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Milí Vrakunčania,

Moja úvaha bude o tom, ako funguje mestská časť. Je to taký malý štát v štáte 
s kompetenciami vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického systému. 
Niečo ako rodina od najmenších vnúčat po najstarších starých rodičov. Aj tam 
musí fungovať nejaký systém.

Priznám sa, samému mi to chvíľu trvalo, kým som sa zorientoval vo fungovaní 
mestskej časti. Však ma poznáte, prišiel som z komerčnej sféry, ale mám za se-
bou dokonalý tréning. Prvé dva mesiace som tiež mal guľáš v tom, čo všetko 
a ako to celé zvládneme. Či mám ako prvé riešiť problémy v doprave, školstve, 
kultúre, životnom prostredí… Ale dali ste mi dôveru a mojou povinnosťou bolo 
zorientovať sa. Misia splnená.

Moje druhé funkčné obdobie už nie je pre mňa také nové, ako to bolo počas toho 
celého dobrodružstva, skoro štyri a pol roka dozadu. Teraz už veľmi dobre viem, 
ako sa veci majú. Dovoľte, prosím, aby som vás tiež trochu zasvätil ☺. Ono je to 
celé vlastne veľmi jednoduché.

Predstavte si, prosím, takú veľkú rodinu v trojgeneračnom rodinnom domčeku. 
Najmladšiu generáciu reprezentujú dvaja škôlkari, traja školáci, dvaja študenti 
na strednej či vysokej škole, stredná – ak chcete – produktívna generácia a starí 
rodičia. Ľahké si predstaviť, dvaja súrodenci v produktívnom veku, ich partneri, 
decká a starí rodičia. Však to určite poznáte. Jedna veľká rodina. Nie taká seri-
álová, ale skutočná rodina. Drobné radosti aj starosti. Občas slnečno, občas mráčik, z času na čas búrka. Taký je život. Úplne obyčajní 
ľudia. Aj v dobrom aj zlom. Prosto rodina.

Ten obyčajný život, so všetkým pekným a zároveň takým zložitým niečo stojí. Mikroekonomika jednej rodiny. Poznáte to, poznám to aj ja. 
Dôverne. Poďme to však rozmeniť na drobné. Musíme kúriť a svietiť. Mať teplú vodu, odvoz odpadu, funkčný vodovod. Nič menej, nič viac. 
Úplné drobnosti, a pritom bazálny základ fungovania. Decká musia mať miesto v škôlke či škole. Klasika. Nie som iný, dôverne to poznám.

Dedko s babkou sú už v rokoch, dlhé roky poctivo pracovali a my mladší sa musíme o nich postarať. Ideme systémom troch grošov. A ten 
tretí groš má hneď svojho príjemcu. Ak je zle, treba zabrať. Celá rodina dokonale rozumie faktu, že treba pomôcť. A pomôžeme radi. Sú 
to predsa naši starí rodičia.

V našom dome máme aj deti. Škôlkar či školák musí mať všetko pripravené do škôlky/školy. Klasika, bežné náklady na „život“. Poznáte 
to, všetko ide podľa plánu. Slušne hospodárime a máme na to. Nemáme na rozdávanie, ale čo potrebujeme, to vieme zabezpečiť. Aj naši 
študenti na strednej a výške dostanú to svoje. Pomôcky do školy či peniažky na stravu, dopravu… Sme slušná rodina, myslíme na všetko. 
Rátam s tým.

Tiež vieme, že sa musíme postarať o náš pozemok. Pokosiť okolo domu, treba orezať náš strom na dvore, možno by sme ešte mohli 
počkať, ale s tým stromom treba predsa len niečo urobiť. Však deti sa pod nim rady hrajú, tie konáre by to teda naozaj potrebovali. A tá 
strecha! Už roky by potrebovala opravu. Musíme pamätať aj na to. Však nám nemôže kvapkať do domu. A ten náš sused… Milý chlap, ale 
roky si neupratal na pozemku: Ach, jaj! My pravidelne kosíme, on nie. No predsa nebudeme kosiť aj jemu na jeho pozemku! Aj ten jeho 
chodník pred domom by potreboval zainvestovať. Dá sa tam chodiť, ale na vlastné nebezpečenstvo.

My sme si svoju jabloň na dvore orezali, on nie, tak nám tieni do polovice dvora a padajú nám suché listy a konáre…

A tak zasadne rodinná rada. To je niečo, ako naše zastupiteľstvo. Musíme určiť priority. Vieme, že nemáme peniažky na všetko, tak mu-
síme ísť krok po kroku. Čo má najväčšiu prioritu a čo dokáže ešte počkať. Je to veľmi prosté, a pritom tak zložité. Nikdy nebude spokojný 
každý a vždy by sa dalo viac peňazí na to či ono. Ale musíme mať zmysel pre rovnováhu. Ako keď artista ide po povraze a musí zvážiť 
každý krok.

Takže toto bolo také malé prirovnanie, ako funguje mestská časť. Ako tá veľká rodina. Keby si každá rodina plnila svoje povinnosti, 
žilo by sa nám lepšie. Tak, ako vaša rodina neupratuje záhradu a chodník susedovi, tak naša mestská časť si nemôže dovoliť upra-
tovať a opravovať niečo, čo jej nepatrí. Najväčším naším susedom, ktorý nie vždy si plní svoje povinnosti, je, samozrejme, Hlavné 
mesto SR Bratislava.A to najväčšmi pociťujeme pri kosení, čistote, zlých komunikáciách… Pevne verím, že pod vedením novej hlavy 
rodiny hlavného mesta ☺, pána primátora, sa pohnú veci k lepšiemu, v prospech našej mestskej časti. 

Aby rodina, teda my všetci, boli spokojní.

„Trpezlivosť je spoločníkom múdrosti“ Aurélius

Príhovor starostu

Váš Martin



3

Aktuálne

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej 
analýze vody v našich studniach vo 
Vrakuni. V prvom kole bolo vybraných 
20 studní, ktoré Ministerstvo životné-
ho prostredia SR otestuje. Podľa lokalít 
spoločne mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa s ministerstvom vybrala 20 miest 
v celej Vrakuni. Všetky výsledky a aktu-
álne informácie nájdete na stránke www.
vrakuna.sk, sekcia informácie o skládke 
chemického odpadu vo Vrakuni alebo na 
www.minzp.sk/vrakuna/. MÚ Vrakuňa

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

Nahláste „opustené 
auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť na-
hlásiť „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 ne-
platnou EK a STK, jeho majiteľ si pravdepo-
dobne 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 na-
hlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosí-
me vás, do mailu uveďte typ auta a presné 
miesto, kde sa automobil nachádza. Môže-
te priložiť aj fotografiu.  MÚ Vrakuňa

DERATIZÁCIA
UPOZORNENIE na preventívnu celoplošnú 
deratizáciu na území Hl. m. SR Bratislavy 
a Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorá sa 
má uskutočniť od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019 
v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva 
na vykonanie celoplošnej deratizácie (re-
gulácia živočíšnych škodcov) 1/ v objek-
toch a na verejných priestranstvách v správe 
alebo vo vlastníctve obcí,
2/ podnikateľské subjekty a FO, v objek-
toch v ich vlastníctve alebo v nimi spravo-
vaných objektoch, v kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch, v areáloch určených 
na podnikanie, bývanie, vrátane školských, 

predškolských, zdravotníckych, športovo 
rekreačných, telovýchovných a kultúrnych 
zariadení, zariadení sociálnych služieb, by-
tových a polyfunkčných domov, administra-
tívnych budov, skladov, skládok, prevádzko-
vateľov obchodov, spoločného stravovania, 
pohostinstiev, a to prostredníctvom opráv-
nených firiem disponujúcich odbornou spô-
sobilosťou na vykonávanie činnosti
3/ Fyzické osoby – občania môžu derati-
záciu vykonať aj svojpomocne komerčne 
dostupnými prípravkami, ktoré sú určené 
a schválené na predmetný účel, a to v ro-
dinných domoch v pivničných priestoroch, 
na pozemkoch využívaných na chov hospo-
dárskych  zvierat.

Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali 
bezpečnostné predpisy a zabránili deťom 
a zvieratám v prístupe k násadám.

MÚ Vrakuňa

Oprava výtlkov
Určite ste si všimli, že sme 
začali s opravou výtlkov 
v našej mestskej časti. 
Zoznam výtlkov sme vypra-
covali aj na základe vašich 
oznámení o výtlkoch. Zača-
li sme na Toryskej ulici, naj-
väčšie výtlky boli na Želez-
ničnej ulici, pokračujeme 
na Majerskej ulici, Poľno-
hospodárskej ulici a ďalej podľa harmonogramu. Prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť 
pri opravách na vašich uliciach.  HDvorská

P O Z V Á N K A
Srdečne Vás pozývam na stretnutie poradného orgánu starostu pre riešenie ochra-
ny verejného poriadku a prevencie kriminality, ktoré sa uskutoční dňa 30. 04. 2019 
v čase o 16,00 hod v zasadacej miestnosti Miestneho úradu mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27/B.
Program zasadnutia:
1.  Otvorenie, privítanie hostí, prevzatie 

menovacích dekrétov.
2.  Oboznámenie sa s činnosťou a význa-

mom poradného orgánu.
3.  Stanovenie harmonogramu zasadnutí.
4.  Informácia mestskej časti o súčasnom 

stave verejného poriadku, vandalizmu 
a kriminality.

5. Správa o. z. Odyseus.
6.  Informácia o aktivitách Magistrátu hl. 

mesta a MsP v Bratislave.
7.  Identifikácia možnosti zlepšenia ve-

rejného poriadku a kriminality v krát-
kodobom a strednodobom časovom 
horizonte

8. Diskusia.
9. Záver. MÚ Vrakuňa
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Opýtali sme sa poslancov
Ako hodnotíte prvých 100 dní vo funkcii miestneho poslanca

v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa?

Lívia Benedeková
Nové poslanie vnímam veľmi po-
zitívne.Moja skúsenosť v novej 
funkcii bola len nedávno. Ako 
oddávajúci poslanec som mala 
tú čest zosobašiť novomanželov, 
čím som sa stala súčastou ich 

novej životnej etapy.Je to pre mňa veľká skúsenosť 
a zodpovednosť zároveň. Zúčastňujem sa pravidel-
ne na komisiách a zastupiteľstvách, na ktorých sa 
rieši problematika Vrakune.Na druhej strane som 
sklamaná, keď vidím koľko úsilia musia ľudia vy-
naložiť, aby sa tu niečo vytvorilo a vandali to zničia.
Takto Vrakuňa prichádza o prostriedky, ktorých je 
na projekty stále málo.Týmto by som vás chcela 
požiadať ak viete o sponzoroch ochotných prispieť, 
neváhajte nás kontaktovať. Ďakujem.

PhDr. Eva Samolejová MPH
Prvých sto dní hodnotím veľmi pozitívne. Oceňu-
jem výbornú spoluprácu medzi starostom a za-
stupiteľstvom, ako aj prácu miestneho úradu. 
Taktiež pracovné vzťahy medzi poslancami sú 
veľmi dobré. Bez zbytočných politických „naťa-
hovačiek“ sa veľmi korektne zostavili komisie 

miestneho zastupiteľstva, ktoré tak mohli okamžite začať pracovať 
a riešiť svoje úlohy ako aj vízie. Ja som dostala možnosť pracovať v ko-
misii pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci a podieľať sa tak na 
riešení a skvalitňovaní siete sociálnych služieb, ako aj podporovať špor-
tové a kultúrne aktivity v našej mestskej časti. Mňa osobne v nedávnom 
období veľmi potešila aktívna účasť obyvateľov Vrakune vrátane našich 
poslancov na dobrovoľnej občianskej brigáde „Výzva, ktorá ma zmysel“ 
6. 4. 2018, na nábreží Malého Dunaja. Je úžasné, že vieme pomôcť prí-
rode a nášmu okoliu aj osobnou fyzickou aktivitou. Tieto brigády sa budú 
organizovať každú prvú sobotu v mesiaci, tak Vás srdečne pozývam.

PhDr. Stanislav Bruna
Pracovať pre Vrakuňu sme začali 
hneď od prvého zastupiteľstva 
v decembri, kde sme vytvorili 
pracovné komisie, a ako prvý 
v Bratislave sme schválili rozpo-
čet na rok 2019. Ako predseda 

komisie pre koordináciu eurofondov riadim pro-
jekty modernizácie našich troch základných škôl. 
Tento rok do nových učebných pomôcok a IKT vy-
bavenia investujeme okolo 600.000 EUR. Dokon-
čili sme vybudovanie oddychovej zóny na Malom 
Dunaji, teraz začíname stavať novú cyklotrasu po 
letisko. Pracujem na ďalšom úseku cyklotrasy, 
ktorá prepojí Dunaj-Ružinov-Vrakuňu a Ivanku pri 
Dunaji. Na prvých 100 dní je to dosť a teším sa 
na ďalšie výsledky, ktoré prídu v priebehu roka.

Ing.Soňa Svoreňová
Som rada, že funkcia miestnej po-
slankyne mi priniesla popri „veľkých“ 
mestských témach, ktoré pre vra-
kunčanov, a všetkých bratislavčanov 
riešim z pozície mestskej poslanky-
ne možnosť sa venovať aj lokálnym 

problémom, s ktorými sa na mňa obraciate. Ako prvé 
som sa sa pustila do hľadania priestorov na sľúbenú 
socialnú výdajňu, a verím že čoskoro moje „pátranie“ 
dospeje ku koncu a pustíme sa do ďalších krokov po-
trebných na jej otvorenie. Začali sme pracovať na kon-
cepcii lesoparku, ktorá bude odrážať prianie vrakun-
čanov zachovať časť lesíka ako čisté prírodne územie, 
a zároveň dobudovať viac aktraktívnych športových čo 
voľnočasových možnosti v dvoch zónach, ktoré sú už 
teraz primárne určene na šport a rekreáciu.

JUDr. Ing. Marek Zajíček
V miestnom zastupiteľstve som 
druhé obdobie, takže nejde o mo-
jich prvých 100 dní ☺ Hodnotiť ale 
môžem celkovú pracovnú atmosféru 
a kvalitu spolupráce v novom zastu-
piteľstve a so staronovým pánom 

starostom a zamestnancami miestneho úradu. Som 
presvedčený, že ak bude spolupráca pokračovať dote-
rajším smerom, dokážeme priniesť riešenia, s ktorými 
budú Vrakunčania spokojní. Čaká nás zaujímavé obdo-
bie, budeme sa musieť zamerať na finančné dopady 
novej celomestskej parkovacej politiky na náš rozpo-
čet, ale aj na nespravodlivé delenie peňazí medzi mest-
ské časti, kde je Vrakuňa na približne 75% priemeru, 
čiže na jedného obyvateľa dostávame skoro o 100 eur 
ročne menej ako dostáva napríklad susedný Ružinov.

Mgr. Ondrej Hrivňák
Do funkcie poslanca som nastu-
poval s pokorou, napriek mojim 
niekoľkoročným pracovným skú-
senostiam úradníka v štátnej 
správe a samospráve. Teraz som 
sa ocitol akoby na druhej strane 

barikády v pozícii „nováčika“. Preto oceňujem pria-
teľský prístup funkčne starších kolegýň a kolegov, 
ktorí ma uviedli do problematiky výkonu funkcie 
poslanca MZ. Takisto si cením férový a otvore-
ný prístup starostu Martina Kuruca ku každému 
členovi zastupiteľstva. Verím, že naša spolupráca 
v tomto pozitívne nastúpenom trende bude fungo-
vať celé funkčné obdobie, tak aby občania Vraku-
ne mohli o 4 roky povedať, toto zastupiteľstvo bolo 
najlepšie v histórii našej mestskej časti.

Mgr. Zuzana Magálová
Pri momentálnom vyťažení z dôvodu pozície 
predsedníčky komisie pre výstavbu, dopravu 
a živ. prostredie mam pocit, že mandát sme 
dostali už pred rokom:}…keďže Vrakuňa zaží-
va dynamicky boom a všade sa niečo stavia 
a planuje, tak máme na každej komisii množ-

stvo bodov, ktoré si treba dôkladne naštudovať a následne k ním dať 
stanovisko. Do našej prac. náplne spadajú aj problémy vznikajúce pri 
sanovaní skládky chem. odpadu, či riešenie zápachu, ktoré spôsobuje 
čistička odpadových vôd a znižuje hlavne obyvateľom v okolí Ráztočnej 
ulice kvalitu ich bývania. Výjazdová komisia bola hodnotiť stav chodní-
kov v našej správe a pripravila plán ich opráv na následujúce 4 ročne 
obdobie, ako aj opravu niektorých ciest. Vznikla komisia pre úpravu 
lesoparku, kde sa snažíme o revitalizáciu starých poškodených stro-
mov novými druhmi. Na miesto vyrúbaných stromov plánujeme vysadiť 
dlhotrvácne duby a iné dreviny podľa odporúčaní dendrológov. 

Andrej Ravasz
Prvé dni práce pre Vrakunčanov 
vnímam veľmi pozitívne. Ako 
predseda parkovacej komisie 
som sa snažil s kolegami nasta-
viť spravodlivosť v systéme pred-
platených parkovacích miest, čo 

sa nám myslím podarilo. S niektorými z kolegov 
sa snažíme riešiť parkovanie, ktoré je vo Vrakuni 
veľkým problémom (budovanie nových parkova-
cích miest a tiež rezidenčné parkovanie). Ako člen 
komisie pre šport, kultúru, školstvo a sociálne 
veci sa snažím venovať najmä plánovanej obno-
ve detských ihrísk a ihrísk pre tínedžerov, obnovu 
a zveľadenie školských a predškolských zariade-
ní, taktiež plánovanie rôznych akcií a aktivít pre 
občanov Vrakune. Teším sa na ďalšiu prácu. :-)

JUDr.Marcel Boris
Práca poslanca nie je jednodu-
chá, ľudia ma zvolili a preto ich 
nechcem sklamať. Spolupráca 
medzi poslancami a mestskou 
časťou je základ úspešného 
riešenia mnohých problémov 

s ktorými sa denne stretávame. Všetci máme 
určitú víziu a spoločný cieľ, urobiť Vrakuňu lep-
ším miestom na život. Je rozbehnutých mnoho 
projektov a nás čakajú 4 roky na ich zrealizova-
nie. Vážim si toho, že môžem byť súčasťou tímu, 
ktorý posunie Vrakuňu vpred.
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Mgr. Miroslav Macko

Už úvod môjho pôsobenia bol hek-
tický, keď sme spolu so starostom 
a úradom zrušili obstarávanie zimnej 
údržby, ktoré pripravíme inak, lepšie. 
S pani prednostkou pripravujeme 
elektronizáciu verejného obstará-

vania. Prijali sme rozpočet, pravidelne sa stretávame 
a rokujeme v komisiách a v zastupiteľstve. Aktuálne 
pripravujeme prvé stretnutie komisie ochrany verejného 
poriadku a prevencie kriminality aj za účasti starostu 
a zástupcov mesta aj mestskej polície. Príjemne ma pre-
kvapila aj spolupráca so starostom a s celým úradom.
S radosťou konštatujem že my poslanci sa nedelíme 
na kluby, ale spolu hľadáme riešenia pre Vrakuňu. 
Podobnú spoluprácu prajem všetkým poslancom na 
Slovensku.

Ing. Zuzana Schwartzová
V mojom prípade to nie je pr-
vých 100 dní vo funkcii poslan-
kyne mestskej časti. Ale tým, že 
som zástupkyňa starostu mám 
viacero povinností vyplývajúcej 
z tej funkcie, hlavne v odbore 

školstva a sociálnych vecí. S riaditeľkami sa stre-
távame na mesačnej báze a operatívne riešime 
aktuálne problémy. Aktívne zastupujem starostu 
v otázkach fungovania našej samosprávy. S os-
tatnými poslancami a pracovníkmi úradu sme 
rozbehli viacero projektov, ktoré budú viditeľné 
už v blízkej budúcnosti.

Mgr. Robert Greizinger

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Ing. Tomáš Galo

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. Art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Ing. Ladislav Kugler
V súvislosti s výstavbou troch 
rodinných domov krát 3 bytové 
jednotky, t.j. spolu 9 bytov na 
veľmi úzkej parcele na Ráztoč-
nej ulici, ktorá má šírku cca 12 
m, pán starosta zaviedol to, že 

s podobnými „developerskými projektami“ sa 
bude zaoberať „Komisia výstavby, územného 
rozvoja…“. Je to dobré, lebo my, členovia tejto 
komisie, v budúcnosti budeme môcť ovplyvniť 
takéto developerské aktivity. V tejto súvislosti je 
potrebné povedať aj to, že pán starosta môže, 
ale nemusí akceptovať stanovisko vyššie spomí-
nanej komisie. Ale nakoľko ho poznám 2. voleb-
né obdobie, tak viem, že náš starosta dá na ná-
zory poslancov, pokiaľ sú v súlade so zákonom.
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Horúca téma

Priatelia Zeme, 
internetom sa 
konečne šíri vý-
zva, ktorá ma 
zmysel, a ľudia 
vďaka nej po-
máhajú príro-
de. Ľudia v nej 
menia svoje 
špinavé okolie 
na nepoznanie. 
Pod hasthagom 
#Trashtag ná-
sledne pridáva-
jú na sociálne 
siete porovná-
vacie fotky, kde 
ukazujú, ako 
vybrané miesto 
zbavili odpad-
kov.
Rozhodli sme 
pridať k tejto 
c e l o s v e t o v e j 
výzve a radi by 
sme vás chceli 
vyzvať na dob-
rovoľné občianske brigády, ktoré sa budú 
konať každú prvú sobotu v mesiaci od 
9:00 h do 12:00 h. Upratovať sa budú 
miesta, pozemky a časti, ktoré nie sú 
v správe mestskej časti a mestská časť 
ich upratovať nemôže.
Všetky aktuálne informácie o brigádach 
nájdete na www.vrakuna.sk alebo na FB 
udalosti – Občianske brigády – Výzva, 
ktorá ma zmysel.

Najbližšia občianska brigáda bude:
4. 5. 2019

Kontaktná osoba:
p. Ján Lalík 0911 543 541
Tešíme sa na vás!

Čistenie brehu Malého Dunaja
Náš lesopark je krásne miesto, ktoré radi 
navštevujete. My chceme, aby ste sa tam 
cítili dobre, a aj preto naši pracovníci vy-

čistili breh Malého Dunaja, ktorý sa na-
chádza od Modrej lávky, smer do lesopar-
ku. Je to takpovediac brána do tejto oázy 
pokoja. Breh bol vyčistený od náletových 
drevín a kríkov, pod ktorými sa ukrývala 
iba špina a neporiadok. Prišlo nám mno-
ho pozitívnych ohlasov a mestská časť sa 
bude aj naďalej snažiť skrášľovať pýchu 
našej mestskej časti – lesopark.

HDvorská

Občianske brigády – výzva, ktorá ma zmysel
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Obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého poča-
sia je z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické 
a považuje sa za čas zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov. V mikroklimatických pod-
mienkach na území Hl. mesta SR Bratislavy 
možno za toto obdobie považovať mesiace ma-
rec až august. Podľa dlhodobého sledovania 
požiarovosti práve v týchto mesiacoch vzniká 
na území hlavného mesta SR veľké množstvo 
požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz 
rozšíria aj na lesný porast.
Na zabezpečenie úloh súvisiacich s ochranou 
lesov pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 
Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov je potrebné aj v roku 2019 realizovať 
opatrenia vyplývajúce z predpisov na ochranu 
lesov pred požiarmi. Z tohto dôvodu si vám 
Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta SR Bra-
tislavy dovoľuje zaslať v prílohe Odporúčania: 
Ochrana lesov pred požiarmi – spaľovanie 
a vypaľovanie pre oboznámenie občanov.
Hasičský a záchranný útvar
Hl. mesta SR Bratislavy

INZERCIA

Odporúčania: Ochrana lesov pred požiarmi
– spaľovanie a vypaľovanie
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Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) prosí správ-
cov nehnuteľností a majiteľov rodinných 
domov o sprístupnenie zberných nádob 
vždy deň pred plánovaným odvozom od-
padu.
K najčastejším príčinám nevykonania od-
vozu odpadu totiž patrí práve nesprístup-
nenie zberných nádob a stanovíšť zber-
ných nádob. Najväčší počet nádob nie je 
sprístupnených najmä v mestských čas-
tiach Bratislava – Nové Mesto, Bratisla-
va – Ružinov a Bratislava – Staré Mesto. 
Zabezpečenie sprístupnenia zberných 
nádob je, v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) hlavného mesta o na-
kladaní s komunálnym odpadom a drob-
ným stavebným odpadom č. 4/2016 
v znení neskorších zmien a doplnkov, po-
vinnosťou správcu nehnuteľnosti.
Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 
56 zberných vozidiel. Vyzbieraný odpad 

zo všetkých mestských častí odvážame 
do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, 
resp. na triediacu linku a všetky vozidlá 
musia prechádzať úsekmi s dopravným 
obmedzením niekoľkokrát denne. Aktu-
álne rozsiahle dopravné obmedzenia by 
predstavovali približne 1,5-2 hodinové 
zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by 
spôsobilo nevykonanie odvozov podľa 
harmonogramu. V záujme zabezpečiť 
odvoz odpadu podľa stanoveného har-
monogramu, čistotu a nepreplňovanie 
kontajnerov a z toho vyplývajúcich hy-
gienických nedostatkov a zdravotných 
ohrozovaní obyvateľov (šírenie hlo-
davcov a hmyzu, zápach a podobne), 
spoločnosť OLO pristúpila, po dohode 
s hlavným mestom, k opatreniam v sú-
vislosti s dopravnými obmedzeniami 
a posunu odvozov odpadu zo 06.00 
hod. na 04.00 hod. ráno až do odvola-
nia. Tento posun umožňuje našim vo-

zidlám vykonať minimálne prvý odvoz 
odpadu do začiatku rannej dopravnej 
špičky.
Touto cestou prosíme obyvateľov Bra-
tislavy o trpezlivosť, pochopenie a spo-
luprácu v súvislosti s prijatými opatre-
niami a vykonávaním odvozov odpadu 
počas dopravných obmedzení. Doprav-
nú situáciu denne monitorujeme, vyhod-
nocujeme a odvozy odpadov priebežne 
upravujeme. K pôvodnému harmono-
gramu odvozov sa vrátime hneď ako 
nám to dopravné obmedzenia umožnia.
V prípade akéhokoľvek podnetu, súvi-
siaceho s odvozom odpadu v hlavnom 
meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na 
zákaznícke centrum OLO telefonicky na 
čísle 02/50 110 111, e-mailom na za-
kazka@olo.sk alebo osobne na adrese 
Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondel-
ka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

OLO,a.s.

OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob 
vždy deň pred odvozom odpadu
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Podnety z internetu

Kôš pred vchodom
Jana napísala: Dobrý deň, prosím o osa-
denie smetného koša pred mojim vcho-
dom. V okolí sa žiaden nenachádza a vši-
mla som si, že inde koše majú aj pred 
svojimi domami. Ďakujem
Odpoveď vedúceho pracovníka VPS 
Ing. Jana Lalíka:
Dobrý deň, na uvedenej adrese a v jej 
okolí sa nachádza päť smetných košov 
osadených mestskou časťou. Tieto koše 
slúžia na drobný odpad a rozmiestnené 
sú tak, aby sa nachádzali na frekvento-
vaných miestach a v určitom rozmedzí. 
Tieto koše neslúžia na komunálny od-
pad z domácnosti a nie je pravidlom, 
aby boli umiestnené pred každým byto-
vým vchodom. Technicky a finančne to 
nie možné.

Preplnený lesopark
Mária napísala: Vážený pán starosta, 
toto už nie je normálne. Prečo stále 

rekonštruujete ten lesopark a investujete 
doňho peniaze? Dnes to tam vyzerá ako 
v lunaparku, všade je plno detí a ľudí. 
Ja som sa v kľude nemohla prechádzať 
a počúvať štebot vtákov.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Vážená pani, ďakujem za Váš podnet. 
Musíme si uvedomiť, že lesopark nie 
je vo vlastníctve jednotlivcov, ale slúži 
všetkým Vrakunčanom, od ktorých do-
stávam veľmi veľa pozitívnych reakcií.. 
Som nesmierne rád, že sa nám za po-
sledné obdobie podarilo nájsť finančné 
prostriedky a investovať do lesoparku. 
Vybudovali sme osvetlenie, aby tam 
bolo bezpečnejšie, atrakcie, aby si tam 
ľudia mohli užívať voľný čas. Odvtedy, 
ako sme tam investovali a vybudovali 
je tam pokoj a bezpečne a nie je to raj 
narkomanov a asociálnych živlov. K le-
soparku patrí aj časť, ktorá nám nepatrí 
a nestaráme sa o ňu. Je v súkromnom 

vlastníctve, ale zároveň je verejne prí-
stupná. V tejto časti sa môžete nerušene 
prechádzať. S pozdravom Martin K uruc

Nepríjemný výtlk
Dušan napísal: Dobrý deň, pán starosta. 
Chcel by som sa spýtať, či je v pláne aj 
oprava diery na moste pred kruhovým 
objazdom. Neviem komu to síce patrí, ale 
myslím si, že sa to každý deň zväčšuje :/ 
Ďakujem
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, táto cesta nepatrí mestskej 
časti ale magistrátu hlavného mesta. 
Vo Vrakuni máme aj mnoho iných ciest, 
ktoré nie sú v našej správe, ale patria 
magistrátu, preto sme poslali primátorovi 
list, aby urgentne začali opravovať cesty. 
List si môžete pozrieť na www.vrakuna.
sk. Momentálne čakáme na odpoveď 
a budeme Vás informovať. S pozdravom 
Martin Kuruc HDvorská

V rámci jarnej revitalizácie sa mestská časť pustila 
aj do detských ihrísk. Od 15. 4 sme začali s opravou, 
čistením a s úpravami vybraných detských ihrísk. Po-
stupne sa tak opravia sedačky, konštrukcie, zlome-
né šmykľavky a vykoná sa aj výmena resp. vyčistenie 
piesku na detských pieskoviskách. Práce sa postup-
ne uskutočnia na všetkých ihriskách vo Vrakuni.
Opravy budú v rámci finančných možností mestskej 
časti a schváleného rozpočtu.
Tento rok chceme obnoviť ihrisko na Vážskej. Plánu-
jeme tu umiestniť futbalové bránky a basketbalový 
kôš. Tiež by sme chceli inštalovať detské prvky pre 
najmenších a pre športovcov fit prvky.
Tento rok sme podali niekoľko žiadostí o dotácie, 
z ktorých plánujeme investovať do detských ihrísk. 
Ale o tom vás budeme informovať neskôr.

HDvorská

Oprava detských ihrísk vo VrakuniOprava detských ihrísk vo Vrakuni
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INZERCIA

Starostlivosť
o Vaše predzáhradky
Vážení občania, tí, ktorí si zveľaďujete trávnatý priestor pred svojimi rodinný-
mi a bytovými jednotkami, zbystrite pozornosť. Prosíme Vás, aby ste takúto 
činnosť nahlásili na miestny úrad s informáciami kde a akým spôsobom sa 
staráte o takýto priestor a čo na ňom chcete osadiť - vybudovať. Dôležité je, 
aby mestská časť vedela, aké rastliny budú vysadené a predmety, ktoré budú 
umiestnené na danom pozemku. Pre príklad uvádzame, že nedávno boli na 
takomto mieste vysadené jedovaté rastliny, ktoré sú zakázané. Občianka tvr-
dila, že netušila o tom, že rastliny sú jedovaté. Ďalším dôležitým faktorom je, 
že občania, ktorí sadia kvety a stromy na daných miestach sú na to spôsobili 
a budú sa o zeleň v zmysle zákona starať.
V prípade, že sa jedná o priestor v správe mestskej časti nebudeme Vám 
v takejto činnosti brániť, ale musí byť riadne ohlásená a v súlade so zákonom. 
V opačnom prípade bude mestská časť donútená vystaviť poplatok za zauja-
tie verejného priestranstva. Ďakujeme za pochopenie.  MÚ Vrakuňa

Víťazné projekty Občianskeho
rozpočtu 2019 vo Vrakuni sú známe
Vrakunčania sa zapojili do hlasovania o využití 20 000 EUR 
z Občianskeho rozpočtu v štyroch základných kategóriách. 
Do hlasovania sa tento rok zapojilo rekordných 1 190 
obyvateľov. Hlasovanie prebehlo cez online formulár na 
oficiálnej stránke mestskej časti a osobne na Miestnom 
úrade.. Realizáciu projektov zabezpečí mestská časť po-
stupne v mesiacoch od mája do augusta. Občiansky rozpo-
čet umožňuje obyvateľom Vrakune spolurozhodovať o vyu-
žití časti prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Víťaznými projektmi 
Občianskeho rozpočtu

na rok 2019 sú:

V kategórii Sociálne veci
Audiovizuálna technika do klubu dôchodcov 
Malý Dunaj  459 hlasov
Výlet pre rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia 401 hlasov

V kategórii Kultúra
Stredoveké oslavy založenia Vrakune 430 hlasov
Revitalizácia detského kútika v Miestnej knižni-
ci Vrakuňa 389 hlasov

V kategórii Šport
Vráťme deti na ihriská (malí hokejbalisti) 477 hlasov
Vrakunská jedenástka 2019 303 hlasov

V kategórii Životné prostredie
Oplotenie ihriska Kríková 418 hlasov
Psie toalety 406 hlasov

Kompletné výsledky hlasovania za jednotlivé 
návrhy vo všetkých kategóriách nájdete na 
webovej stránke www.vrakuna.sk.

HDvorská
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Kultúra vo Vrakuni

Prvý aprílový víkend sa v našom hlavnom 
meste uskutočnil už 14. ročník ČSOB Bra-
tislava maratónu. Je to veľká športová uda-
losť na medzinárodnej úrovni. Športovci 
z rôznych krajín sveta súťažili v bežeckých 
disciplínach a účastníci podujatia mali 
možnosť zažiť mnoho zaujímavých sprie-
vodných akcií. Sme hrdí na to, že už 14. 
rok sme boli súčasťou tejto oslavy športu. 
ČSOB nadácia je totiž jedným z hlavných 
podporovateľov Detského fondu Sloven-
skej republiky. Náš projekt Konto Bariéry 
a rodiny s deťmi so zdravotným znevýhod-
nením boli opäť podporení krásnou sumou 
14 000 €. Finančná podpora bude do po-
sledného centu prerozdelená na invalidné 
vozíky a iné pomôcky pre deti a mladých 

ľudí v prekonávaní bariér.
Okrem finančnej podpory 
sme sa spolu s ľuďmi so 
zdravotným znevýhodne-
ním a ich sprievodcami 
postavili na štart mini-
maratónu a ukázali sve-
tu svoje odhodlanie, silu 
a vytrvalosť pri preko-
návaní 4,3 kilometrovej 
trasy. Bežeckej disciplíny 
sa zúčastnila aj pani ria-
diteľka Svetlana Poláko-
vá, ktorá bola na trase 

sprievodkyňou Ivanke. Tá spolu s ďalšími 
bežcami Konta Bariéry na mechanickom 
invalidnom vozíku dobehla celý minimara-
tón. Podujatie sa nieslo v du-
chu motta Nájdi v sebe víťaza 
a my v Konte Bariéry sme hrdí 
na to, že sme pomohli vytvoriť 
priestor na napĺňanie túžby po 
pohybe aj tým, ktorí v svojom 
bežnom živote musia zdolá-
vať množstvo prekážok. Verí-
me, že každý zúčastnený tak 
v sebe našiel svojho vlastného 
víťaza. Ďakujeme za túto mož-
nosť ČSOB nadácií a agentúre 
BeCool a želáme všetkým veľa 
nádeje a radosti pri prekonáva-

ní akýchkoľvek bariér, ktoré nám stoja v na-
šej životnej ceste.
PS: Podporiť rodiny z Konta Bariéry môže-
te aj vy zaslaním darcovskej sms na číslo 
877 v tvare: DMS KONTO. Pre pravidelné 
mesačné príspevky nám zašlite darcovskú 
sms na číslo 877 v tvare: DMS START KON-
TO. Kedykoľvek príspevok zrušíte zaslaním 
sms v tvare: DMS STOP KONTO na číslo 
877. Hodnota zaslanej sms sú 2 €. Aj ma-
lým skutkom dokážeme spolu veľké veci. 
Pridajte sa k nám.

Mgr. Lukáš Štellár
Detský fond Slovenskej republiky

Stavbárska 38
821 07 Bratislava

+ 421 903 764 354

Príďte sa zabaviť!
Máme sa na čo tešiť! Počas roka 2018 sa 
vo Vrakuni uskutočnilo mnoho zaujíma-
vých kultúrnych podujatí. Inak to nebude 
ani v tomto roku. Mestská časť pripravuje 
mnoho zaujímavých projektov v interiéri či 
v exteriéri.
Medzi najpopulárnejšie pravidelné projek-
ty patrí standup comedy show Traja vo Vra-
kuni, ktorú sme odštartovali 5. 4. 2019. 
Teraz však Tomáša Hudáka vystriedal 
komik Joe Trendy, ktorý porozprával svo-

je dennodenné príhody zo života, a ľudia 
sa náramne zabavili. Hudobným hosťom 
bola Zuzana Mikulcová, ktorá je naozaj ta-
lentovaná mladá speváčka. Hlavným hos-
ťom bola krásna Karin Haydu. Ďalší Traja 
vo Vrakuni prídu už 24. 5. 2019. Všetky 
bližšie informácie postupne uverejňujeme 
na webovej stránke www.vrakuna.sk, na 
facebooku alebo Instagrame.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripra-
vuje v jarných a letných mesiacoch nao-
zaj zaujímavý program pre všetky vekové 
kategórie. Tešiť sa môžu deti, mládež, ro-

dičia aj seniori. V pravidelných termínoch 
pokračujú divadielka pre deti, tanečné zá-
bavy a aj deň hier pre deti a rodičov.
Síce je ešte len apríl, ale už teraz si môže-
te zapísať do kalendára najväčšie kultúr-
ne podujatia, ktoré mestská časť pripra-
vuje. Už 8. 6. 2019 ožije nábrežie Malého 
Dunaja detským smiechom a radosťou, 
a to na obľúbenom Medzinárodnom dni 
detí, teraz v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom. Kultúrne leto od-
štartuje Jánsky pivný festival spojený so 
stredovekými slávnosťami v lesoparku 
dňa 22. 6. 2019, ktorý minulý rok dopa-
dol na jednotku. Počas leta pripravujeme 
aj pravidelné detské divadielka a cvičenia 
v lesoparku. Vyvrcholením kultúrneho leta 
bude trojdňová Vrakunská hodová sláv-
nosť v dňoch od 6. do 8. 9. 2019.
 HDvorská

V prípade záujmu 
o stánkový predaj

na našich podujatiach, 
prosím, kontaktujte nás 

na henrieta.dvorska@vrakuna.sk. 
Tešíme sa na vás!

VÍŤAZI KONTA BARIÉRY
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Senior svet

MAKOVÝ KOLÁČ
Potrebujeme:
• 500 g hladkej múky „Špeciál“
• 3 PL kryštálového cukru
• 1/2 vrecúška prášku do pečiva
• 1 KL soli
• 1 dl oleja
• 3 dl mlieka
• 1 celé vajce
• 1 kocku droždia
na makovú plnku:
• 200 g mletého maku
• 150 g práškového cukru
• 1 dl mlieka
• citrónovú kôru
Postup:
Do preosiatej múky dáme cukor, teplé mlieko 
a droždie. Po vykysnutí kvásku pridáme všetko 
ostatné a vypracujeme cesto. Z neho vytvarujeme 
kruhy široké asi 10 cm a hrubé 1 cm, ktoré nechá-
me kysnúť na plechu asi 40 min.
Maková plnka:
Do horúceho mlieka zamiešame mak, cukor a po-
strúhanú citrónovú kôru.
Stred každého koláčika rovnomerne natrieme ma-
kovou plnkou.
Kraje koláčikov potrieme rozšľahaným vajcom 
a pečieme v predhriatej rúre pri 180 °C asi 25 min.
Dobrá rada:
Z takéhoto kysnutého cesta môžeme upiecť rôzne 
dobroty, napr. záviny, osie hniezda, hanácke kolá-
čiky, plnené rožteky, dokonca aj parené buchty.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Aktivity Klubu dôchodcov
V stredu 3. apríla 2019 dostal Klub Dôchodcov vo Vrakuni nový vzhľad. 
Čulé dôchodkyne a dôchodcovia vykonali hĺbkové jarné upratovanie v klu-
be, ktorý dýcha jarnou čistotou. V piatok 5. apríla 2019 pokračovala bri-
gáda vo Vrakunskom lesíku, kde čistili priestory pre kvetinovú výsadbu 
a okolo ohniska.
V najbližších mesiacoch, keď to počasie dovolí, plánujú klobúkovú párty 
spojenú s opekačkou vo Vrakunskom lesíku.

za KD Vrakuňa
 Kosnáčová Júlia
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V bratislavskej lige sa blíži koniec základnej časti. HBK Ramiland 
Vrakuňa si zabezpečil postup do playoff zo 6. miesta a teraz bude 
už iba sledovať, ktorý z tímov skončí na tretej priečke, a teda vyzve 
náš tím v playoff. HBK Board Vrakuňa zlepšenými výkonmi dosia-
hol, že aj on má playoff už na dosah, keďže dve kolá pred koncom 
má 4-bodový náskok, a teda v dvoch kolách stačí, keď získa čo i len 
jeden bod. Pevne veríme, že splníme predsezónny cieľ – mať oba 
kluby v playoff. „S Paťom (Patrik Cvengroš) sme si pred sezónou 
povedali, že chceme, aby sa oba tímy predstavili v playoff. Pev-
ne verím, že aj Board to dotiahne do úspešného, postupového 
konca. V playoff je už potom všetko možné. Som rád, že sme 
ukázali svoju kvalitu a verím, že ju dokážeme aj v playoff,“ pove-
dal o mužstve s vrakunským znakom na hrudi kapitán Andy Ravasz.
V tréningoch pokračuje aj mládež, tréningy prebiehajú v aréne Vra-
kuňa na Hnileckej ulici. Čo do počtu detí na ihrisku je vidieť, že sa 
tento projekt stretol s obľubou a detí stále pribúda. „Na tréningy 
máme prihlásených asi 40 detí, dostávame ponuky na turnaje 
a zápasy. Na to je však treba trošku potrénovať, a najmä nakúpiť 
ochranné prvky, bez ktorých sa zápasy uskutočniť nemôžu. 
Veľmi ma však teší záujem detí a aj dospelých o tento nenáročný 

šport. Vzhľadom na počet detí budeme asi musieť tréningy rozlo-
žiť na dva dni, keďže je nás už naozaj veľa, čo však vnímam ako 
pozitívum a tešíme sa z toho! V priebehu júna nás čaká (starších) 
prvá konfrontácia, kedy je v pláne turnaj detí U11, na ten sa 
chceme už určite pripraviť po každej stránke. Chcem sa touto 
cestou opäť poďakovať všetkým, čo nás podporujú a pomáhajú 
nám. – dodal náš kapitán – tréner detí Andrej Ravasz.
V najbližšom čase nás čakajú záverečné dve kolá BHbL, každú stre-
du je o 17:00 h partička 15+ a vo štvrtok o 17:00 h tréning detí 
do 15 rokov. Viac informácií nájdete na stránke www.hbkvrakuna.
estranky.sk, prípadne na FB stránkach HBK Vrakuňa fans, alebo 
ihrisko Hnilecká.

V prípade záujmu HBK Vrakuňu môžete ešte stále podporiť daro-
vaním 2  % zo svojich daní (platí pre FO).
Údaje OZ: IČO 51 127 857, právna forma- Občianske združenie
obchodné meno - HBK Vrakuňa,
sídlo- Rajecká 8687/38,
Bratislava Vrakuňa 821 07
ĎAKUJEME HBK Vrakuňa

Áčko so solídnym úvodom
Náš A tím začal jarnú 
časť v celkom dobrej 
forme, keď v ostat-
ných piatich zápa-
soch iba raz našiel 
premožiteľa a pripísal 
si 8 bodov do tabuľky 

za dve výhry a dve remízy. „Najmä domáci 
zápas s druhým Dominom patril k tým pek-
ným, so slušnou návštevou. Naši chlapci 
si vypracovali množstvo šancí, žiaľ, pre-
menili jedinú, a tak si pripísali v tomto zá-
pase najtesnejšiu výhru 1:0,“ povedal na 
margo zápasu jeden z členov.
V kategórií detí začali svoje súťaže už aj tie, 
zatiaľ iba v kategórii žiakov, kde s prehľa-
dom vyhrali svoje zápasy, čo iba dokazuje, 
že na mládežníckej úrovni vieme vychovať 

slušných hráčov. Od budúceho týždňa sa 
do zápasového kolotoča pridajú už aj naše 
prípravky, takže ihrisko už opäť bude žiť 
tou pravou futbalovou atmosférou.
Ako sme avizovali, v marci sme zakúpi-
li novú kosačku, z čoho sa veľmi tešíme 
a pevne veríme, že nám bude dlho a dobre 
slúžiť. „Tento rok, ak nám to financie do-
volia, by sme mimo už zakúpenej kosač-
ky chceli zabezpečiť osvetlenie celého 
ihriska vrátane tréningovej plochy za 
bránou ihriska, aby sme tým zvýšili vy-
užiteľnosť ihriska najmä v prechodnom 
období, keď už je skorej tma,“ – pove-
dal na margo ďalšej modernizácie náš-
ho areálu prezident klubu Andrej Ravasz 
a dodal: „Som rád, že aj naši tréneri sú 
aktívni a sami organizujú turnaje na 

našom štadióne. Zvlášť sa tešíme na 
ďalšie pokračovanie minulý rok obno-
venej akcie Súťaž v kopaní jedenástok. 
Tieto akcie, verím, budú lákadlom pre 
Vrakunčanov a užijeme si množstvo 
zábavy pri súťažení. Na jeseň chceme 
určite zorganizovať počas hodov turnaj 
amatérov.
Ak ste ešte svoje 2 % nedarovali, chceli by 
sme vás poprosiť o podporu nášho klubu, 
aby sme spoločne vytvorili našim hráčom 
čo možno najlepšie podmienky na šport, 
ktorý je vo Vrakuni dlhodobo hlboko za-
korenený. Tiež nezabudnite prísť opäť po-
vzbudiť naše mužstvá mužov a detí v ich 
zápasoch, kde reprezentujú našu mest-
skú časť .
Viac informácií nájdete
na www.skvrakuna.sk

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa muži v playoff, mládež sa pripravujeHBK Vrakuňa muži v playoff, mládež sa pripravuje
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Vo štvrtok 7. marca sa žiaci druhého stupňa zúčastnili 
na divadelnom predstavení ONLINES.
Už podľa názvu ste uhádli, že išlo o predstavenie v an-
glickom jazyku. Teraz nám priestory ponúkol známy vra-
kunský objekt „221“. Touto cestou chceme poďakovať 
milým pracovníčkam MÚ za ústretovosť a spoluprácu.
Hosťujúcim divadlom – ako už niekoľko rokov – je Diva-
delné centrum v Martine, ktoré sa výlučne zameriava na 
anglický repertoár pre základné a stredné školy. Témy, 
ako aj konverzácia sú postavené na učebných osno-
vách, zahŕňajú aj rôzne gramatické javy či anglické frázy 
alebo bežne používané výrazy, najmä medzi mládežou.
Práve v tomto divadle odštartoval svoju kariéru aj Juraj 
Šoko Tabaček, ktorého hlas je počuť aj v súčasnosti 
v úvode relácie.
Internet, mobilné telefóny, počítače majú spoločného 
menovateľa – ONLINE. Cez pomerne jednoduchú tech-
niku sa dostanete do celého sveta za niekoľko minút, či 

dokonca sekúnd. Môžete sa zoznámiť s niekým z opač-
ného konca sveta, nájsť si priateľov či životnú lásku. 
A tu sa práve odohráva príbeh nášho hrdinu Miloša, 
ktorý žije s mamou. Mama má Miloša rada. Miloš má 
rád mamu, svojho psa a Zuzu, ktorá mu lajkla status. 
Ale niečo v jeho živote je nanič a Miloš musí prísť na 
to, čo to je…
Táto inscenácia v anglickom jazyku je o svete, v ktorom 
nie je všetko také, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, 
o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo vir-
tuálnom priestore, je ako hľadať zmysel života v kope 
špinavých ponožiek. Príbeh o Milošovi, Zuze a Vladovi, 
o lákavom tajomnom hlase, o predstavách a skutočnos-
ti. On, ona, oni – online vždy a všade. Existuje ešte vô-
bec život offline? A odváži sa Miloš osloviť Zuzu?
My vám to rozhodne neprezradíme. Stojí za to ísť sa na 
to pozrieť. Prajeme pekný umelecký zážitok.

Ing. Helena Sandtnerová, ZŠ Zitavská

História: V rozrastajúcej sa mestskej časti 
Vrakuňa sa budovali školy. Prvou školou so 
zameraním vyučovať cudzie jazyky sa stala 
Základná škola Rajčianska.
Škola bola vybudovaním rozčlenená do 
troch traktov s dvoma telocvičňami, kuchy-
ňou, jedálňou a plne funkčným športovým 
areálom s množstvom zelene.
Slávnostné otvorenie školy sa uskutočnilo 4. 
septembra 1978. Otvorených bolo 13 tried 
s počtom 361 žiakov, v ročníkoch 1 až 4 = 
9 tried, v ročníkoch 5 až 8 = 4 triedy, sedem 
oddelení školskej družiny. Škola mala vtedy 
k dispozícii aj funkčne vybavené učebne ché-
mie a fyziky. Na prízemí v trakte C bola zria-
dená novovznikajúca materská škola.
Vedením školy bola poverená riaditeľka ško-
ly Eva Klusalová. Zástupcom riaditeľky školy 
bol Ľuboslav Šimonovič, prvým školníkom 
František Rajna.
Pedagogickí pracovníci boli: Bieliková, Mi-
kulášová, Paukeová, Krištofíková, Hesková, 
Šimuničová, Streberová, Zavarská, Panáč-
ková, Pavlačková, Jelínková, Teplanová, 
Príbelská, Murcínová, Rovná, Čajkovičová, 
Cvinčeková, Cvinček, Denková, Guľová, Jan-
cová, Zongorová.
Škola mala už v prvom roku existencie vy-

učovací jazyk nemecký a zároveň v záujme 
o tento jazyk a zdokonaľovanie sa v ňom 
družbu so školou vtedajšej NDR, a to pri 
Drážďanoch - Pestalozzi-Oberschule-Ro-
dewish.
Celoškolský výbor Združenie rodičov a pria-
teľov školy – ZRPŠ tvorili rodičia, ktorí školu 
podporovali, pomáhali jej. Výbor tvorili: Do-
stál, Molnár, Konswald, Mihalcová, Evanso-
nová, Belák, Prídalová, Gajdoš, Krist….
Od svojho vzniku prešla škola mnohými zme-
nami a realizovala množstvo projektov, kto-
rými napĺňala ciele výchovno-vzdelávacieho 
procesu ako napríklad:
- škola zdravia a environmentálnej výchovy,
- výučbu Nj a AJ, experimentálne od 1. roční-
ka, ktorý prebiehal deväť rokov,
- projekt na podporu športových aktivít 
v spoluprácu do Slovenským zväzom zápa-
senia a so športovým klubom polície, ako 
aj so Slovenskou softbalovou asociáciou. 
V tomto období bolo vychovaných niekoľko 
aktívnych mladých zápasníkov ako napr. 
Michna, Lázslo.
Na zdokonaľovanie sa v nemeckom jazy-
ku boli realizované výmenné pobyty žiakov 
v družobnej škole v Rodewishi a ich žiakov 
u nás v škole za spoluúčasti rodičov žiakov, 

pedagógov: Garinovej, Zuskinovej, Barátho-
vej, Biskupičovej, ktoré učili cudzie jazyky.
Škola má mnoho rokov spoluprácu s mater-
skými školami, hlavne pri príprave budúcich 
prváčikov. Realizuje Dni otvorených dverí, 
kde je možnosť zúčastniť sa na celej čin-
nosti školy. Výborná je spolupráca so škol-
skou psychologičkou a špeciálnou psycho-
logičkou pri začleňovaní žiakov s poruchami 
učenia či správania do výchovno-vzdelá-
vacieho procesu. Realizuje jazykové kurzy 
v Rakúsku, exkurzno-poznávacie zájazdy po 
Európe, a to v rámci projektov Comenius 
a Erasmus. Škola si vybudovala špeciál-
ne učebne pre cudzie jazyky a informatiky. 
V rámci ŠKD organizuje veľa možností pre 
žiakov vo voľno-časových aktivitách: špor-
tových, výtvarných, tanečných, jazykových, 
prírodovedných a pod. Škola rokmi získava 
výborné výsledky v športe, olympiádach, 
výtvarných súťažiach, pytagoriáde, prírodo-
vedných súťažiach, literárnych súťažiach. 
Podieľa sa na charitatívnych akciách, spolo-
čenských akciách, v jesennom období orga-
nizuje spoločné varenie kapustnice.
V škole pôsobí školský žiacky parlament, 
ktorý sa pravidelne stretáva a spoločne rieši 
rôzne situácie týkajúce sa života školy. Časo-

Pomáhať a chrániť
Návšteva policajného zboru Vrakuňa v ma-
terskej škole.
Najvhodnejšími metódami poznávania spo-
ločenského prostredia a sprostredkovania 
informácií smerom k deťom predškolského 
veku je priame pozorovanie a zážitkové uče-
nie. Rozhodli sme sa preto v rámci spolupráce 
s rodičmi zorganizovať dňa 9. 4. 2019 v eloko-
vaných triedach MŠ Kríková na Šíravskej ulici 
aktivitu s názvom Polícia pomáha a chráni.
Deti sa najprv s tetou policajtkou porozprávali 
a na interaktívnej tabuli sa dozvedeli rôzne in-
formácie o činnosti polície, o tom, čo policajti 
na svoju prácu potrebujú, ako zasahujú v rôz-
nych, často nebezpečných situáciách, a že 
ich hlavným cieľom je pomáhať a chrániť ľudí. 
Na školskom dvore mali potom deti možnosť 
priamo pozorovať skutočné policajné auto, 
mohli si v ňom posedieť, porozprávať sa so 
skutočným policajtom a policajtkou. Najväčš-
mi ich potešilo, keď sa rozozvučala siréna na 
policajnom aute. V očkách detí bol vidieť záu-
jem a radosť z tohto netradičného stretnutia.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby 
deti mohli emocionálne zažiť niečo pútavé, 
zaujímavé a hlavne poučné.

Iveta Vašičková, učiteľka, MŠ Kríková

40. výročie ZŠ RAJČIANSKA
Motto: „Učiteľ predstavuje večnosť, nikdy nemôžeme povedať, kde sa končí jeho vplyv.“

I naše deti zo ZŠ Železničná vedia za-
chovávať tradície našich starých rodičov. 

Jednou z nich je aj vynášanie Moreny - vítanie jari. Všetky deti, ale hlavne 
malí prváci sa na túto akciu veľmi tešili. Počasie nám svojimi slnečnými lúčmi 
naznačovalo, že zima aj s Morenou už nadobro odplávala v Malom Dunaji. 
Túto milú akciu sme spojili aj s pozorovaním jarnej prírody, prechádzkou popri 
Malom Dunaji, ako aj s pohybovými aktivitami vo Vrakunskom lesoparku.

Drahuša Chodúrová, Vychovávateľka ZŠ Železničná

Morena 3. 4. 2019

ANGLICKÉ DIVADLO / The O N L I N E S
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Voda, zriedkavo aqua, chemický vzorec 
H2O, chemická zlúčenina vodíka a kyslí-
ka. Je základnou podmienkou existencie 
života na Zemi. Pri normálnej teplote a tla-
ku je to bezfarebná, číra kvapalina bez 
zápachu a chuti. V prírode sa vyskytuje 
v troch skupenstvách: v pevnom ako sneh 
a ľad, v kvapalnom ako voda a v plynnom 
ako vodná para. Je to najrozšírenejšia 
látka na Zemi. Je podstatnou zložkou bio-
sféry a má popri pôde prvoradý význam 
na zabezpečenie výživy ľudstva…
Týmito vetami sa zo školského rozhlasu 
ozývali hlasy členov Kolégia Zelenej školy 
na ZŠ na Žitavskej, ktorí pre žiakov 0. až 
4. ročníka pripravili Rovesnícke vzdeláva-
nie ku Dňu vody. Uskutočnilo sa 28. mar-
ca 2019.
Triedy 5. – 8. ročníka mali pripravených 
osem stanovíšť. Prvostupniari boli rozdele-
ní do 4- a 5-členných družstiev a podľa ča-
sového rozpisu prešli každým stanovišťom. 
Tým, že presne dodržali harmonogram, 
dosiahli sme disciplínu a poriadok. V jed-
nej triede riešili hlavolamy, v inej poznávali 
rastliny rastúce vo vode a pri vode, v ďalšej 

písali básničky a kreslili obrázky na tému 
Voda je podmienkou života. Zaujímavé 
stanovište bolo na školskom dvore, kde 
museli žiaci prenášať na určitú vzdialenosť 
vodu v pohárikoch. Nesmeli vyliať, lebo 
vodou treba šetriť, a zároveň preniesť jej 
čo najviac. Deti boli očarené pokusmi s vo-
dou. Asi najväčšmi ich fascinovala lávová 
lampa a tancujúce hrozienka vo fľaši so 
sýtenou minerálkou. Tí najmenší mali ra-
dosť pri určovaní živočíchov viazaných na 
vodný ekosystém. Svoje vedomosti mohli 
prezentovať v kvíze o vode v multimediál-
nej učebni. Žiaci 0. ročníka mali pripravené 
pracovné listy, ktoré vzorne vyplnili. Víťaz-
né družstvá v každom ročníku boli odme-
nené. Ceny nám venoval PhDr. Stanislav 
Bruna, poslanec Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Všetci žiaci našej školy strávili dopoludnie 
v pracovnej atmosfére, pričom sa zabavili, 
zasúťažili si a zároveň sa niečo nové nau-
čili. Po skončení sa pýtali, kedy budeme 
mať zas takéto zaujímavé vyučovanie.

Mgr. Katarína Krajčovičová,
ZŠ Žitavská

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Stalo sa už tradíciou, že v druhej polovici 
marca organizuje naša škola okresné kolo 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Teraz sa reci-
tačná súťaž uskutočnila 20. marca – v stre-
du. Zúčastnilo sa na nej 101 žiakov z 23 škôl. 
Deti súťažili v prednese poézie a prózy. V kaž-
dej kategórii vyhlásila odborná porota víťa-
zov, ktorí budú reprezentovať II. bratislavský 
obvod v krajskej súťaži. Teší nás, že po troch 
rokoch medzi víťazmi máme aj našu žiačku. 
Je ňou Lenka Slováková, žiačka 5. C triedy, 
ktorá zvíťazila v II. kategórii v prednese prózy. 
Porotu máme každý rok zastúpenú z uznáva-
ných odborníkov. Tento raz úlohu porotkyne 
prijala herečka Michaela Čobejová, herec 
Alfréd Swan, moderátor televízie JOJ Pavol 
Michalka, profesor VŠMU Andrej Pachinger, 
herci Jakub Abraham a Tomáš Lamoš, pro-
fesorka slovenského jazyka z Pedagogickej 
fakulty UK Ľubica Blažencová. Vďaka patrí aj 
učiteľom slovenského jazyka z gymnázií a zá-
kladných škôl, ktorí neváhali a tiež sa posadi-
li v tento deň do odbornej poroty. Zostáva už 
len víťazom popriať veľa šťastia a úspechov 
v krajskom kole.

Ing. Anna Murcinová
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pis Rajčinka je školský časopis, ktorý škola 
pravidelne vydáva a uverejňuje v ňom vlast-
nú tvorbu žiakov. Vynovená, modernizovaná 
školská knižnica je plne využívaná žiakmi 
školy.
Škola v súčasnosti: ZŠ Rajčianska sa rokmi 
menila. Prichádzali a odchádzali žiaci, peda-
gógovia – Goljan, Bobulová, Brindza, B. Tep-
lanová, Petrejová, Slivová, Raganová…
Škola zmenila aj svoju exteriérovú a interié-
rovú časť. Nová fasáda, plastové okná, čias-
točná úprava areálu školy a to všetko pod 
taktovkou Miestneho úradu Vrakuňa a jeho 
starostom p. Kurucom.
Školu v súčasnosti navštevuje 572 žiakov. 
Zriadených je 25 tried. Pre ročníky 1 až 4 – 
14 tried, pre 5 až 9 – 11 tried a 12 oddelení 
ŠKD.
Riaditeľkou školy je Mgr. Miriana Krajčíková. 
Zástupkyňou školy pre 2. st. Ing. Mária Jakú-
beková, zástupkyňou pre 1. stupeň PaedDr. 
Oľga Petrovská, vedúcou ŠKD Ľubica Klčo-
vá, tajomníčkou školy je Mária Bončová, 
ekonómkou Mária Kapusníková.
Pedagogický kolektív je na súčasné pomery, 
keď prevláda nedostatok učiteľov) stabilný, 
čo je pre školu veľkým plusom.
Do školy teraz chodia žiaci – deti mnohých 
bývalých žiakov, z ktorých sú v súčasnosti 
mnohí „štyridsiatnici“ a veľmi úspešní ako 
napríklad: Katarína Ňukovičová, J. Hronec, 
Tatiana Guľová, Peter Papcun – lekári; Puš-

kárová, Revický, Lexa – právnici; Dalibor Je-
nis – operný spevák; Emanuel Hasoň – herec 
(hral v Perimbabe); E. Sládková – redaktor-
ka; D. Šubertová – sochárka; Lehocký, Ká-
lig – farmaceuti; Z. Filipovičová – majsterka 
odborného výcviku; R. Rehák, E. Koloseus – 
fotografi; A. Ravasz – poslanec vo Vrakuni; 
Juraj Miškov – bývalý minister hospodárstva 
SR; M. Červenka, P. Gál – inžinieri; a ďalší 
a ďalší úspešní profesionálni športovci, uči-
telia, podnikatelia, príslušníci polície…
Záver: V škole som pôsobila 26 rokov, rokov 
tvorivých, kreatívnych, plná elánu vo výbor-
nom kolektíve, ktorý vždy vedel, čo chce 
dosiahnuť a išiel za svojím cieľom. V súčas-
nosti sa do nej vraciam sporadicky, ale mala 
som možnosť jej aj ešte aktívne vypomôcť. 
Sledujem činnosť školy. Teraz je škola mo-
derná, vynovená s triedami, z ktorých vyža-
ruje tvorivá pracovná atmosféra. Má svoje 
meno, odozvu medzi širokou verejnosťou 
svojím bohatým, príťažlivým programom 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre mňa 
je a zostane školou, na ktorú sa nezabúda, 
hoci som pôsobila aj v iných školách.
Štyridsiate výročie ma preto inšpirovalo na-
písať o tejto škole. Želám jej veľa, veľa úspe-
chov, spolupracujúcich rodičov, podporu nie 
vždy ľahkej práce pedagógov, a to od miest-
neho zastupiteľstva či od p. starostu Kuru-
ca, ktorý priniesol tvorivý vietor do Vrakune.

Jana Plavniková, ZŠ Rajčianska

Rovesnícke vzdelávanie ku Dňu vody

Veľký deň pre našich
predškolákov…
Prvý jar-
ný deň bol 
pre našich 
predškolá -
kov naozaj 
prvým a veľ-
kým dňom. 
Spolu s pani učiteľkami navštívili Základnú 
školu Rajčianska 3, kde sa zúčastnili vyu-
čovacej hodiny. Naši veľkí prvácki kamará-
ti zo školy nás srdečne privítali, ukázali, čo 
všetko sa už naučili, a trošku predškolákov 
aj vyskúšali. Prváci nám najskôr nielen pre-
čítali zo šlabikára a zoznámili nás so školác-
kou matematikou, ale si s predškolákmi aj 
vymenili miesta, a tak sa na chvíľu aj z nás 
stali veľkí žiaci, kde sme si mohli vyskúšať, 
čo všetko už vieme. Pracovali sme v škol-
ských laviciach s pracovným listom, kde 
sme si hravo poradili s tlačenými písmenka-
mi, počítaním do 10 a problémy sme nemali 
ani s farbami či geometrickými tvarmi. Veľkí 
spolužiaci nás sledovali, trošku pomáhali, 
no najmä veľmi pochválili. O to väčšmi sa už 
teraz tešíme na nástup do školy, keď sa aj 
z nás stanú veľkí žiaci.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú 
spoluprácu so ZŠ Rajčianska 3.

Alena Kuzmínová, Viera Voleková
MŠ Kaméliová
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GREENWEEK

8. 6. 2019
10:00 - 15:00 h

Od 09:00
Od 10:00  • PÁNKO • 


