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Milí Vrakunčania, 
sme v polovici letných prázdnin. Keby som to po-

vedal vo futbalovom žargóne (keďže sa skončili maj-
strovstvá Európy vo futbale) tak sme vlastne v pol-
čase. �

 A máme za sebou dosť veľa práce, ktorú počas 
leta vykonávame. Či už v rámci verejných priestorov, 
príprava škôl a škôlok na nový školský rok a nezabú-
dame na knižnicu a lesopark. 

Koniec mesiaca vyvrcholil Veľkým piknikom 
s dobrým jedlom pri Malom Dunaji. Je to malá lokál-
na akcia pre nás vrakunčanov. Kultúrne akcie a si-
tuácia nie je stále taká, ako by sme si predstavovali 
po minulé roky a ako sme zažili na hodoch. Kontakt 
ľudí, susedov, priateľov, teda spoločenská socializá-
cia je pre každého dôležitá. Človek príde na iné myšlienky, zabaví sa, zažije niečo nové. Preto si myslím, 
že táto akcia bola vydarená a drobné chybičky sa budeme snažiť v budúcnosti napraviť. Pevne dúfam, 
že ďalší streetfoodový festival na konci Augusta bude ešte lepší, ako ten prvý. 

Pre mňa je veľmi dôležitý verejný priestor a čistota. Samozrejme, že všetko je limitované personál-
nym obsadením a financiami. Snažíme sa, aby verejný priestor bol čistý a pravidelne sa o neho stará-
me. Čistíme krajnice, zametáme chodníky, kosíme, orezávame kríky, stromy. Nie je všetko jednoduché 
a dá sa hneď urobiť. V lete polievame, aby nám zeleň neuschla a potom nám neostane čas na iné veci, 
ktoré sú v pláne. Ale snažíme sa urobiť radosť všetkým obyvateľom Vrakune. ☺ 

Takisto sme začali s opravou detských ihrísk, menili sme piesok, opravovali sme dolámané lavičky 
a tu by som opäť prízvukoval, ako mnohokrát predtým. Ak dovolíme vandalom ničiť náš verejný priestor, 
tak financie, ktoré sme mohli minúť na zveľadenie, musíme použiť na opravy. Preto vás ľudia prosím, 
všímajte si svoje okolie, apelujem na Vás, ak vidíte škodcov, neváhajte kontaktovať políciu. 

Počas leta chceme zrekonštruovať aj vstupné priestory na jednotlivých základných školách, aby deti 
mali viac oddychového priestoru na chodbách. Rekonštruujeme triedy, ktoré sa špecializujú na určité 
predmety. Na jeseň plánujeme výsadbu stromov. Všetko, čo sa dá a môžeme urobiť sa budeme snažiť 
dokončiť počas leta. Verím, že sa nám to aj podarí. 

Aby som nezabudol, veľmi ma teší záujem o letné divadielka, ktoré sú každú stredu. Verím, že sme 
dobre vybrali a deťom sa divadlo páči. Ja Vám prajem ešte pekný zbytok letných prázdnin a dovolenky. 
Snažte sa byť zdravý, oddýchnite si a verím, že sa vidíme na nejakej malej lokálne akcii, alebo ak máte 
akýkoľvek problém, neváhajte ma kontaktovať. Som tu pre Vás. Urobím všetko preto, aby bola Vrakuňa 
krajším a lepším miestom na život. 

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ 
pekný citát, ktorý povedala matka Tereza. 

Príhovor starostu 

Váš Martin
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie

referátu správy a údržby pozemných
komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk
Verejné osvetlenie Siemens

– poruchová služba
Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.

Poruchy vody a kanalizácií -
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.
Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Poruchová služba plyn: 0850 111 727
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom: 
tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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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 �

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na nájom časti pozemku o ploche 
70-100 m2 registra „C“ KN parc. č. 3899/6 - lesopark, druh pozemku ostatné plochy, 
evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, 
v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa protokolom o zverení č. 385/2003 zo dňa 
02.06.2003, na umiestnenie dvoch dočasných mobilných stavieb - predajných stán-
kov pre účely zriadenia centra športových a oddychových aktivít s občerstvením so 
vstupom z Brezovej ulice v Bratislave a so súťažnými podmienkami: 

Lokalita I: 
- umiestnenie pri vybudovanom sociálnom zariadení WC s prívodom vody,
- doba nájmu určitá na 10 rokov,
- cena nájmu minimálne 20,- Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou mobilnou stav-

bou,
- cena nájmu minimálne 5,50 Eur/m2/rok za nájom pozemku pod zriadeným exterié-

rovým sedením, resp. využívaním plochy v okolí centra, 
- nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady prevádzku a údržbu už vy-

budovaného WC, prívod vody prípojkou z verejného vodovodu, kanalizačnú prípojku 
z Brezovej ulice v Bratislave, resp. žumpu, prípojku elektriny po vydaní príslušného 
stavebného povolenia, zabezpečí starostlivosť o čistotu a poriadok pri predajom stán-
ku a v jeho bezprostrednom okolí, 

Lokalita II: 
- umiestnenie za altánkom po pravej strane smerom k rozhľadni (vyhliadkovej veži), 
- doba nájmu určitá na 10 rokov,
- cena nájmu minimálne 17,- Eur/m2/rok za plochu pod dočasnou mobilnou stavbou,
- cena nájmu minimálne 5,50 Eur/m2/rok za nájom pozemku pod zriadeným exterié-

rovým sedením, resp. využívaním plochy v okolí centra, 
- nájomca bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vybudovanie kanalizačnej prí-

pojky, resp. žumpy, WC, prípojky elektriny a vody z Brezovej ulice v Bratislave po vyda-
ní príslušného stavebného povolenia, zabezpečí starostlivosť o čistotu a poriadok pri 
predajom stánku, v susednom altánku a v jeho bezprostrednom okolí. 

Podmienky na predloženie súťažného návrhu a kritéria pre posudzovanie súťažných 
návrhov nájdete na www.vrakuna.sk. Kontaktná osoba: Referát správy nehnuteľného 
majetku Mgr. Monika Dudová, monika.dudova@vrakuna.sk, +421 (2) 3237 3572, 
0904 477 726 

MÚ Vrakuňa

Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 Vyhlásenie zámeru na nájom časti pozemku registra „C“ KN par. č. 3899/6 
v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuň a, na umiestnenie dvoch dočasných v lesoparku, evidovaný na LV č. 1095, k. ú. Vrakuň a, na umiestnenie dvoch dočasných 

mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových mobilných stavieb – predajných stánkov pre účely zriadenia centra športových 
a oddychových aktivít s občerstvením v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku.a oddychových aktivít s občerstvením v súlade so schválenou štúdiou Lesoparku.

Dňa 29.6.2021 sa poslanci stretli na svojom zasadnutí pred letnými prázdni-
nami. Schválili hospodárenie za rok 2020 a venovali sa ďalším plánom pre rok 
2021. Hospodárenie v roku 2020 bolo aj napriek ťažkej pandemickej situácii 
pozitívne a vyrovnané. Popri výdavkoch na realizáciu vládnych protipande-
mických opatrení sa nám podarilo zrealizovanie mnohých rozvojových aktivít 
v našej mestskej časti. Podstatné je, že sa neochromil život v mestskej časti 
a pokračovali sme v jej zveľaďovaní. Celý Záverečný účet je zverejnený na 
www.vrakuna.sk. 
Poslanci ďalej schválili kúpu objektu na Čiližskej ulici so zámerom vybudo-
vania stanice mestskej polície a bytov pre zamestnancov mestskej polície 
a mladých učiteľov. V rámci svojho rokovania sa poslanci venovali aj iným 
majetkovým témam a bezpečnostnej situácii vo Vrakuni, ktorú odprezentovali 
zástupcovia mestskej a štátnej polície.

MÚVrakuňa

Z miestneho zastupiteľstva

http://www.vrakuna.sk
mailto:monika.dudova@vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
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Horúca téma
Veľký piknik pri Malom DunajiVeľký piknik pri Malom Dunaji

Aj napriek tomu, že situácia pre ve-
rejné podujatie nie je ideálna, tak sa 
konečne mohli vrakunčania stretnúť 
v peknom prostredí na nábreží Malé-
ho Dunaja. 

Prvý Streetfoodový festival bol organi-

zovaný spolkom Skrášlime Slovensko 

a aj v spolupráci s MČ Vrakuňa. Vra-

kunčania mohli od stredy do nedele 

prísť a pochutiť si na skvelých jedlách 

a dobrom pití. Nechýbal veľký výber 
burgerov, mexické špeciality, hranolky 
a aj remeselné pivo a domáce limoná-
dy. Pre najmenších boli pripravené na-
fukovacie hrady a večer návštevníkom 
spríjemnil DJ.
Akcia sa tešila veľkému úspechu 
a v prípade, že to situácia dovolí, 
zopakujeme si ju v termíne 18.8. do 
22.8.2021. 

HNovotná
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Horúca téma

,,Tento streetfoodový piknik je malá lokálna akcia pre všetkých vrakun-
čanov. A podľa účastí hod notím, že ľuďom sa to páči. V dneš nej dobe je 
potrebné prísť na iné myšlienky, odreagovať sa a pomaškrtiť si na dob-
rom jedle. Myslím, že toto všetko sa nám podarilo a teším sa na ďalšiu 
akciu.“ povedal starosta Martin Kuruc. 
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Životné prostredie

6

Letné obdobie so sebou okrem 
iného prináša aj zmeny v údržbe 
plôch verejnej zelene, pozostávajúce 
najmä z vyzbierania rozptýleného 
odpadu z trávnikov, kosenia, zhraba-
nia pokosenej trávy a odvozu odpadu. 
Vykonávanie prác spojených s kose-
ním závisí najmä od stavu počasia. 
Mestská časť zabezpečuje kosbu 
a orezy drevín na pozemkoch vo svo-
jom vlastníctve/správe. Údržbu po-
zemkov vo svojom vlastníctve/správe 
zabezpečuje aj magistrát hl. m. SR 
BA, a rovnako aj súkromní vlastníci. 

Všetky lokality vo Vrakuni sú ce-
loročne pravidelne čistené v rámci 
harmonogramu prác, obzvlášť v ob-
dobí letných dní, kedy je vo verej-
nom priestranstve zvýšený pohyb 
občanov. 

,,Naši zamestnanci VPS zabez-
pečujú odstránenie malého nepo-
riadku v čo najkratšom možnom 
čase, aby sa nezvä čšoval. Prompt-
ne reagujeme na podnety z inter-
netu a riešime ich individuálne“ 
povedal starosta Martin Kuruc. 

Okrem uvedeného pravidelne 
zalievajú dreviny, ošetrujú novo vy-
sadené stromy, vyprázdňujú koše, 
udržiavajú detské ihriská, opravujú 
mobiliár, čistia krajnice a vykonávajú 
mnoho iného podľa aktuálnych po-
trieb mestskej časti. 

Práce je skutočne neúrekom, pre-
to sme vďační každému občanovi, 
ktorý priložil ruku dielu, napr. aj vy-
zbieraním neporiadku okolo bytového 
domu spravil svoje okolie krajším. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Orezy drevín rastúcich na pozem-
koch vo vlastníctve/v správe MČ BA-
-Vrakuňa zabezpečuje na základe 
aktuálnych majetkovo-právnych vzťa-
hov MČ a magistrát hl. m. SR BA. Sta-
rostlivosť o dreviny na súkromných po-
zemkoch je povinný zabezpečovať ich 
vlastník, správca, prípadne nájomca. 

Zamestnanci MČ priebežne za-
bezpečujú ich monitoring. Priamo na 
mieste sa vykoná ohliadka, vyhotoví 
sa zápisnica a fotodokumentácia. 
Nasleduje výzva na zjednanie nápra-
vy a upovedomenie o povinnostiach, 
ktoré vlastníkom vo vzťahu k pozem-
ku zo zákona vyplývajú. V prípade ne-
uposlúchnutia výzvy sa koná v zmys-
le príslušných zákonných ustanovení 
a platného VZN. 

V prípade, že disponujete infor-
máciami o neorezaných drevinách, 
nahláste nám takýto podnet cez 
portál www.odkazprestarostu.sk, ale-
bo na Referát životného prostredia, 
verejnoprospešných služieb a odpa-
dového hospodárstva (rastislava.mi-
hokova@vrakuna.sk), kde sa najprv 
preveria majetkovo-právne vzťahy, t. 
j. kto je za dreviny na danom pozem-
ku zodpovedný, a následne sa naria-
di bezodkladné zjednanie nápravy. 

Vaše podnety nám pomáhajú pri 
starostlivosti o zeleň, preto Vám za 
ne vopred ďakujeme.

 
Referát životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Čistíme VrakuňuČistíme Vrakuňu

Orezy drevínOrezy drevín

http://www.odkazprestarostu.sk
mailto:rastislava.mihokova@vrakuna.sk
mailto:rastislava.mihokova@vrakuna.sk
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Životné prostredie
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V minulom čísle sme Vám krátkym 
článkom priblížili život včiel v meste, 
v ktorom sme informovali, ako postupo-
vať, ak na verejnom priestranstve zba-
dáte roj. Pre zopakovanie, je potrebné 
kontaktovať pracovníkov nášho referátu, 
ktorí oslovia miestnych včelárov, ale-
bo môžete včelárov kontaktovať priamo 
(vždy kontaktujte včelára z danej lokality 
podľa nižšie uvedeného zoznamu). Vče-
lár ohliadkou v teréne vyhodnotí situáciu, 
a ak by to bolo potrebné, požiada o sú-
činnosť aj hasičov. Včely sa bezpečne 
presunú a Vy budete mať dobrý pocit

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Nadácia Pontis aj tento rok zorganizo-
vala podujatie Naše Mesto 2021, ktoré už 
niekoľko rokov prepája firmy, samosprávy 
a mimovládny sektor s jasným cieľom – 
vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, 
v ktorých žijeme. Naše mesto patrí medzi 
najznámejšie podujatia firemného dob-
rovoľníctva v strednej Európe. Pomocnú 
ruku a chuť pomôcť prejavilo vyše 5500 
dobrovoľníkov, ktorí pomáhali na vyše 
320 aktivitách po celom Slovensku. Ju-
bilejný 15. ročník by sme mohli hodnotiť 
aj v kontexte stále prebiehajúcich opatrení 
ako veľmi vydarený.

Dňa 11.06.2021 tridsiati dobrovoľní-

ci zo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vyčistili 
okolie Malého Dunaja pozdĺž Leknovej 
ulice. Do podujatia sme tento rok opäť 
prihlásili projekt pod názvom „Čisté oko-
lie Malého Dunaja“. Túto lokalitu sme si 
vybrali z dôvodu, že občania sa dlhodobo 
sťažovali na nelegálne skládky v tejto ob-
lasti, ktorá je vysoko frekventovaná, a vy-
užívaná najmä na prechádzky a cykloturis-
tiku. Ďalším dôvodom bola úspešná akcia 
v tejto lokalite, ktorá sa konala minulý rok. 
Vedľa cesty, poľnej cesty a pri brehu Ma-
lého Dunaja nedisciplinovaní občania pra-
videlne vyhadzujú zmesový komunálny od-
pad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, 
plasty a iné odpady. Z tohto dôvodu sme 
chceli zabezpečiť vyčistenie predmetnej 
lokality, aby sa pomohlo vytvoriť čistejší 
a zdravší verejný priestor. A môžeme po-
tvrdiť, že skutočne, oproti minulému roku 
bol viditeľný veľký rozdiel, počet čiernych 
skládok a množstvo odpadu bolo výrazne 
menšie, čo nás veľmi teší. Pravdepodobne 
sa občania aktívnejšie zapájajú pri dobro-

voľnom zbere a zároveň sa nám vo Vrakuni 
darí minimalizovať tvorbu čiernych skládok 
(najmä osvetou, častejšími kontrolami, 
sankciami a pod.).

Odhadom sa nám podarilo vyzbierať 
okolo 40 ks veľkých vriec + na niekto-
rých úsekoch ostali umiestnené veľké 
kopy s vyzbieraným odpadom, ktoré na 
záver vyzbierali pracovníci VPS MČ BA-
-Vrakuňa. Vďaka zrealizovanej akcii sa po-
darilo vyčistiť približne 4 km úsek od rôz-
nych druhov odpadov. Prostriedky, ktoré 
sme dostali prostredníctvom grantu sme 
použili na nákup kvalitných ochranných 
rukavíc, dezinfekčných prostriedkov a pev-
ných vriec. MČ zabezpečila pre dobrovoľní-
kov aj balenie vody, kávu, bagetu a sladkú 
pochutinu. 

Veľká vďaka patrí najmä Nadácii Po-
ntis, dobrovoľníkom zo SLOVNAFTU, a.s. 
a kolegom z Referátu ŽP, VPS a OH. Veľ-
mi sa z tejto iniciatívy tešíme a ešte raz 
všetkým zúčastneným ďakujeme! 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Včelí roj v mesteVčelí roj v meste

NAŠE MESTO 2021 NAŠE MESTO 2021 
vo Vrakunivo Vrakuni

Vcelár telefón

Lokalita 1
Staré Mesto

Ružinov
Vrakuňa

Podujanské Biskupice

Lokalita 2
Nové Mesto 

Rača
Vajnory

Lokalita 3
Dúbravka Lamač

Devín Dev.Nová Ves
Záhorská Bystrica

Karlova Ves

Lokalita 4
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čuňovo

Lokalita 5
Ivánka pri Dunaji 

Most Zálesie 
Rovinka

Dunajská Lužná
Adam Sadovský 0903 222 677 X X X X X
Pavel Šulovský 0948 255 028 X X
Karol Navrkal 0905 411 411 X X X X X
Milan  Krigler 0903 693 321 X X X
Štefan Užák 0948 421 311 X
Michal Holeš 0905 909 860 X X X X
Štefan Zima 0903 448 033 X
Martin  Liška 0915 786 300 X X
František Jurík 0918 971 589 X X
Roman  Škrabík 0903 170 077 X X X X
Jakub  Horony 0948 285 082 X X
Henrich Polakovič 0903 715 822 X
Ján Kolník 0905 195 236 X X X
Jozef  Mikulášik 0903 552 220 X X X X
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Kvalitné spojenie Astrono-
mickej  Vrakuňou  Podunaj-
skými Biskupicami po no-
vom zabezpečí posilnená 
linka 78. Cez pracovné dni 
bude premávať po súčasnej 
trase (Stanica Podunajské 
Biskupice – Vrakuňa – Ru-
žinov – Nové SND), posilne-
ná vloženými spojmi  úseku 
Stanica Podunajské Bisku-
pice - Vrakuňa – Astrono-
mická, vďaka čomu bude  
Vrakune premávať častej-
šie (každých 5 minút  ran-
nej, resp. každých 7 – 8 mi-
nút  odpoludňajšej špičke). 
Zároveň zavádza Doprav-
ný podnik Bratislava (DPB) 
na tejto linke víkendovú 
prevádzku  úseku Stanica 
Podunajské Biskupice - Vra-
kuňa – Astronomická, kde 
jej spoje budú nadväzovať 
na električky smerom do 
centra. 
Obsluhu Podunajskej ulice 
zabezpečia aj regionálne 
autobusy liniek 720, 730  
740, ktoré zastavujú na no-
vých zastávkach, ponúkajú 

priame spojenie  Mlynskými nivami  platia  
nich cestovné lístky IDS BK rovnako, ako  
MHD.
Pre časté dopravné komplikácie vo Vrakuni   
Podunajských Biskupiciach upravuje DPB 
trasy liniek 79  87 tak, aby zápchy neovplyv-
ňovali prevádzku liniek  iných častiach mes-
ta. Linka 87 bude od septembra premávať  
Ovsišťa po zastávku „Toryská“  odtiaľ na 
novú konečnú zastávku „Bodvianska“ na 
Železničnej ulici vo Vrakuni. 
Linka 79, ktorá pri intervale 60 minút ná-
hodne meškala do 30 minút  jazdila tak 
úplne mimo cestovného poriadku, bude 
premávať  úseku Stanica Podunajské Bis-
kupice – Lieskovec – Topoľové. 
Linka 65, ktorá zabezpečuje rýchle spoje-
nie Dolných honov  Avion Shopping parkom, 
Zlatými pieskami, Vajnormi  Račou, bude vý-
razne posilnená.  rannej špičke bude jazdiť 
každých 10 minút   ostatných obdobiach, 
vrátane víkendov, až do 21. hodiny, každých 
15 minút. Počet spojov sa tak vo vybraných 
častiach dňa zvýši na dvojnásobok, čím rea-
gujeme na zvyšujúci sa záujem cestujúcich  
túto linku. Budú upravené aj cestovné po-
riadky liniek 67  70, aby boli skoordinované  
ostatnými linkami  oblasti Vrakune  Podunaj-
ských Biskupíc.

Dopravný podnik  
Bratislava 

V priebehu mesiaca júl nám vo Vrakuni pribudlo 
niekoľko nových kontajnerov. Ide Projekt zberu 
textilu našej MČ, ktorý bol schválený poslanca-
mi na MZ dňa 29.06.2021. Projekt predstavilo 
Občianske združenie EKOCHARITA SLOVEN-
SKO SLOVENSKU, ktoré malo záujem zabez-
pečiť rozmiestnenie zberných kontajnerov na 
voľne dostupných stojiskách našej mestskej 
časti. Tie občanom budú slúžiť na zber pou-
žitých textílií, odevov obuvi: pánske, dámske, 
detské odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, pos-
teľnú bielizeň iný domáci textil, topánky, tašky, 
kožené kožušinové odevy, doplnky. Taktiež na 
domáce, kuchynské športové potreby, knihy, 
hračky podobne. 

Zozbieranému oblečeniu textilným výrob-
kom sa týmto poskytne druhá šanca ich 

druhotným spracovaním vrátením do obehu.
Ako prvej mestskej časti Bratislave nám boli 
poskytnuté nové bezpečnostné kontajnery 
so senzormi, ktoré sú umiestnené po dvoch 
kusoch vedľa seba na 10 lokalitách – ul. Šírav-
ská, Píniová, Orchideová/Platanová, Bučinová, 
Rebarborová, Rajčianska, Žitavská, Hnilecká, 

Železničná Malodunajská. 
V kontajneroch sú umiest-
nené monitorovacie senzory 
od spoločnosti SENSONEO, 
ktoré monitorujú naplnenie 
– online aplikácia včas uká-
že percento naplnenosti, aby sa predišlo ich 
preplneniu.
Povinný triedený zber bude musieť byť zave-
dený zmysle smernice EU 2018/851 do roku 
2025, mestská časť má vďaka tomuto projek-
tu možnosť využiť bezodplatný zber predstihu. 
Po uplynutí jedného roka sa projekt vyhodnotí, 
na základe čoho sa rozhodne, či pribudnú ďal-

šie kontajnery, alebo sa niektoré presunú. 
Všetkým zodpovedným občanom ďakujeme 

za triedenie pomoc pre iných!
Bližšie informácie aj na www.ekocharita.sk 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Zmeny v autobusovej doprave od SeptembraZmeny v autobusovej doprave od Septembra

Projekt zberu texti luProjekt zberu texti lu

http://www.ekocharita.sk
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,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“

PRED

Areál Základnej školy Žitavská 
Areál Základnej školy prešiel premenou mi-
nulý rok. Po 40-tich rokoch existencie zák-
ladnej školy sme zmodernizovali detské ihris-
ko a vybudovali multifunkčné ihrisko. Ihriská 
slúžia nielen pre deti zo základnej školy, ale 
aj pre verejnosť. Finančné prostriedky na 
rekonštrukciu areálu sme získali zo zdrojov 
Úradu vlády SR. Basketbal, futbal, hádzanú 
aj volejbal si môžu deti zahrať na tomto mul-
tifunkčnom ihrisku s umelým trávnikom. 

DBotlová

PO

VERNÝ  ČITATEĽ
Jakub napísal: Dobrý deň! Už odmalička som 
bol pravidelným návštevníkom knižnice a vďa-
ka vám som prečítal veľké množstvo kníh. 
A knihy skrývajú poznanie, nuž si myslím, že 
za moje zapálenie pre vedu môžete i Vy. Dnes 
som na matfyze, študujem fyziku a naša vra-
kunská knižnica, ktorú mám pod oknami, by 
mi nestačila. Dnes potrebujem o niečo väčší 
výber – fakultná, univerzitná knižnica – a pre 
odborné záujmové knižky zas antikvariáty 
a kníhkupectvá, často špecializované. Myslím 
však, že môj vzťah ku knihám vznikal okrem 
iného práve aj vo vrakunskej knižnici. A kni-
hami všetko začalo. A hoci som sa už nejaký 
ten rok neobjavil, verím, že svoju prácu robíte 
stále tak výborne, ako v časoch, keď som bol 
u vás pečený-varený každý týždeň. Ďakujem 
za to, vždy som mal pocit, že v knižnici sú 
správni ľudia na správnom mieste. 
Odpoveď zástupkyne starostu MČ Bra-
tislava- Vrakuňa Ing. Zuzany Schwartzo-
vej: Dobrý deň. ďakujeme za túto pozitívnu 
správu a prajeme Vám veľa úspechov vo Va-
šom študijnom živote. Dvere našej knižnice 
sú Vám stále otvorené. 

SPOMALOVAČE NA CESTÁCH !
Milan napísal: Vrakuňa = RETARDEROVO 
- všimli ste si, že nejak potichu nám rastú 
na Vrakunských cestách retardéry? Neviem 
kto to financuje, ale euráče by sa dali využiť 
aj rozumnejšie. 
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, ve-
dúcej referátu regionálneho rozvoja a do-
pravy: Dobrý deň, všetky spomaľovače boli 
osadené na podnet občanov a schválené 
Krajským dopravným inšpektorátom. Všet-
ky finančné prostriedky, ktoré sú vynalože-
né na ochranu chodcov, deti a obyvateľov 
nie sú vynaložené nazmar. 
 
SME TNÝ  KÔ Š  NA BODVIANSKE J 

CHÝBA
Marika napísala: Dobrý deň, na ulici Bod-
vianska je veľmi málo košov. Mám psíka 
a na tejto ulici sú len 3 smetné koše, čo je 
málo. Prečo pred každým vchodom nie je 
kôš na smetí? Ďakujem. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, pred 
6 rokmi bolo v celej Vrakuni 50 košov. Mo-
mentálny stav je 320 košov a nemôže byť 
kôš pred každým vchodom pretože zo skúse-
nosti vieme, že obyvatelia ich budú využívať 

na vyhadzovanie komunálneho odpadu. Sú-
časný stav košov je vyhovujúci a využívajú sa 
na drobný odpad a psie exkrementy. 
 

POŠKODENÝ  POKLOP
Občan napísal: Hlásim, že na Leknovej je 
nebezpečne poškodený kanalizačný poklop. 
Prosím o nápravu. 

Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, ve-
dúcej referátu regionálneho rozvoja a do-
pravy: Dobrý deň, ďakujeme za podnet. 
Spomínaný poklop je v správe Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, preto im podnet 
zasielame na okamžité riešenie.
  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu

V ďalšej časti rubriky ,,Nájdi rozdiel“  V ďalšej časti rubriky ,,Nájdi rozdiel“  
Vám ukážeme premenu areálu na Vám ukážeme premenu areálu na 
Žitavskej základnej škole.Žitavskej základnej škole.
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Senior svet

Teraz

Nová nádej...Nová nádej...
alebo?alebo?

Aj vrakunskí dôchodcovia si kladú otázku: 
Bude už Slovensko zelené (podľa Covid au-
tomatu)? Budeme už žiť normálne? Alebo 
príde nový vírus? Vydržíme! Len nech je ko-
nečne už všetko po starom.
S optimizmom sa stretlo 60 členov Klubu 
Malý Dunaj 10. júna 2021 vo Vrakunskom 
lesíku. Konečne po takej dlhej dobe sme si 
videli do tváre a nemuseli sme hádať, kto sa 
skrýva pod „náhubkom“, čiže pod rúškom 
alebo respirátorom. Veselosti nebolo konca 
- kraja. Prežili sme, veď sme disciplinovaní, 
ako - tak zdraví a takmer všetci aj zaočko-
vaní.
K prítomným emotívne prehovoril náš 
predseda Vladimír Kosnáč. Privítal aj hostí 
z miestneho úradu, Ing. Schwartzovú, Ing. 
Svoreňovú, Mgr. Pochlopeňovú a pani Be-
nedekovú. Veľmi nás potešil pozdrav pána 
starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca, ktorý 
sme si vypočuli až z ďalekého Francúzska 
z audionahrávky. 
Pani poslankyňa Zuzka Schwartzová poteši-
la prítomných oznámením, že miestny úrad 
chystá pre vrakunských dôchodcov ozdrav-

no-rekreačný, takmer, týždňový pobyt v Nim-
nici v dvoch turnusoch. Od 11. a 18. augusta 
2021.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí v posled-
nom čase navždy opustili naše rady. Minúto-
vým tichom sme im vzdali úctu a spomínali 
sme...
Potom nás pán predseda oboznámil s aktivi-
tami, ktoré chceme realizovať od septembra, 
ak to pandemická situácia dovolí. Upozor-
nil na to, že koncom augusta bude výročná 
členská schôdza klubu.
Naša aktívna členka, dobrovoľníčka v organi-
zácii UNICEF Gitka Kardošová hovorila o 75. 

výročí vzniku tejto organizácie, o projektoch 
na pomoc deťom a o povojnovej pomoci voj-
nou postihnutým európskym krajinám orga-
nizáciou UNRRA. Vyzvala tých, ktorí sa na 
túto dobu pamätajú, aby sa prihlásili, lebo 
UNICEF chce pamätníkov osloviť. 
Naše stretnutie sme využili aj na opekanie 
prinesených dobrôt. Príjemnú atmosféru 
sme spájali s nádejou, že to nie je posledný-
krát, čo sa vidíme, že nádej nás drží a verí-
me, že bude lepšie. 

Za Klub dôchodcov  
Malý Dunaj  

PhDr. Mária Sládková

SENIORI ZBYSTRITE POZORNOSŤ! SENIORI ZBYSTRITE POZORNOSŤ! 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II opakova-
ne upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby žiadnym spôsobom 
nekontaktovali odosielateľa, ktorý píše o šokujúcom dedičstve 
vysokej hodnoty a zosnulej príbuznej, ktorá Vám zanechala ma-
jetok, alebo až šokujúcej výhre v lotérii, ktorú si ani nepamätá-
te, že ste sa jej niekedy zúčastnili a nakoniec zranený americký 
vojak, ktorý potrebuje Vaše peniaze...
V takýchto prípadoch sú doručované e-maily, správy na „Messen-
ger“ alebo „Whatsapp“,  ktoré žiadajú osobné informácie, prípadne 
žiadajú inú spoluprácu. V správe sa uvádzajú nepravdivé informá-
cie o odosielateľovi s uvedením nejakej udalosti, na základe ktorej 
žiada pomoc, prípadne poskytnutie Vašich osobných údajov.   
Následne bude požadovať uhradenie určitej sumy ako povinnej 
platby, aby sa daná výhra, či dedičstvo mohlo previesť na Váš účet. 
Ešte stále sa polícia stretáva s prípadmi, v ktorých sa páchatelia 
či už v e-maily alebo na sociálnej sieti vydávajú za amerických 
vojakov, ktorí sa prejavom falošnej náklonnosti či inej vymyslenej 
legendy snažia získať dôveru osoby a následne vylákať finančné 
prostriedky.

Žiadajú od Vás platbu v bitcoinoch?
V prípade emailových správ, ktoré vykazujú znaky vydieračskej 
správy, tzv. SEXTORSION (forma sexuálneho vydierania) sa prijíma-
teľ správy môže ľahko stať obeťou vydierania, kedy je takýto útok 
voči nemu vedený za účelom získania finančného profitu pácha-
teľa. Takéto typy správ môžu byť zasielané v slovenskom, ale aj v 
cudzom jazyku, najčastejšie v angličtine.

Po obdržaní takýchto e-mailov nemusíte prepadnúť panike, ani ak 
je v nich spomenuté vaše heslo. Odporúčame však:
• na takýto typ správy nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať,
• ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy, 
• neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o Vašom účte v banke, 

čísle platobnej karty, či iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr 
zneužité,

• buďte obozretní a to najmä v prípade, ak sa objavujú v konaní 
páchateľa prvky nevyžiadaného a  podozrivého konania, napr. 
email obsahuje gramatické chyby v tele správy, slová nie sú vy-
skloňované, chýba diakritika, či na preklad textu je zjavne použitý 
internetový prekladač.

Vo všeobecnosti ide o podvodné e-maily, v ktorých sa autori týchto 
správ takto snažia od Vás podvodom vylákať peniaze. Najbezpeč-
nejšie je na podozrivé e-maily (e-mailové adresy, ktoré nepoznáte a 
už Vám boli doručené) nereagovať, vôbec ich neotvárať a zmazať 
hneď pri ich doručení. Zároveň odporúčame pravidelne meniť prí-
stupové heslá.
Zároveň vyzývame seniorov, aby nedávali peniaze osobám, kto-
ré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie 
osoby, ktoré ich majú akože následne odovzdať rodinnému prí-
buznému,  aj keď pôsobia dôveryhodne. 

 plk. Mgr. Roman Fekete
zástupca riaditeľa  

Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II

Výhra v lotérii, dedičstvo po vzdialenom príbuznom zo zahraničia či americký vojak ...
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Suroviny na tento koláčik obsahujú 
vápnik, vitamín C a železo. Jeden 
kúsok má 176 kcal. 
Potrebujeme:
• 5 jabĺk
• 5 vajec
• 5 lyžíc medu
• 100g mletého maku bez cukru
• 200g hrudkového tvarohu
• 120g špaldovej hladkej múky (ja 

som polovicu múky nahradila mle-
tými mandľami, nemusíte)

• 2 čajové lyžičky kypriaceho prášku 
do pečiva

Postup: Vyšľaháme vajíčka s me-
dom, pridáme mak, múku s kypria-
cim práškom, mandle, tvaroh a na-
hrubo nastrúhané jablká. Zvyknem 
rukou vymačkať z jabĺk šťavu. Pe-
čieme vo forme vystlanej papierom 
na pečenie na 175 stupňov približne 

50 minút. Niekedy je potrebné piecť 

koláč dlhšie. Závisí to od druhu ja-

bĺk. Použila som hranatú formu 28 x 

22cm. Po vychladnutí môžeme koláč 

na ozdobu posypať cukrom, alebo 

potrieť napríklad datľovým sirupom. 

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Rýchly šťavnatý koláč plný vitamínovRýchly šťavnatý koláč plný vitamínov

RIZOTO NAPOLIRIZOTO NAPOLI

Potrebujeme:
na perkelt:
• 400 g bravčového pliecka
• 100 g cibule
• 5 PL oleja
• 2 PL kečupu
• 1 PL mletej červenej papriky
• soľ, mleté čierne korenie

na ryžový základ:
• 150 g ryže
• 3 PL oleja
• 1 červenú papriku
• 1 cukinu
• 50 g parmezánu
• soľ

Recepty pre každého

Postup: Na oleji speníme cibuľu. 
Pridáme na kocky nakrájané brav-
čové pliecko. Osolíme, okoreníme, 
pridáme kečup, posypeme paprikou 
a na miernom ohni pomaly dusíme 
20 min. Ak treba, prilejeme 1 dl 
vody.
Príprava ryžového základu:
Na horúcom oleji opečieme umytú 
a odkvapkanú ryžu. Osolíme ju, za-
lejeme vodou tak, aby hladina bola 
asi 2 cm nad ryžou. Varíme ju odo-
krytú asi 10 min.
Prisypeme na drobné kocke nakrá-
janú papriku a cukinu. Oheň odstavíme a ryžu prikryjeme, aby zmäkla 
vo vlastnej pare.
K hotovej ryži primiešame perkelt. Rizoto na tanieri posypeme strúha-
ným parmezánom.

Dobrú chuť! 

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie
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viac info a registrácia na: www.vrakunskybeh.sk

beh a nordic walking  |  5 km a 10 kmbeh a nordic walking  |  5 km a 10 km
detské behy rozdelené podľa vekudetské behy rozdelené podľa veku
10:00 - detské behy10:00 - detské behy
11:00 - hlavný beh a nordic walking11:00 - hlavný beh a nordic walking

nábrežie
malého dunaja22.8.202122.8.2021

9. ročník
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Vrakunské predprípravky odohrali svoje prvé zápasyVrakunské predprípravky odohrali svoje prvé zápasy
Po dlhých mesiacoch čakania na uvoľne-
nie opatrení začal s obmedzeniami trénin-
gový proces pre všetky kategórie, vrátane 

našich najmenších tímov predprípraviek U6 a U7. Bolo vid-
no, že si chlapci tréningy veľmi užívali, prevládalo nadšenie 
a dobrá nálada. Trénerský tím zorganizoval prekvapenie 
pre chlapcov v podobe ich prvého zápasu tesne pred ukon-

čením sezóny. Staršia kategória U7 nastúpila proti rovesní-
kom z Petržalky a mladšia kategória U6 proti rovesníkom 
z Dúbravky. Nakoľko to bol pre všetkých zúčastnených ich 

prvý zápas vôbec, prišlo povzbudiť na naše tribúny 
množstvo ľudí, hlavne rodinných príslušníkov. Tieto 
zápasy sa odohrali vo veľmi priateľskej atmosfére, 
kde nebola núdza o vtipné situácie a množstvo po-
vzbudzovania. Nakoľko sme chceli dať príležitosť 
veľkému počtu detí, ktoré sú súčasťou jednotli-
vých tímov bez ohľadu na aktuálnu výkonnosť, zor-
ganizovali sme viacero zápasov, ktoré nasledovali 
tesne po sebe. Celková myšlienka tohto podujatia 
bola udržať dobrú náladu, priateľskú športovú at-
mosféru, kde konečné výsledky neboli vôbec pod-
statné. Po ukončení zápasov si každý zúčastnený 
vyskúšal pokutový kop a dostal teda šancu streliť 
si gól, čo mnohí patrične oslávili. Chlapci získali 
prvé skúsenosti zo zápasov, bolo vidno, že si to 

užili a načerpali motiváciu do novej sezóny, ktorá začína po 
krátkej medzisezónnej prestávke od augusta.

Juraj Šindler
Manažér mládeže ŠK Vrakuňa Bratislava

HBK Vrakuňa HBK Vrakuňa 
bojuje ďalejbojuje ďalej
Zdravím všetkých priaznivcov hokejbalu, 
ale aj všetkých priateľov športu a pohybu. 
Konečne sa môžeme po veľmi ťažkom ob-
dobí znovu vidieť na ihrisku, a taktiež pri 

akejkoľvek športovej činnosti. Som nesmierne rád, že ľudia ne-
zanevreli na šport a je vidieť čoraz viac športových nadšencov, 
či už na bicykli, behu alebo pri akejkoľvek športovej aktivite. 
Potešilo ma, že po nútenej prestávke sa konal návrat našich 
mladých hokejbalistov v hojnom počte. Sezónu sme si aj preto 
dovolili ukončiť priateľskými zápasmi proti rovesníkom zo Zoho-
ra a mužstvom HBK Nivy. Dovoľte mi priblížiť krátky a výstižný 
report zo zápasu s HBK Nivy:

HBK Vrakuňa juniors - HBK Nivy 4:6 (0:2, 3:2, 1:2)
Vo štvrtok 10.6.2021 si konečne naši starší chalani z chuti za-
hrali. Vyzvali súpera z Nív. Ihrisko bolo krásne zaplnené divák-
mi a diváci hnali našich dopredu.
Prvá tretina bola z našej strany opatrná, avšak vypracovali 
sme si viacero šancí, ktoré sme žiaľ nepremenili. Súper nao-
pak po dorážke otvoril skóre a potrestal náš nedôraz v obrane. 
O chvíľu súper prekvapil našu obranu a bolo 0:2. Takto sa skon-
čilo úvodné dejstvo.
V úvode druhej tretiny prišlo vylúčenie na strane Nív a presilov-
ku sme zvládli strelou z diaľky a bolo to razom veselšie?- 1:2. 
Pokračovali sme v ofenzívnom výkone a odmenou nám bol gól 
na 2:2. Súper však bleskovo odpovedal a po nenápadnej strele 
šiel súper opäť do vedenia 2:3. Naši stále bojovali, vytvárali si 

šance a aj so šťastím (po teči) sme opäť vyrovnali - 3:3. Súper 
však opäť postavil to najlepšie a po peknej strele šiel do vede-
nia 3:4.
V záverečnej tretine sme síce opäť vyrovnali, avšak súper bles-
kovo strelil opäť rozdielový gól. Naši vrhli všetky sily do útoku, 
čo však súper využil na brejk a poistil si výhru v pomere 4:6. 
Naši chlapci makali, bojovali a sme na nich pyšní. Ďakujem fa-
núšikom za úžasnú kulisu.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú 
k rozvoju tohto športu v tejto mestskej časti a dávajú nám tým 
nádej, že dnešné deti budú mať vždy možnosť športovej akti-
vity.
Ak sa chcete ku nám pripojiť, resp. chcete, aby vaše die-
ťa vyskúšalo hokejbal ( na prvý tréning vieme zabezpečiť aj 
hokejku), nájdete nás počas prázdnin v športovom areáli na 
Hnileckej ulici, každý štvrtok o 18:00.

Vladimir Černák 
Trener HBK Vrakuňa juniors
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Aj tento školský rok sme organizovali v júli 
a to od 1.7. do 16.7.2021, 2 turnusy letnej 
prázdninovej činnosti pre deti ŠKD a žia-
kov I. stupňa. Prihlásilo sa 38 detí na I. tur-
nus a 30 detí na II. turnus. Deti boli rozde-
lené na 2 skupiny v obidvoch turnusoch.
Do budovy školy prichádzali ráno od 7.30 
do 8.00 a odchádzali domov od 15.00 do 
16.00. Pri deťoch sa vystriedalo 10 vycho-
vávateľov, ktorí im robili program s rôzny-

mi aktivitami. Deti mali zabezpečený obed 
v školskej jedálni.
Navštevovali ihriská v okolí školy, chodili 
do vrakuňského lesíka. V budove školy 
počas horúčav robili rôzne aktivity, napr. 
vyrábali si náramky z koráliek, papierové 
vejáre, pracovali s korálkami, kreslili a vy-
farbovali omaľovanky. Zahrali sa na indiá-
nov a vyrobili si indiánske čelenky. Stava-
li si z lega, a hrali sa rôzne spoločenské 

hry. Využívali školský areál, hlavne malý 

školský dvor, kde je viac stromov a chlád-

ku počas horúčav. Chlapci hrali väčšinou 

futbal a dievčatá kreslili na tabuľu a na 

chodník. Počas letnej činnosti využívali aj 

obidve telocvične, kde si zacvičili s fit lop-

tami a hrali sa rôzne pohybové hry a na-

háňačky.

Pomohli sme tak rodičom aspoň 2 týždne 

bez starostí, kam s deťmi.
Ľubica Klčová

Vedúca ŠKD ZŠ Rajčianska 

Ahojte všetci prázdninujúci kama-
ráti. Posielame Vám letný pozdrav 
z tábora v našej škole. 
Viac ako dva týždne sme, dvadsať 
detí prvého stupňa a päť vychováva-
teliek, prežívali dni síce v škole, ale 
trochu inak ako sme zvyknutí počas 
roka. Učebnice sme vymenili za hry, 
súťaže a rôzne kreatívne aktivity.
Začali sme táborovou miniolym-
piádou, na ktorú sme sa svedomi-
to pripravili. Najskôr sme vyrobili 
plagát a potom sme si merali sily 
v behu, skokoch, preskoku švihad-
la, akrobacii s loptou a lukostreľbe. 
Víťazmi boli všetci zúčastnení. 
Pobyt v lesoparku bol tiež zaujíma-
vý. Okrem toho, že sme sa vyšantili 
na šmykľavke, preliezkach a lanov-
ke, všetci odvážne vystúpili aj na 
vyhliadkovú vežu. Prostredníctvom 
náučných tabúľ sme sa dozvedeli 
veľa zaujímavosti o rastlinách a ži-
vočíchoch žijúcich v blízkosti našej 

školy. Na záver nás čakalo prekvapenie v podobe osviežujúcej 
zmrzliny. 
Poobede sme oddychovali pri výrobe ozdobných predmetov 
z papiera, korálok a kamienkov. Na záver pobytu sme dostali 
tričká, ktoré sme si dotvorili podľa fantázie – čo tričko, to ori-
ginál.
Počas celého pobytu nám prialo počasie, slniečko pálilo na ma-
ximum. Možno nám trochu chýbal bazén, ale pani vychováva-
teľky to vyriešili – sprcha studenej vody z hadice bola supééér.
Prázdniny sú ešte v plnom prúde a my vám všetkým želáme, aby 
ste si ich užili v zdraví, spoznávali nové miesta, nových kamará-
tov a mali množstvo krásnych zážitkov.
Za všetky deti a vychovávateľky,

Jana Vetrecinová
ZŠ Žitavská

Prázdninový pozdrav Prázdninový pozdrav 
zo Žitavskejzo Žitavskej

Let ná prázdninová č innosť  ŠKD Let ná prázdninová č innosť  ŠKD 

každá škola koncom mesiaca jún bilancuje, hodnotí, ukončuje 
uplynulý školský rok a lúči sa so svojimi absolventami. Aj v Ma-
terskej škole Kríková zazvonil naposledy pomyselný zvonček, 
nielen pre budúcich malých školákov, ale aj pre dve kolegyne, 
ktoré v nej pôsobili od jej založenia, od roku 1992, a to pre p. 
Alenu Labdafskú a p. Oľgu Vančíkovú. Veľa rokov zo svojho živo-
ta zasvätili deťom, ktoré okrem výchovy a porozumenia potre-
bovali nehu a materinskú lásku. V Materskej škole Kríková im 
vytvárali a nahrádzali druhý domov plných 29 rokov. A tak vznik-
la skupina kreatívnych učiteliek, ktoré zorganizovali slávnostnú 
rozlúčku, počas ktorej zazneli ďakovný príhovor, básničky, deko-
rovanie do stavu - dôchodkyňa. Aj prísaha budúcich dôchodkýň, 
zápis do školskej kroniky, ako aj častuška a záverečný tanec 

boli súčasťou slávnosti. Nechý-
bali ani dojatie a slzy. Veľká vďa-
ka patrí organizačnému tímu. 
Milá Alenka a Olinka, prajem 
Vám pevné zdravie a veľa slneč-
ných a pekných, požehnaných 
dní v dôchodku. Želám veľa zdra-
via, šťastia a spokojnosti, nech 
čas prežitý v školstve bude pre 
Vás spomienkou a dobrou skúse-
nosťou na celý život. 
Ďakujem, bolo mi cťou s Vami 
spolupracovať. 

Miroslava Koprdová
MŠ Kríková

A je tu koniec ...........A je tu koniec ...........
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V našej škole sa neustále niečo mení. 
Stále niečo obnovujeme, vymýšľa-
me, „projektujeme“ a prezentujeme. 
Otvárame dvere všetkým vám, ktorí 
svojou priazňou stojíte pri nás.  Pre-
to vznikli aj obľúbené Vianočné trhy, 
Veľkonočné tradície, Jarné a jesenné 
tvorivé dielne, na  ktorých sa zúčast-
ňuje čoraz viac rodičov a priateľov na-
šej školy. Preto sme s radosťou a vďa-
kou prijali pomoc vo forme daru od 

občianskeho združenia Alžbetínske 
naivné divadlo. Chceli by sme sa tou-
to cestou veľmi pekne poďakovať pá-
novi Ing. Františkovi Šatanovi, pred-
sedovi o.z. Alžbetínske naivné divadlo 
a celému občianskemu združeniu za 
krásne vecné dary, ktoré našej škole 
bezodplatne darovali. Predmetný dar 
-  stoličky, konferenčné stolíky, kres-
lá i regálové vešiaky využijeme na 
vybavenie priestorov školy  a najmä 

pri usporadúvaní rôznych školských 
podujatí, ktoré, ak to epidemiologická 
situácia dovolí, s radosťou zorganizu-
jeme, a na ktoré ste všetci srdečne 
pozvaní.
Už teraz sa tešíme na september ...

S vďakou 
Mgr. Andrea Macháčová

 riaditeľka školy
ZŠ Železničná 14 

Počas celého roka by sa nikto nemal cítiť sám. A tak žiaci 
zo ZŠ Rajčianska ukázali, koľko lásky je v ich srdciach. Po-
darilo sa nám vyrobiť 132 nádherných pozdravov. Presne 
tak, 132 krásnych pohľadníc s malými darčekmi putovalo 
z našej školy do Domova sociálnych služieb Rozsutec aj 
vďaka našej kamarátke, Emese Ondík, ktorá je kontakt-
nou osobou pre Koľko lásky sa zmestí do krabice od to-
pánok či pohľadnicu. Pohladili sme nimi srdce nejedného 

deduška či babičky a vyčarili úsmev na ich tvári. Dôkazom 
bolo aj ich krásne poďakovanie vo forme nimi vyrobených 
pohľadníc, podložiek zo zažehľovacích korálok a úsmevy 
na fotkách s našimi pohľadnicami.  Vieme, že aj malými 
gestami meníme svet k lepšiemu a to nielen jeden mesiac 
v roku, ale po celý náš život. 
Lásky nikdy nie je dosť a my ju budeme rozdávať ďalej! 

Mgr. Miroslava Vašková
ZŠ Rajčianska

Lásky čas má byť stále!Lásky čas má byť stále!

Po ďa kova n ie  p .  I n g .  Š a t a nov i  z a  u ž i t o č né  d a r yPo ďa kova n ie  p .  I n g .  Š a t a nov i  z a  u ž i t o č né  d a r y
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Letnéé divadielkaa v lesoparku
V Auguste o 17:00
4.8. Buwko a Snívko zachraňujú krajinu 
Perinu
11.8. Pirátov syn 
18.8. O snoch a stratených topánkach
25.8. Slimák Štefan

Zmena programu vyhradená

Kde a kedy


