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Odvoz elektroodpadu vo Vrakuni 
Termín zberu veľkých elektrospotrebičov 
bude vo Vrakuni 22.2.2020 od 8:00 do 
12:00 hodiny. Na stránke zberalektro-
odpadu.sk si môžete objednať odvoz na 
svoju ulicu. Prosíme občanov aby upred-
nostnili zberné miesta elektroodpadu a 
nevyhadzovali odpad na neoznačených 
miestach. 

Riešenie dlhodobo odsta-
vených áut za rok 2019 

V roku 2019 mestská časť evidovala 75 
nahlásených dlhodobo stojatých áut na 
území Vrakune. V niektorých prípadoch 
nebolo možné konať, keďže odstavené 
vozidlá mali EČV a platnú TK a EK. Cez 
portál Odkaz pre starostu bolo nahlase-
ných 25 áut z toho 12 bolo vyriešených. 
Mestská časť zaslala majiteľom 32 vý-
ziev na odstránenie vozidla a na základe 
výzvy si 19 vlastníkov splnilo povinnosť a 
aut odstránilo. Mestská časť spolupracu-
je s Okresným úradom, kde dokopy je v 
riešení 75 žiadostí o odstránenie. 
	 	 	 MÚ	Vrakuňa

Zimná údržba vo Vrakuni
Vážení občania, na webovej stránke www.vra-
kuna.sk v sekcii “údržba komunikácii“ je zverej-
nený Operačný plán zimnej údržby 2019/2020 
a chodníkov o ktoré sa stará mestská časť BA-
-Vrakuňa. Chodníky v inom vlastníctve mestská 
časť neudržuje počas zimných mesiacov. Z eko-
logického dôvodu v blízkosti vodných zdrojov /
promenáda Malý Dunaj/ a lesných porastov /
lesopark/ sa chemicky posyp nemôže použí-
vať. Z dôvodu ochrany životného prostredia 
sa v zimných mesiacoch neudržujú cyklotrasy 
v týchto lokalitách /lesopark, promenáda, pri 
vodných zdrojoch/. 
Preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť v 
týchto lokalitách.      MÚ	Vrakuňa

V novom roku sa poslanci prvý raz stretli na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 28. 1. 2020. 
Rozpočet na rok 2020 sa schválil ešte v decembri 2019. Poslanci na novoročnom zasadaní 
prerokovávali už jeho hlavné stratégie a rozvojové aktivity. Prioritami sú zatepľovanie základ-
ných a materských škôlok, konkrétne zateplenie ZŠ Železničná spojené s rekonštrukciu átria, 
rekonštrukcia tzv. školičky a zateplenie ďalšej steny MŠ Kríková. Nové sociálne zariadenie do-
stanú deti v MŠ Kríková a je plánovaná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre návštevníkov 
a zamestnancov aj na miestnom úrade Šíravská. Ďalej sa schválila obnova komunikácií a chod-
níkov na uliciach Kríková, Železničná, Rajčianska, Čiližská, Toplianska a Žitavská. Na ZŠ Raj-
čianska bude obnovený školský areál v podobe novej bežeckej dráhy a v ZŠ Žitavská pribudne 
nová podlaha v telocvični ZS a nové multifunkčné ihrisko. Mestská časť plánuje aj revitalizovať 
prostredie pred ZŠ Bebravská, rozšírenie pumptracku v lesoparku, vysádzanie nových drevín, 
bezbariérové prahy, rekonštrukciu detských ihrísk a čistotu a bezpečnosť vo Vrakuni.

Ďalej poslanci prerokovali vyhodnotenie projektov, do ktorých sa v roku 2019 mestská časť 
zapojila. Mestská časť bude pokračovať v budovaní malodunajskej cyklotrasy a požiadala o do-
táciu z eurofondov ministerstvo pôdohospodárstva. MČ sa bude uchádzať aj o financie z euro-
fondov na zabezpečenie vodozádržných opatrení pri rekonštrukcii strechy materskej školy na 
Kríkovej. 

V rámci svojho rokovania sa poslanci venovali aj témam pomoci obyvateľom mestskej časti 
v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa a jeho prvom nástupe do školy. 

Martin Kuruc, starosta: „Podstatné je, že intenzívne pokračujeme v zveľaďovaní Vrakune,  
a to vo všetkých smeroch. Som rád, že spolupráca s poslancami je na dobrej úrovni a spoloč-
ne nachádzame správne riešenia.“

Mgr. Robert Greizinger, podpredseda finančnej komisie a člen rady školy ZŠ Železničná: 
„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo v rozpočte schváliť aj zateplenie ZŠ Železničná, 
keďže je to posledná základná škola bez zateplenia.“

Ing. Tomáš Galo, člen finančnej komisie a predseda dozornej rady Spokojné bývanie, s. r. o.: 
,,Zdravotné stredisko sme v roku 2018 zrekonštruovali a revitalizáciu si zaslúži aj okolie, kde 
často sídlia neprispôsobiví občania. Skultúrnenie a skrášlenie okolia určite pomôže riešiť 
tento problém.“

Andrej Ravasz, člen rady školy a prezident ŠK Vrakuňa: ,,Som športovec, a preto som nes-
mierne rád, že sa nám podaria tento rok zveľadiť aj školské areály ZŠ Žitavská a vo väčšom 
rozsahu ZŠ Rajčianska, keďže naše deti sa potrebujú pohybovo rozvíjať a na to potrebujú aj 
zodpovedajúce podmienky“

	 	 	 	 	 	 	 	 MÚ	Vrakuňa

Výzva
Žiadame vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch na:
Rajeckej ul. číslo domu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 38A, 40
Stavbárskej ul. číslo domu: 2, 4
Bučinovej ul. číslo domu:  6, 8 
Poľnohospodárskej ul. číslo domu: 32, 
34, 34A, 36,
ktorí si doteraz nepožiadali o odkúpenie 
spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch 
pod bytovým domom, že majú možnosť 
požiadať o jeho odkúpenie v roku 2020 
ešte za zvýhodnených podmienok.
Tlačivo žiadosti je možné získať na 
www.vrakuna.sk /tlačivá na stiah-
nutie, odbor PSM, žiadosť o prevod 
podielu na pozemku k bytu/, alebo  
v podateľni MiÚ na Šíravskej 7 v Bratislave. 

Aktuálne

Milí Vrakunčania,
asi ako posledný si dovolím zaželať vám len to najlepšie v roku 2020, veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti, nech to je úspešný rok. A keďže nerád hovorím do vetra, tak 
si vás aj rovno dovolím informovať, čím som svojou troškou prispel aj ja, aby sa 
nám všetkým o kúsok lepšie spolunažívalo. Tak poďme na to. 

V blízkej budúcnosti budeme realizovať množstvo aktivít. Dovolím si vybrať tie, 
ktoré sú vo finálnej fáze príprav: zateplenie Základnej školy na Železničnej, kom-
plexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v našich materských škôlkach, taktiež 
bojujeme o grant z ministerstva životného prostredia, ktorý nám umožní vybudo-
vať prvú zelenú strechu, finišujeme s prípravou podkladov na dokončenie cyk-
lotrasy pri malom Dunaji.

Zima nám dáva priestor na dokonalú prípravu všetkých podkladov. Je to podobné 
ako pri športovcoch. Každý, kto „robí“ šport, vie, že zima je trošku za trest. Tým-
to sa samozrejme miestoprísažne ospravedlňujem Petre Vlhovej. V jej prípade je 
zima úplne za odmenu a ja ako jej fanúšik viem, o čom hovorím. Petra, ste úžasná 
a ja som veľmi hrdý na to, ako vám to ide! 

Ale naspäť z Olympu . Zimná príprava je pre športovcov kľúčová a nikto ju nemá veľmi rád. Určite si viete samého seba predstaviť, ako 
dávate gól do siete Barcelony. Ale aby ste ho mohli dať, tak okrem obrovského talentu budete potrebovať aj dobrú „fyzičku“. A na to je 
zima ako stvorená. Koľko úsilia vynaložíte na zimnú prípravu, čo vás zrejme až tak nebaví, o toľko viac síl budete mat v lete. Už to niekto 
múdry predo mnou zhrnul do krátkej vety: Keď sa vás zima opýta, čo ste robili v lete...

A toto máme my starostovia spoločné so športovcami. Dokonalá príprava všetkých projektov je základ. Je to práca, ktorá si pýta nasa-
denie a trpezlivosť. Jej výsledky totiž uvidíte až neskôr. Tiež mi trvalo, kým som si na toto zvykol. Teraz tomu dokonale rozumiem. Celý 
môj tím už tomu rozumie. Vďaka za to. My práve teraz „makáme“, aby napríklad boli v lete vymenené už spomínané sociálne zariadenia. 
„Prečo v lete?“ pýtala sa ma jedna milá pani dôchodkyňa. No v lete preto, aby sme nekomplikovali rodičom život. V lete totiž detičky majú 
prázdniny. 

Je to pomerne veľmi prosté. Dobrá príprava je základnou ingredienciou úspechu. Nezabúdajme však na to, že zima nie je len čas priprav, 
ale musíme zabrať na všetkých frontoch – aj v rámci každodennej údržby. Veľmi pozorne sledujeme prognózy počasia. Poviem príklad. 
Vieme, že v noci má trošku snežiť, očakáva sa asi centimeter snehu. Na druhý deň je prognóza na úrovni plus sedem stupňov Tu sa nám 
oplatí byť rozvážni a počkať so solením komunikácií a chodníkov. Všetci chalani nemusia byť v službe, ale môžu byť doma s rodinami 
s telefónom pri sebe. Keď sa čokoľvek nepredvídane začne diať, do polhodinky sú v teréne. 

Ale – soliť, či nesoliť? To je otázka! Každý úkon niečo stojí. Hneď bežia osobohodiny a spotrebúva sa materiál. Na druhej strane, bezpeč-
nosť nás všetkých je prvoradá. Ale zas tu máme ľudí, ktorí tvrdia, že soľ je to najhoršie, čo môžeme prírode urobiť. Viete, nič nie je čisto 
biele, alebo čisto čierne. Život je taký. Veci sú, akokoľvek to hnusne znie, väčšinou šedé. Decká majú výhodu, že v sladkej nevedomosti 
môžu veriť v absolútne dobro či zlo, alebo aspoň na legitímny súboj týchto dvoch svetov. My toto privilégium vekom strácame. Len taká 
banalita ako solenie a neexistuje ten „správny“ názor. Aby som dodal aspoň jednu konštantu v tomto príbehu, tak chodníkov mame 72 
kilometrov. Nie je to preklep. 72 krát 1 000 metrov chodníkov. 

Niektoré privilégia vekom strácame a niektoré naopak získavame. Pre mňa je možnosť slobodne si vybrať môjho zástupcu vo veľkej 
politike obrovským privilégiom. Napriek všetkým tým nekonečným sklamaniam, napriek opakovaným voľbám menšieho zla napriek...

Však to dôverne poznáte susedia. Prosím choďte voliť. Nikdy som nezneužil svoju pozíciu na ovplyvňovanie vášho rozhodnutia a ani tieto 
voľby to nebude iné. Voľte najlepšie, ako viete, tí hore ovplyvňujú život každého z nás. Každý hlas sa počíta. Aj ten VÁŠ! 

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ —  Tomáš Garrigue Masaryk 
prvý československý prezident 1850 - 1937

Príhovor starostu

Váš Martin

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru
Ružinov Vrakuňa

Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 02/452 596 07

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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Prebehlo výberové konanie a od 8.3.2020 
je novou riaditeľkou Mgr. Heľga Kováčová. 
Ďakujeme bývalej riaditeľke RNDr. Jane 
Weisovej za dlhoročnú prácu riaditeľky 
školy. Bližšie informácie a rozhovor s no-
vou riaditeľkou nájdete v ďalšom čísle Vra-
kunských novín.  	 	 	
	 	 	 MÚ	Vrakuňa

Nové vedenie na ZŠ Žitavská

Z miestneho zastupiteľstva

Darujte 2%
Podporte Vašimi 2% z daní zariadenia, školy, 
občianske zduženia vo Vrakuni. Bližšie infor-
mácie o zariadeniach sa dočítate na našej 
webovej stránke.
  MÚ	Vrakuňa

Mestská časť spustila novú možnosť nahlásiť 
„opustené“ vozidlo alebo vrak. To znamená, 
že ak je pred vaším domom či v jeho blízkosti 
dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne 
vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho 
majiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti 
ustanovené § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V tomto prípade, môžete túto udalosť 
nahlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosíme 
vás, do mailu uveďte typ auta a presné miesto, 
kde sa automobil nachádza. Môžete priložiť aj 
fotografiu.  MÚ	Vrakuňa

Nahláste „opustené auto“ 
alebo vrak

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa oznamuje 
dôchodcom, ktorí sú poberateľmi dôchodkov 
z cudziny, že Potvrdenie o žití do krajín Európ-
skej únie vystavujú pracovníčky matričného 
úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Oznam

 MÚ	Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
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Druhý	februárový	víkend	
sa		v	našej	Vrakuni	ple-
salo	v	Parížskom	štýle.	
Vrakunský	ples	je	kaž-
doročne	zameraný	na	
30.roky,	s	tým,	že	tento-
krát	sa	návštevníci	pre-
niesli	do	francúzskeho	
Paríža.	Nechýbala	dob-
rá	hudba,	eiffelovka	a	
skvelá	nálada.	

,,Náš	 ples	 je	 tématicky	 vždy	 vý-
nimočný.	 A	 ja	 som	 rád,	 že	 si	 našiel	
svojich	fanúšikov.	Ľudia	sa	zabávajú	
a	to	je	hlavné.	Každý	rok	sa	snažíme	
byť	 lepším	 hostiteľom	 a	 myslím,	 že	
aj	tentokrát	sa	nám	to	podarilo.“	Po-
vedal Martin Kuruc. 

Vrcholom večera bolo vystúpenie 
Bratislava Hot Serenaders a Legen-
dárne duety zaspieval M.Domonkoš a 
Natália Koššová. Svojou prítomnosťou 
nás poctil aj predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Juraj Droba, 
ktorý si odbehol z Prešporského bálu. 
Tanečný parket praskal vo švíkoch. 
Hostia si užili skvelú hudbu, chutné 

Vrakunský ples 
na Parížsky spôsob 
mal úspech

O skvelý začiatok plesu sa postaral 
Michal Domonkoš a Natália Koššová. 
Svojou úvodnou scénou z opery Fan-
tóm opery sa návštevníci preniesli do 
starého francúzskeho divadla. Po tom-
to zážitku, kedy sa zdvihol luster nad 
pódiom a Bratislava Hot Serenaders 
zahrali úvodnú skladbu dostal slovo 
starosta Martin Kuruc. Privítal všet-
kých prítomných a následne odovzdal 
cenu In Memoriam pre zosnulého Šte-
fana Ondeka, ktorý bol významným 
vrakunčanom. Cenu prevzala jeho 
manželka a dcéra. 

občerstvenie a na pamiatku sa mohli 
odfotiť pri fotostene. Po polnoci nechý-
bala tombola s atraktívnymi cenami.

V spolupráci s farským plesovým 
výborom to bol už 22. ročník Vrakun-
ského plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa podielali na organizácii tejto skve-
lej akcie. Osobitné poďakovanie patrí 
všetkým sponzorom, ktorí nám po-
mohli. 

Ďakujeme! 
	 	 	 HDvorská	
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AktuálneAktuálne

Zelené témy sa stále viac dostávajú 
do povedomia ľudí. Úprimne nás to teší, 
pretože sú veľmi dôležitou súčasťou živo-
ta v mestskom prostredí. V rámci starost-
livosti o zeleň vykonávame sériu opatrení 
týkajúcich sa drevín na území Vrakune, 
ktoré sú lokalizované na pozemkoch v na-
šom vlastníctve/v našej správe. O dreviny 
je potrebné sa starať zodpovedne, a to 
nie len po stránke odbornej, ale aj legis-
latívnej. Je nevyhnutné dodržiavať zákon, 
predpisy a normy pri ošetrovaní a udr-
žiavaní stromovej vegetácie, ak chceme 
dosiahnuť ich zdravý a trvácny stav. Uve-
domujeme si, že k niektorým drevinám ur-
čeným na výrub si občania časom vytvo-
ria vzťah, našou úlohou je však vykonávať 
starostlivosť odborne, metodicky správne 
a systematicky. 

Obnova zelene v podobe náhradnej 
výsadby je plánovanou činnosťou, veľké 
výsadby nie je vhodné realizovať na jar. 
Rozumieme, že občanom sa pohľad na 
pne po výruboch nepáči, to ani nám, ale 
pred každou novou výsadbou je dôležité 
pripraviť stanovišťa pre novovysadené 
dreviny čo najefektívnejšie. Z tohto dôvo-
du tento rok pristúpime k odstraňovaniu 
koreňovej sústavy a pňov po výruboch. 

Postupne navrhujeme druhy stromov na 
jednotlivé pozemky tak, aby sme dodržali 
vhodnosť výberu v kombinácií s dodrža-
ním bezpečnosti v rámci rozmiestnenia 
inžinierskych sietí. Choré a ohrozujúce 
stromy z dôvodu bezpečnosti odstraňuje-
me v čo najkratšom časom úseku. Veľkým 
problémom je rozšírenie inváznych drevín 
na celom území Bratislavy, mestskú časť 
Vrakuňa nevynímajúc. 

Viažu	sa	na	ne	ustanovenia	zákona	č.	
150/2019	Z.	z.	o	prevencii	a	manažmen-
te	 introdukcie	 a	 šírenia	 inváznych	 ne-
pôvodných	 druhov	 a	 zmene	 a	 doplnení	
niektorých	zákonov.	Je	zakázané	ich	dr-
žať,	prepravovať,	dovážať,	pestovať,	roz-
množovať,	obchodovať	s	nimi.	Vlastník,	
správca,	 užívateľ	 pozemku	 je	 povinný	
sa	starať	o	pozemok	tak,	aby	nedochá-
dzalo	k	rozšíreniu	týchto	druhov	na	jeho	
pozemku	a	v	prípade	výskytu	inváznych	
druhov	je	povinný	ich	odstraňovať.

K odstraňovaniu inváznych drevín pri-
stupujeme citlivo, nakoľko sa ich v rámci 
Bratislavy nachádza veľké množstvo, sta-
vy musíme postupne eliminovať. V našej 
krajine sa nekontrolovateľne šíria, menia 
druhové zloženie našich prirodzených spo-
ločenstiev a ekologické väzby. Spôsobujú 

radikálne zmeny v početnosti druhov a vy-
mieranie zraniteľných druhov. Konkrétny 
príklad predstavovali aj javorovce jaseňo-
listé ((Negundo aceroides) na Poľnohospo-
dárskej ulici, ktoré bránili v prirodzenom 
rozvoji susediacej lipe a javoru, rástli na 
nevhodnom mieste v rámci inžinierskych 
sietí a išlo o jedince samičieho pohlavia, 
čo nám neumožňovalo ich naďalej pone-
chať. V rámci danej parcely však vysadíme 
nové, hodnotné a rýchlorastúce dreviny. 

Mnohí ste si určite všimli, že postup-
ne revitalizujeme aj náš Lesopark. Nevy-
hnutný výrub vykonávame veľmi opatrne, 
odstraňovať sa budú len dreviny, ktoré sú 
na základe fytopatologického posudku 
označené ako suché a odumreté. Samo-
zrejme aj naďalej budeme vysádzať nové 
dlhotrvácne a perspektívne dreviny. Veľmi 
nám záleží na zdravom zelenom prostre-
dí, preto Vám postupne budeme prinášať 
viac podobných tém. V prípade otázok nás 
môžete kontaktovať na Referáte životné-
ho prostredia, verejnoprospešných slu-
žieb a odpadového hospodárstva.  

Referát životného prostredia, verejno-
prospešných služieb a odpadového hos-
podárstva 

Starostlivosť o dreviny v našej mestskej časti
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LAMPY S HLÁSIČOM POLOHY 
Filip napísal: Nemohli by sa namontovať 
lampy s GSM hlásičom, nakoľko som si 
všimol, že sa tieto lampy kradnú. Predíde-
me tak ďalšej krádeži.

Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za tip. Mestská časť 
momentálne čaká na objednané lampy, 
ktoré chce inštalovať na jar. Preverujeme 
možnosť ako v budúcnosti zabrániť kráde-
ži a jedna z možností je aj GSM hlásič. 

ZDIEĽANÉ ELEKTROMOBILY 
Majka napísala: Bolo by dobré keby 
mestská časť zakúpila elektromobil, ktorý 
by si mohli občania požičiavať a využívať 
ho komunitne. Najlepšie ráno do práce  
a večer z práce. Elektromobil by sa poži-
čiaval občanom, ktorí ho potrebujú. Znížili 
by sa tak emisie a bolo by voľných mnoho 
viac parkovacích miest. 
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej,  
vedúcej referátu regionálneho rozvoja  
a dopravy:  

Mestská časť nemá finančné prostriedky 
na nákup takto využívaných elektromo-
bilov. Je to zaujímavá vízia do budúcna. 
Mestská časť plánuje pridať do aplikácie 
Vrakuňa funkciu „Zdieľanie	automobilu“, 
ktorá bude fungovať na podobnom princí-
pe ako píšete.  

ZBERNÝ DVOR 
Milan napísal: Došiel som 17:50 na zber-
ný dvor a už bol zatvorený. Predtým som 
si vygooglil dokedy je zberný dvor otvore-
ný. Nahnevaný som tie smetí nechal na 
ulici. Nebudem si predsa brať dovolenku 
kvôli vývozu smetí. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Je mi 
ľúto, ale na našej webovej stránke sú 
otváracie hodiny zberného dvora uvede-
né do 16.00 hod. Otváracia doba je upra-
vená z dôvodu zimného obdobia, kedy je 
tma po 16-tej hodine. Zberný dvor je otvo-
rený aj v sobotu a v letných mesiacoch 
do 18:00 hodiny. Ak ste to tam nechal, 
máme kamerový systém, ktorý Vás určite 
zaznamenal. 

ŠPINAVÁ LEKNOVÁ 
Dušan napísal: Dobrý deň. Potrebujem 
radu a možno aj pomoc! Už zasa dnes 
začala BVS s vývozom pevného odpadu 
a autá, okrem toho, že jazdia ako blázni, 
znečistili celú Leknovú, most a česť kru-
háča. BVS tvrdí, že to nie je ich problém, 
že to je súkromná firma. Ani vám by sa asi 
nepáčilo, keby vám každé ráno 5.30 pre-
hrmel nákladiak s búchajúcim kontajne-
rom, aby iné nákladiaky rozsievali papier 
a plast a pri vývoze odpadu z ČOV, ktorý 
má vysoké číslo odpadu a nákladiaky by 
mali byť minimálne zaplachtované, nieto 
ešte špiniť celé okolie. Čakám na vašu 
radu a pomoc. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Odpad 
bol odstránený. Tento podnet sme riešili 
už počas Vianoc, kedy silný vietor znečistil 
okolie na viacerých miestach. Čo sa týka 
nákladných áut, budeme kontaktovať ria-
diteľa spoločnosti, aby vykonal nápravu. 
Pekný deň 

	 	 	 Hdvorská	

Podnety z internetu

Vyhradené parkovacie miesta v roku 2020
Vyhradené parkovacie miesta v MČ Bratislava-Vrakuňa sa prenajímajú v zmysle „Zásad pre vydávanie povolenia na vyhradenie 
parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“, zverejnených na www.vrakuna.sk, kde uverejňujeme každý rok aj  
zoznam vyhradených parkovacích miest .

Právo prenajať si parkovacie miesto v MČ Bratislava-Vrakuňa má každý vodič vlastniaci motorové vozidlo, samozrejme, s 
trvalým bydliskom vo Vrakuni, alebo so sídlom firmy v našej mestskej časti. Postup pre vydanie parkovacie miesta prebieha 
vždy na základe žiadosti, ktorú musíte písomne podať  a ktorú treba doložiť určitými náležitosťami, ktoré sú súčasťou podania. 
Vyhradené parkovacie miesto musí byť vždy označené dopravným značením, ktoré zabezpečuje MČ-Vrakuňa. 

Dovoľujeme si upozorniť všetkých užívateľov vyhradeného parkovania v MČ Bratislava-Vrakuňa, aby   v zmysle zásad pre vy-
dávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, dodržiavali podmienky vydaných 
povolení pre rok 2020, kde jednou z podmienok, ktoré dávame  do pozornosti je bod 7.: 
Podľa bodu 7. povolenia na užívanie vyhradeného parkovania pre rok 2020 je každý užívateľ vyhradeného parkovania povinný:

7.  ...“Užívateľ parkovacieho miesta je povinný zabezpečiť jeho zimnú a letnú údržbu, zodpovedá za čistotu  vyhradeného 
parkovacieho  miesta a jeho bezprostredného okolia. Nečistoty z vozidla sa nesmú vyhadzovať na vozovku alebo iné 
okolité priestranstvo“...

Ostatné nevyhradené parkovacie miesta bude mestská časť čistiť v mesiaci marec. Mestská časť bude postupne oznamovať 
kedy a kde prebehne čistenie. Preto prosíme vodičov, aby oznamy rešpektovali a v určených dňoch čistenia neparkovali na da-
ných miestach. Ďakujeme. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MÚ	Vrakuňa

Miestna knižnica Vrakuňa  
v roku 2019
Miestna knižnica  Vrakuňa má už vyše 25 ročnú históriu 
a svojich skalných i nových čitateľov, ktorí si k nám na 
Topliansku č. 5 našli cestu. 
Naša knižnica má vo svojom fonde vyše 33 tisíc zväzkov kníh 
nielen beletristického zamerania, ale aj náučnú literatúru pre 
dospelých,  deti a mládež a viacero titulov periodík. Aktívnych 
čitateľov bolo v minulom roku 835  (z toho prvýkrát zaregis-
trovaných bolo 236), čo je nárast oproti minulému roku. Do 
knižnice prišli naši čitatelia  vyše 10 tisíckrát a spolu si vypo-
žičali viac ako 28 tisíc titulov kníh a periodickej tlače.  
V minulom roku do knižnice pribudlo 1 635 knižničných jed-
notiek, z toho 1530 darom (za čo sme našim čitateľom vďač-
ní) a zvyšok kúpou. Knižnica v roku 2019 minula na nákup 
periodík a kníh 1692 eur. 
Od augusta je novou službou pre čitateľov využívanie biblio-
boxu, ktorý je umiestnený pri vchode do objektu knižnice. Vy-
užívajú ho tí, ktorí nestíhajú prísť do knižnice v riadnych výpo-
žičných hodinách. Knihy vložia do biblioboxu a v nasledujúci 
pracovný deň sú výpožičky z ich čitateľského konta odpísané. 
Takto sa vyhnú prípadným upomienkam. 
V nemalej miere sa využíva aj knižná búdka na pešej zóne. 
Pravidelne sa dopĺňa a umožňuje aj samotným Vrakunčanom 
do nej prispieť svojimi darmi-knihami, ktoré by už v ich do-
mácnosti nemali uplatnenie.
V minulom roku sme sa zúčastnili hlasovania Občianskeho 
rozpočtu s projektom Revitalizácia detského kútika v Miest-
nej knižnici Vrakuňa. Za náš projekt hlasovalo 389 Vrakunča-
nov, za čo im touto cestou ďakujeme. 
V knižnici sa okrem bežnej akvizičnej, katalogizačnej a výpo-
žičnej agendy konajú aj akcie pre žiakov materských a zák-
ladných škôl. 
	 	 	 					A.	Stanová,	Knižnica	Vrakuňa

Novoročný pozdrav z Detského 
fondu Slovenskej republiky
Ešte chvíľu potrvá, kým si zvykneme pri písaní dátumu zmeniť 
číslo roku 2019 na 2020. 
Každý z nás robí a reaguje na zmeny inak. Niekto si dáva novo-
ročné predsavzatia, iný ju robia vtedy, keď je na ňu pripravení. 
V našej práci to nie je inak. Takmer každý deň vnímame ako vy-
stupujeme z našej komfortnej zóny a robíme veci inak ako sme 
naučení. Taktiež to vidíme aj na deťoch, mládeži a na ich rodi-
čoch, s ktorými v rámci projektu Mixklub pracujeme. Často krát 
im ukazujeme a hovoríme, že veci sa dajú robiť aj inak ako to oni 
poznajú. A ako to máte so zmenami vy?
Po načerpaní síl sme začali s prácou po Troch kráľoch. Začiatky 
roka sú pre nás veľmi dôležité. Pracujeme na uzavretí predchá-
dzajúcich projektov. Taktiež plánujeme ako bude náš rok vyzerať, 
aké zmeny budeme realizovať, v čom sa chceme posunúť a zlep-
šiť. Tento rok pokračujeme s troma hlavnými projektmi Detského 
fondu a to Mixklub, Konto Bariéry a Zdravé vzťahy. V každom z 
nich pracujeme s ľuďmi z iných oblastí no zameriavame sa na 
to isté. Pomoc, podporu a zmenu. Viac sa o týchto projektoch  
dozviete na našej webovej stránke www.dfsr.sk. 
Veríme, že naše plány zrealizujeme a ciele, ktoré si stanovíme 
budeme uskutočňovať. Máme nádej, že rok 2020 bude lepší, ako 
ten predchádzajúci.

PS: Všetkým čitateľom prajeme v novom roku veľa zdravia, šťas-
tia lásky, bezpečia a síl do napĺňania a realizovania cieľov, ktoré 
budú viesť k zmenám. 

	 	 	 	 			Mgr.	Lukáš	Štellár
	 	 	 					Detský	fond	Slovenskej	republiky
 
Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku: https://www.facebook.com/dfsr.sk/
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AktuálneAktuálne
Rozhovor  
s Kamilou Magálovou 

Pani	 Magálová	 spolu	 s	 vašou	 nevestou	 Zuzkou,	
spoluorganizujete	už	druhý	ročník	Veľkej	koláčovej	sú-
ťaže.	Poviete	nám	ako	vznikol	tento	nápad?	

Ako iste viete som vášnivý milovník dobrého jedla, 
milujem piecť a variť. Je to pre mňa terapia a skvelo sa 
pritom zrelaxujem. Navyše majú z toho osoh moji najbliž-
sí, takže mi tento koníček schvaľujú:). Dobré jedlo tmelí 
ľudí dokopy a teší ma, že sa opäť viac varí a pečie doma, 
že sa ľudia snažia spomaliť a vychutnať si dobré domáce 
jedlo v rodinnom kruhu. Je veľa žien, ktoré skovstne pečú 
a mnohé z nich začali uvažovať nad tým, že by sa tomuto 
koníčku chceli venovať ako  svojej hlavnej pracovnej čin-
nosti. Potrebujú takpovediac postrčiť, aby si začali viac 
veriť v tom, že naozaj môžu skúsiť šťastie a naplniť takto 
svoj životný sen. Tak sme sa rozhodli zorganizovať súťaž, 
aby mohli svoje umenie verejne odprezentovať, trochu sa 
zviditeľniť a hlavne uveriť, že sú naozaj šikovné a že ich vý-
tvory budú ľuďom chutiť. Vďaka minuloročnej súťaži začali 
4 účastnícky podnikať a dnes sú z nich spokojné majiteľky 
cukrárenských výrobní. Za touto ideou stojí hlavne moja 
nevesta, ktorá sa venuje pomoci ženám aj profesne.

Prezradíte	nám,	ktorý	je	váš	najobľúbenejši	rodin-
ný	recept	na	koláč?

Uuuufff, ťažká otázka….ale za tie roky sa nám osved-
čili dva recepty, ktoré robím opakovane a ktoré vždy zož-
nú úspech. Slávnostejší recept je ten na tortu s názvom 
Tajomstvo fary- orechový korpus, maliny,a šľahačka…bez 
chémie a stužovačov samozrejme…a ten na bežnejšie prí-
ležitosti je tvarohový koláč Olinka, takmer bez múky, na 4 
tvarohy idú len 4 lyžice krupice, vajíčka, maslo a ovocie.… 
Oba recepty sú uvedené v mojej prvej kuchárskej knihe, 
teraz pred Vianocami mi uz vyšla 7.kuchárka v poradí.

Na	čo	sa	môžu	diváci	a	súťažiaci	na	súťaži	tešit?	
Okrem ochutnávky koláčov a zákuskov od výmyslu 

sveta bude na súťaži aj kultúrny program o ktorý sa po-
starajú tanečníci z tanečného štúdia Dance Art, speváčka 
šansónov Pavlína Sýkorová a nestarnúca Gizka Oňová.

Tento rok bude na súťaži 14kategórií. Amatérski pe-
kári sa báť nemusia, profesionáli budú súťažiť oddelene, 
takže vítaný je každý, kto sa rozhodne prísť a donesie svoj 
výtvor. Koláčik je treba doniesť už hotový, spolu s lopatkou 
na servírovanie. Tanieriky aj vidličky budú zabezpečené. 
Máme dokonca aj kategóriu junior pre deti do 14 rokov. 

Víťazi získajú výtlačok mojej poslednej kuchárskej 
knihy aj s osobným venovaním. Autorky najzaujímavej-
ších receptov budú mať možnosť účinkovať v relácii Ta-
jomstvo mojej kuchyne, ak sa budú samozrejme chcieť 
podeliť o recept s celým Slovenskom. :)

Zo súťažných kategórií spomeniem napríklad kategó-
riu kváskový chlieb, kváskové drobné pečivo, low carb 
koláče, raw koláče, slané pečivo, kysnuté koláče, drobné 
zákusky, slané pečivo. Tradičné lokálne špeciality a samo-
zrejme torty. 

Ďakujeme mestskej časti Bratislava-Vrakuňa , ktorá 
nám toto podujatie už druhý rok pomohla spoluorganizo-
vať. Za mestskú časť bude hodnotiť koláčiky vedúca od-
boru  p.Galajdová a miestny poslanec Róbert Greizinger . 

Súťažiaci by sa mali prihlásiť najneskôr do 20.feb-
ruára na email: miroslava.galajdova@vrakuna.sk alebo 
zmagalova@gmail.com, alebo cez FB stránku Veľká ko-
láčová suťaž. 

Tešíme sa na vás, o 15.00hod v sobotu  
22. Februára 2020 v spoločenskej sále  

na Poľnohospodárskej ulici 27B v Bratislavskej Vrakuni.

Stredoveký festival Vrakuňa bude mať druhý ročník
V roku 2019 sa uskutočnil prvý ročník 

festivalu, ktorý navštívilo množstvo ľudí. 
Chcete aj v tomto roku zorganizovať rov-
naký festival?

Po minuloročnom úspechu sme sa roz-
hodli spolu so Skupinou historického šermu 
SIC a Klubom vojenskej histórie Teokratos 
znovu zorganizovať historický festival Vra-
kuňa. Odhadom nás pred rokom navštívilo 
približne 4000 divákov a vystúpilo na ňom 
viac ako 100 bojujúcich šermiarov zo 6 
krajín, ktorý bojovali v rytierskom turnaji a 
stvárnení bitky o Vrakuňu. Okrem nich ste 
mohli vidieť ukážky dobovej hudby a tan-
cov, bábkoveho divadla, žongléra, kronikára 

alebo množstvo historických táborov aj s 
kuchyňou. 

Prečo práve vo vrakunskom lesopar-
ku?

Sme veľmi radi, že máme priestor zrov-
na u nás doma, vo Vrakuni, nakoľko väčšina 
z nás v združení žije práve tu. Považujeme 
za dôležité nie len približovať históriu našich 
predkov, ale takisto nás teší aj tvoriť pod-
ujatie pre našich susedov – Vrakunčanov, 
ktoré si môžu vychutnať. Na toto podujatie, 
ktoré organizujeme ako našu voľnočasovú, 
dobrovoľnú aktivitu sa snažíme zohnať zdro-
je kde je to len možné. Ďakujeme vedeniu 
mestskej časti, bez ktorej by to nešlo.

Je náročné zorganizovať takéto podu-
jatie?

Chceme Vám priniesť ešte lepší a kvalit-
nejší zážitok a preto sa uchádzame aj o pod-
poru v rámci Občianskeho rozpočtu v ka-
tegórií kultúra. Budeme veľmi radi, ak sme 
Vás presvedčili a odovzdáte nám svoj hlas. 
Ešte radšej budeme, ak si 6. Júna nájdete 
čas a prídete s celou rodinou do lesoparku.

 Ďakujeme!
Róbert Martin Hudec

Organizátor stredovekého festivalu Vrakuňa
Člen komisie pre kultúru,  

školstvo, šport a sociálne veci

Podujatie malo naozaj veľký úspech. Preto 
sme sa opýtali na názor ľudí, ktorí stáli pri 
vzniku stredovekých slávnosti v roku 2019.
Starosta	MČ	Bratislava-Vrakuňa	Martin	Ku-
ruc:	,,Stredoveký festival v lesoparku rozšíruje 
možnosti kultúrneho vyžitia vo Vrakuni a veľmi 
sa teším na tento ročník, ktorý sa mimocho-
dom koná v deň mojich narodenín☺”

Zástupkyňa	 starostu	 Ing.	 Zuzana	 Schwar-
tzová:	 ,,Ako poslankyňa Bratislavského sa-
mosprávneho kraja som pomohla pri organi-
zovaní podujatia a aj v budúcnosti ho chcem 
určite podporiť. Stredoveké slávnosti som si 
veľmi užila a v kostýme bylinkárky som sa aj 
ja nachvíľu ocitla v stredoveku. Bolo to veľmi 
príjemné.“ 

Poslanec	 MČ	 BA-Vrakuňa	 Ing.	 Tomáš	 Galo: 
,,Ako člen finančnej komisie som danú akciu 
podporil a aj ďalší poslanci pozitívne vnímajú 
rozšírenie kultúrnej oblasti v našej Vrakuni.” 

Poslankyňa	MČ	Vrakuňa	a	Predsedníčka	ko-
misie	cestovného	ruchu	na	Magistráte	hlav-
ného	mesta	Ing.	Soňa	Svoreňová: ,,Čokoľvek 
prispeje v rozvoji cestovného ruchu je super. 
Účastníci podujatia prišli aj z mimo Sloven-
ska, čo prilákalo mnonžstvo navštevníkov do 
lesoparku.”

Príprava trvá 35 min.
Potrebujeme:
• 4 veľké banány (zrelé, až 
prezreté)
• 3 vajcia
• 20 dag práškového cukru
• 10 dag hladkej múky
• 10 dag mletých orechov
• 10 dag masla
• 1 KL strúhanej citrónovej kôry
• 1 vanilkový cukor
• 1 prášok do pečiva
• 1/2 KL sódy-bikarbóny
Postup: Vajcia rozšľaháme s práškovým cukrom; pridáme múku, roztopené mas-
lo, orechy, roztlačené banány, prášok do pečiva, vanilkový cukor, sódu-bikarbónu 
a citrónovú kôru.
Všetko premiešame a vlejeme do väčšej vymastenej tortovej formy.
Prvých 15 min pečieme pri 150°C, ďalších 30 min pri 180°C - dvierka rúry neo-
tvárame!
Hotovú tortu polejeme čokoládovou polevou a vyzdobíme podľa vlastnej fantá-
zie.																									 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Vaša	Gizka

BANÁNOVÁ	TORTA VARÍME 
S GIZKOU
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Senior svetSenior svet 

Aj tento rok mestská časť v spolupráci 
s Rímskokatolíckou farnosťou Vraku-
ňa zorganizovali „Sakrálny Adventný 
koncert“ vo Farskom kostole Mena 
Panny Márie vo Vrakuni.
Po sviatočnej omši vystúpili pred ve-
riacich Chrámový zbor Madony Žitné-
ho ostrova a operná speváčka Dária 
Pavlová. Koncert sa niesol v pokojnej 
sviatočnej predvianočnej atmosfére, 
odzneli na ňom známe i menej známe  
hudobné diela v podaní opernej speváč-
ky ale i Chrámového zboru čo prítomní 
poslucháči ocenili  búrlivým potleskom. 
Na koniec si všetci spoločne zaspievali 
Tichú noc.		 	 	 	
	 	 	 MÚVrakuňa

Poslednú adventnú 
nedeľu odzneli vo 
Vrakuni Vianočné 
piesne

Každá metropola sa už dlho pred zimou pri-
pravuje, čo zaujímavé ukáže svojim návštev-
níkom. Praha nie je výnimkou. Každoročne 
sem prichádzajú tisícky turistov a priazniv-
cov najmä vianočných trhov. Návšteva hlav-
ného mesta Česka je skvelým zážitkom v 
každom ročnom období, jej zákutia, historic-
ké objekty, parky, záhrady či neodmysliteľné 
vianočné trhy. Okúsiť vianočnú atmosféru, 
chuť lahodného punču, pečených gaštanov, 
langošov, trdelníkov, klobásy, či iných dob-
rôt, mohlo aj 52 seniorov mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa v decembri na 2-dňovom 
zájazde v termíne od 03.12. – 04.12.2019. 
Prvý deň sa naši seniori poprechádzali po Sta-
romestkom námestí, Václavskom námestí, 
poniektorí seniori sa metrom povozili po Prahe 
a individuálne si prehliadli Prahu. Večer senio-
rom spríjemnil svojou nečakanou návštevou 
pán starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc, ktorý 
všetkých pozval na večeru na české špeciali-
ty do reštaurácie U Dvou koček, a to „vepřo-
-knedlo-zelo alebo svíčkovou na smetane s 
knedlíkem“.
Na druhý deň absolvovali prehliadku Katedrá-
ly svätého Víta na Pražskom hrade spojenou 
opäť aj s prechádzkou po vianočných trhoch. 
Po celý čas zájazdom seniorov sprevádzali zá-
stupkyňa pána starostu Ing. Zuzana Schwar-
tzová a poslankyňa mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa Ing. Soňa Svoreňová, ktorá zároveň 
spestrila zájazd svojim odborným výkladom o 
histórii Prahy.

Seniori a vianočné trhy v Prahe 

Aj napriek tomu, že sa zájazd uskutočnil v de-
cembri, počasie seniorom prialo, zájazd posky-
tol seniorom načerpať pravú vianočnú atmosfé-
ru, vychutnať si pravé české špeciality, či nákup 
vianočných darčekov a suvenírov. Všetkým zú-
častnením sa zájazd páčil. Vrátili sa spokojní 
s nezabudnuteľnými zážitkami, za čo srdečne 
ďakujú pánovi starostovi JUDr. Ing. Martinovi 
Kurucovi, a tešia sa na ďalšie  výlety a zájazdy, 
ktoré pre nich pripraví aj v tomto roku.
	 	 	 MUVrakuna

Vianoce – čas lásky a pokoja sú už 
za nami. Sú to dni, kedy sa všetko zlé 
mení na dobré, kedy chceme urobiť 
radosť niekomu, na kom nám záleží. 
Nakoniec, to je hlavný zmysel Via-
noc. Tieto dni prežívame ďaleko in-
tenzívnejšie a  emotívnejšie. Sú však 
medzi nami aj ľudia, pre ktorých je 
naopak toto obdobie čímsi, čo nie-
koľkonásobne umocňuje ich pocity 
smútku, bolesti, samoty a sklama-
nia, ktoré si so sebou nesú v srdci. 
Niektorí ľudia nemajú to šťastie byť 
na Vianoce so svojimi najbližšími, so 
svojou rodinou. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa, JUDr. Ing. Martin Kuruc,  sa rozho-
dol týmto ľuďom pomôcť, aspoň čiastoč-
ne ich rozveseliť a spríjemniť im vianočné 
sviatky usporiadať spoločnú večeru s 
názvom Vianočná večera pre osamelých 
občanov. Deň 23.12.2019 spojil niekoľ-
ko desiatok občanov mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa pri štedrej večeri s oblát-
kami, medom, kapustnicou, šalátom a 
rybou. Nechýbali ani vianočné darčeky. 
Programom počas celého večera spre-
vádzala operná speváčka Daria Pavlova. 
Večere sa zúčastnili aj: zástupkyňa sta-
rostu Ing. Zuzana Schwartzová, poslanci: 

Ing. Soňa Svoreňová, Lívia Benedeková, 
PhDr., MPH Eva Samolejová, Ing. Tomáš 
Galo, Mgr. Miroslav Macko. 
Aspoň takýmto spôsobom sa mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa snažila obča-
nom, ktorí nemajú takmer nikoho blízke-
ho alebo od milovanej osoby ich oddeľuje 

veľká diaľka, nahradiť sviatočnú atmo-
sféru a hoci sa tento večer sa nekonal na 
Štedrý deň, určite potešil a pripomenul 
im, že niekto na nich myslí. 

	 	 	 MUVrakuna

Vianočná večera pre osamelých občanov 

Dňa 12.novembra 2019 sa konal už 
12.ročník vedomostnej súťaže Seniori po-
znávajú Európu. Organizátorom súťaže je 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku, Bratislava 2 a koná sa v 
spolupráci so zastúpením Európskej komi-
sie na Slovensku a pod záštitou starostu 
MČ Ružinov Ing. Martina Chrena. 
Súťaž má tri kolá – dve sú o vybraných štá-
toch EÚ a tretia téma je o Slovensku. Tento 

rok to boli štáty Fínsko a Rumunsko a Tre-
ťou témou bol Šport na Slovensku. Súťa-
žiacimi sú členovia všetkých ZO JDS, ktoré 
patria do OO JDS BA2.  Za každú základnú 
organizáciu OO JDS BA2 súťažia 4 členovia. 
Za ZO JDS Bratislava – Vrakuňa súťažili: 
Margita Ziškayová,  RNDr. Jarmila Brezá-
nyová, Irena Geregová a Elena Sušilová.  
Čestnými hosťami boli tento rok – zástupca 
Fínskeho veľvyslanectva v Prahe, pán Rauli 
Kostamo a významný československý špor-
tovec, hokejista Jozef Golonka. Súťaž prišiel 
pozdraviť aj vedúci zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, Ing. Ladislav Miko. 
Po skončení súťaže sa uskutočnila ešte be-
seda s Jozefom Golonkom a bol premietnu-
tý krátky film o jeho športovej kariére.
O súťaži bola vysielaná aj krátka re-
portáž TVR v relácii Ružinovské správy, 
14.11.2019.
Naše členky sa umiestnili na treťom mieste, 
k čomu im z celého srdca gratulujeme.

	 											Anna	Királyov
												Predsedníčka	KO	JDS	Bratislava

S blížiacim sa príchodom najkraj-
ších sviatkov v roku pripravil per-
sonál Denného stacionára na Čier-
novodskej ulici vianočný večierok, 
ktorý sa konal 10. decembra 2019

Pozvanie prijali starosta mestskej časti 
JUDr. Ing. Martin Kuruc, zástupkyňa sta-

rostu  Ing.  Zuzana Schwartzová,  zástup-
covia mestskej časti a rodiny klientov v 
dennom stacionári. O vianočný program 
sa postarali vzácni hostia pani Gizka 
Oňová s manželom  a spevácky súbor 
Susedy. Všetci prítomní si spolu s pani 
Gizkou zaspievali nestarnúce hity, spe-
vácky súbor Susedy zaspieval najkrajšie 

vianočné koledy a na záver  nechýbala 
Tichá noc. Celý večer sa niesol v prí-
jemnej atmosfére, ktorú umocňovala 
krásna výzdoba a bohaté občerstvenie. 
Vyvrcholením večierka bolo odhalenie 
prekvapenia pre klientov a odovzdanie 
darčekov, ktoré si klienti pripravili pre 
svoje rodiny a blízkych. Usmiate tváre, 
slová vďaky, priania krásnych sviatkov 
a príjemný pocit zo spoločne strávených 
chvíľ zostanú dlho v spomienkach všet-
kých zúčastnených.

 
	 	 	 MÚVrakuňa

Členky	ZO	JDS	Bratislava	-	Vrakuňa	reprezentovali	Vrakuňu Vianočný večierok v dennom stacionári.
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HBK Vrakuňa – nový rok
HBK Vrakuňa pokračuje vo 
Všetky tímy HBK Vrakuňa mali 
cez zimné prázdniny voľno. 
Muži o necelý mesiac začnú 
jarnú česť súťaže viac o prípra-

ve a plánoch kapitán mužstva Andrej Ravasz 
– „Momentálne sa hráči pripravujú individu-
álne, nakoľko počasie nám veľmi nepraje. Z 
tohto dôvodu je prestávka i vo Vrakunskej ligy 
a tak nám reálne hrozí, že súťaž začneme bez 
zápasovej praxe. Prvé tri týždne nás čakajú  
dvojkolá, to znamená, že odohráme 6 zápasov 
za 3 týždne. Žiaľ zranil sa nám jeden z kľúčo-
vých hráčov, ktorý bude laborovať minimálne 
2 mesiace. Naopak dobrou správou je, že v 
decembri sa nám podarilo získať novú posilu, 
mladíka z extraligy Jozefa Fabiána, ktorý za 
nás absolvoval aj vianočný turnaj, kde bol naj-
lepším strelcom. Súťaž je zatiaľ rozohratá k 
spokojnosti, po jeseni sme na 3. mieste navy-
še máme 2 zápasy k dobru, takže predsezón-
ny cieľ, byť po základnej časti do 3. miesta 
sa nám zatiaľ darí plniť. Čaká nás však ešte 
dlhá cesta, pevne verím, že po dvoch 4. tých 

miestach tento rok získame pre HBK Vrakuňu 
medajlu.“
Taktiež pokračujú tréningy našich detí. Pokra-
čuje sa v telocvičniach, až do polovice Marca. 
Potom by sme mali opäť pokračovať vonku. V 
telocvični sme sa zamerali najmä na pohybovú 
prípravu detí, čo by malo pomôcť vo všeobec-

nosti deťom, nie iba pri hokejbale.
Aj tento rok nás môžete podporiť poukázaním 
2% z Vašich daní, ako aj v hlasovaní v občian-
skom rozpočte. 
Viac informácií nájdete na webovej stránke 
www.hbkvrakuna.sk, prípadne emailom na 
hbkvrakuna@gmail.com. 

   HBK	Vrakuňa 
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ŠK Vrakuňa - zimná príprava a plány na rok 2020
V zimnej prestávke sa 
naše A – mužstvo svedo-
mito pripravuje na jarnú 
časť sezóny. Tím sa dopl-
nil o ďalších hráčov, tak 

pevne veríme, že naplníme predsezónne ciele 
a podarí sa nám postúpiť do 3. ligy. Mužstvo na 
to isto má predpoklad.
Deti a mládež taktiež trénujú „do plných“, väč-
šinu času v telocvičniach, tiež sa zúčastňujú 
rôznych turnajov a tiež halových líg. V priebehu 
marca sa postupne budú posúvať na ihrisko, 

spravidla dva týždne pred súťažou.
Výkonný výbor na svojom Januárovom stretnutí 
zhrnul plánované rekonštrukcie v tomto roku. V 
minulom roku sa nám podarilo za podpory spon-
zorov a miestneho úradu, rozumne hospodáriť 
a v kombinácií so získanou dotáciou zo SFZ sú 
naplánované rekonštrukčné práce: V prvom rade 
sa domaľuje vstupná brána a tiež konštrukcia 
pod strechou tribún, príde k vytúženej výmene 
okien, ktoré sú na ihrisku od nepamäti, vyme-
nia sa radiátory a vyreguluje sa kúrenie. Podľa 
všetkého bude nutná aj obnova kotolne a máme 

prísľub od nášho starostu a mestského poslanca 
Martina Kuruca, že pán primátor nám pomôže s 
vybudovaním umelého osvetlenia, čo by určite 
veľmi pomohlo v tréningovom procese v prechod-
ných obdobiach – najmä pri zimnom čase. 
Čaká nás mnoho práce, Ďakujeme všetkým za 
podporu. Chceme Vás poprosiť o podporu i v 
tomto roku, opäť bude možné poskytnúť nám 
2% z daní a tiež v občianskom rozpočte podpo-
riť opäť súťaž v kopaní jedenástok.
Viac informácií nájdete na www.skvrakuna.sk
   ŠKVrakuňa 

Šport vo Vrakuni 

Politická reklama 

Politická reklama 



Tradične, ako každý rok, v našej mater-
skej škole začína advent mikulášskym 
programom v kultúrnom dome. 
Pod záštitou pána starostu mestskej časti 
sa oň tentoraz postarali žiaci zo Základnej 
školy Železničná, ktorí sa na veľkolepej 
scéne predstavili dramatizáciou príbehu 
o Zimnej kráľovnej. Sledovali sme dej so 
zatajeným dychom a po rozprávke nás ča-

kalo stretnutie s tým pravým Mikulášom. 
Za pesničku sme sa mohli tešiť z balíčka 
sladkostí. 
Ani zamestnanci neprišli skrátka, milé ko-
legyne si pripravili zábavné i tanečné scén-
ky, do ktorých všetkých zapojili. Sladká 
odmena taktiež nechýbala. Nabrali sme 
energiu na pripravovanie triednych vianoč-
ných besiedok, i tvorivých dielní. Spoločne 
s rodičmi sme si zaspievali Tichú noc, a pri 
svetle vianočného stromčeka zaželali po-
kojné sviatky.
V novom roku Vám prajeme za celý kolek-
tív zdravie, šťastie, lásku blízkych a úspe-
chy vo všetkých oblastiach.

        Mgr. Ivana Ledvényiová 
   MŠ Kríková

Malí Vrakunčania

Politická reklama 
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Malí Vrakunčania
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Vianočný čas u násNa ZŠ Rajčianska odštartoval 3. ročník ŠINTER ligy

V piatok 6.12. sa na Základnej škole Raj-
čianska uskutočnil prvý turnaj ŠINTER ligy 
ročník 2019/2020, ktorý mal prívlastok 
Mikulášsky. Miesto nebolo vôbec náhodné, 
lebo domáci tím, ktorý má od tejto sezóny 
názov Rajčianska Angry Tomatoes vyhral 
koncom júna 2019 Turnaj o Majstra a ako 
víťaz mal právo organizácie úvodných zápo-
lení novej sezóny. Domáce družstvo privíta-
lo tímy Rising Suns zo Železničnej a Apple 
Dragons zo Žitavskej.

Takmer 60 chlapcov a dievčat súťažilo v rôz-
nych disciplínach a na záver hrali basketbal 
v hre traja na troch na jeden kôš. Podujatie 
prišli svojou návštevou podporiť aj Mikuláša 
s čertom, Rado Rančík, 8-násobný najlepší 
basketbalista SR z posledných rokov, ako aj  
starosta MČ Vrakuňa p. Martin Kuruc, ktorý 
všetkých prítomných športovcov a divákov 
potešil výbornou správou o plánovaných in-
vestíciách pre vrakunské ZŠ v roku 2020. 
V búrlivej športovej atmosfére a pomerne 

náročných podmienkach zvládli Šintri a Šin-
terky turnaj na jednotku. Na záver nesmelo 
samozrejme chýbať rozdanie mikulášskych 
darčekov a cien. Reportáž z celej akcie je 
možné pozrieť v archíve TV Bratislava. 
Už 6. februára 2020 bude séria turnajov 
ŠINTER ligy pokračovať na ZŠ Žitavská, ten-
toraz v znamení Valentína.

              organizátori turnaja

V	stredu,		11.	decembra	2019	sme	na	ZŠ	
Žitavská	usporiadali		siedmu		Burzu	hra-
čiek,	kníh	a	suvenírov.
Od polovice novembra nosili dievčatá a chlapci 
zo všetkých tried našej školy množstvo plyšá-
kov, spoločenských hier, stavebníc, autíčok, 
bagrov, sanitiek, bábik, ... množstvo suvenírov 
a upomienkových predmetov. Tento rok deti do-
niesli do burzy najviac kníh a môžeme povedať, 
že bol o ne aj eminentný záujem.

Už siedmy raz žiaci nášho Kolégia Zelenej školy 
a prvý raz aj členovia Žiackej školskej rady pre-
menili školskú jedáleň na bohatý predvianočný 
trh, kde si každý žiak i zamestnanec mohol za 
symbolický dobrovoľný príspevok vybrať to, čo 
sa mu najviac páčilo. 14 žiakov Kolégia Zelenej 
školy a žiackeho parlamentu sa podieľalo na 
príprave a realizácii celej burzy. Podujatie má 
už na našej škole tradíciu a deti sa naň veľmi 
tešia. 

Kolégium Zelenej školy takto získava prostried-
ky, ktoré nám pomáhajú pri realizácii úloh en-
vironmentálneho akčného plánu Zelenej školy. 
Na jar plánujeme v Ekoučebni vybudovať bylin-
kovú špirálu, aby sme si na jeseň mohli v škol-
skej čajovni variť zdravé bylinkové čaje.
Aj takto sa snažíme naučiť deti šetriť peniaze 
a hlavne používať veci, ktoré by inak skončili  
v kontajneroch.     
       Mgr. Katarína Krajčovičová

Siedma Burza hračiek, kníh a suvenírov
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Plán kultúrnych podujatí na I. polrok 2020
Termín Miesto konania

FEBRUÁR

29.2.20 Detské divadelné predstavenie spoločenská sála

MAREC

7.3.20
MDŽ - Divadlo pod schodami - 
"Len	aby	sme	v	hanbe	neostali"

spoločenská sála

21.3.20 Detské divadelné predstavenie spoločenská sála

27.3.20 Traja vo Vrakuni spoločenská sála

7.3.20 Vrakunská tanečná zábava spoločenská sála

APRÍL

2.4.20 Vrakunská tanečná zábava spoločenská sála

25.4.20 Detské divadelné predstavenie spoločenská sála

MÁJ

7.5.20 Vrakunská tanečná zábava spoločenská sála

15.5.20 Divadlo Vadidlo	"Ako	sme	slávili	sviatok	matiek" spoločenská sála

22.5.20 Traja vo Vrakuni spoločenská sála

23.5.20 Detské divadelné predstavenie spoločenská sála

JÚN

4.6.20 Vrakunská tanečná zábava spoločenská sála

6.6.20 Stredoveký festival Lesopark

20.6.20 Detské divadelné predstavenie spoločenská sála

20.6.20 Jánsky pivný festival Lesopark


