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Milí Vrakunčania,
prajem vám príjemný predvianočný čas. Najkrajším sviatkom v roku už tradične 
predchádza obzvlášť hektické obdobie. Prajem vám, aby ste ho zvládli hravo a 
v pohode. Nech tu už máme Vianoce, čas, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a 
naplno sa venovať sebe a svojim najbližším.

Jeden rok sa končí a prichádza druhý, preto si dovolím kratučko bilancovať. Tento 
rok je špeciálny v tom, že štát sa rozhodol  nám „zlepšovať život“ intenzívnejšie. 
Ako to už u nás chodí, bol by to aj dobrý nápad, keby ho štát nepripravil a neuvie-
dol do praxe tak nešťastne. Nechcem jatriť rany, len krátko pripomeniem. Prišlo 
k tzv. chodníkovej novele, obedom „zadarmo“ či k povinnému zvyšovaniu miezd v 
samospráve. Všetko sú to výborne nápady, no istá maličkosť tu stojí za zmienku. 
Spoločným menovateľom týchto zlepšení je fakt, že štát nám na ne neposlal ani 
euro. Aby som bol presný, na obed nám posiela 1,20 eura na žiaka, ale v ko-
nečnom dôsledku doplácame z našich zdrojov oveľa viac peňazí ako v minulých 
rokoch – na prevádzku, vybavenie kuchýň a jedální a na mzdy kuchárok. Všetci 
vieme, že na svete neexistuje nič zadarmo, obedy už tobôž nie. Tejto téme som sa 
svojho času venoval viac než dosť. V preklade do ľudského jazyka – stalo nás to 
obrovské finančné zdroje. A keď niekde zdroje pridáte, tak ich jednoducho niekde 
inde musíte odobrať. Taký je život, v zásade nie je rozdiel medzi samosprávou a domácnosťou.

Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že sa nám podaril kus úžasnej práce. Rok 2019 sa niesol v znamení rozsiahlej opravy ciest a chodníkov. 
V spolupráci s magistrátom sme komplexne zrekonštruovali Dvojkrížnu a Ráztočnú ulicu vrátane časti Hradskej ulice. Opravili sme tiež 
sociálne zariadenia v našich škôlkach a deťom sme dopriali aj renováciu viacerých ihrísk. Tiež sme sa zapojili do zaujímavého projektu, 
na konci ktorého by sme mali mať vo Vrakuni prvú budovu so zelenou strechou – trávnikom. Podľa mňa ide o skvelý krok a veľmi sa 
teším na jeho výsledok. Už vám môžem prezradiť, že by šlo o strechu materskej škôlky na Kríkovej ulici.

Veľkou vecou je tiež budovanie cyklotrasy popri Malom Dunaji. Vrakuňa má množstvo príležitostí na športovanie a toto je ďalšia cesta 
– v tomto prípade cyklocesta, po ktorej sa vydáme za lepšími príležitosťami na aktívny oddych. Budúci rok, samozrejme, plánujeme v 
budovaní cyklotrás pokračovať, beriem túto tému mimoriadne vážne a podporím každý dobrý projekt, s ktorým prídete.

Rád by som na tomto mieste ešte poďakoval poslancom a svojmu tímu na miestnom úrade. Ono mať šikovných a slušných partnerov 
má cenu zlata, v samospráve ešte vyššiu. Mám to šťastie, že Vrakuňa ťahá za jeden povraz. A to sa počíta.

Keď už sme pri téme môjho tímu, rád by som sa vyjadril k vážnym incidentom, ktoré sme v ostatnom čase na úrade zaznamenali. Padli 
vyhrážky úradníkom, ktorí si len plnili svoje povinnosti. Išlo o nesmierne vulgárne a osobné urážky, ktoré nepatria ani do piatej cenovej 
skupiny. Sprosto vynadať dáme je hanebné, obzvlášť, keď takéto veci vychádzajú z úst starších pánov. Nebudem tolerovať tieto spôso-
by, a preto by som chcel každého poprosiť, aby sa choval slušne, pretože my na úrade sa správame slušne.  Je pre mňa ľudsky úplne 
neakceptovateľné, aby si ktokoľvek ventiloval svoje osobné problémy na našich pracovníkoch. Keď máte chuť sa na niekom vyvŕšiť, 
tak smelo rovno za mnou. Samozrejme, aj ja urobím všetko pre to, aby naši zamestnanci sa správali profesionálne a vyhoveli vám vo 
všetkých požiadavkách, ktoré sú v ich kompetencii. Veď preto sme tu! Ale, požiadavky, ktoré nie sú v našej kompetencii, vieme len ťažko 
vybaviť, no vieme nasmerovať a pomôcť v riešení. Buďme na seba slušní, a to nielen v predvianočnom čase, ale počas celého roka.

Aby som však svoj príhovor ukončil na veselšiu nôtu, tak sa vrátim k blížiacim sa vianočným sviatkom. Prajem vám, aby ste ich strávili 
s ľuďmi, ktorých máte radi – s rodinou, priateľmi, známymi, susedmi... Jednoducho s ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre a na ktorých vám 
záleží. Detičkám prajem kopec darčekov a nových zimných zážitkov.

Už teraz sa teším na tých z vás, ktorých stretnem 23. decembra na našej tradičnej komunitnej večeri.

,„Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď darujeme, sú Vianoce.“    Dale Evans

Príhovor starostu

Váš Martin
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V spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta sme už v polovici novembra zača-
li s opravou ciest na uliciach Hradská a Ráztočná.  
Hradská bola opravená v úseku od železničného priecestia po čerpaciu stanicu Lukoil 
smerom Odeská ulica / Most pri Bratislave / – 2 jazdné pruhy.
Na Ráztočnej bola opravená vozovka od kruhového objazdu po koniec mestskej časti.
Oprava spočívala v odfrézovaní a opä-
tovnom položení ložnej a obrusnej vrs-
tvy vozovky hrúbky 120 mm na cca 9 
250 m2 komunikácie na Hradskej ulici 
a cca 10 750 m2 komunikácie na Ráz-
točnej ulici. Taktiež sa urobili:

Dňa 3. 12. 2019 sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadanie miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa . Poslanci schválili rozpočet 
mestskej časti na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022. V budúcom 
roku pokračujeme v rozvojových aktivitách so zlepšovaním životného prostre-
dia, rozvojom sociálnych a spoločenských podmienok v našej mestskej časti. 
Prioritou bude obnova komunikácií, budovanie chodníkov, cyklotrás, priecho-
dov pre peších a pod. Pokračujeme v zatepľovaní objektov škôl (ZŠ Železnič-
ná) a škôlok (MŠ Kríková), v materských škôlkach zrekonštruujeme sociálne 
zariadenia (MŠ Kríková a MŠ Kameliová). Zrevitalizujeme a obnovíme špor-
tové areály základných škôl (ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianská). Dobudujeme cyk-
lotrasu pri Malom Dunaji a zrealizujeme zelenú strechu na MŠ Kríková.

Podrobný  rozpočet je zverejnený  na webovej stránke mestskej časti
www.vrakuna.sk
 
Poslanci ďalej schválili zvýšenie príspevku mestskej časti materským školám 
z 2 000 eur na 2 400 eur na žiaka. Príspevok je určený na prevádzku zariade-
nia a mzdy pracovníkov materskej školy. Poslanci schválili aj dotácie občian-
skym združeniam a neziskovým organizáciám, napríklad Športovému klubu 
Vrakuňa, HBK Vrakuňa, Detskému fondu Slovenskej republiky na prevádzku 
Mixklubu.         MÚ Vrakuňa

Počas opráv bola obmedzená premáv-
ka na uvedených uliciach, začo sa 
dodatočne ospravedlňujeme, ale záro-
veň treba podotknúť, že bez takýchto 
obmedzení sa nové cesty nedajú ro-
biť. Teraz sa Vrakunčania môžu tešiť z 
dvoch nových ciest.
      MÚ Vrakuňa

• úprava autobusovej zastávky 
•   lokálna oprava betónovej prídlažby
•  debarierizácia existujúcich priecho-
dov pre chodcov
•  výšková úprava, prípadne výmena 
poškodených,  cestných obrubníkov
•  výšková úprava – výmena uličných 
vpustov
•  výšková úprava vývodu IS

Aktuálne
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

Nový asfalt na Ráztočnej ulici
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Hradská a Ráztočná dostala nový asfalt 

Z miestneho zastupiteľstva

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

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

Hľadajú sa dobrovoľníci! 
Dobrovoľnícka skupina Vŕba hľadá nových dobrovoľníkov na onkológiu. 

Nábor sa začne infostretnutím dňa 27. 1. 2020. V prípade záujmu prihláste 
sa na koordinatorka@dsvrba.sk  Viac info nájdete na www.dsvrba.sk
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Otázka pre poslancov

PhDr. Stanislav Bruna

Našej Vrakuni želám pre-
dovšetkým spokojných 
obyvateľov, aby získali 
istotu, že pre nich so sta-
rostom robíme maximum. 
V novom roku želám 
Vrakunčanom splnenie 

všetkých snov, pevné zdravie, šťastie 
v rodine a pohodu v práci. Starostovi 
a zamestnancom želám veľa energie, 
dobrých nápadov, ľahkú cestu na ich 
realizáciu a tiež veľa peňazí, lebo bez 
nich sa nám ťažko buduje lepšia Vraku-
ňa a lepší život. V roku 2020 máme pri-
pravených veľa projektov zameraných  
na školy, škôlky, cyklotrasu a chceme 
dobudovať nové parkovacie miesta. 
Slovensko bude mať dôležité voľby, 
kde potrebujeme vládu, ktoré odstráni 
korupciu z polície, súdov a vytvorí nao-
zaj dobré podmienky v školstve a zdra-
votníctve.

Andrej Ravasz

Všetkým ľuďom prajem 
v prvom rade zdravie. I 
keď to možno znie ako 
klišé, zdravie je a vždy 
bude to najdôležitejšie. 
Tiež prajem veľa lásky, 
porozumenia a šťastia. 
Chcem sa tiež všetkým 

poďakovať za podporu a milé slo-
vá, ktoré mi mnohí z vás adresovali. 
Chcel by som sa aj poďakovať svojej 
rodine, mame, priateľke, keďže bez 
ich podpory a lásky by som bol aj ja 
polovičný. Ďakujem tiež našim deťom 
Andymu, Viki a Lucasovi, i keď občas 
vedia hnevať, ale sú naša najväčšia 
radosť. Prajem preto všetkým ľuďom, 
aby o rok, keď budú sadať za stôl a bi-
lancovať posledný rok, boli so sebou 
spokojný 😊, život nie je dokonalý, ale
snaha je základ. Pekné sviatky, Vra-
kunčania, a úspešný rok 2020.

Čo by ste popriali  Vrakunčanom     a Vrakuni do Nového roku 2020? 

JUDr. Ing. Marek Zajíček

Do nového roku 2020 
prajem všetkým Vrakun-
čanom radosť zo života, 
zdravie a spokojnosť. 
Vrakuni prajem, aby sa 
aj naďalej darilo malými, 

ale aj veľkými krokmi pokračovať v 
zvyšovaní kvality života a prostredia 
pre všetkých jej obyvateľov.
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Ing. Soňa Svoreňová

Vrakunčanom želám 
veľa pokoja, vzájomné-
ho porozumenie, tole-
rancie a harmónie, aby 
si našli čas na všetko, 
čo je pre nich v živote 
dôležité, a aby sa situá-

cia v našej mestskej časti posúvala 
naďalej dopredu tak, aby im aj pros-
tredie, v ktorom žijú, bolo bezpečné 
a poskytovalo čo najviac príjemných 
chvíľ v lesoparku, na ihriskách či 
kultúrnych podujatiach, a spôsobo-
valo čo najmenej stresu v zápchach, 
pri parkovaní. Vrakunským deťom 
prajem, aby sa dočkali potrebných 
rekonštrukcií škôlok. Vrakunským 
seniorom veľa pekných chvíľ s pria-
teľmi na akciách klubu dôchodcov. 
Tým, ktorí to potrebujú, otvorenie so-
ciálnej výdajne. Celej Vrakuni želám, 
aby bola pre svojich obyvateľov čo 
najlepším miestom na život. 

PhDr. Eva Samolejová MPH

V roku 2020 nás čakajú 
parlamentné voľby, tak 
nám všetkým Vrakun-
čanom prajem „šťastnú 
ruku“ pri výbere „našich 
zástupcov“, aby sme ďal-
šie štyri roky nemuseli byť 

len nespokojní. Prajem nám, aby sme 
vďaka rekonštrukciám ciest a chodní-
kov mohli jazdiť po cestách bez výmo-
ľov a aby chodci chodili po upravených 
a bezbariérových chodníkoch. Taktiež 
nám prajem, aby každý občan s trvalým 
pobytom vo Vrakuni vďaka spustenej 
parkovacej politike mohol zaparkovať 
aj večer v mieste svojho bydliska.    A, 
samozrejme, v prvom rade prajem 
všetkým Vrakunčanom do nového 
roku veľa zdravia, lásky a vzájomného 
porozumenia.

Ing. Zuzana Schwartzová

Vianočné sviatky klopú 
na dvere a to je čas, keď 
každý z nás bilancuje a 
do ďalšieho roka si dáva 
nové predsavzatia. Chce-
la by som poďakovať všet-

kým svojim kolegom, pracovníkom úra-
du, priateľom, známym a, samozrejme, 
aj nášmu starostovi za všetku starost-
livosť a prácu, a všetkým tým, ktorým 
na našej Vrakuni záleží. Želám Vrakuni, 
aby sa  naďalej rozvíjala tým správnym 
smerom a bola krajšia a krajšia. Prežite 
sviatky a aj celý ďalší rok v kruhu svo-
jich najbližších. 
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, 
šťastie nech k vám letí.
A keď rozžiaria sa vaše tváre, by hoj-
nosti ste mali stále.
Nech čerti od vás smolu odnesú, nech 
stratia vašu adresu.
Počas celého roka vám prajem všetko 
dobré

Ing. Ladislav Kugler

V roku 2019 sa urobil 
veľký kus práce. V tejto 
súvislosti sa chcem poďa-
kovať nášmu starostovi, 
celému miestnemu úradu 
a v neposlednom rade aj 

našim poslancom. 
Zároveň MČ Vrakuňa do nového roku 
2020 prajem veľa ďalších úspešných 
projektov. Ako príklad spomeniem vy-
budovanie odborných učební v našich 
základných školách. Ďalej uvádzam 
rekonštrukciu strechy zameranej na vo-
dozádržné zariadenia na MŠ Kríková, 
budovanie cyklotrás. Tieto projekty sú 
väčšinou financované prostredníctvom 
nenávratného finančného príspevku.
Záverom všetkým Vrakunčanom, no 
nielen im, želám pokojné a požehnané 
sviatky plné lásky a porozumenia, a v 
roku 2020 prajem veľa zdravia, pokoja 
v srdci a úsmevu na tvári .

JUDr. Marcel Boris

Vrakunčania, všetkým 
vám želám bezstarost-
né a príjemné prežitie 
vianočných sviatkov v 
kruhu svojich najbližších 
a do nového roka prajem 
každému najmä zdravie, 

ktoré je najcennejšie, a mnoho ráz si 
to uvedomíme, až keď nám chýba. 
Buďte všetci zdraví, šťastní a usmiati 
a nech naša Vrakuňa stále kvitne a 
sa zlepšuje.

Mgr. Miroslav Macko

Prajem všetkým ľuďom 
príjemné prežitie sviat-
kov, minimum stresu, 
veľa pohody a úspešný 
celý nový rok 2020. Uži-
me si sviatky a sprav-
me si pohodu, aby sme 

nabrali sily do prichádzajúceho roka 
2020. Pozdravujem všetkých.
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Otázka pre poslancov

Čo by ste popriali  Vrakunčanom     a Vrakuni do Nového roku 2020? 
Lívia Benedeková

V amerických filmoch 
by si želali svetový 
mier. Mne by stačil Ara-
belin zázračný prsteň 
alebo čarovný prútik, 
s ktorým by som moh-

la dať chorým zdravie, nešťastným 
šťastie, chudobným bohatstvo, 
smutným radosť, osamelým spo-
ločnosť. Bolo by skvelé vymazať 
zo života násilie krutosť, bezohľad-
nosť, závisť a..., ale, žiaľ, nie sme v 
rozprávke. Želám si preto, nech rok 
2020 prežijú ľudia s láskou, poro-
zumením, ohľaduplnosťou a úsme-
vom, ktorý nič nestojí, no spríjemní 
aj zachmúrený deň. A Vrakuni že-
lám, nech sa naďalej rozvíja a na-
preduje ako doteraz, pretože tu žijú 
ľudia, ktorým na nej záleží a tí si to 
zaslúžia. PF 2020.
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Mgr. Zuzana Magálová

Milí Vrakunčania, do-
stali sme veľmi prí-
jemnú otázku, na 
ktorú bude ľahké od-
povedať:)
Rada by som vám do 

nového roku čo najúprimnejšie po-
priala, aby ste zažívali čo najviac 
pocitov spokojnosti, vyrovnanosti 
a harmónie. Aby sa vám len dobre 
vodilo a aby vás obchádzali neprí-
jemnosti a choroby, a keď aj neja-
ké prídu, aby zas rýchlo odišli. Aby 
ste čím viac času mohli tráviť so 
svojimi najbližšími a aby ste mali 
veľa životnej energie a kopu elánu 
rozdávať radosť a dobrú náladu 
všade okolo seba… Nech sa nám 
tu spoločne dobre žije. Želám vám 
krásne Vianoce a šťastný nový rok.

Mgr. Robert Greizinger

Prajem Vrakuni a Vrakunča-
nom len to najlepšie do nové-
ho roku 2020, aby bol nový rok 
lepší ako ten starý. Vrakunča-
nom prajem hlavne zdravie, 
všetko ostatné príde... Vrakuni 
čo najmenej mrazivých dní, 

aby sme neminuli veľa finančných prostried-
kov na zimnú údržbu. Užime si všetci tieto 
sviatky v pokoji a v kruhu svojich najbližších.

Ing. Tomáš Galo 

V novom roku vám pra-
jem všetko, čo si želáte, 
a fungujúcu a rozvíjajúcu 
sa Vrakuňu a dobré me-
dziľudské vzťahy. Nech 
je Vrakuňa miestom, kde 
budete s radosťou žiť. 

INZERCIA
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1. Uplynul skoro rok od vášho nástupu do 
funkcie primátora, čo považujete za svoj 
najväčší úspech?
 V doprave sme začali s projektami, ktorých 
cieľom je zlepšenie dopravy a mobility v mes-
te. Po rokoch sporov a mnohých neúspeš-
ných pokusoch o zavedenie parkovacej 
politiky poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili jednomyseľne náš návrh férového 
parkovania. Jednotné pravidlá parkovania 
prinesú efektívnejšie využitie verejného 
priestoru a čistejšie ovzdušie či zníženie po-
dielu individuálnej automobilovej dopravy v 
meste.
Lepšie podmienky neustále vytvárame pre 
MHD – zriadili sme niekoľko nových BUS-
-pruhov (Gagarinova, Popradská, Košická, 
Bajkalská, Nadjazd Vajnory, Vrakunská-
-Uzbecká, Záhradnícka, Štefánikova), ktoré 
zrýchlia MHD v meste. V spolupráci s DPB 
zatraktívňujeme mestskú hromadnú dopra-
vu. Aktuálne prebieha súťaž na obstaranie 
až 81 nových klimatizovaných kĺbových auto-
busov a štyroch minibusov. Zrealizovali sme 
viaceré úpravy križovatiek kvôli uprednost-
neniu MHD (križovatka Uzbecká, Šafárikovo 
nám – spojené aj s úpravou pre cyklistov) a 
opravili sme viacero križovatiek, ktoré prefe-
renciu MHD síce obsahovali, ale nebola do-
statočná.
Čo sa týka cyklodopravy, zamerali sme sa 
na „fixnutie“ rozbehnutých projektov v rámci 
cyklistickej dopravy. Rozpracované projekty 
oddelených cyklotrás, cestičiek pre chod-
cov a cyklistov alebo komunikácií so zvýše-
nou jazdou cyklistov, ktoré sme upravili v 
rámci možností tak, aby cyklistom priniesli 
najväčšie benefity. S partnermi zlepšujeme 
cyklotrasy v rámci projektov D4R7 aj v rámci 
celého priestoru nového centra (Nivy/Zóna 
Chalúpkova), kde pripravujeme zlepšenie na-
vrhnutých cyklistických komunikácií na sú-
vislú a komplexnú sieť bezpečných cyklotrás. 

V sociálnej oblasti sa nám podarilo finanč-
ne podporiť organizáciu pre ľudí bez domo-
va s cieľom ukončenia bezdomovectva, ale 
tiež finančne podporiť organizácie pracujú-
ce s ľuďmi so závislosťami. Hlavné mesto 
vôbec prvý raz podporilo pomoc v oblasti 
boja proti drogám a v ohrozených lokali-
tách (Stavbárska, Kopčianska...) formou 
špeciálnych dotácií. Ďalším nástrojom na 
zlepšenie kvality života v súvislosti s ochra-
nou zdravia a bezpečnosťou je Certifikát 
dobrého podniku (tiež v Pláne Bratislava), 
ktorý skúšobne spúšťame na Obchodnej. 
V októbri bolo už prvé školenie personálu 
podnikov v oblasti zvládania konfliktov a 
prevencie násilia.

Ako opatrenie v oblasti bezpečnosti treba 
určite spomenúť otvorenie novej stanice 
mestskej polície na Obchodnej ulici, ktorá 
funguje ako operačné stredisko, sídlo zása-
hovej jednotky, klientske centrum a komunit-
ný priestor. Zásadne sme tiež rozšírili kame-
rový systém v tejto lokalite. Pred zriadením 
novej policajnej stanice bolo v lokalite päť 
kamier, v súčasnosti je na Obchodnej ulici a 
priľahlých námestiach Kollárovo, Hurbanovo, 
SNP, ulici Poštová a ulici Jedlíkova inštalova-
ných 11 kamier. Začali sme s tvorbou mest-
ského terénneho tímu. Pracujeme s ľuďmi 
bez domova, s ľuďmi užívajúcimi drogy (pri-
oritne Stavbárska, Kopčianska, Poštová) a 
mladými ľuďmi v ohrozených lokalitách (Ob-
chodná), a tak zároveň spracúvame podnety 
od občanov. 
V tejto téme treba určite spomenúť aj otázku 
nájomného bývania, do ktorej riešenia sme 
sa pustili. Metropolitný inštitút Bratislavy 
spúšťa architektonické súťaže na výstavbu 
nových bytových domov. Pripravujeme aj 
rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme 
koncepciu spolupráce s developermi aj fi-
nančnými inštitúciami, aby sme podstatne 
zvýšili počet nájomných bytov v Bratislave.

Za posledné mesiace sme tiež prijali viacero 
opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie život-
ného prostredia a obnovy zelene v meste. 
Významne sme zmenili spôsob hospodáre-
nia v mestských lesoch pomocou prijatia ich 
zonácie, ktorá lesy rozdeľuje do troch zón 
– zóna intenzívnej rekreácie, zóna ochrany 
prírody a lesného hospodárstva a zóna po-
koja a ochrany prírody i rekreácie.  Na po-
dobnom princípe už funguje aj Horský park, 
ktorý je taktiež vďaka zonácii rozdelený na 
bezzásahovú zónu, prechodnú zónu a edu-
kačno-rekreačnú zónu. Prioritou je všeobec-
ná ochrana areálu Horského parku tak, aby 
mohol slúžiť na ochranu prostredia a tiež na 
rekreáciu a vzdelávanie návštevníkov.
Zlepšili sme komunikáciu výrubov a náhrad-
nej výsadby. Verejnosť informujeme priamo 
na mieste pomocou informačných tabúľ a 
na našej webovej stránke sú uvedené všetky 
orezy a výruby drevín v správe magistrátu.

 A napokon je potrebné spomenúť aj zmeny 
na magistráte a v mestských podnikoch. 
Podarilo sa nám presadiť a zriadiť Metropo-
litný inštitút Bratislavy – prvý metropolitný 
„think tank“ v histórii Slovenskej republiky, 
ktorý sa zásadnou mierou podieľa na pre-
mene verejných priestorov – stačí spome-
núť Komenského námestie, projekt Živé ná-
mestie, Klobučnícka ulica. Pripravuje súťaže 
a projekty napríklad na rekonštrukciu kúpe-

ľov Grössling, bytového domu na Parkovej 
ulici, predĺženie promenády na Železnej stud-
ničke, riešenie priestorov pre Archív mesta 
Bratislava a ďalšie.
Čo sa týka už spomínaného verejného 
priestoru, pustili sme sa do opatrení, aby 
sme napravili veľký dlh, ktorý voči nemu Bra-
tislava má. Pokračujeme v premene vybra-
ných verejných priestorov na Živé námestie. 
Prvé zmeny možno vidieť na Klobučníckej 
ulici (úprava priestoru v prospech chodcov, 
nová mobilná zeleň, veľkokapacitné smetné 
koše a cyklostojany), ale tiež pred budovou 
Starej tržnice (nové sedenie okolo stromov, 
nové osvetlenie, orez stromov), na Kamen-
nom námestí (odstránenie čiernych stavieb, 
vyčistené okolie stromov, obložená mete-
ostanica, nové trávnaté plochy so závlahou) 
a v severnej časti Námestia SNP sme vysadi-
li nové stromy. Najnovšie sme oživili priestor 
na Treskoňovej ulici pomocou umeleckých 
inštalácií Kunsthalle. Do konca roka tu bude 
doplnené osvetlenie na zvýšenie bezpečnos-
ti. Na jar pribudne mobilné sedenie. A došlo 
aj k preorganizovaniu statickej dopravy. Ku 
komplexnejšej rekonštrukcii celého priesto-
ru by malo dôjsť v priebehu budúceho roka. 
Finálnu podobu územia prinesie medziná-
rodná architektonicko-urbanistická súťaž, 
na zadaní ktorej pracuje Metropolitný inštitút 
Bratislavy a ktorú by sme mohli vyhlásiť ešte 
tento rok. V rámci premien verejných priesto-
rov treba tiež spomenúť zmenu Komenského 
námestia za starou budovou SND, ktoré sme 
sprístupnili ľuďom. Pribudlo tam mobilné se-
denie, v lete pravidelný program, ping-pon-
gový stôl. Mobilné sedenie v rámci projektu 
Sadni si! pribudlo okrem Komenského ná-
mestia aj na ďalších miestach v Bratislave.

Naštartovali sme proces otvorených, 
transparentných výberových konaní na po-
zície šéfov mestských podnikov a organizá-
cií. Na príprave transparentných výberových 
konaní sme pracovali dlho. Pripravili sme 
jasné pravidlá viackolového výberu, nechali 

Rozhovor s primátorom Matúšom Vallom
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ich schváliť mestským zastupiteľstvom, oslo-
vili sme do výberových komisií najlepších od-
borníkov a transparentne sme informovali o 
postupe celého výberu. Týmto spôsobom sa 
preobsadili vedenia mestských obchodných 
spoločností aj niektorých mestských orga-
nizácií. V otvorených výberových konaniach 
pokračujeme ďalej. Do konca roka plánuje-
me vyhlásiť výberové konania na riaditeľov 
Galérie mesta Bratislava a Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska. Za-
čiatkom budúceho roka budú nasledovať 
výberové konania na pozície riaditeľa Správy 
telovýchovných a rekreačných zariadení, Zo-
ologickej záhrady Bratislava, Mestskej kniž-
nice v Bratislave, Mestského múzea mesta 
Bratislava a Mestského ústavu na ochranu 
pamiatok.
Pustili sme sa aj do riešenie vizuálneho 
smogu v meste. Bratislavčania si všimli, že 
v lete sa nám konečne podarilo zbaviť Brati-
slavu megaboardu v tesnej blízkosti význam-
nej gotickej pamiatky na Slovensku – Dómu 
sv. Martina. Megaboard bol prenajatý na 
úplne nevhodnom mieste a za extrémne ne-
výhodných podmienok. Dokopy bolo doteraz 
odstránených 53 menších reklamných zaria-
dení. Toto bol len začiatok boja s vizuálnym 
smogom. Zmena kvôli administratívnej ná-
ročnosti bude ešte chvíľu trvať. Ale máme 
už vypracovaný pasport reklamných zaria-
dení na území celej Bratislavy a aj v súlade 
so všeobecnou požiadavkou verejnosti sa 
snažíme obmedzovať ich počet. V prípadoch 
reklamných stavieb neznámych vlastníkov 
hlavné mesto priebežne zasiela Ohlásenia 
odstránenia nepovolených reklamných sta-
vieb na stavebné úrady, po vydaní súhlasov 
bude mesto môcť odstrániť jednotlivé re-
klamné stavby. V prípadoch známych vlastní-
kov hlavné mesto vyzýva 
na odstránenie reklam-
ných stavieb, ku ktorým 
neeviduje nájomnú zmlu-
vu. Keď vlastník neod-
stráni reklamné stavby 
dobrovoľne, mesto bude 
postupovať v súlade s 
príslušnými platnými 
právnymi predpismi. 
Zároveň hlavné mesto 
začalo s procesom ukon-
čenia nájomných zmlúv 
na pozemky pod re-
klamnými stavbami, keď 
spoločnosti neodstránia 
reklamné stavby dobro-
voľne, bude sa vyprata-
nie riešiť súdnou cestou.
Naďalej pokračujeme 
aj v budovaní vlastného 
komunálneho podniku, 

ktorý je od augusta v štruktúre magistrátu. V 
septembri bola ukončená rekonštrukcia do-
časných priestorov podniku v areáli bývalých 
Technických služieb na Bazovej, ktorý bude 
určený pre prvých zamestnancov Mestského 
komunálneho podniku. Spustili sme nábor 
nových pracovníkov a verejné obstarávanie 
techniky – najmä čo sa týka strojového čis-
tenia chodníkov. V budúcom roku po ďalšom 
nákupe techniky by sa komunálny podnik 
mohol rozšíriť na 70 ľudí. V najbližšom polro-
ku sa tiež rozhodne o forme podniku – či to 
bude akciová spoločnosť alebo príspevková 
organizácia mesta, prípadne s. r. o. Cieľom 
je, aby na dobrých základoch vznikol samo-
statný subjekt zabezpečujúci – až do objemu 
80 percent – údržbu a čistenie Bratislavy.

2. Čo na druhej strane sa vám zatiaľ nepo-
darilo alebo nie ste s tým spokojný?
Problémy v zime spôsobila aj tzv. chodní-
ková novela, ktorá nám zverila 1 200 000 
m2 chodníkov bez krytia v rozpočte a bez 
zmluvy na údržbu, v dôsledku čoho sme ne-
stíhali všetky chodníky čistiť. Nepodarilo sa 
zásadne zlepšiť ani čistenie komunikácií, a 
to kvôli nedostatočným kapacitám dispe-
čingu aj kvôli nevhodne nastavenému ope-
račnému plánu, čoho dôsledkom niektoré 
sypače stáli, kým iné nestíhali svoje rajóny. 
V lete nám zasa problém spôsobili komáre. 
Rozhodli sme, že nebudeme používať che-
mický postrek, ale nestihli sme zareagovať 
aplikáciou biologickej látky na prvé veľké 
vyliahnutie komárov. Na prelome júna a júla 
sme tiež museli riešiť preplnené smetné 
koše v meste, keďže zlyhal nami vysúťaže-
ný dodávateľ a museli sme podpísať zmluvu 
s iným. A problémy sme mali aj so včasným 
informovaním pri rozkopávkach a uzáverách. 

Pracujeme na zlepšení koordinácie všetkých 
partnerov a na včasnom informovaní o rozko-
pávkach a uzáverách.

3. Čo ste zatiaľ urobili pre Vrakuňu a aké 
máte plány do budúcnosti?
Mesto podpísalo Memorandum o spoluprá-
ci na základe zmeny rozpočtu na júnovom 
MsZ s piatimi mestskými časťami, jednou z 
nich je aj Vrakuňa. Sumy v Memorande vy-
chádzajú z rozdielu medzi priemerným daňo-
vým príjmom mestských častí na obyvateľa 
a skutočným daňovým príjmom týchto pia-
tich mestských častí na obyvateľa. V zmysle 
Memoranda má byť výška prostriedkov in-
vestovaných vo Vrakuni 0,75 mil. eur, ktoré 
budú využité napríklad na finančnú podporu 
budovania parkovísk a parkovacích miest 
(248-tis. 😊) a na finančnú podporu budovania 
malodunajskej cyklotrasy (56-tis. 😊).
Mesto v tomto roku realizovalo vo Vrakuni 
opravu cesty Dvojkrížna a v súčasnosti pre-
bieha oprava komunikácií Hradská a Ráztoč-
ná.
Všeobecne nás na budúci rok určite čaká 
veľa práce s prípravou spustenia férového 
parkovania. Ďalej budeme napĺňať náš zá-
väzok, že vysadíme 10-tisíc stromov, záro-
veň majú vzniknúť tri nové mestské aleje, 
napríklad na Brnianskej či Panónskej ulici. V 
pláne máme celkovo 42 súťaží, medzi nimi 
napríklad kúpele Grössling, Námestie SNP a 
Kamenné námestie, Komenského námestie, 
mestské nájomné bytové domy, Archív mes-
ta Bratislava, depozitár pre Galériu a Múze-
um mesta Bratislava. Budeme rekonštruovať 
mestské byty a budovy na nájomné bývanie. 
A tiež sa má začať s komplexnou revitalizá-
ciou Sadu Janka Kráľa.
          HDvorská

Rozhovor s primátorom Matúšom Vallom
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Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky v roku 2020 sa uskutoč-
nia v sobotu 29. februára 2020 v 
čase od 07,00 hod – 22,00 hod. 
Občania Slovenska zvolia 150 poslan-
cov, ktorí zasadnú na štyri roky do parla-
mentu. Právo voliť do Národnej rady SR 
má občan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Volič môže voliť na území Slovenska vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek inom volebnom 
okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 
O hlasovací lístok sa dá požiadať osobne na obecnom alebo mestskom úrade, kde má volič trvalý pobyt, najneskôr v piatok 20. februára 
2020 pred voľbami.
Požiadať o hlasovací preukaz môže volič aj listom alebo emailom najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(najneskôr 10. 2. 2020).           MÚ Vrakuňa

Parlamentné voľby 2020

mimo trvalého bydliska v parlamentných voľbách 2020?
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Aktuálne

ulice: Anízová, Bazalková, Bodliaková,
Borovicová, Čakanková,  Egrešová,
Hlohová, Hradská  nepárne 1-29,
párne 2-82, obyvatelia s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

ulice: Kríková  5-20, Železničná

ulice: Čučoriedková, Hrušovská, Imelová, 
Jesienková, Krokusová, Leknová,
Levanduľová, Majerská, Majoránová, Mar-
garétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, 
Pod agátmi, Pod gaštanmi

ulice: Kríková  1-4A, Ráztočná, Vŕbová

ulice: Brezová, Nechtíková, Orgovánová, 
Orchideová, Ostružinová, Platanová,
Podbeľová, Podpriehradná, Prasličková,  
Priehradná, Rascová, Rebarborová,
Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová,
Slnečnicová, Šípová, Šíravská, Tymianová.

ulice: Domašská, Kaméliova,
Poľnohospodárska

ulice: Amarelková, Arménska, Begóniová, 
Bučinová, Estónska 13 – 53 nepárne, 
Hradská  nepárne 31-105, párne 84-154, 
Ihličnatá, Kosodrevinová, Malodunajská

ulica: Rajecká  1-15 nepárne

ulice : Čiližská č. 1, č. 1A,  Horcová,
Irisová, Jazmínová, Kalinová, Magnóliová, 
Maková, Osiková, Palinová, Podunajská, 
Vážska, Žihľavová.

ulica : Rajecká  2-40 párne

ulice:  Jedľová, Píniová.

ulica:  Stavbárska 34,36,38,40,42

ulica:  Stavbárska

ulica:  Čiližská 2 - 40, Toplianska

ulica:  Bebravská

ulica:  Toryská, Žitavská

ulica:  Bodvianska, Čiernovodská,
Hnilecká, Kazanská

ulica:  Rajčianska

ulica:  Dvojkrížna, Slatinská

Volebný okrsok č. 1

Volebný okrsok č. 7

Volebný okrsok č. 2

Volebný okrsok č. 8

Volebný okrsok č. 3

Volebný okrsok č. 9

Volebný okrsok č. 4

Volebný okrsok č. 10

Volebný okrsok č. 5

Volebný okrsok č. 11

Volebný okrsok č. 6

Volebný okrsok č. 12

Volebný okrsok č. 13

Volebný okrsok č. 17

Volebný okrsok č. 14

Volebný okrsok č. 18

Volebný okrsok č. 15

Volebný okrsok č. 19

Volebný okrsok č. 16

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Železničná 14

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Volebná miestnosť :
Základná škola Rajčianska 3

Ako voliť
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Podnety z internetu
Aj my chceme vianočné trhy

Jozef napísal:  Všímam si veľmi veľa vecí, 
ktoré vo Vrakuni robíte, ale prečo nie sú ešte 
vo Vrakuni vianočné trhy? Bolo by to pekné a 
ľudia by sa potešili.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Čo sa týka 
vianočných trhov alebo všeobecne hocijakých 
trhov, musí byť záujem hlavne od dodávateľov. 
Už tri roky sa snažíme nájsť niekoho, kto by mal 
záujem. Ale je pochopiteľné, že stánkari upred-
nostnia radšej Staré Mesto, kde je dlhoročná 
tradícia vianočných trhov. Ale tento rok sme 
oslovili farmárske trhy, ktoré si Vrakuňu obľúbili 
a už 21. 12. budú na pešej zóne jednodňové 
vianočné trhy. Do ďalšieho roka sa budeme 
snažiť predĺžiť trhy aj na dlhšie, aby postupne 
takáto milá tradícia vznikla aj v našej Vrakuni.

 Komplikovaná oprava ciest
Erika napísala:  Dobrý deň, chcel by som sa 
opýtať, prečo sa musela Hradská a Ráztočná 
robiť teraz a nie v lete, keď sú všetci odcestova-
ní a deti nemusia chodiť do školy?
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej,vedúcej 
referátu regionálneho rozvoja a dopravy:
Ďakujem za podnet. Stalo sa tak preto, lebo v 
lete na takéto opravy neboli vyčlenené finanč-
né prostriedky a kapacity dodávateľských fi-
riem, ktoré boli v lete technicky vyťažené. Sme 
radi, že tieto náročné rekonštrukcie sa stihli 
urobiť v priebehu dvoch týždňov, začo ďakuje-
me magistrátu hlavného mesta.

Guláš na kapustnici
Anonym napísal: Dobrý deň, pán starosta nehne-
vajte sa, ale ten guláš, čo ste varili na súťaži vo ka-
pustnici a rozdávali zadarmo, sa nedal jesť. Bolo 
to len mäso a ochutená voda. Mohli ste sa viac 
hecnúť!
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Mar-
tina Kuruca:
Milý anonym, ďakujem za kritiku. Guláš, ktorý som 
spolu s kolegami z úradu varil, sa podával zadarmo 
a kto mal záujem, si dal. Za pol hodinu sa rozdalo 
150 porcii. Tak keď vám nechutil, je mi to ľúto.
    HDvorská 

Neplní si váš manžel/-ka alebo partner/-
-ka vyživovaciu povinnosť? Potrebujete 
napísať žiadosť na súd? Rozvádzate 
sa? Máte dlhy a nedokážete ich splá-
cať? Hľadáte si prácu alebo bývanie? 
Organizácia Detský fond Slovenskej re-
publiky prostredníctvom poradenstva 
pomáha s vyššie spomínanými otázka-
mi. Pracovníci a pracovníčky v poradni 
pomôžu s písaním žiadosti na súd a s 
dôležitými náležitosťami, pomáhajú s 
riešením dlhov napísaním žiadosti o 
splátkový kalendár, s osobným bankro-
tom alebo hľadaním práce. Taktiež im 
nie je cudzia téma bývania. 
Termín stretnutia si môžete dohodnúť 
telefonicky na čísle 0911 564 254, 
alebo osobne na Stavbárskej 38 z 
vnútorného bloku. Dvere poradne sú 
otvorené v utorok, stredu a vo štvrtok 
od 10.00 h. Telefonicky nás zastihnete 
každý deň. Keď sa rozhodnete využiť 
poradňu, ukážeme vám, že na riešenie 
problémov existuje viacero riešení. 

 

PS: Všetkým čitateľom prajeme krásne 
decembrové dni

Mgr. Lukáš Štellár 
Detský fond Slovenskej republiky

Poradňa pre rodiny a dospelých v Pentagone
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Aktuálne

Výhercovia:
1. ZŠ Železničná
2. FS Dopravár
3. Klub seniorov

Súťaž vo varení kapustnice

Už tradične sa v našej Vrakuni varila ka-
pustnica a to vo veľkom štýle! Dňa 9. 11. 
2019 sa konal už piaty ročník súťaže va-
renia kapustnice vo Vrakuni. Zúčastnilo sa 
až 15 družstiev. Počasie nebolo ideálne, 
ráno dokonca aj zapršalo. Bolo typické je-
senné počasie, ale nikoho to neodradilo a 
všetci sa dobre zabávali. 

Celý program moderoval Michal Domonkos 
v tradičnom ľudovom odeve a do nálady 
nám zaspievala Natália Košová. Návštevní-
ci mali možnosť vidieť tradičnú zabíjačku a 
nakúpiť si rôzne mäsové špeciality.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme 
sa o rok!           HDvorská
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Dňa 22. 11. 2019 sme v spoločenskej 
sále miestneho úradu na Poľnohos-
podárskej ulici 27/B opäť slávnostne 
privítali nových Vrakunčanov. Na zápis 
dieťaťa do pamätnej knihy a uvítanie do 
života a príspevok pri narodení prišlo v 
tomto roku od 1.júna do 31.októbra 68 
žiadostí.

Počet dievčat a chlapcov bol vzácne vy-
rovnaný, dievčatiek bolo 35 a chlapcov 
33. Na podujatie prišlo zo všetkých po-
zvaných 39 novorodeniatok spolu s ro-
dičmi, starými rodičmi a niektorými ďal-
šími členmi rodiny. Na uvítaní vystúpili 
šikovné deti zo ZŠ Žitavská s pesničkami 
a tancom. 

Malých Vrakunčanov privítala na svete 
Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa 
starostu mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa. Rodičom zapriala veľa úspechov, 
radosti a trpezlivosti pri výchove svojich 
novonarodených detí. Každého malého 
človiečika osobne privítala a venovala 
pamätný list.

Na novembrové uvítanie boli pozvané 
deti s rôznymi menami, okrem klasic-
kých slovenských mien sme zaregis-
trovali aj menej tradičné mená, naprí-
klad Elliana, Katalina, Sahar, Dior či 
Rea, medzi chlapcami zaznel Timotej, 
Michael, Ryan alebo Tobias. Najobľú-
benejšími dievčenskými menami sú 
Ema a Kristína, chlapčenskými zase 
Dávid, Marko a Šimon. 

V súvislosti so Zákonom č. 18/2018 o 
ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
Zásad o poskytovaní finančných pros-
triedkov obyvateľom Mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa z 1. 1. 2019 si rodičia 
musia sami podať Žiadosť o slávnostný 
zápis dieťaťa do pamätnej knihy a uví-
tanie do života a príspevok pri narodení 
a poslať ju na adresu miestneho úradu 
alebo elektronicky na uvitaniedozivo-
ta@vrakuna.sk či priniesť osobne. Po 
stanovení termínu slávnostného pod-
ujatia im bude elektronicky zaslaná 
pozvánka na uvítanie, ktorá spolu s ob-
čianskym preukazom slúži ako podklad 

na prevzatie finančného príspevku v po-
kladni miestneho úradu na Šíravskej 7, a 
to v lehote jeden mesiac po tomto podu-
jatí. Najbližšie deti uvítame znova na jar 
2020 po zaregistrovaní dostatočného 
počtu žiadostí. 

Všetkým rodičom srdečne gratulujeme 
k narodeniu dieťatka a všetkým deťom 
želáme veľa lásky.  MÚ Vrakuňa

Klub Vrakunských seniorov Malý Du-
naj si opäť zorganizoval jesennú grilo-
vačku, teraz s tematickým zameraním 
Spomienkový čunder – super country 
pohoda. 
Tradične vo Vrakunskom  lesíku si uži-
li príjemný pobyt v prírode, poponúkali 
si navzájom svoje grilované i upečené 
špeciality a utužili svoje priateľstvá. 
V prírode sa uskutočnil aj petangový 
turnaj medzi seniormi a čo zdatnejší, 
vystúpili na vrchol novej vyhliadkovej 
veže.
Toto stretnutie dôchodcov si prišiel 
pozrieť aj starosta Vrakune M. Kuruc, 
niektorí poslanci miestneho zastu-
piteľstva, a dokonca aj Bratislavská 
televízia.
            Mgr. Júlia Kosnáčová

Ak si chcete rozšíriť zbierku Gizkiných obľú-
bených receptov, nájdete ich v jej novej
kuchárskej knihe „Gizka radí: Varte doma“.

Uvítanie detí do života 2019

Príprava trvá 35 min.
Potrebujeme:
• 1 kg kapra
• 2 dl mlieka
• soľ
• múku na obaľovanie
• olej na vyprážanie
• 1 KL koreninovej zmesi na ryby
• 1/2 KL rasce
• 50 g majonézy
• 50 g kyslej smotany 
• 50 g kečupu
• 3 strúčiky cesnaku 
Postup: Kapra naporciujeme na 
podkovy a ponoríme do mlieka na 10 min. Mlieko vylejeme a podkovičky osolíme. 
Obalíme ich v múke, do ktorej sme pridali rascu a zmes na ryby.
V horúcom oleji podkovy vysmažíme a podávame ich s ružovou omáčkou, ktorú 
pripravíme zmiešaním smotany, majonézy, kečupu a pretlačeného cesnaku.
Ako prílohu odporúčam surovú zeleninu alebo opekané zemiaky.          Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

KAPOR S RUŽOVOU OMÁČKOU

Spomienkový
čunder seniorov

Kultúra vo Vrakuni
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Okrúhle životné jubileum je významným 
dňom pre každého z nás. O to význam-
nejším je, keď sa človek dožíva okrúhle-
ho jubilea vo vyššom veku. A práve taký-
to občania – jubilanti, ktorí slávili svoje 
okrúhle životné jubileum, t. j. 75, 80, 85, 
90 a viac rokov v druhom polroku 2019, 
prijali pozvanie od starostu JUDr. Ing. 
Martina Kuruca, na slávnostné posede-
nie. Posedenie sa konalo 18. 11. 2019 
v spoločenskej sále Kultúrneho domu 
vo Vrakuni. Slávnostný program otvoril 
a všetkých prítomných privítal starosta 
Martin Kuruc. Svojím prejavom prispel 
aj pán Anton Julényi, jeden z jubilujúcich 
občanov, ktorý za všetkých prítomných 
vyjadril  starostovi veľkú úctu a vďaku za 
jeho dlhoročnú obetavú prácu pre Vra-
kunčanov.

Do spevu, tanca a k dobrej nálade hrala a 
spievala hudobná skupina Hornonitrian-
ska dychovka.

Všetkým oslávencom v ich ďalšom živo-
te želáme, nech zdravie, šťastie, láska a 
dobrota sú náplňou ich života.
   MÚ Vrakuňa

Azda niet človeka, ktorý by neprišiel do 
styku s políciou, či už pri prekročení rých-
losti na ceste, pri rušení nočného poko-
ja, pri vybavovaní občianskeho preukazu, 
ale i pri záchrane ľudského života, pri vy-
šetrovaní trestných činov alebo pri ochra-
ne mládeže pred drogami.
Rozsah činností bezpečnostných a poli-
cajných orgánov dokumentuje Múzeum 
polície Slovenskej republiky, jediné špe-
cializované zariadenie svojho druhu na 
Slovensku, ktoré navštívili seniori Klubu 
Malý Dunaj 21. novembra 2019.
S veľkým záujmom sledovali dokumenty 
týkajúce sa histórie bezpečnostných zlo-

žiek na našom území od Rakúska-Uhor-
ska po súčasnosť, ako aj výborný odbor-
ný výklad lektorky múzea. Seniori videli, 
aké zmeny nastali vo výzbroji a výstroji 
bezpečnostných orgánov – uniforiem a 
zbraní od pandúrov a drábov, žandárov 
1. ČSR, žandárov za slovenského štátu, 
neskôr Zboru národnej bezpečnosti a 
Policajného zboru súčasnosti. Mužov naj-
väčšmi zaujímali motorky polície a zbra-
ne, ženy ochkali pri nádherných unifor-
mách vyšších dôstojníkov, zahraničných 
policajtov a Interpolu.
Maketa zátarás na našich hraniciach pri-
pomína, ako kedysi nebolo jednoduché 

dostať sa do cudziny, najmä ilegálne.
Práca polície je veľmi náročná, neraz jej 
členovia nastavujú svoje životy pri zá-
chrane ohrozených ľudí, preto sa kladie 
dôraz na odbornú prípravu, na fyzickú 
zdatnosť a vzdelanie.
Expozícia (moderná, vkusná, logicky 
usporiadaná) obsahuje množstvo zaují-
mavých listinných dokumentov, zbierky 
exponátov, napríklad o kriminalistike a 
jej metódach. V poslednej časti múzea je 
inštalované miesto trestného činu.
Obohatení o nové poznatky z činnosti na-
šej polície môžeme konštatovať, že slo-
gan Pomáhať a chrániť je opodstatnený. 
          PhDr. Mária Sládková

Ak si chcete rozšíriť zbierku Gizkiných obľú-
bených receptov, nájdete ich v jej novej
kuchárskej knihe „Gizka radí: Varte doma“.

Senior svet

POMÁHAŤ  A  CHRÁNIŤ

Vrakunčania a životné jubileá



MČ Vrakuňa v týždni od 11. do 15. 11. 
2019 odvážne zrealizovala nový škol-
ský športový projekt Rozhýbeme, ur-
čený pre všetky deti základných škôl 
Železničná, Žitavská a Rajčianská. Z 
pohľadu počtu aktívne zapojených 1 
091 detí ide o najväčší školský športo-
vý projekt v našej MČ.

„Myšlienka konceptu vznikla koncom 
tohto leta, keď starosta Martin Kuruc 
umožnil bezplatný štart všetkým deťom 
MČ Vrakuňa na turnaji CentralPARK CUP 
2019, čo bol najväčší FUTBOXový turnaj 
roka o zájazd do sveta futbalu na streche 
nákupného centra CENTRAL. FUTBOX je 
vrakunskej mládeži pomerne známy, veď 
práve tu v našej MČ v roku 2016 školským 
turné štartoval svoj teraz už aj zahraničný 
úspech a aj vďaka tejto aktivite prišla ďal-
šia dôvera MČ a dostali sme voľnú ruku na 
realizáciu druhého masového školského 
športprojektu MČ, za čo ďakujeme!“ takto 
začal debatu Jozef Valacsay, ktorý so svoj-
im tímom projekt vymyslel a zrealizoval.

O čo vlastne išlo a ako to prebiehalo?! „Cie-
ľom bolo od samého začiatku doslova Roz-
hýbať všetky deti Vrakune a to nenásilnou, 
zábavnou, atraktívnou a súťažnou formou, 
ktorá deti nadchne a prinesie strácajúcu 
sa vášeň k športu. Aj my doma denno-den-
ne bojujeme s deťmi o mobily, proti youtu-
berom – toto považujem za veľkú hrozbu 
a najväčšieho súpera športu súčasných 
čias. Keď počujem slovíčko necvičiaci, 
ježia sa mi chlpy! Isteže, sú i objektívne 
dôvody, ale skutočne je priveľa prípadov 
keď je dôvod jedi-
ný – nechce sa mi, 
pohodlnejšie je ne-
robiť nič, jesť, spať 
a čumieť do mobilu 
či TV! Toto sa odzr-
kadľuje aj v orga-
nizovanom športe 
v kluboch, kde je 
detí stále menej a 
menej. O vplyve na 
zdravý vývin detí ne-
musím ani začínať. 

Viac ako 10 rokov trénujem deti, viem, o 
čom hovorím. Cestu vidím vo vzdelávaní a 
ponuke trénerov, v súčasnosti musia po-
dávať oveľa väčšie výkony, aby deti doká-
zali zaujať a udržať pri športe, od bežného 
tréningového procesu po rôzne nadštan-
dardy, a to či už v podobe súťaží, navyše 
ako individuálne majstrovstvá, individuál-
ne doplnkové tréningy alebo prinášať nové 
moderné technologické tréningové a tes-
tovacie pomôcky. A presne tomuto sa ak-
tívne venujeme od roku 2015 :-). Na týchto 
základoch vznikol i projekt Rozhýbeme, 
vysvetlil J. Valacsay.

Pri vyhodnocovaní hier sme zvolili systém 
„prvých 20“, čo znamená, že každá disciplí-
na v oddelenej podobe chlapci/dievčatá 
bola bodovo odmenená bodmi od 20, 19, 
18..., až po jeden bod, čiže chlapci v kon-
kurencii chlapcov a dievčatá v porovnaní s 
dievčatami vždy po ročníkoch tried ZŠ. Tí, 
čo získali najviac bodov, sa stali šampión-
mi jednotlivých ročníkov z troch škôl a zú-
častnili sa Obeda šampiónov v najlepšej 
kuchyni našej MČ Vrakuňa – Posedenie 
na rohu, kde po spoločnom obede s pá-
nom starostom im boli odovzdané medaily 
a nabúchané športové hodinky od REPRE, 
s. r. o. Nie je každodennou záležitosťou 
obed, debata a selfíčka s medailami so 
starostom, pre deti to bol zážitok! Šampió-
ni následne vyžrebovali ďalších 100 detí, 
ktorým dajú 100 cien – a to sa dostávame 
už do druhej časti projektu! V tej podstat-
ná časť žrebovaných cien sú pohybové a 
zážitkové aktivity, forma žrebovania potvr-
dzuje zámer – Rozhýbať všetky deti! Kým 
šampióni s najväčšou pravdepodobnosťou 
už aktívne športujú, žrebovaním zo všet-
kých 1 091 zúčastnených detí „dávame do 
pľacu“ možnosť aktívne vyskúšať vybrané 
športy či pohybové aktivity všetkým. A kto 
vie, možno sa pritom nejaké dieťa podarí 
následne začleniť do pravidelne organizo-
vanej športovej aktivity.

„Úvodný diel nového a originálneho škol-
ského športového konceptu Rozhýbeme 
síce zobral náročných päť týždňov môjho 
života, stál hodne času, energie i prostried-
kov, ktoré sme sami investovali, ale výsled-
kom sklamaný rozhodne nie som! Pre celý 
tím to bola obrovská výzva a v špecifickom 
školskom prostredí sme nazbierali množ-
stvo skúseností, aleaji zážitkov! Priniesli 
sme radosť a zábavu v pohybe, začo nás 
odmenili stovky detských úsmevom, v prie-
behu jedného týždňa sme rozhýbali 1 091 
detí, čo nie je málo, podarilo sa nám vďa-
ka partnerom rozdať neuveriteľných 284 
cien v hodnote asi  3 000 eur. Zároveň 
sme však urobili malú reklamu na zdravie 
(pohyb, šport, ovocie, diagnostika tela). 
Isteže, ako každý nový projekt, aj ten náš 
má oblasti na doladenie. Teraz už presne 
viem, v ktorých častiach projektu môžeme 
byť lepší. Rovnako, ako roky vyžadujem od 
svojich zverencov, tak aj ja chcem byť deň 
za dňom stále lepším a lepším, už teraz 
rozmýšľam nad vylepšeniami a novými, 
ešte atraktívnejšími disciplínami, na ktoré 
opäť vymyslíme, navrhneme a vyrobíme 
ďalšie unikátne špeciálne pomôcky z diel-
ne got3q!

Ďakujeme MČ Vrakuňa a pánovi starosto-
vi za dôveru a príležitosť, ZŠ Železničná, 
Žitavská a Rajčianská za aktívnu spoluú-
časť a spoluprácu, všetkým partnerom, 
ktorí chceli a mohli si dovoliť podporiť túto 
myšlienku, môjmu tímu a samozrejme, 
všetkým zúčastneným deťom!“ zhodnotil 
J. Valacsay.

Bližšie informácie a výsledky si môžete po-
zrieť na www.vrakuna.sk .
             HDvorská
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ROZHÝBALI SME 1091 DETÍ ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ HRY od got3q

--------------       -------ŠK Vrakuňa - zimná (ne)prestávka --------------

------------------------       -------------------------------------------------------------------------

Náš A-tím sa po je-
sennej časti umiest-
nil na 3. mieste a 

stále je v hre o postup do 3. ligy. Doma 
vidíme výborné výsledky a perfektnú hru 
dopredu, veľa gólov, čo musí našich fa-
núšikov určite tešiť. Žiaľ, vonku sa nám 
stále nedarí zdolať ani papierovo slab-
ších súperov. Inak mohol byť pohľad na 
tabuľku ešte veselší. Na 2. miesto však 
strácame iba 2 body a na čelo tabuľky 
4, takže všetko je stále otvorené. Muž-
stvo však pod vedením Viliama Opálka 
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Šport vo Vrakuni



Prvé preteky 9. ročníka ČSOB Zimnej Série 2019/2020 sa uskutočnili 
v sobotu, 9. novembra 2019 v Mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa. V 
tejto lokalite sa ČSOB Zimná Séria bežala po prvý raz a prihlásilo sa 
na ňu rekordných 886 bežcov. Takýto záujem ešte doposiaľ nebol o 
nijaké preteky zimnej bežeckej série.
„Minulý rok sme ČSOB Zimnú Sériu rozšírili o mestskú časť Dúbravka 
a tento rok sme mali po prvýkrát možnosť rozbehať aj ďalšiu mestskú 
časť Bratislavy – Vrakuňu. Bežci si pochvaľovali prevažne rovinatú 
trať, mnohých prekvapil krásny vrakunský lesopark, a viacerí trať do-
konca označili za najkrajšiu z doterajších zimných podujatí. Cieľom 
ČSOB Zimnej Série je bežcov namotivovať a hlavne pripraviť na jubi-
lejný 15. ČSOB Bratislava Marathon 2020 aj v zimných mesiacoch,“ 
povedal riaditeľ ČSOB Zimnej Série Erik Baláž z organizujúceho Brati-
slava Marathon Team.
Napriek mierne daždivému počasiu bola atmosféra na trati veľmi prí-
jemná. Vrakunský lesopark bol plný nabudených bežcov, ale aj detí, 
pre ktoré boli pripravené rôzne atrakcie, ktoré si pod svoje krídla zo-
brala spoločnosť Atrios.

„Od skorého rána sme s tímom pracovali na tom, aby si bežci mohli 
napriek nepriaznivému počasiu preteky naplno užiť. Na trati aj v cieli 
bol pripravený teplý čaj, k dispozícii boli aj šatne, úschovňa, bufet a 
tiež pláštenky na zahriatie. Veríme, že každý bežec prežil peknú špor-
tovú sobotu. A my sa, samozrejme, veľmi tešíme z rekordného počtu 
účastníkov a z toho, že výber lokality bol ozaj výborný,“ neskrýval 

spokojnosť riaditeľ podujatia Erik Baláž a doplnil: „Veľmi nás potešilo, 
že účastníci dali aj na naše odporúčanie a nepoužívali počas behu 
slúchadlá, mohli si tak naplno užiť a vychutnať atmosféru podujatia.“
Na štart sa nakoniec postavilo 99 detí, 309 bežcov na 5 km trať a 
369 bežcov na 10 km trať. „Po prvých pretekoch ČSOB Zimnej Série 
sa ľudia chceli hneď prihlásiť aj na druhú časť, čím nám dali vedieť, 
že sa im naše zimné podujatia páčia a v rámci prípravy sú perfekt-
né na otestovanie kondície. Tento rok sme pre bežcov vymysleli aj 
pekný darček – účastnícku magnetku, ktorú získa každý spolu so 
štartovým číslom. Bežci tak majú milú motiváciu bežať všetkých päť 
pretekov, po ktorých si môžu z magnetiek vytvoriť mapku Bratisla-
vy,“ hovorí Erik Baláž.
    Team ČSOB Zimná séria

Šport vo Vrakuni
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Rekordný počet bežcov na vrakunskej trati

--------------       -------ŠK Vrakuňa - zimná (ne)prestávka --------------

HBK Vrakuňa – ligovo i neligovo

------------------------       -------------------------------------------------------------------------

získalo novú tvár, kolektív sa stmelil, čo 
považujeme za kľúčové.
Aj naše prípravky a žiaci sa zapojili do 
zimnej prípravy v telocvičniach na vra-
kunských základných školách, program 
vypĺňajú turnajmi a zimnou halovou li-
gou.
V  novembri sme sa dozvedeli, že sme boli 
čiastočne úspešní v žiadosti o grant, a aj 
keď dostaneme asi 40 % požadovanej 
sumy, s istotou budeme rekonštruovať. 
Ohľadom rekonštrukcie sme o pár slov po-
prosili prezidenta klubu Andreja Ravasza:

Nesmierne sa tešíme, že naša žiadosť 
bola aspoň čiastočne úspešná. Mô-
žem prezradiť, že vďaka tomu sa bude 
robiť výmena radiátorov a vyregulo-
vanie systému, ako aj výmena okien. 
Žiaľ, hapruje nám aj kotolňa, do ktorej 
teraz musíme vkladať nemalé peniaze. 
S určitosťou ju budeme musieť na jar 
komplet zrekonštruovať, na čo bude-
me musieť opäť získať finančné pros-
triedky, čiže po minuloročnom zháňaní 
peňazí na kosačku, nás nečaká pokoj-
ný začiatok roka. Verím však, že všet-

ko zvládneme.
Chcel by som sa poďakovať všetkým 
hráčom, trénerom, fanúšikom, výkon-
nému výboru a všetkým, ktorí nám 
boli, sú a budú nápomocní. Do nového 
roka by som chcel všetkým zapriať v 
mene nášho futbalového klubu veľa 
zdravia, šťastia, lásky a porozumenia.“ 

Viac informácií o dianí v ŠK Vrakuňa 
nájdete na www.skvrakuna.sk. 
   ŠK Vrakuňa 

HBK Vrakuňa pokračuje vo vý-
borných výkonoch a aktuálne 
je bezpečne na 3. mieste v 
tabuľke, keď v deviatich odo-
hratých zápasoch jediný raz 

prehrali. Naposledy zdolali aj majstra Hancop 
Dolné Hony. Počas mesiaca november sa HBK 
Vrakuňa zúčastnila na tradičnej vrakunskej 
akcii „vo varení kapustnice, v konkurencii 17 
súťažných tímov sme sa síce na „debnu“ ne-
dostali, ale opäť sme utužili kolektív, najmä 
s priateľmi, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou 
klubu.
„Ďakujem Petrovi Chandogovi, že nám ako 
vždy pomohol s varením, kapustnica bola vy-
nikajúca! Ďakujem aj ostatným, ktorí držali 
naše farby napriek nepriaznivému počasiu, 

nakoľko my sme v rovnakom čase úspešne 
bojovali na ihrisku (HBK Vrakuňa zdolala Han-
cop 5:2, pozn.red.).“ dodal na margo sobot-
ných bojov kapitán HBK Vrakuňa.

Detské tréningy pokračujú v telocvični na ZŠ 
Rajčianska, keďže sychravé počasie by naše 
deti v trénovaní obmedzovalo. „Tréningy detí 
sú väčšmi zamerané na pohybovú prípravu, 
nakoľko v telocvični nemôžeme hrať s kla-
sickými hokejkami, čiže deti, najmä tie star-
šie, dostanú oveľa väčšmi zabrať,“ – povedal 
Andrej Ravasz.
Ohľadom ďalších plánov povedal: „Do konca 
roka nás ešte čaká Mikuláš, na tréningu 
mladších by mal osobne prísť, som s ním v 
kontakte a prisľúbil účasť. Starší však do-

stanú už len balíčky, lebo ani čert nemá 
odvahu si s nimi merať sily. Predvianočný 
víkend by mal byť venovaný hokejbalu, keď 
to počasie dovolí, mali by sme mať turnaj 
HBK Vrakune s účasťou štyroch mužstiev 
HBK Vrakuňa (mladšie deti, staršie deti, fa-
núšikovia s rodičmi a HBK Vrakuňa muži). 
Pri tejto príležitosti by sme chceli variť aj 
kapustnicu, tak snáď počasie nebude že 
úplne proti. V mene klubu HBK Vrakuňa by 
som chcel všetkým zaželať príjemné preži-
tie nadchádzajúcich sviatkov a veľa šťastia 
v novom roku 2020.“ 
Viac o dianí v klube nájdete na www.hbkvra-
kuna.sk alebo na FB stránke HBK Vrakuna 
fans.
   HBK Vrakuňa 
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Počas jesenných popoludní sme v 4.B na-
cvičili divadelné predstavenie pre rodičov. 
Išlo o rozprávku Popoluška. Rozdelili sme 
si texty príbehu a čakali nás dni nácviku. 
Téma aj dramaturgia bola pre deti veľmi 
jednoduchá, a tak nám to šlo ľahko. Pri 
nácviku bol najťažší pohyb „hercov“ po 
javisku (zadná časť triedy) s „hercami“, 
ktorí hrali kulisy (hodiny, informačné ta-
bule...). Dôležitosť sme venovali textom, 
ktoré bolo treba hovoriť tvárou otočenou 
k publiku. Jednotlivé postavy vedeli, z kto-
rej strany majú prísť, kde sa majú posta-
viť a ako otočiť. Dbali sme na reč postáv, 
využívali sme správnu artikuláciu, výslov-
nosť a intonáciu. S každým žiakom som si 
prešla jeho rolu, celý jeho text. Vysvetlili 
sme si, že najdôležitejšie je rozprávať po-
maly a zreteľne, smerom do hľadiska.
Kulisy do rozprávky sme si zhotovili s deť-

mi spoločne. Vytvorili sme veľké kokoso-
vé orechy, hodiny, informačné tabule... 
Oblečenie bolo veľmi jednoduché, ale 
výstižné. Holúbkov sme obliekli do bie-
lych tričiek s krídlami, Popoluške zapoži-
čala šaty spolužiačka, princovi sme dali 
kráľovskú korunu z karnevalovej masky, 
macocha s dcérami zapojili svoju fantáziu 
a zvládli svoje kostýmy na výbornú. Ta-
nečníčkam nám zapožičala sukničky pani 
vychovávateľka Zuzka. Do nácviku pred-
stavenia boli zapojení všetci žiaci triedy. 
Čas investovaný do skúšok sa vyplatil a 
predstavenie pred rodičmi vyšlo skvele. 
Zážitky a dojmy boli silné na oboch stra-
nách. Z besiedky odchádzali rodičia, ktorí 
majú byť na koho pyšní.

tr. uč. M. Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3

V školskom roku 2019/2020 otvorilo OZ Aj 
Ty v IT na ZŠ Rajčianska bezplatný krúžok 
Zábavné programovanie pre malé ajťáčky. 
Krúžok navštevuje 16 žiačok 3. až 5. roční-
ka a hravou formou ich prevádza základmi 
programovania. Na pravidelných stredaj-
ších stretnutiach si dievčatá spolu s lektor-
kou Barborou Dančovou vytvorili už malé 
micro:bitové zvieratko a osvetlili diódkami 
lampióny aj vianočné pohľadnice.
„Bolo úžasné sledovať, ako sa dievčatá teši-
li, keď si zapojili svoj prvý elektrický obvod, 
a rozblikali LED diódku. Veľa sa tiež pýtali. 
Programovanie ich veľmi baví, najmä keď 
pri ňom môžu využiť svoju kreativitu,“ pove-
dala lektorka Aj Ty v IT. Krúžok potrvá do 
januára 2020 a po hodinách strávených s 
micro:bitom dievčatá čaká ešte kódenie pr-
vých vlastných hier s Michalom Hamarom 
vo vizuálnom programe Scratch a skúma-
nie kúziel a krás ľadu s Katkou Jasencovou 
spolu s Annou a Elsou z Frozenu. 
Občianske združenie Aj Ty v IT pomáha pro-
stredníctvom dlhodobých kurzov, rekvalifi-
kačných školení a jednodňových worksho-
pov malým aj veľkým ženám objavovať čaro 
techniky. Podporuje a motivuje dievčatá v 

rozhodnutí ísť študovať moderné technoló-
gie a pomáha ženám zamestnať sa v tejto 
oblasti. Združenie vzniklo v roku 2012, keď 
sa počet dievčat na IT fakultách vysokých 
škôl dlhodobo pohyboval medzi 3 – 5 % z 
celkového počtu študentov týchto škôl. Po 
siedmych rokoch činnosti sa už môže po-
pýšiť nárastom tohto čísla na 10 – 12 %.  
Aj Ty v IT však nejde len o čísla, ale najmä 
o dosiahnutie stavu, keď sa už ženy alebo 
dievčatá nebudú musieť zamýšľať nad tým, 
či by mali pracovať v IT, ale už si vyberať, v 
ktorej oblasti v IT pracovať chcú.
Viac informácií a aktuálnu ponuku kurzov 
a workshopov pre dievčatá aj ich mamy a 
sestry nájdete na www.ajtyvit.sk  
 Monika Kapráliková, Aj Ty v IT

Naše deti z ŠKD sa v spolupráci s rodičmi 
zapojili do krásnej akcie, ktorej cieľom bolo 
pomôcť a vedieť sa podeliť. Národný ústav 
detských chorôb vyhlásil zbierku plyšových 
medvedíkov, ktoré poputujú na charitatívny 
bazár. Výťažok z predaja pôjde na zakúpenie 

potrieb pre kamarátov, ktorí ležia v nemocni-
ci. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili a po-
chopili hlavnú myšlienku tejto akcie. Spoloč-
ne sa nám podarilo vyzbierať na dobrú vec 
až 85 medvedíkov..    
       Soňa Pavlovičová, ZŠ Železničná 14

14

Malí Vrakunčania

14

Predstavenie pre rodičovAj Ty v IT učí dievčatá ľúbiť IT

Exkurzia
v NR SR

Zbierka  medvedíkov

V rámci občianskej náuky sme sa žiaci zo 
ZŠ, Žitavská zúčastnili na exkurzii do par-
lamentu Slovenskej republiky.
Naša návšteva sa začala prehliadkou bu-
dovy. Po povinnej bezpečnostnej prehliad-
ke nás exkurziou sprevádzala pani PhDr. 
Lujza Kittlerová, ktorá nám zaujímavým 
spôsobom priblížila históriu a fungovanie 
NR SR.
Exkurziu sme začali vo vestibule Národnej 
rady, kde sa nachádza busta J. M. Hurba-
na, prvého predsedu Slovenskej národnej 
rady. Dozvedeli sme sa viac o štátnych 
symboloch SR, o prvej aj súčasnej zásta-
ve Slovenskej republiky, aj o našej ústave. 
Na prvom poschodí sme obdivovali sedem 
malieb na dubovom dreve maliara Albína 
Brunovského, ktoré sú najhodnotnejšou 

umeleckou časťou NR SR. Z balkóna sme 
mali výhľad na celú rokovaciu sálu, kde 
sme sa dozvedeli informácie o činnosti 
parlamentu a ďalšie zaujímavosti fungo-
vania Národnej rady SR.  Potvrdilo sa nám 
porekadlo: Lepšie raz vidieť, ako stokrát 
počuť.      
       Žiaci VIII.A, ZŠ, Žitavská



Začiatkom  mesiaca november naša škola 
pokračovala v niekoľkoročnej tradícii spa-
nie v škole. Je to jedinečná príležitosť, ako 
upevniť kolektív. Pre prváčikov je to záži-
tok a pre tých, ktorí ešte neboli bez rodi-
čov, aj skúška odvahy. Jeden rok sa celá 
naša škola premenila na pevnosť Boyard 
a deti museli plniť náročné úlohy – vylúštiť 
tajničky a dopracovať  sa k tajnému heslu. 
Ďalší rok sa celá škola premenila na jednu 
veľkú rozprávkovú knihu . Do jednej triedy  
zavítal Guľko Bombuľko, do triedy vedľa 
zase Janko a Marienka, ktorí premohli zlú 
ježibabu. 
Každý rok pripravíme pre deti vždy niečo 
nové. Pochody s lampiónmi vystriedali 

aktivity zamerané na kreativitu a logiku. 
Balíčky pripravené na tohtoročné spanie 
v škole boli pre jednotlivé triedy zahalené 
tajomstvom. Tento rok sme cestovali po 
svete a plnili rôzne zábavné, ale aj nároč-
né úlohy a zadania. Po skončení úloh ča-
kalo deti milé prekvapenie. Na návštevu 
do našej školy zavítalo divadielko Jaja so 

zábavným programom a deti sa do sýtosti 
vykričali. 
Na večeru sme si dali dobrú teplú pizzu, 
ktorou deti nepohrdli. Plné zážitkov sa vo 
svojich triedach uložili do spacích vakov.  
Niekde spadla aj sem-tam malá slzička, 
predsa doma je len doma. No tímový duch 
a spolupatričnosť vyhrali a deti pomaličky 
vkĺzli do ríše snov. Spoločnosť im robili aj 
ich plyšoví kamaráti. Pani učiteľky celú 
noc dozerali na deti, aby všetko prebeh-
lo tak, ako má a deti boli v bezpečí. Jed-
noducho, učiteľ nie je len povolanie, je 
to koníček. Každý rok je nás v škole stá-
le viac a viac a určite aj budúci rok v na-
šej krásnej tradícií budeme pokračovať.. 
     
   Andrea Schusnixová, ZŠ Železničná 14

V mene ZŠ Železničná  by sme chceli poďakovať mestskej časti, kto-
rá aj tento rok zorganizovala Mikulášske divadielko pre naše deti.  
Nechýbal Mikuláš, čerti a samozrejme sladkosti. Všetky deti odchá-
dzali spokojné a s balíčkom v ruke. Ďakujeme v mene všetkých! 

Naši deviataci a ôsmaci zo ZŠ Žitavská prežili nezabudnuteľné zážitkové vyučova-
nie, ktoré v našej škole uskutočnili lektori z občianskeho združenia Post Bellum SK. 
Prostredníctvom workshopu žiakom predstavili ťažké obdobie česko-slovenských 
dejín zamerané na premenu slovenskej dediny počas kolektivizácie. 
    Žiaci sa v rámci tvorivej dielne dostali do oravskej dedinky Mútne a na chvíľu sa 
stali jej obyvateľmi. Nešlo o žiadne fiktívne osoby, ale o konkrétnych ľudí, ktorí sku-
točne žili, a ich príbehy sú zachytené v archíve Memory of Nations (Pamäť národov).                                   
Pomocou techník osvojovania a hrania rolí sa z každého žiaka stal človek žijúci na 
vidieku v 50. rokoch minulého storočia s vlastnými životnými osudmi. Zažili voľby v 
roku 1948, znárodňovanie, rozhodovanie, či pomôcť tým, ktorým hrozí vysťahova-
nie, alebo sa prispôsobiť situácii a spoločenským pomerom. Workshop bol popre-
tkávaný dokumentami zo života vtedajších ľudí a osudmi celých generácií.
Aj vďaka týmto aktivitám boli žiaci vtiahnutí do obdobia, o ktorom majú veľmi hmlis-
tú predstavu. Pritom išlo o proces, ktorý všetkým zasadne zmenil život.
A dojmy účastníkov? 
... na projektovom dni bolo super, hlavne keď sme tvorili rodinu...  
... projektový deň sa mi zo začiatku nepáčil, myslela som si, že tam nič zaujímavé 
nebudeme   robiť, ale potom sa mi tam zapáčilo...
... bola to zábavné. Hlavne v tých rodinách...
... bolo to fajn... zaujímavé a poučné...
... dozvedeli sme sa informácie o komunizme, kolektivizácii.
                                                                 Mgr. Kornélia Čunderlíková

Malí Vrakunčania
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Noc v škole

Mikuláš vo Vrakuni

Workshop:  Deň, kedy sa mlčaloKurzy

 Ing. Anna Murcinová, ZŠ Železničná



16

Kde a kedy
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