokality 
Priehradnej/Tymianovej ul. (1,96 t), 
najmenej z lokality na Majerskej ul., 
za koľajnicami v časti záhrady (0,20 t).  

Priemerne sa zo všetkých stanovíšť 
vyzbieralo 11 t odpadu. Kontajne-
ry boli umiestňované podľa vopred 
schváleného harmonogramu, zverej-
neného v novinách, na verejných ta-
buliach, na oficiálnej webovej stránke, 
soc. sieťach a na appke Vrakuňa. Od-
voz zabezpečovala spoločnosť OLO, 
a. s. V uliciach s rodinnými domami 
bolo pristavených aj 17 kontajnerov 
na odpad zo záhrad, ktorý bol násled-
ne umiestnený na našom Zbernom 
dvore na Majerskej ul. 
Nakoľko ide o pravidelnú akciu, zará-
ža a mrzí nás, ako sú niektorí občania 
nedisciplinovaní, a napriek viacerým 
výzvam a upozorneniam miešajú zele-
ný odpad s objemným, do kontajnerov 
hádžu pneumatiky, stavebný odpad 
či dokonca elektroniku. Práve tento 
druh odpadov do kontajnerov nepatrí 

a často vedľa nich ostáva pohádzaný 
a je neodvezený, nakoľko odvoz iné-
ho ako objemného odpadu nie je pri 
jarnom upratovaní v súlade s uzavre-
tou zmluvou (následné dočistenie mu-
síme doobjednávať). Pevne veríme, 
že si nedisciplinovaní občania svoje 
konanie uvedomia, nakoľko nielenže 
znečisťujú verejné priestranstvo, ale 
navyšujú aj náklady MČ, čo má koniec 
koncov dopad na všetkých obyvate-
ľov. Celkovo však môžeme skonštato-
vať, že záujem o upratovanie je veľký, 
a vnímame aj snahu ostatných obyva-
teľov o separovanie odpadu. 
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili, a záleží im na životnom pro-
stredí a svojom okolí. 

Rastislava Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH 

Behom tohtoročnej jari sa vo Vrakuni 
konalo niekoľko dobrovoľníckych ak-
tivít, ktoré sa týkali odstraňovania 
čiernych skládok. Obdobnú aktivitu 
zorganizovala aj Súkromná stredná 
odborná škola, Exnárová 20, v rámci 
ich celodennej aktivity upratovania 
prírody, vďaka ktorej sa vyzbieral od-

pad v okolí Malého Dunaja. Podarilo 
sa vyzbierať 8 ks veľkých igelitových 
vriec rozličného, prevažne komunál-
neho odpadu. Následne bol odpad 
umiestnený na vopred dohodnutom 
mieste a odvezený pracovníkmi VPS 
na Zberný dvor na Majerskej ulici. 
„Rada by som Vám poďakovala za 

spoluprácu a podporu dobrovoľníc-
kej aktivity našich žiakov, ktorá má 

ako spoločenský osoh, 
tak i budovanie osobnej 
zodpovednosti a hrdos-
ti žiakov. Dala som tejto 
aktivite na našej škole 
prvýkrát zelenú a bola 
som zvedavá, ako sa k nej 
žiaci postavia. Myslím, že 
akcia bola vydarená na-
priek menšej nepriazni 
počasia.“ -
Mgr. A. Nagyová

Týmto by sme sa aj my 
chceli srdečne poďako-
vať I. MPS+MA a p. uč. 
Ing. E. Šimkovej a III. 
MPS+ML a p. uč. Mgr. 
A. Nagyovej, vedúcej 
projektu "Pridajme ruku 
k čistote životného pro-

stredia" za oslovenie a zorganizova-
nie akcie. Vítame aktivity občanov, 
obzvlášť, ak ide o konanie z vlast-
nej iniciatívy.

Rastislava Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH

Jarné upratovanie vo VrakuniJarné upratovanie vo Vrakuni

Dobrovoľnícka činnosť Dobrovoľnícka činnosť 
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Údržba plôch verejnej zelene pozostá-
va najmä z jarného vyhrabávania lístia 
z trávnikov, vyzbierania rozptýleného 
(organického a anorganického) odpa-
du z trávnikov, kosenia, zhrabania 
pokosenej trávy, naloženia a odvozu 
odpadu na miesto jeho zhodnotenia, 
prípadne zneškodnenia. Vykonávanie 
prác spojených s kosením závisí naj-
mä od stavu počasia, tento rok výdat-
ne prší a zároveň sú aj slnečné dni, čo 
spôsobuje, že tráva rastie rýchlejšie 
a je hustejšia. Kosbu zabezpečujeme 
na pozemkoch vo svojom vlastníctve 
alebo v správe prostredníctvom exter-

nej firmy a pracovníkov VPS. 
Údržbu pozemkov vo svojom vlastníc-
tve/správe zabezpečuje aj magistrát. 
Ostatné pozemky vo vlastníctve fyzic-
kých alebo právnických osôb je povin-
ný udržiavať vlastník, správca, prípad-
ne nájomca. MČ priebežne vykonáva 
ohliadky, z ktorých vyhotoví zápisnicu 
a fotodokumentáciu. V prípade potre-
by nasleduje výzva k zjednaniu nápra-
vy a upovedomenie o povinnostiach, 
ktoré vlastníkom vo vzťahu k pozem-
ku zo zákona vyplývajú. V prípade ne-
uposlúchnutia výzvy sa koná v zmysle 
príslušných zákonných ustanovení 

a platného VZN. 
Z dôvodu, že kosenie realizuje okrem 
MČ aj magistrát a vlastníci súkrom-
ných pozemkov, žiadame občanov 
o trpezlivosť pri zosúladení kosieb. 
V prípade, ak disponujete informá-
ciami o nepokosených pozemkoch, 
nahláste ich na Referáte životného 
prostredia, verejnoprospešných slu-
žieb a odpadového hospodárstva 
mailom na rastislava.mihokova@vra-
kuna.sk, kde sa najprv preverí, kto je 
za kosbu na danom pozemku zodpo-
vedný, následne sa nariadi zjednanie 
nápravy.

Rastislava Mihóková
Referát ŽP, VPS a OH

Údržba trávnatých plôchÚdržba trávnatých plôch

Viete prečo sú sovy považované za 
symbol múdrosti? Už starovekí Gréci 
zobrazovali sovu spoločne s bohy-
ňou múdrosti Pallas Aténou, a aj to je 
pravdepodobne jedným z dôvodov. 
Sovy žijú nočným, tichým a skrytým 
spôsobom života. Túto jar sme však 
zaevidovali podnety, v ktorých zopár 
obyvateľov poukazovalo na ich hlas-
né pípanie. Niektorí nás žiadali o ich 
odchyt, premiestnenie do lesoparku, 
dokonca navrhli aj ich "odstránenie". 
Na takúto absurdnú požiadavku sa 
veru niekedy ťažko odpovedá, ob-
zvlášť, ak ide o zákonom chráne-
ného živočícha. Všetky naše druhy 
sov sú zákonom č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov chránené bez 
rozdielu na to, či sú bežné alebo 
vzácne. 

Požiadali sme o odbornú konzultáciu 
príslušného zoológa Štátnej ochra-
ny prírody SR, Mgr. Jána Kaľav-
ského, ktorý nám na základe nami 
zaslanej fotodokumentácie oznámil, 
že sa jedná o myšiarku ušatú, ktorá 
zvykne hniezdiť aj v mestských par-
koch a na sídliskách. Ďalej nám uvie-
dol, že výskyt tejto konkrétnej sovy 
sa na celom Slovensku odhaduje na 
cca 2500 - 3000 hniezdnych párov. 
Spoločenská hodnota jedinca je vy-
číslená na 1000 €. Inak povedané, 
jej výskyt na bratislavských sídlis-
kách nie je vôbec bežná záležitosť, 
„odhaduje okolo 20 hniezdnych 
párov, ktoré sú každoročne zazna-
menávané na bratislavských sídlis-
kách.“ Pískanie používajú mláďatá 
na dorozumievanie sa so svojimi ro-
dičmi a komunikáciu. Ide o výrazný 
zvuk, ktorý môže byť miestami neprí-
jemný, no mláďatá inak komunikovať 
nevedia. Na otázku, či by bol možný 
ich odchyt uvádza, že „Odchyt, či pre-
miestnenie celej rodiny znie ako rých-
le a ľahké riešenie, ale úplne otvore-
ne, odchytenie celej rodiny, vrátane 
niekoľkých mláďat a rodičovského 
páru je nereálne. Odchytiť iba mláďa-
tá bez rodičov je neprípustné, keďže 
by bez rodičovského páru neprežili. 
Právo na život majú všetky tvory, zvy-
kli sme si na rôzne iné zvuky mesta 

a pod. Výskyt sov v mestskom pros-
tredí je okrem iného významný aj pre 
človeka, keďže viac ako 90% všet-
kej potravy u myšiarky ušatej tvoria 
hraboše, myši a potkany, nehovoriac 
o ich sanačnej funkcii, kedy dokážu 
požierať uhynuté jedince, ktoré napr. 
aj v okolí detských ihrísk môžu byť 
zdrojom choroboplodných zárodkov. 
Pre ešte lepšiu predstavu iný príklad 
ich užitočnosti - hraboš poľný, je zná-
my škodca poľnohospodárskych plo-
dín, ktorého zrejme nemusím bližšie 
opisovať. Jeden hraboš je schopný 
zlikvidovať na poli až 2 kg obilia. My-
šiarka ušatá má počas roka spotre-
bu priemerne 2 hraboše denne. Keď 
si to vyrátame, zistíme, že jediná 
myšiarka može zachrániť až 1,5 tony 
obilia ročne. Nočné pískanie mláďat 
nie je adekvátnym dôvodom na ich 
odstránenie, v konečnom dôsledku 
neostalo by to bez následkov ani pre 
ľudí.“
Veľmi pekne ďakujeme za vyjadrenie 
p. Mgr. Ján Kaľavskému - zoológovi 
zo ŠOP SR, ceníme si jeho odborný 
a ľudský prístup. Na základe uve-
deného zároveň žiadame občanov 
o zhovievavosť a trpezlivosť.

Rastislava Mihóková
Referát ŽP, VPS a OH

S o v i e  r o d i n k y  v o  V r a k u n iS o v i e  r o d i n k y  v o  V r a k u n i
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Deň detíDeň detí
Dňa 4.6.2022 sa vo Vrakuni konala 
oslava Dňa detí. Túto slnečnú so-
botu si k Nábrežiu Malého Dunaja 
prišli užiť rodiny s deťmi, pre ktoré 
bolo pripravené množstvo atrakcií. 
Okrem kolotočov, bolo pre deti pripra-
vené vystúpenie Mici a Mňau, s kto-
rými si pekne zaspievali aj zatan-
covali. Po predstavení si deti mohli 
nechať namaľovať na tvár niečo 
pekné, alebo si dať urobiť tetovačku 
na ruku. A tak nám zrazu po nábreží 
behali spidermani, včielky, motýliky, 
či iné krásne výtvory na tvárach detí. 
Taktiež sa deti spolu so zvyškom ro-
diny mohli vyfotiť v našom fotokútiku 
a odniesť si tak trvácnu spomienku 
v podobe fotografie. Niektorí to poňa-
li ako spoločnú zábavu a za pomoci 
všakovakých rekvizít, ktoré boli k dis-

pozícií, si vytvorili bláznivé fotky, kto-
ré veríme, že im budú pripomínať toto 
milé podujatie. Veľký úspech u detí 
mali aj balóny, ktoré boli deťom roz-
dávané počas podujatia. Dúfame, že 

ste si s nami užili pekné popo-
ludnie a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie s Vami na našich 
kultúrnych podujatiach.

redakcia

MÚ Vrakuňa

Skupina historického šermu SIC, 
KVH Teokratos a MČ Bratislava-Vra-
kuňa tento rok spoločne organizujú 
Historický festival Vrakuňa. O tom, 
čo môžete na festivale zažiť a aké 
to je podobný festival organizovať 
sme sa rozprávali s organizátorom 
festivalu Mgr. Róbertom Martinom 
Hudecom.

Ako vznikol nápad organizovať tento 
festival?
Sme združenie nadšencov histórie 
a viacerí sme práve z Vrakune. Na po-

dobné podujatia chodíme niektorí cez 
10, iní viac ako 30 rokov, tak sme sa 
rozhodli, že by sme chceli podobnú 
vec robiť aj doma. V roku 2019 nám 
veľmi pomohla mestská časť, starosta 
si dokonca zadovážil kostým a piekol 
v ňom vola. Finančne nás podporil aj 
Bratislavský samosprávny kraj, vďa-
ka čomu sa nám podarilo mať naozaj 
bohatý program. Prvý ročník bol ešte 
spojený s Jánskym pivným festivalom, 
no záujem ľudí o dobové podujatie nás 
povzbudil spraviť z toho samostatnú 
akciu.
Čo všetko sa dá vidieť na takomto 
festivale?
Príde vyše sto účinkujúcich, ktorý roz-
ložia historické tábory, vyše 40 sta-
nov. Keďže prvá zmienka o Vrakuni je 
z 13. storočia, snažíme sa akciu držať 
najmä v stredovekom duchu, no chce-
me ukázať aj iné časti histórie nášho 
regiónu. Tento rok príde medzi nás aj 
rímska posádka, aká bola aj v Geru-
late, či uhorská renesančná šľachta. 
Diváci sa môžu tešiť na rytiersky tur-
naj, ktorý je ozajstným bojom o cenu 
richtára Martina (náš starosta), ukáž-
ky historického života a kuchyne, lu-
kostreľbu, bábkové divadielko, kauk-

liarske vystúpenie od žongléra Slíža 
či ukážky dobovej hudby a tancov. Ta-
kisto prídu viacerí remeselníci, okrem 
iných kožiar, kováč alebo výrobca vit-
ráží. Vrchol programu bude ukážka bit-
ky, ktorá divákom priblíži reálie stredo-
vekého boja. 
Aké je organizovať historický festi-
val?
Celé to stoji na ľudskom nadšení. Všet-
ci šermiari v táboroch sú tam len za 
cenu dopravy a večernú hostinu. Chcú 
si to užiť spoločne s vami všetkými, čo 
sa prídete na podujatie pozrieť. Baví 
nás história a o túto radosť sa radi 
delíme. To nadšenie bolo na podujatí 
cítiť a dostávali sme skvelé reakcie od 
návštevníkov aj účastníkov. 
Kedy a kde sa tento rok vidíme?
Vidíme sa 16. júla v Lesoparku, podu-
jatie bude samozrejme bez vstupného. 
Od deviatej rána budú pre návštevní-
kov prístupné tábory a od jedenástej 
začne program, ktorého vrcholom 
bude bitka o Vrakuňu. Tábory pre náv-
števníkov však budú prístupne dlhšie 
do večera, kde si budú môcť pozrieť 
historické vybavenie a porozprávať sa 
s účinkujúcimi.

redakcia

Historický festival Vrakuňa Historický festival Vrakuňa - rozhovor- rozhovor

Do kostýmu sa obliekli aj náš Starosta Martin Kuruc 
a Župan BSK Juraj Droba (Foto Karol Srnec)
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JAMA
Pani Jana: Robotníci kopú na Čiližskej a je 
tam jama. Mňa oslnilo slnko, takže som ju 
nevidela a skoro som do tej jamy spadla. 
Odpoveď starostu: Dobrý deň, plynárne 
robia výmenu potrubia, čo som veľmi rád, 
lebo to už bolo naozaj potrebné. A keď sa 
kope, tak tam jamy musia byť, vždy však 
keď prácu dokončia, jamy zabezpečia, ale 
počas dňa to nejde.

DLHÉ ČAK ANIE
Pán Dalibor: Akcia Deň rodiny na ZŠ Želez-
ničná bola otrasná, nakoľko som na kofolu 
musel čakať 20 minút. Organizácia bola zlá. 
Odpoveď starostu: Vážený pán Dalibor, ko-
folu zabezpečil sponzorsky, bezplatne jeden 
z rodičov, za čo mu aj touto cestou chcem 
veľmi pekne poďakovať. Čapoval ju osobne 
spolu so svojím zamestnancom. Budúci rok 
verím, že to zabezpečíte Vy so svojím tímom. 

ODŤAHOVÁ SLUŽBA
Pán Stanislav: Dobrý deň, na mestskom 
pozemku na Ráztočnej ulici v "ostrom" rohu 
zákruty vzniká odťahová služba. Odťahové 

autá vchádzajú na pozemok cez chodník, 
ktorý nie je na to určený a je predpoklad 
o jeho zničenie. Mám za to, že pravdepo-
dobne "nový/budúci majiteľ" pozemku dal 
podnet na dobudovanie kanalizácie, kde 
predpokladám, sa to deje z našich daní. Vie 
o tejto firme MČ a je prípojka kanalizácie 
hradená z rozpočtu MČ alebo mesta? 
Odpoveď vedúcej referátu životného pro-
stredia: Dobrý deň, predmetný podnet sa 
týka dlho pripravovanej akcie: Bratislava, 
sanácia existujúceho tranzitného vodovodu 
z ocele DN 1200 z Podunajských Biskupíc 
po Malý Dunaj. Rozhodnutie na túto vodnú 
stavbu vydal Okresný úrad Bratislava dňa 
07.12.2021. MČ nedávala vlastníkovi po-
zemku súhlas na vjazd, nakoľko komuniká-
cie, cesta a chodník, nie sú v našej správe. 
Správcom chodníka je magistrát hl. m. SR 
BA, ktorý rovnako nemá žiadnu vedomosť 
o udelení súhlasu na vjazd. Cestný správ-
ny orgán vo svojej databáze neeviduje po-
volenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť 
v predmetnom úseku cesty II/572 na Ráz-
točnej ulici pre odťahovú službu, z tohto 
dôvodu postupujeme podnet na riešenie 

príslušnému správnemu orgánu a žiadame 
o skoré riešenie.

BUFE T
Pani Eva: Absolútne nesúhlasím s tým, že na 
základnej škole Železničná je zriadený bufet, 
nakoľko si môj prváčik v tomto bufete kupuje 
sladkosti a iné nezdravé veci, čo myslím nie 
je vhodné pre jeho zdravie, preto Vás žiadam 
ako zriaďovateľa tejto školy, o zrušenie bu-
fetu.
Odpoveď starostu: Vážená pani Eva, bufet 
v priestoroch základnej školy Železničná 
slúži všetkým deťom, aby si kúpili v prípade 
potreby to na čo majú chuť a na čo im rodi-
čia dajú peniaze. Nestretol som sa doteraz 
s nespokojnosťou zo strany rodičov. Z vlast-
nej skúsenosti viem, že keď dávam peniaze 
svojej dcére, tak jej poviem, čo si má za ne 
kúpiť. V prípade, že nechcete, aby si prváčik 
v bufete kupoval nezdravé jedlo, je možnosť 
nedať mu finančné prostriedky resp. vysvet-
liť mu, že peniažky, ktoré mu dávate má po-
užiť na jedlo, ktoré je pre neho zdravé.

MÚ Vrakuňa

Podnety z internetuPodnety z internetu
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Senior svet

Po dlšej dobe prišiel aj náš čas – čas výletov. Vďaka 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, pánovi starosti JUDr. 
Ing. Martinovi Kurucovi a poslankyni mestskej časti PhDr. 
Evy Samolejovej, ktorá smerovala svoje financie v rámci po-
slaneckej priority do tohto výletu, sme my, vrakunskí senio-
ri, konečne mohli vycestovať za krásnymi zážitkami. V máji 
sme boli účastníkmi 4-dňového poznávacieho zájazdu do 
Českej republiky. Konkrétne sme navštívili České Budějo-
vice, Český Krumlov a priľahlé okolie. Mali sme možnosť 
spoznať históriu týchto dvoch krásnych historicky význam-
ných miest. Hneď prvý deň sme absolvovali putovanie his-
torickým centrom Českých Budějovíc, kde nás sprievodca 
oboznámil so samotnou históriou. Večer nás prekvapil svo-
jou spoločnosťou pán starosta, ktorý nám zabezpečil pose-
denie v tradičnej českej pivárni 
Masné krámy, kde sme neodola-
li ochutnávke pravého českého 
budějovického pivka. 
Druhý deň pobytu nebol o nič 
menej zaujímavý. Navštívili sme 
svetoznámy zámok Hluboká 
nad Vltavou. Mimochodom, vie-
te o tom, že sa v ňom nakrúcala 
populárna rozprávka Princezná 
so zlatou hviezdou na čele? 
Český Krumlov je súčasťou de-

dičstva ľudstva, je to pamiatkový skvost a patrí k tomu 
najlepšiemu, čo človek na tejto planéte vytvoril. Je zná-
my svojím systémom mestských kľukatých uličiek vydláž-
dených pôvodným kameňom. S históriou a mestom nás 
oboznámila sprievodkyňa mesta. Odvážlivci a neúnavní 
turisti sa vybrali aj na prehliadku zámku Český Krumlov. 
Poznávací zájazd do týchto dvoch českých miest bol pre 
nás seniorov úžasným zážitkom. Doposiaľ sme ešte taký-
to krásny, ale aj náročný výlet takto spolu nezažili. Vieme, 
že bol náročný aj na organizáciu a trpezlivosť, za čo patrí 
veľké poďakovanie Ing. Zuzke Schwartzovej, zástupkyni 
starostu a Mgr. Ivetke Pochlopeňovej a Mgr. Zuzke Rei-
senbüchlerovej, pracovníčkam sociálneho referátu. 

Vladimír Kosnáč

Každý z poslancov Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa rozhodoval o pridelení 
finančných prostriedkov v rámci svojej poslaneckej 
priority a pán poslanec Ing. Michal Hrapko investo-
val časť svojich financí do jednodňového výletu pre 
seniorov, ktorí sú členmi Klubu dôchodcov Malý Du-
naj, do Ledníc. Výletu sa zúčastnili aj naši poslanci pani 
PhDr. Eva Samolejová, MPH. a Ing. Tomáš Galo.
V Ledniciach sme sa zúčastnili spoločnej prehliadky 

Lednického zámku a násled-
ne spoločného obedu. Mnohí 
z nás, ktorí sme milovníkmi 
prírody a prechádzok, si užili 
krásu prírody prechádzkou po 
zámockej botanickej záhrade 
a zámockom parku.
V závere výletu nás čakalo 
skvelé prekvapenie. Autobus 
zastavil v obci Zaječí, ktorá je 
známou a obľúbenou vinár-
skou oblasťou. Pri reštaurácii 
„U Kapličky“ nás vítal chlebom 
a soľou pár v krojoch. Viete kto 
to bol? S prekvapením sme 

zistili, že náš pán starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc so 
svojou zástupkyňou Ing. Zuzanou Schwartzovou. Prešli 
sme si spolu vinnú pinicu spojenú s prednáškou o hroz-
ne, vínach a výrobných technológ iach a ochutnali sme 
jednotlivé druhy vín. V závere sme si ešte krátko pose-
deli s pánom starostom a jeho zástupkyňou, kde sme 
im spoločne vyslovili veľkú vďaku za to, čo pre nás se-
niorov robia.

Klub dôchodcov 

Pobyt seniorov v Českých Budějoviciach Pobyt seniorov v Českých Budějoviciach 

Členovia klubu dôchodcov si užili skvelý deňČlenovia klubu dôchodcov si užili skvelý deň
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Recepty

Potrebujeme:
• 500 g hrudkového tvarohu
• 4 ks vajcia
• 160 g cukru (ja som použila 100g kokoso-

vého cukru a 40g erytritholu)
• 1 - 2 PL detskej krupice 
• 100 g masla izbovej teploty
• hrozienka namočené v Amarete

• sušená citrónová alebo pomarančová 
kôra

• kúsky čokolády
• čokoládová poleva podľa chuti

Postup:
Žĺtka vymiešame s cukrom, pridáme krupicu, 
maslo a sušenú kôru. Ja som pridala 1/2 ča-
jovej lyžičky citrónovej kôry a 1 čajovú lyžičku 
pomarančovej. Na nižších otáčkach primie-
šame tvaroh. Podľa chuti pridáme hrozienka 
a nalámanú čokoládu. Ja dávam menej hro-
zienok, iba takú menšiu hrsť a viac čokolády. 
Nakoniec vareškou zľahka primiešame vyšľa-
hané bielka a cesto vylejeme do papierom 
vystlanej formy na biskupský chlebík. Pečie-
me na 180 stupňov cca 50 minút. Po 20-
30 minútach prikryjeme koláčik alobalom, 
aby vrch nestmavol. Po upečení vypneme 
rúru a necháme v nej koláčik aspoň mierne 
vychladnúť. Na tento koláčik som vyskúšala 
novú polevu. Nad parou roztopíme horkú aj 
mliečnu čokoládu a primiešame skyr (môže-
me nahradiť kyslou smotanou). Polevou po-

trieme vrch už vychladnutého koláča a dáme 
stuhnúť na noc do chladničky. Koláčik naozaj 
doporučujem, je šťavnatý, ľahučký a ja osob-
ne mám veľmi rada chuť kokosového cukru, 
ktorá v tomto tvarožníku maximálne vynikne. 
V teplom počasí studený koláč z chladničky 
naozaj ulahodí každému.

Potrebujeme:
• 500 g lístkového cesta
• 400 g kuracích pŕs
• 5 PL oleja
• 1 cibuľu
• 100 g šampiňónov
• 100 g oravskej slaniny

• 1 vajce
• soľ, mleté čierne korenie
• 2 PL horčice

Postup: Lístkové cesto rozvaľkáme a na-
krájame ho na 8 rovnakých štvorčekov. 
Na oleji speníme na drobno nakrájanú 

cibuľu; pridáme 
kuracie prsia, na-
krájané na prúžky, 
šampiňóny a kúsky 
oravskej slaniny. 
Za stáleho mie-
šania opekáme 5 
min. Osolíme, oko-
reníme; primieša-
me horčicu a túto 
plnku rozdelíme na 
pripravené štvorče-
ky cesta.

Rohy štvorčekov spojíme, vrch potrieme 
rozšľahaným vajcom a pečieme v rúre na 
papieri pri 180°C  asi 25 min.
Podávame s ľubovoľnou prílohou.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Kurací batôžtekKurací batôžtek

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Studený tvarohový koláčStudený tvarohový koláč

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺
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Kto videl výsledky nášho klubu 
v Bratislavskej lige, bol asi na oko 
sklamaný. 10. miesto bolo asi skla-

maním, ak nevnímame omladenie kolektívu a cestu, kto-
rou sa Vrakuňa vydala. Stavať na chalanoch 40+ sa dá, 
možno by sa i titul dal získať, avšak v tejto sezóne sme 
sa rozhodli inak. 4 roky trénujeme mládež s cieľom, aby 
nás reprezentovali... nie iba dnes, ale mať reálnych ná-
stupcov na dlhé roky. V drese HBK Vrakuňa, v najstaršej 
lige na svete, sa predstavilo až 6 juniorov... Lukáš For-
ro (17), Adam Ondrušek (16), Patrik Valla (14), Andy Max 
Ravasz (13), Sebastián Sivoň (13), Miroslav Mayer (13)... 
Väčšina z nich si zaknihovala i svoje prvé kanadské body 
v súťaži mužov. Prvý bod z juniorov dosiahol Andy Max 
Ravasz, keď prihral na gól svojmu otcovi v zápase s Dia-
monds (2:2). Prvý gól,ako junior, dal Sebastián Sivoň po 
prihrávke opäť nášho kapitána a zakladateľa klubu. Cha-
lani odohrali slušnú minutáž a určite im to pomohlo do 
ďalších bojov.
HBK Vrakuňa tiež zorganizovala amatérsku hokejbalovú 
ligu, do ktorej boli prihlásené v ročníku 2021/2022 4 tímy 
- HBK Vrakuňa Juniors, Albion Dolné Hony, Dravci Vrakuňa 
a Milfox Miloslavov. Chalani si zahrali celkom 15 kôl. Po-
prosili sme o pár slov organizátora súťaže a motor Vrakun-

ského klubu Andreja Ravasza – „Vrakunská hokejbalová 
liga nechcela byť ďalšia súťaž pre tých istých hráčov. 
Chceli sme dať šancu deťom na pravidelnú konfrontá-
ciu, keďže žiaľ pravidelná súťaž v BA nie je. Tiež sme 
chceli dať šancu amatérom tzv. partičkárom, ktorí sa 
necítia na ligový hokejbal, ale chcú sa baviť športom. 
Verím, že sa nám to podarilo a o rok pokračujeme...“
Vo Vrakunskej hokejbalovaj lige hrajú bývalí hokejisti, fut-
balisti, hokejbalisti aj deti... je to súťaž o radosti z tohto 
športu, o nadšení a o nedeľnom dopoludní. Ďakujeme za 
túto krásnu súťaž vo Vrakuni, kde v tomto ročníku nastú-
pilo za 4 tímy takmer 100 amatérov a detí. Veríme, že 
i ďalší ročník bude úspešný.
Aktuálny ročník vyhral Albion Dolné hony, na druhom 
mieste skončil Milfox Miloslavov, tretí skončili Dravci 
z Vrakune a na 4. mieste sa umiestnili Vrakunskí juniori. 
Ďakujeme chalanom za super hru a tešíme sa na záve-
rečný ceremoniál s vyhodnotením.
Tréningy juniorov Vrakune sú v letných mesiacoch vždy 
vo štvrtok od 18:00 – tak neváhajte príďte skúsiť, deti 
a mládež od 6 do 18 rokov.

Viac info na www.hbkvrakuna.sk 
HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa – obnova a omladenie...HBK Vrakuňa – obnova a omladenie...

http://www.hbkvrakuna.sk
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ŠK Vrakuňa – vo svetle úspechov...ŠK Vrakuňa – vo svetle úspechov...
Sezóna 2021/2022 bola plná všakovakých 
zážitkov. Po dlhšej odmlke konečne kom-
pletná. Na viacerých frontoch ťažká. Koro-
na zasiahla náš klub, ako po hernej stránke 

tak i v osadenstve štruktúr klubu. Na úvod by sme sa chceli 
poďakovať rodine Ulrichovcov, ktorá bola roky absolútnou 
súčasťou Vrakunského klubu. Jaro nás navždy, žiaľ opustil 

na konci roka 2021, čo nás všetkých zasiahlo... „Pamätám 
si „uja Jara“ ako hospodára, ktorý sa staral o ihrisko, 
pripravoval ho, s Martuškou žili na ihrisku do slova a do 
písmena. Nie na ihrisku ale s ihriskom. Ďakujem obom za 
roky práce pre náš Vrakunský športový klub.“ – povedal na 
margo udalostí súčasný prezident klubu Andrej Ravasz. 
Prejdeme k hodnoteniu sezóny. Deti a mládež sa opäť mu-
seli stabilizovať po „ťažkých časoch“, kedy boli deti zavreté 
a uvedomili si, že futbal je ľahšie hrať na playstaysion. Áno, 
futbal je drina, musí na sebe človek makať, stojí to veľa síl 
deti, ale i rodičov. Tých detí je u nás v klube viac než dosť, 
vďaka ľuďom okolo, vďaka trénerom... ďakujeme chalani 
– tréneri, že sa našim Vrakunským deťom venujete, že im 
venujete svoj osobný čas, venujete čas deťom na úkor svo-
jich záujmov či rodiny. ĎAKUJEME.
Teraz sa budeme venovať našim mužským tímom. Pred 
nadchádzajúcim ročníkom sme sa pripravovali na 4. ligu, 
žiaľ skončili sme „iba“ druhý. Avšak týždeň pred súťažou 
prišla príležitosť (ak si trúfneme) hrať tretiu ligu. Po pár tele-
fonátoch sme sa rozhodli „ponuku“ prijať. Roky sme sníva-
li, aby sa futbal vo Vrakuni posunul a vďaka trénerovi Vilovi 
Opálkovi a jeho družine (úžasným chalanom) sa to podarilo. 
Šli sme skromne, na začiatku až moc. Po piatich kolách 
sme mali jediný bod, a vtedy prišiel zlom. Chalani začali 
hrať úplne inak, tréner z nich dostal maximum, ale hlavne 
sa vytvorila neskutočná partia ľudí. Každý, kto ochutnal ko-
lektívny šport vie, o čom to je. Každý, kto prišiel na zápas 

3. ligy videl, že chalani nie sú do počtu. Porazili mužstvá 
ako Inter, Dunajská Lužná, či Rovinka... mužstvá nastave-
né na postup, či so skúsenosťami z vyšších súťaži, lepším 
finančným i materiálnym zabezpečením. Ľudia okolo klubu 
sa starajú ako len vedia. Jakub (Morávek) trávi na ihrisku 
kvantum času, stará sa o A tím, tiež má doma 2 deti, man-
želku a.. nie je to jednoduché... Ďakujem Jakub! 

Marek (Márnota), chalan, ktorý aktívne roky hrával a dnes 
sa nie menej aktívne spolupodieľa na posune klubu, venu-
je voľný čas a berie si dovolenku, aby mali dospelí a deti 
kde trénovať... Ďakujeme Marek. Tých ľudí je v klube viac, 
sú pre klub nenahraditeľní! Títo ľudia majú svoje rodiny a 
svoje záujmy i tak sa starajú o komunitu, ktorá tu je a za to 
im Ďakujeme.
Poďme, ale opäť k A mužstvu. Dnes vieme, že ako nová-
čik ligy skončia na 6. mieste v tabuľke... nováčik... šiesty... 
úžasný výsledok. Ďakujeme chalani, Ďakujeme tréner. 
Okrem toho A tím získal aj „ušatú“ trofej. Zápas v Senci 
si nenechali ujsť ani skalní fanúšikovia z Vrakune a videli 
krásny futbal. 8 gólov a výhru Našej ŠK... Ďakujeme.
B – tím je taký nie úplne sledovaný tím. Svojho času pri-
šiel Michal Boleman s myšlienkou, že by si chceli chalani 
zahrať, či môžu ísť pod hlavičkou Vrakuňa ako B tím. Za tri 
roky sa však chalani stali súčasťou klubu, niektorí vyslúžilí 
Vrakunskí hráči sa pripojili a v sezóne 2021/2022 postúpili 
do 5. ligy... chlapci Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili, avšak nemôžeme za-
búdať na podporu Vrakune – úradu na čele so starostom. 
Ďakujem za všetku pomoc a podporu nášho klubu, komu-
nita má silné zázemie a Vrakuňa patrí na futbalovú mapu!!!
Ďakujeme všetkým podporovateľom, fanúšikom, ktorí boli 
fyzicky na štadióne, podporili nás v hľadisku, či i len pek-
ným slovom.

ŠK Vrakuňa
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Základná škola Železničná prešla od začiatku kalendárneho 
roka 2022 výraznými zmenami. Škola, v spolupráci s mestskou 
časťou Vrakuňa a za pomoci p. starostu JUDr. Ing. Martina Kuru-
ca, získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
dotáciu na modernizáciu interiéru a exteriéru školy. Moderni-
zované priestory škola predstavila na obľúbenom podujatí Deň 
rodiny, ktorý sa konal 4.6.2022. 
Na akcii sa zúčastnili žiaci, rodičia a priatelia školy. Účasť bola sku-
točne bohatá. Pre deti a rodičov si učitelia a zamestnanci školy pri-
pravili niekoľko stanovíšť, ako napríklad beh na 200 m, hod na bas-
ketbalový kôš, beh cez prekážky, jazykové okienko, logické úlohy, 
hlavolamy, jazda na kolobežkách na dopravnom ihrisku a mnoho 
ďalších. Inkluzívny tím si pripravil svoj workshop zameraný na chvíle 
v koži znevýhodnených. Návštevníci mali možnosť zisťovať pomo-
cou hmatu, aké písmeno držia, či kresliť bez toho, aby videli priebeh 
svojej kresby. V malej telocvični bola pripravená virtuálna realita. 
EDUMA sprostredkovala ľuďom nad 13 rokov chvíle v koži iných, 
znevýhodnených. Najväčší záujem bol o zmyslové postihnutia, ale 
pozreli si aj príbehy sociálno-ekonomicky znevýhodnených ľudí. 
Na každom stanovišti sa súťažilo o žetóny. Za každú splnenú úlohu 
a aktivitu súťažiaci získali žetóny. Následne mali možnosť si žetóny 
vymeniť za občerstvenie v podobe gulášu, chleba s masťou, jabĺk, 
muffinov, sódy, či kofoly. Rad na občerstvenie bol skutočne dlhý, 
čo pre nás znamenalo množstvo splnených súťažných disciplín.
Počas doobedia vystúpili aj naše žiačky zo základov tanca, ktoré si 
pripravili niekoľko tanečných blokov. Predstavením nás potešili aj 
deti z Rope skkiping skákaním cez švihadlá. 
Zároveň s Dňom rodiny prebehlo vo vestibule školy aj vyhodnote-
nie Farebnej stopy, ktorú predstavuje výtvarná súťaž detí bratislav-
ských materských škôl. Výtvarné diela boli umiestnené v našom 
vestibule, kde za svojich favoritov hlasovali učitelia, žiaci, zamest-
nanci školy a špeciálnu cenu udelili aj školské psychologičky. Na 
vyhodnotenie prišli deti aj so svojimi rodičmi a prebrali si vecné 
ceny za svoje umiestnenia. 
Počas tohto sobotného dopoludnia sa toho udialo skutočne veľa. 
Popri súťažiach vo vonkajšom areáli sme vo vnútorných priesto-
roch školy privítali členov Rady školy, členov Rady rodičov a zá-
stupcov mestskej časti Vrakuňa, s ktorými sme si prehliadli nové 
zmodernizované priestory školy. Navštívili sme spoločne nielen 
zmodernizované triedy, ale aj novú eko učebňu. 
Čo sme všetko stihli zmodernizovať ? V rámci modernizácie sme 
upravili 17 tried na 1. stupni ZŠ a uskutočnila sa aj modernizácia 
exteriéru školy, ktorý má slúžiť žiakom školy ako externá učebňa.
Myšlienkou modernizácie školy je jej úzky súvis so zmenami v prí-
stupe k výučbe, kde cieľom je aj podpora k inovatívnym metódam 
výučby, ktoré podporujú aktívne zapájanie žiakov do výučby, tímo-
vú prácu, či prácu v skupinách. Zmyslom bolo aj vytvoriť triedy, kde 
sa žiaci a učitelia budú cítiť príjemne, pohodlne a moderne. 
Práce začali v triedach v januári a prebiehali v etapách počas cho-
du školy a vyučovania. Samozrejme, práce boli naplánované tak, 
aby minimálne rušili chod školy, a aby nenarušili vyučovací proces 
žiakov. Postupne sme dokázali realizovať práce v triedach na 4 
podlažiach. Celý proces si vyžadoval kus sebazaprenia a diskom-
fortu, avšak stálo to zato.
V rámci modernizácie tried sa nám podarilo vo všetkých 17-tich 
triedach vymeniť podlahy, kde staré, pôvodné boli odstránené, 
a tak následne osadené nové PVC podlahy. Vymenili sa umývadlá 
a obklady okolo umývadiel. Triedy dostali nové, kompletné maľo-
vanie s ustálenou farebnosťou v triedach. Staré radiátorové kryty, 

ktoré zároveň uberali z rozlohy tried, nahradili nové farebné záste-
ny. V niektorých triedach sa podarilo vymeniť svetlá. 
Vzhľadom na prajné počasie sme začali v marci už aj s modernizá-
ciou vonkajšieho areálu, resp. s vybudovaním exteriérovej učebne 
pre žiakov školy.
Hlavne v teplých mesiacoch si žiaci obľúbili učenie sa priamo vo 
vonkajšom areáli školy. Aj to bola myšlienka, ktorá nás viedla k vy-
tvoreniu priestoru, kde by mali žiaci príležitosť chodiť sa vzdelávať 
priamo do prírody. 
Začali sme s prípravou vonkajšieho priestoru pred blokom B, kde 
bolo potrebné najprv priestor vypratať. Následne sa začalo s budo-
vaním chodníkov pred vchodmi do tried do bloku B, kde sú chod-
níky vydláždené a lemujú ich mlatové chodníky, ktoré budú slúžiť 
deťom na východ priamo z terasových tried. Tu budú osadené aj 
vyvýšené záhony, ktoré budú obsahovať rastliny a byliny, o ktoré 
sa budú starať priamo žiaci. Samozrejmosťou sú aj osadené nové 
bezpečné kovové schody k triedam. 
V druhej časti areálu sa nachádza veľký altánok, ktorý má slúžiť 
práve žiakom ako krytá vonkajšia učebňa. K altánku vedú rôzne 
mlatové a zmyslové chodníky, ktoré prechádzajú okolo novovybu-
dovaných rastlinných záhonov, kríkov a stromov. Je to veľa, a či 
málo? Za túto rozsiahlu a úspešnú rekonštrukciu sme veľmi vďač-
ní a sme radi, že sa nám podaril obrovský kus dobre vykonanej 
práce.
Vzácnou návštevou nás v Deň rodiny poctili pán minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling a pán starosta 
mestskej časti Bratislava- Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc. Oboch 
privítali naše žiačky Grétka Kurucová a Natálka Filová kyticou 
a pekným slovom. S pani riaditeľkou školy Mgr. Andreou Macháčo-
vou sa presunuli taktiež do nových zmodernizovaných priestorov 
školy, ktoré sme vybudovali s podporou MŠVVaŠ a aj zainteresova-
nosti p. starostu JUDr.Ing.Martina Kuruca. Patrí im za všetky deti 
veľké ĎAKUJEME. 
Následne sa hostia šli pozrieť aj na samotný Deň rodiny. Vyskú-
šali si niektoré aktivity v stánku Inkluzívneho tímu, pozreli sa aj 
na iné stanovištia a získali kultúrny zážitok pri vystúpení našich 
žiakov a žiačok. Ochotne sa aj odfotili s prítomnými, ktorí ich o to 
poprosili.
Celým dopoludním nás sprevádzal moderátor a o hudbu sa po-
staral DJ. Počasie nám prialo, aj keď ešte večer predtým to tak 
nevyzeralo. Avšak verili sme, že Deň rodiny sa konečne po dvoch 
pandemických rokoch podarí uskutočniť a že nám bude priať aj 
počasie. Nakoniec sa to podarilo a máme za sebou krásne športo-
vo- súťaživé dopoludnie strávené v spoločnosti rodiny, kamarátov 
a známych. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zorganizovanie toh-
to dopoludnia. Učiteľom, ktorí si pripravili aktivity pre návštevní-
kov, ochotným žiakom, ktorí nám pomáhali s prípravou stanovíšť 
a všetkým sponzorom, ktorí nás podporili vo forme tlače bannerov, 
časopisu, či samotným občerstvením a zabezpečením pitného re-
žimu pre účastníkov. 
V neposlednom rade patrí naše poďakovanie aj ministerstvu škol-
stva a p. starostovi MŠ Bratislava – Vrakuňa za pomoc pri moder-
nizácii priestorov školy a vytvorenie zdravého, moderného školské-
ho prostredia pre našich žiakov a kolegov.

Ďakujeme všetkým za účasť a vytvorenie skvelej atmosféry!

ZŠ Železničná

Deň rodiny na ZŠ ŽelezničnáDeň rodiny na ZŠ Železničná
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Na mesiac máj sme si dlhodobo pripravovali akciu, ktorá 
mala spojiť užitočnú aktivitu s príjemne stráveným časom 
ako rodičov, žiakov, priateľov školy, tak aj zamestnancov 
školy. Túto akciu sme nazvali „Deň pre moju školu“.
Rozdelil i sme si ju na dve soboty, konkrétne 21. a 28.5. Úče-
lom bolo vymaľovať pomaly 50 ročný betónový základ plota 
okolo celej školy, ktorý si za to obdobie už čo to zažil. Úloha 

sa zdala na prvý pohľad nesplniteľná, no my sme na duchu 
neklesali a verili sme, že medzi rodičmi a žiakmi sa nájde dosť 
takých, ktorí prídu a priložia ruku k dielu.
Začiatkom mája sme spustili prihlasovanie na jednotlivé dni 
akcie a podľa výsledkov sme nakúpili farbu, valčeky, štetce 
a ďalšie potrebné veci.
1. deň akcie „Deň pre moju školu“ sa začal rannou búrkou, 
ale keď sme sa v presne dohodnutý čas stretli pred bránami 
školy už na nás svietilo slniečko a aj predpoveď bola na celý 
deň priaznivá. Teplota sa nakoniec vyšplhala nad 25°C. Robo-
ta sa darila od ruky malým aj veľkým a po necelých 3 hodin-
kách sme minuli 40 litrov farby a pre nás to znamenalo, že na 
tento deň máme hotovo.
Deti, ktorým sa maľovať nechcelo, ale aj tie, ktoré maľovali, si 
mohli do sýtosti užiť areál, ktorý bol v ten deň len a len pre ne.
Po práci sme sa presunuli do altánku, kde sme si pripravili ob-
čerstvenie vo forme opekaných špekáčikov, či slaninky.
2. deň akcie „Deň pre moju školu“ podľa prihlásených ro-
dičov a žiakov sľuboval vyššiu účasť, na čo sme sa patrične 
pripravili a kúpili sme 70 litrov farby. Tým, že bolo také veľké 
množstvo rodičov a žiakov, tak sme stihli dokončiť vymaľova-
nie betónového základu plota okolo celej školy a z vnútornej 
strany na 90%. Neuveriteľné.
Tak ako týždeň predtým, aj teraz sme si po práci oddýchli v al-
tánku, kde nám partia rodičov pripravila výbornú kotlíkovú fa-
zuľovicu a kde sme sa mohli osviežiť chladenou čapovanou 
kofolou a spoločne sa spoznať, porozprávať sa a zabaviť sa.
Radi by sme sa aj touto formou poďakovali všetkým, ktorí pri-
šli a priložili ruku k spoločnému dielu a urobili niečo pre našu 
spoločnú školu. Všetkým Vám patrí jedno VEĽKÉ ĎAKUJEME! 
Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať aj sponzorom, kto-
rí sa postarali o občerstvenie počas akcie.

 ZŠ Žitavská

12.5.2022 žiačky 3.C triedy už od rána netrpezlivo čakali úžas-
nú lektorku, Zuzanu Hausnerovú, z občianskeho združenia Aj Ty 
v IT. Ani sa im  nemôžeme čudovať, keďže ich čakalo dopoludnie 
plné zábavy pri programovaní ozobotov. 
V detských očkách bolo možné čítať otázku: „Čo je ozobot?“ 
Na záver workshopu už mali vlastnú odpoveď: „Malá rozkošná 
hračka, robotík, ktorý je programovateľný, všade sa zmestí a 
dajú sa s ním robiť neuveriteľné veci". Myslím, že tejto definícii 
nie je čo vytknúť. Po úvodnej diskusii na tému, kde všade roboty 
využívame, im pani lektorka predstavila ozobota v praxi. Zistili 
ako sa zapína, vypína, vysvetlili si, že sa pohybuje len po čier-
nej, modrej, zelenej a červenej čiare a mohli sa veselo pustiť do 
bádania jeho schopností. Pomocou niekoľkých perfektne pri-
pravených pracovných listov objavili, že dokáže meniť sfarbenie 
podľa toho po akej farebnej čiare ide, že ak skombinujú rôzne 
farby, tvoria pre ozobota kód, ktorý ho načíta a vykoná príslušný 
príkaz. Napríklad sa otočí, prejde na čiaru vpravo, vľavo, či do-
konca zatancuje víťazný tanec. Žiačky boli veľmi kreatívne, po-
radili si s každým hlavolamom, dokonca malým robotíkom zmaj-
strovali oblečenie z papiera. Na záver spoločne vytvorili mesto 
OZOBOTOV, kde roboty behali po nimi nakreslených trasách.  

Čo dodať na záver? Snáď len to, že sa nevieme dočkať ďalšieho 
workshopu a posielame obrovské ďakujem pani lektorke. 

                                                       M. Vašková, ZŠ Rajčianska

Zábavné programovanie OZOBOTOV Zábavné programovanie OZOBOTOV 
v ZŠ Rajčianskav ZŠ Rajčianska

Deň  Deň  
pre moju školupre moju školu
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