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Milí Vrakunčania,

Keď máte 8 rokov, ste chalan, čo má stále rozbité kolená, a nemáte iný idol 
ako Wayna Gretzkeho. Teda ak ste ročník narodenia zhruba ako ja ☺. Keď 
hral Wayne zápas, to bol pre mňa sviatok. Poznal som každú jeho kľučku. Kaž-
dý jeho dres som chcel mať a nikdy som ho, samozrejme, nemal. Predsa len, 
obyčajný chalan z Československa to mal v tých časoch pomerne zložité. Tak 
mi moja mamička dresy vyrábala. Keď som sa ráno zobudil, tak prvé, čo som 
urobil, bolo, že som utekal k rádiu (ak to vôbec vysielali ☺) zistiť, či včera večer 
hral Gretzky. Skôr som sa síce dozvedel, koľko ton pšenice naši poľnohospo-
dári zožali, ale občas došlo aj na hokej a vtedy bol pre mňa svet gombička.

Ubehlo už veľa rokov a Wayne Gretzky je pán v rokoch. A ja mám novú 
hviezdu, ktorú každé ráno sledujem. Je to Slovenský hydrometeorologický 
ústav! Keby len ráno, aj keď idem spať, mrknem, čo je nové, a dokonca aj 
v noci (predsa už len mám svoje roky a začínajúce problémy ☺), keď idem 
na toalety, mrknem, či náhodou nesneží. Nikdy som nad počasím tak dlho 
a často nešpekuloval, ako ostatné štyri roky. Je to súčasť mojej práce.

Táto zima je k deťom láskavá. Lepšie podmienky na sánkovačku či lyžovačku, 
ale aj môj milovaný hokej ani nemôže ponúkať. Táto istá zima je na druhej 
strane ale veľmi krutá k nám, starostom.

Vysvetlím, prečo to je tak. To, že máme prácu s odhrabávaním ciest a chodníkov, je úplne jasné. Je to naša práca, vieme, čo nás 
čaká každé ráno, keď nasneží. Naši chlapi zoberú lopaty, stroje a idú na to. Nerepcú, idú, od rána do večera drú. Keď začne snežiť 
ráno, je to ešte pre nich odmena. Veľmi často sa totiž začne bojovať so snehom už v noci. Keď začne padať sneh večer, aspoň 
páni vedia, čo ich čaká. Ak začne snežiť v noci, tak ich zobudí mobil. Na druhej strane sa ozve rovnako rozospatý hlas a prebehne 
krátky rozhovor. Kľúčové informácie sú kedy a kde sa chalani stretávajú. KDE a KEDY. To si treba zapamätať, vstať uprostred noci 
a ísť do práce. Týmto pozdravujme našich chlapcov z VPS a všetkých, ktorí zimnú údržbu zabezpečujú. Skvelá práca, chalani. 
Ďakujem vám!

Pre mňa znamená zima ešte aj inú vec. Musím rátať. Rátať každé euro. Musíte nájsť optimálny model fungovania. Nikdy ho nenáj-
dete, ale musíte sa pokúšať, čo vám sily stačia. Ostatné roky snežilo pár dní do roka. Zima bola pomerne milosrdná k starostom 
a zároveň skúpa k deťom. Tento rok je všetko inak. V hlave sa mi točia čísla. Otvorím si stránku SHMÚ a viem, že nás čakajú dva 
týždne. Dva týždne v preklade znamená nákup piesku a soli. Musíme zaplatiť viac za naftu do mechanizmov a za výkon ľudí. V ži-
vote to chodí tak, že občas sa niečo pokazí. Ak sa technika používa v takej frekvencii, ako túto zimu, je „stopro“ jasné, že sa bude 
kaziť. Tak, ako už teraz viem, že sa poláme pár lopát. Školy musia väčšmi kúriť, lebo je zima. Je to prosté. A ja teraz viem, že nás to 
bude stáť viac peňazí ako po minulé roky. Naša finančná situácia je neporovnateľne lepšia ako pred pár rokmi. Ale tiež sa prikrý-
vame len takou perinou, akú máme. To je moja zásada a už sa nám tento princíp osvedčil. Ale zima je možno v druhej tretine a ja 
už teraz viem, že toto bude drahá zima. V preklade do ľudskej reči to znamená, že budeme mať menej peňazí inde. Toto, prosím, 
neberte ako strašenie, len sa snažím, aby ste rozumeli, ako musím občas rozmýšľať.

Tiež by som rád objasnil ešte jeden fakt. Štát v ostatnom období rozhodol o dvoch veciach, ktoré budú veľmi determinovať fungo-
vanie samosprávy. Začnem prvou. Obce a mestá prevzali povinnosť starať sa o chodníky, ktoré sú pred domami. Veľmi, veľmi to 
zjednodušujem. Toto je férové rozhodnutie, rád ho budem rešpektovať, len diabol je vždy skrytý v maličkostiach. Tá maličkosť je 
v tomto prípade naozaj táka maličká kozmetická drobnôstka. Štát nám na tieto úkony nedal a nedá ani cent. Prijali rozhodnutie 
a samospráva staraj sa. Pritom sa nijako nezmenil pomer, medzi ktorý sa delia dane. Štát dostane stále rovnako – za tieto finan-
cie sa stavajú napríklad diaľnice, platí sa súdnictvo, zdravotníctvo a milión ďalších vecí. A dane, ktoré „dostane“ samospráva sa 
používajú na výstavbu chodníkov, detské ihriská, materské škôlky atď. Nám pribudla povinnosť, ale štát akosi „zabudol“ poslať aj 
peniažky. Úplne rovnaký spôsob uvažovania štát ponúkol aj pri „obedoch zadarmo“ pre naše deti. Toto rozhodnutie podporujem, 
určite pomôže, kde treba, ale nič zadarmo nie je v skutočnosti zadarmo. Musíme najať viac pracovných síl do kuchýň, potrebujeme 
nové spotrebiče a na konci dňa aj zvýšiť kapacitu jedálni. Aj s týmto sa popasujeme, ale opäť nás to bude stáť finančné zdroje.

Mojou prácou je hľadať riešenia a manažovať našu štvrť, aby sa nám tu spolu dobre žilo. Preto nikdy nebudem hľadať výhovorky, 
ako to nejde a aké je to celé zložité. Ale je to k vám poctivé, aby ste mali predstavu, ako veci v skutočnosti fungujú či nefungujú. 
Ja som tu preto, aby fungovali. Ako povedal Albert Einstein: „Štát je tu pre ľudí, a nie ľudia pre štát.“

Príhovor starostu

Váš Martin
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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

V roku 2018 sa vo Vrakuni zosobášilo 71 
manželských párov. Narodilo sa 230 no-
vorodencov, z toho 120 chlapcov a 110 
dievčat. Vo výbere mena prevládali mená 
Jakub, Adam, Natália, Sofia. Medzi tie ne-
tradičné patria Manuela, Leila, Annabell, 
Elisa, Justin, Timon, Lara.
Rok 2018 bol rokom úmrtia pre 149 obyva-
teľov, z toho 77 mužov a 72 žien.
Vrakuňa mala k 31. 12. 2018 20 770 oby-
vateľov. Na trvalý pobyt v MČ Bratislava-
-Vrakuňa sa v roku 2018 prihlásilo 1 114 
a odhlásilo 712 obyvateľov.

Matričný úrad pre všetkých občanov
Moderná sobášna sieň v budove miestneho 
úradu na Poľnohospodárskej ul. 27/B stále 

zaznamenáva zvýšený záujem o uzavretie 
manželstva v našej mestskej časti nielen 
u obyvateľov Vrakune, ale aj u obyvateľov 
iných mestských častí, obcí a miest.
Aj v roku 2018 bol zaznamenaný výrazný 
nárast osvedčovania podpisov mimo úrad-
nej miestnosti pre obyvateľov, ktorí sa zo 
zdravotných dôvodov nemohli dostaviť do 
úradnej miestnosti, a to priamo v domác-
nosti nachádzajúcej sa v katastrálnom úze-
mí MČ Bratislava-Vrakuňa.
V roku 2018 bolo na matrike zriadené Integ-
rované obslužné miesto, kde občan môže po-
žiadať o vystavenie odpis a výpisu z registra 
trestov na právne účely, výpisu z obchodného 
registra na právne účely a výpisu z listu vlast-
níctva na právne účely.  MÚ Vrakuňa

Vrakuňa v roku 2018

Aj tento rok dostanete
vrecká pre svojich psíkov 
na celý rok!
Milí občania, oznamujeme vám, že ten držiteľ psa, 
ktorý si v roku 2018 splnil oznamovaciu povinnosť 
a zaregistroval svojho miláčika, si aj v roku 2019 
môže vyzdvihnúť vrecúška na psie exkrementy pria-
mo na miestnom úrade na Šíravskej ul., v podateľni.
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Brynkusová,

tel. č. : 02/40204821
Nezabudnite však na svoju daňovú povinnosť 
na rok 2019 a zaplaťte za psíka miestnu daň.

Kontaktná osoba: Ing. Monika Jablonická,
tel. č.: 02/40204833

MÚ Vrakuňa

Konajú sa v sobotu 16. 3. 2019 od 7.00 
do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb ani 
jeden z kandidátov na prezidenta Slo-
venskej republiky nezíska nadpolovičnú 
väčšinu platných hlasov voličov, bude 
sa druhé kolo volieb konať v sobotu 
30. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 h.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republi-
ky má občan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a v deň konania volieb 
nebude môcť voliť v mieste svojho trva-
lého pobytu vo volebnom okrsku, môže 
požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o vydanie hlasovacieho preukazu.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,
● štátnu príslušnosť,
●  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu),
● korešpondenčnú adresu, na ktorú obec 
doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu).
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zozna-
mu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu osobne, v listinnej forme, 
elektronicky alebo prostredníctvom oso-
by splnomocnenej žiadateľom. Hlasovací 
preukaz je platný len pre ten deň konania 
volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený 
a len spolu s občianskym preukazom
 MÚ Vrakuňa

Voľby prezidenta
Slovenskej republiky 2019

Vrakunčania môžu výtlky
na cestách nahlasovať
aj tento rok mailom
Vrakuňa chce týmto spôsobom 
zvýšiť efektivitu opráv komuni-
kácií v jarných mesiacoch.
Vrakunčania môžu aj tento 
rok po zime nahlasovať mest-
skej časti výtlky na cestách 
a chodníkoch prostredníc-
tvom mailu. Mestská časť 
opäť obnovila mailovú adresu 
vytlky@vrakuna.sk, kde môže 
verejnosť posielať svoje podne-
ty. Vrakuňa chce týmto spôso-
bom zvýšiť efektivitu opráv ko-
munikácií v jarných mesiacoch.
 MÚ Vrakuňa
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Zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy zabezpeču-
je Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súlade s ustanoveniami 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a zákona č.135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon v znení neskorších 
predpisov).
V tomto roku pribudla mestskej časti novelou zákona nová po-
vinnosť. Po novom sa počas zimnej údržby musí mestská časť 
starať nielen o cesty, ale aj o chodníky, ktoré spravuje.

Na miestnych komunikáciách I. a II. 
triedy a prejazdných úsekoch ciest I. 
až III. triedy a na chodníkoch v správe 
hlavného mesta SR Bratislavy zabez-
pečuje zimnú údržbu Magistrát hlav-
ného mesta SR Bratislavy, oddelenie 
správy komunikácii. Sú to komuniká-
cie, po ktorých prechádza mestá hro-
madná doprava a medzimestská linka 
Slovak lines a k ním priľahlé chodníky.

Zimná údržba je súhrn riadiacich a vý-
konných činností, ktorými sa zabezpe-

čuje zjazdnosť komunikácií, schodnosť chodníkov, priechodov 
pre chodcov a verejných plôch v zimnom období, t. j. zmierňova-
nie resp. odstraňovanie chýb spôsobenými zimnými poveternost-
nými a klimatickými podmienkami.
Zjazdnosť ciest a miestnych komunikácií je taký stav komuniká-
cií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových 
vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému sta-
vu komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnos-
tiam, ktoré môže vodič predvídať.

Informácie o zimnej údržbe 
komunikácií a chodníkov
Informácie o zimnej údržbe 
komunikácií a chodníkov

V prípade neudržiavaných komu-
nikácii a chodníkov v správe hl. 

mesta SR Bratislavy svoje podne-
ty môžete nahlásiť na dispečing 

tel. 0902985887.



Rozhodujúcimi úlohami pri výkone zimnej údržby mestskej čas-
ti je organizovať, zmierňovanie, resp. odstraňovanie nepriazni-
vých vplyvov, udržiavanie komunikácií a chodníkov v zjazdnom 
a schodnom stave, odstraňovaním snehovej vrstvy z ich povrchu, 
ktorý sa na ne dostal spádom z atmosféry alebo naviatím.
Zmierňovanie alebo odstraňovanie klzkosti komunikácií pokry-
tých zľadovatenou vrstvou.
Zjazdnosť a schodnosť komunikácií a chodníkov sa zabezpeču-
je chemickým posypom, pluhovaním alebo zametaním snehu. 
Uvedené spôsoby pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti sa 
vykonávajú takým spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky 
nezhoršovali životné prostredie.

Druhy posypov
V závislosti od aktuálnych poveternostných a klimatických pod-
mienok a na základe predpokladaného vývoja počasia mestská 
časť rozhodne aký druh chemického posypu bude vykonaný.
a) Preventívny posyp:
Vykonáva sa pred očakávaným spádom snehu chemickými po-
sypovými materiálmi. Účelom tohto opatrenia je ochrana komu-
nikácie pred vznikom poľadovice a ujazdenej vrstvy snehu. Pri 
spáde snehu je väčšia účinnosť rozpustnosti, pretože sneh padá 
do posypu a rýchlejšie sa rozpustí.
b) Likvidačný posyp:
Likvidačný posyp sa vykonáva počas spádu snehu.
Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pluhovaním sa vyko-
náva kvôli zamedzeniu tvorenia sa snehovej vrstvy, ktorá by vy-
tvorila prekážku na komunikácií a obmedzila alebo znemožnila 

prejazdnosť komunikácie, ako aj kvôli nebezpečenstvu zhutne-
niu a primrznutiu snehu k povrchu vozovky. Pluhovaním sa od-
straňuje sneh z jazdných pruhov tak, aby hrúbka zostávajúcej 
vrstvy po prejazde pluhu neprevyšovala 3 cm.
V prípade nepriaznivého počasia je hlavnou úlohou čo možno 
v najkratšom čase sprejazdniť pozemnú komunikáciu, stále čas-
tejšie však nastáva problém kvôli dopravným kongesciám. Prob-
lém spôsobujú aj parkujúce autá popri ceste a na chodníkoch. 
Mechanizmy musia takúto prekážku obchádzať, pričom dochá-
dza ku kolíziám a k zhoršenej kvalite zimnej údržby.
Organizáciu a riadenie zimnej údržby zabezpečuje štáb zimnej 
údržby, ktorý organizuje a riadi zimnú údržbu pri bežných zimných 
podmienkach. Pri zabezpečovaní zimnej údržby na pozemných ko-
munikáciách platí zásada spolupráce a bezodkladného a discipli-
novaného plnenia úloh. Zmyslom týchto opatrení je zabezpečiť 
organizačne a technicky jednotnú prípravu a výkon údržby tak, 
aby bola zabezpečená zjazdnosť (schodnosť). V prípade kalamit-
nej situácie zimnú údržbu riadi Hlavné mesto SR Bratislava.
Zimnú pohotovosť začína správca pozemných komunikácií vyko-
návať na základe vlastného pozorovania vývoja, resp. predpove-
de počasia.

Cesty a chodníky vo Vrakuni

Celkovo sa mestská časť stará o 30 km ciest III. a IV. triedy 
a 70 000 m2 chodníkov a verejného priestranstva. Prosíme vo-
dičov, aby v prípade sneženie ponechali pri parkovaní na chodní-
koch 80 cm medzeru, najmä od stĺpov verejného osvetlenia, a 3 
m medzeru na cestách kvôli strojovému čisteniu.

Prosíme občanov, aby sťažnosti na neočistené komunikácie hlá-
sili na dispečing zimnej služby dispecing@vrakuna.sk
č.tel. 02/45245565 alebo 0911543541 po časovom limite 
na zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti. V prípade sťažnos-
ti v limite, bude sťažnosť braná len ako podnet. Na adresu 
dispecing@vrakuna.sk prosíme hlásiť aj ostatné podnety a sťaž-
nosti, týkajúce sa najmä životného prostredia.  MÚ Vrakuňa 
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Doba na zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti komunikácii 
je pri spáde do 8cm do 24h od posledného spádu, a nad 8cm 

do 48h od posledného spádu snehu. Tento časový limit sa 
predlžuje v prípade, že nie je možné strojové čistenie a musí 

sa dočisťovať ručne.

V prípade potreby volajte:
Čistota a životné prostredie: 0948 076 618

Lesopark a zeleň: 0903 412 292
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Aj v roku 2019 ponúka Mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa občanom možnosť spoluroz-
hodovania o rozpočte mestskej časti for-
mou občianskeho rozpočtu. Jeho cieľom je 
napĺňanie potrieb obyvateľov, modernizá-
cia správy vecí verejných, transparentnosť 
verejného rozhodovania a predchádzanie 
klientelizmu a korupcie. Zapojeným obča-
nom a subjektom umožňuje občiansky roz-
počet kontrolovať verejné výdavky.
Podnety od obyvateľov tre-
ba zaslať na mailovú adresu 
občianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo 
podať priamo v podateľni úradu bez pred-
písaného formulára. Návrhy občanov, kto-
ré spĺňajú podmienky, budú zaradené do 
verejného hlasovania na webovej stránke 
www.vrakuna.sk (viď harmonogram ob-
čianskeho rozpočtu).

Podávať návrh môžu občania v nasle-
dovných oblastiach:
Sociálne veci 5 000 eur
Kultúra 5 000 eur
Šport 5 000 eur
Životné prostredie 5 000 eur
Z rozpočtu mestskej časti na rok 2019 je 
vyčlenená suma 20 000 eur.

Občan vo svojom návrhu (projekte) uvedie:
• názov projektu (nápadu, návrhu)
• kategóriu (oblasť) podpory (v rámci kto-
rej sa návrh predkladá)
• stručný popis riešenia a očakávaný vý-
sledok
• kontaktné údaje (meno a priezvisko, 
e-mail, telefónne číslo)
 HDvorska

Občiansky rozpočet 2019

Citeľné dopravné obmedzenia od polovice februára nastanú pre 
výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 a pre výstavbu pod-
zemného kruhového objazdu.
V Bratislave budú pre rozsiahle dopravné obmedzenia jazdiť nie-
ktoré linky MHD zadarmo. Stane sa tak od 18. februára až do 
konca marca na linkách 201, 202, 212, 75 a X72. Potvrdilo to 
hlavné mesto, ktoré chce aj týmto spôsobom verejnosť motivo-
vať, aby na presun po meste preferovala verejnú dopravu.

Bezplatnú prepravu na týchto linkách považuje bratislavská samo-
správa aj za istý prejav vďaky mesta a Dopravného podniku Bratisla-
va za túto pomoc. Okrem toho Bratislavská integro-
vaná doprava (BID), ako koordinátor Integrovaného 
dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), 
ponúka v tomto čase aj 50-percentnú zľavu z týž-
denného cestovného lístka, ktorý si cestujúci zakú-
pia prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK.
„S týmto opatrením nemá Dopravný podnik Bra-
tislava bezprostredne spojené ďalšie náklady. 
Jedná sa o istý výpadok príjmov, ktorý vopred 
nie je možné explicitne vyčísliť. Benefitom pre 
dopravný podnik však môžu byť vyššie príjmy 
v budúcnosti, ak tí, ktorí MHD teraz vyskúšajú, 
sa následne rozhodnú verejnú dopravu využívať 
častejšie alebo pravidelne,“ tvrdí hlavné mesto.

Dopravné obmedzenia
Magistrát deklaruje, že zabezpečenie rýchlej a kvalitnej MHD je 
základnou povinnosťou aj politikou mesta a samospráva musí 
byť schopná aj v takýchto situáciách zabezpečiť akékoľvek do-
pravné riešenia pre MHD na vlastnú zodpovednosť. „Pre Doprav-
ný podnik Bratislava aj pre mesto je v súčinnosti so staviteľmi 
dôležité, aby obidve stavby boli vyhotovené rýchlo a kvalitne 
a nezaťažovali dopravnú situáciu dlhšie, než je nevyhnutné,“ po-
dotkol magistrát s tým, že k tomuto bude predovšetkým nasme-
rovaná politika mesta smerom ku stavebníkom.
Citeľné dopravné obmedzenia od polovice februára nastanú 
v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 
(konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) 
a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruo-
vanej časti ulice Mlynské nivy. TASR

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2019

Por. č. / Aktivita Termín plnenia

Zbieranie podnetov – obyvatelia uvedú

1. kategóriu (oblasť) podpory,
s finančným limitom 3 000 eur na jeden projekt

do 15. 2. 2019

2. Uzávierka návrhov 15. 2. 2019

Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť,

3. vyradia sa návrhy nad finančné možnosti mestskej časti, 
mimo kompetencie mestskej časti, časovo nezrealizovateľ-
né návrhy a pod.)

16. 2. 2019 – 28. 2. 2019

4. Technická príprava na hlasovanie 1. 3. 2019 – 7. 3. 2019

5. Hlasovanie – elektronicky alebo písomne 8. 3. 2019 – 15. 4. 2019

6. Vyhodnotenie hlasovania 16. 4. 2019 – 30. 4. 2019

7. Realizácia projektov 1. 5. 2019 – 31. 8. 2019

Od polovice februára do konca marca budú
niektoré linky MHD jazdiť zadarmo

Zdroj: TASR

„Ja ale verím, že to zvládneme! Spolu s mestom sa snaží-
me o najlepšiu informovanosť a zmiernenie situácie, ktorá 

je bohužiaľ potrebná. MHD zadarmo je krokom, ktorý 
dokáže zmierniť situáciu.“ povedal starosta Martin Kuruc.
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Aktuálne
Podnety od občanov – vyberáme z Internetu

Kontajnery na Hnileckej ulici
Roman napísal: Chcel by som upozorniť 
na dlhotrvajúci problém smetných kon-
tajnerov na Hnileckej ulici. Kontajnery 
sú, ako je možné vidieť na fotkách, voľne 
dostupné, čo vedie k dvom veciam:
- prehrabávajú sa v nich bezdomovci,
- odpad tam vyhadzuje kade kto, čo vedie 
k skorému preplneniu kontajnerov.
Kontajnery sa navyše nachádzajú hneď 
vedľa novo zrekonštruovaného ihriska, 
čo určite nerobí dobrý dojem. Pritom 
kúsok vedľa, pred relatívne novými bytov-
kami na Slatinskej, je totálne nevyužitá 
plocha, ako je možné vidieť na ďalšom 
obrázku – screenshot z google earth. Sú 
to staršie zábery, ale absolútne nič sa 
tam za tie štyri roky nezmenilo. Trávy tam 
rozhodne veľa nie je. Naľavo aj napra-
vo od tejto plochy sú parkovacie miesta 
a kryté miesta na kontajneri. Myslím si, 
že ako budúce miesto by to bolo ideálne.
Odpovedá prednostka úradu MČ Brati-
slava-Vrakuňa Ing. Lýdia Adamovičová:
O kontajnery sa stará mestská firma 
OLO, a. s., na základe žiadosti vlastní-
kov bytov. To sa týka frekvencie čistenia 

daných stojísk. Vybudovanie kontajnero-
vého stojiska je výhradne v kompetencií 
vlastníkov bytov. Stojiská pre bytový dom 
nemôže budovať mestská časť. S pred-
metným bytovým domom sme v kontakte 
a hľadáme spoločné riešenie. Stojiská 
podliehajú stavebnému povoleniu, ktoré-
ho podmienkou je vzťah k pozemku, na 
ktorom sa budúce kontajnerové stojisko 
bude nachádzať. Keďže v predmetnej lo-
kalite sú pozemky, ktoré nie sú vo vlast-
níctve MČ ani magistrátu, hľadajú vlast-
níci bytov vhodné riešenie, kde stojisko 
umiestniť. O riešení problému vás bude-
me informovať.

Dane sú vysoké
Mária napísala: Bolo by možné znížiť 
daň z nehnuteľností? Žijeme v časoch pl-
ných darmožráčov a normálny človek led-
va prežíva. Myslím si, že miestne dane sú 
stále vyššie a vyššie a už je to neúnosné. 
Čo môže v takomto prípade robiť obyčaj-
ný človek?
Odpovedá vedúca ekonomického odbo-
ru Ing. Katarína Hillerová:
Správcom dane z nehnuteľností je Hlav-

né mesto SR Bratislava, oddelenie daní 
a poplatkov. So svojou požiadavkou sa 
obráťte na daný úrad.

Poklop na Čiližskej
Michal napísal: Chcel by som sa kompe-
tentných opýtať, či miestna komunikácia 
lemujúca bytovku Čiližská 1 patrí pod 
Vrakuňu, a ak áno, či by som vedel požia-
dať o výmenu, nakoľko som si tam dnes 
zabudol topánku. Ak to patrí mestu, tak 
to radšej nahlásim svedkom Jehovovým 
alebo vesmírním lidem…, je tam väčšia 
šanca na odozvu, ako pri magistráte. 
Vďaka za radu a pomoc.
Odpovedá starosta MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc:
Ďakujeme za podnet. Po vašom upozor-
není daný poklop prešetrili naši pracov-
níci, ktorý bol skutočne poškodený. Nový 
poklop sme objednali a momentálne je 
už vymenený. Sme radi, že občanom Vra-
kune nie je jedno prostredie, v ktorom ži-
jeme, a aj takouto formou nám pomáhajú 
zlepšiť život v našej mestskej časti.

HDvorská

Začiatok nového roka a jeho prvý mesiac 
sa spája s rôznymi predsavzatiami, vízia-
mi a plánmi, ktoré by sme chceli v novom 
roku naplniť. Aj my v Detskom fonde Slo-
venskej republiky (DF SR) to tak máme. Už 

od roku 1990 sme súčasťou podpory detí, mladých ľudí a rodín 
na území Slovenska. Ako každá zdravo fungujúca organizácia, 
tak aj DF SR stojí na pevných základoch a do nového roku vstu-
puje s víziami, plánmi a odhodlaním chrániť práva detí a mla-
dých ľudí, pomáhať a podporovať ich, ako aj celé rodiny. Tieto 
ciele budeme napĺňať prostredníctvom troch nosných projektov, 
ktorými sú Konto Bariéry, Míxklub – nízkoprahové centrum 
pre deti, mladých ľudí a rodiny a Zdravé vzťahy v rodine.
Konto Bariéry je projekt s celoslovenskou pôsobnosťou, 
ktorý prispieva na zdravotné a kompenzačné pomôcky de-
ťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením do 
veku 26 rokov. Konto Bariéry má tento rok v porovnaní s tým 
predošlým cieľ podporiť viac detí, mladých ľudí a rodín. Ak 
chcete byť aj vy súčasťou zlepšenia kvality ich života, môže-
te podporiť tento projekt formou darcovskej SMS-ky v tvare
DMS KONTO na číslo 877. (Cena Darcov-
skej SMS správy je 2 eura. Viac informácií
na www.donorsforum.sk)
Druhým projektom je Nízkoprahové centrum 
Mixklub, ktoré sa venujeme deťom, mladým ľu-
ďom a rodinám žijúcim na Stavbárskej ulici v tzv. 
Pentagone a blízkom okolí. Pracovníci v rámci 
tohto projektu vykonávajú aktivity a činnosti za-
merané na poradenstvo, podporu a prevenciu. 
Cieľom je pomôcť rodine ako celku, pretože ak 

chceme pomôcť a podporiť jednotlivca, je dôležité pracovať s ce-
lou rodinou. V tomto roku plánujeme organizovať jednodňové vý-
lety, letný tábor, víkendové chaty, osláviť s verejnosťou Deň detí 
a iné aktivity v priestoroch Mixklubu a mimo neho i komunity.
Ďalším projektom fungujúcim pod záštitou DF SR sú Zdravé 
vzťahy v rodine. Pracovníci sa zameriavajú na sociálne, psycho-
logické a odborné poradenstvo rodinám s deťmi s ADHD a poru-
chami správania. Ďalšou z činností je vzdelávanie a poradenstvo 
pedagogickým zamestnancom a odborníkom pracujúcim s tými-
to deťmi. Cieľmi projektu na rok 2019 je vytvárať rodičovsko-
-detské skupiny, venovať sa témam, ako je výchova či nácvik 
rodičovských zručností a podporovať rozvoj zdravých vzťahov 
v rodine aj mimo nej.
Veríme, že ciele DF SR a jednotlivých projektov sa podaria na-
plniť a poskytneme podporu, poradíme a pomôžeme čo najviac 
deťom, mladým ľuďom a ich rodinám.
PS: Ak chcete byť súčasťou podpory a zmeny u detí, mladých 
ľudí a rodín aj vy, nám darujte vaše 2 % z dane. Pre bližšie infor-
mácie nás kontaktuje mailom na dfsr@dfsr.sk. Ďakujeme.
 Detský fond SR, Mgr. Lukáš Štellár

Vstup Detského fondu SR do roku 2019
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Aktuálne

Základná škola Rajčianska ul. č. 3, hľadá kuchára/ kuchárku a pomocnú silu do kuchyne
Miesto práce
Základná škola Rajčianska ul. č.3
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- tímová práca v školskej kuchyni
- platové zaradenie podľa stupnice taríf 

pre verejnú správu, platová trieda 3
- pracovný čas od 7.00 – 15.00 h
- príprava stravy - obed
- 270 porcií pre I. stupeň, 110 porcií pre 
II. stupeň, 40 porcií pre zamestnancov ZŠ
- výdaj obedov

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- vzdelanie v odbore a prax je výhodou
- zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti
spoľahlivosť, zodpovednosť, samostat-
nosť, príjemné vystupovanie.

Kontakt
Kontaktná osoba:
Mgr. Miriana Krajčíková
Základná škola
Rajčianska ul. č.3 – Vrakuňa
Tel.: 02/45242962
Mail: miriana.krajcikova@gmail.com

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa hľadá učiteľky materskej školy
Miesto práce
Materská škola Kríková 20, Bratislava-
-Vrakuňa
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- stredoškolské vzdelanie – odbor učiteľ-
stvo pre materské školy
- vysokoškolské – odbor predškolská pe-
dagogika
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahli-

vosť, zodpovednosť, samostatnosť, prí-
jemné vystupovanie.
Kontakt
Kontaktná osoba:
Miroslava Koprdová
Materská škola
Kríková 20, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/45 24 68 00
Mail: m.koprdova@mskrikova.sk

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa hľadá opatrovateľov/opatrovateľky
Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- opatrovanie ľudí odkázaných na pomoc inej 

fyzickej osoby
- pomoc v domácnosti

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- absolvovanie kurzu opatrovania alebo 
zdravotné vzdelanie
- vodičský preukaz výhodou, nie je pod-
mienkou
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Spoľahlivosť, zodpovednosť, samostat-

nosť, príjemné vystupovanie, flexibilita 
a komunikatívnosť.

Kontakt
Kontaktná osoba:
Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/40 20 48 87
Mail: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa hľadá učiteľku na 1.stupeň základnej školy
Miesto práce
Základná škola, Železničná 14, Bratisla-
va-Vrakuňa
Druh pracovného pomeru plný úväzok
Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Výchova a vzdelávanie žiakov na 1.stupni 
základnej školy
Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, od-
bor elementárna pedagogika
- znalosť cudzích jazykov vítaná
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, príjemné 

vystupovanie.

Kontakt
Kontaktná osoba:
Mgr.Andrea Macháčová
ZŠ Železničná 14
Bratislava
Tel.: 02/45 24 7092
Mail: andrea.machacova@zszelba.sk
Tel.: 02/45 24 7092
Mail: andrea.machacova@zszelba.sk

PONUKA PRÁCE

MÚ Vrakuňa



Kultúra vo Vrakuni

HOLLYWOODSKÝ PLESHOLLYWOODSKÝ PLES
VO VRAKUNIVO VRAKUNI

Prvý februárovy víkend sa v našej Vrakuni plesalo vo veľ-
kom štýle. Prichádzajúci hostia hneď po príchode nado-
budli pocit, že sa ocitli v Hollywoode v 30.rokoch a nie vo 
Vrakuni. Tváre populárnych hercov z Ameriky tridsiatych až 
päťdesiatych rokov, kamery z múzea, nádherná výzdoba, 2 

metrové sochy Oscarov strážili fotostenu a dokonca Charlie 
Chaplin a Marylin Monroe naživo. To je len zlomok z toho, čo 

ponúkol Vrakunský ples. Vrcholom večera bolo tak ako 
vlani vystúpenie Bratislava Hot Serenaders a ich úžas-

né piesne. Tanečný parket praskal vo švíkoch a hostia 
plesu ledva stíhali skvelú hudbu, atraktívne možnos-
ti fotografii, či kvalitné občerstvenie. Makety postáv 
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Kultúra vo Vrakuni
Kultúrne podujatia vo Vrakuni Február – Jún  2019

FEBRUÁR
Vrakunská tanečná zábava Traja vo Vrakuni
Detské divadelné predstavenie Tvorivé dielne
Deň hier a rodičov Detský fašiangový karneval

MAREC
Vrakunská tanečná zábava Uvítanie detí do života
MDŽ Deň hier a rodičov
Detské sobotné divadielko

APRÍL
Vrakunská tanečná zábava Traja vo Vrakuni
Detské sobotné divadielko Deň hier a rodičov

MÁJ
Vrakunská tanečná zábava Kúpeľný pobyt pre seniorov
Deň matiek Majáles

Detské sobotné divadielko
JÚN

Vrakunská tanečná zábava Traja vo Vrakuni
MDD v lesoparku Detské sobotné divadielko
Uvítanie detí do života Jánsky pivný festival v lesoparku
Pohár starostu

MIESTNA KNIŽNICA
V ROKU 2018

Naša Miestna knižnica Vra-
kuňa má už vyše 20-ročnú 
históriu, počas ktorej preš-
la viacerými sťahovaniami. 
V minulom roku sa podarilo 
knižnicu presťahovať do no-
vých priestorov – prevzali 
sme objekt na Toplianskej 
ulici č. 5, ktorý prešiel viace-
rými stavebnými úpravami. 
V súčasnosti má knižnica 
okrem oddelenia pre do-
spelých, mládež a čitárne 
aj internetovú kaviarničku 
s piatimi počítačmi a det-
ský kútik. Exteriér knižnice 
v lete oživila letná čitáreň 
a od novembra je 
na pešej zóne aj 
nová ponuka pre 
Vrakunčanov – 
Knižná búdka.
Knižnica má vo 
svojom fonde vyše 
33 tisíc zväzkov 
kníh nielen belet-
ristického zame-
rania, ale aj náuč-
nú literatúru pre 
dospelých, deti 
a mládež a 15 ti-
tulov periodík. Ak-

tívnych čitateľov bolo v minu-
lom roku takmer 740 (z toho 
prvýkrát zaregistrovaných 
bolo 229, čo je nárast o vyše 
100 čitateľov v porovnaní 
s minulým rokom), do knižni-
ce prišli naši čitatelia takmer 
7 tisíckrát a spolu si vypoži-
čali vyše 24 tisíc titulov kníh 
a periodickej tlače.
V minulom roku do knižnice 
pribudlo 1 168 knižničných 
jednotiek, z toho 908 ako 
dar (za čo sme našim čita-
teľom vďační) a zvyšok sme 
kúpili.

A. Stanová

Pre porovnanie prikladáme tabuľku
s údajmi z roku 2017 a 2018:

 2017 2018
 (otvorené až v marci)

Počet čitateľov 638 740
- z toho nových 116 229
Počet návštev 7 309 6 930
Počet výpožičiek 25 076 24 567
Rezervácie 1 458 952

Prírastok fondu 855 1 168
 422 dar, 908 dar,
 433 kúpa 260 kúpa

prvého Tarzana Johnnyho Weismullera či kovboja Johna Wayna 
boli ďalším lákadlom. Po polnoci nechýbala tombola s tradičnou 
hlavnou cenou od starostu a hlavného hostiteľa plesu Martina 
Kuruca.,Som veľmi rád, že sme sa opäť po roku stretli na Vra-
kunskom plese. Verím, že sa nám podarilo posunúť úroveň ple-
su vyššie a už teraz rozmýšlam, čo nové vymyslíme budúci rok. 
Bude to ťažké ale je to príjemná výzva.“ Povedal Martin Kuruc.
V spolupráci s farským plesovým výborom to bol už 21. ročník 
Vrakunského plesu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na or-
ganizácii tejto skvelej akcie. Osobitné poďakovanie patrí všet-
kým sponzorom, ktorí nám pomohli. Ďakujeme!  Alfonz Juck

HDvorská



Zážitky, rozhovory, ľudské 
prepojenia, aj to prinesie 
v nedeľu 14. apríla o 16.00 
h zábavný večer RADOSŤ 
BYŤ SENIOROM. Seniori si 
v elegantnom prostredí ho-
tela Carlton užijú atraktív-
ny program s populárnymi 
osobnosťami, ale aj odbor-
né prednášky o zdraví, ži-
votnom štýle, sebarozvoji, 
medzigeneračných vzťa-
hoch či umení. Aprílový 
večer vyvrcholí talk show 
Na slovíčko s Ivetou Mala-
chovskou, ktorá bude sprevádzať celým 
večerom. Na pár slov sa už zastavili aj 
bývalé hlásateľky Nora Beňačková, Ada 
Straková, speváčka Marcela Laiferová, 
ale aj herci Ida Rapaičová, či Ferko Kovár.
Podujatie organizuje nezisková organi-
zácia STÁLE DOBRÍ, ktorá pripravuje pre 
bratislavských seniorov kultúrne, spolo-
čenské, vzdelávacie a športové aktivi-
ty. Z bohatej ponuky si veľkú popularitu 

získala Tančiareň v Berlinke. Diskusie 
o knihách priamo s ich autormi vedú se-
niori počas Literárnych večerov, Hudobné 
večery zas ponúkajú príjemnú atmosféru 
s klasickou hudbou v súčasnom preve-
dení. Vyhľadávanými sú aj komentované 
prehliadky aktuálnych výstav v Sloven-
skej národnej galérii, prehliadky mesta 
s výkladom, ale aj poznávacie vychádzky 
do prírody či populárny nordic walking.
V spolupráci s Domom Quo Vadis organi-
zuje pravidelné prednášky lekárov a iných 
odborníkov na rôzne užitočné témy týkajú-
ce sa seniorov.
Ako vznikla myšlienka zorganizovať zábav-
ný večer? „Na začiatku bol nápad doplniť 
ponuku aktivít STÁLE DOBRÍ o zábavný 
program s hosťami, ktorý bude na plo-
che jedného večera ponúkať príjemné 
spoločenské stretnutie, zaujímavé témy, 
priestor na budovanie vzťahov. Dopredu 
nás posúvajú dve myšlienky: hľadanie 
spôsobov, ako sa spájať, ako žiť spolu, 

nie vedľa seba, a pri-
nášať odpovede na 
otázku, prečo je radosť 
byť seniorom,“ predsta-
vuje myšlienku vzniku 
projektu jeho autorka 
Soňa Deglovičová.
O aktuálnej ponuke sa 
môžete dozvedieť na 
www.staledobri.sk a na 
facebookovej stránke 
STÁLE DOBRÍ.
Zábavný program RA-
DOSŤ BYŤ SENIOROM 
hostí dvakrát do roka 

stovky seniorov. Posolstvo, ktoré nesie 
v sebe názov organizátora, hovorí o tom, 
že hoci seniori nie sú najmladší, sú STÁ-
LE DOBRÍ. Nezáleží na tom, koľko má kto 
rokov, ale na tom, ako sa k nim postaví 
a ako si ich vie užiť.
Aj keď sa televízne hlásateľky pred ča-
som vytratili z našich obrazoviek, stred-
nej a staršej generácii bezpochyby utkveli 
v pamäti. Spomínate si? Vždy nás upútal 
ich kultivovaný prejav, vizáž či bezchybná 
vizáž. Určovali trendy v móde a účesoch. 
Podľa nich sa šilo, maľovalo i strihalo. 
A svojím šarmom okúzľujú aj teraz. Prí-
kladom je aj hosť jedného zo zábavných 
večerov – pani Norika Beňačková.
Po každom zo stretnutí ostáva organizáto-
rom dobrý pocit, že návštevníci z neho od-
chádzali spokojní a s úsmevom. Opäť sa 
budeme spolu radovať 14. apríla. Už teraz 
vám môžeme prezradiť, že sa máte na čo 
tešiť. Dovidenia v apríli, milí priatelia!

red
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PIKANTNÁ PEČEŇ

Potrebujeme:
•  400 g hydinovej pečene (môže byť aj 

hovädzia alebo bravčová)
•  4 PL oleja
•  2 cibule
•  1 strúčik cesnaku
•  1 plátok oravskej slaniny
•  1 papriku
•  1 paradajku
•  1 PL mletej červenej papriky
•  1/2 KL mletého čierneho korenia
•  1/2 KL rasce
•  1/2 KL majoránky
•  1 PL kečupu
•  1 – 2 feferónky

Postup:
Na oleji speníme 
cibuľu, cesnak 
a nakrájanú sla-
ninu. Pridáme ze-
lenú papriku a po 
2 min opekania aj 
kúsky pečene.
Posypeme čer-
venou paprikou, 
pridáme paradajku 
a všetky koreniny. 
Za stáleho mieša-
nia opekáme 5 min.
Zmes zalejeme 3 
dl vody a kečupom. Varíme asi 10 min.
Podľa potreby zahustíme 1 KL maizeny.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Senior svet

Apríl prinesie zábavný večer Radosť byť seniorom

Milí seniori, tak ako po minulé roky, 
aj v roku 2019 pripravujeme pre vás 
mnoho zaujímavých výletov. V jarných 
aj v jesenných mesiacoch pripravuje-
me aj zahraničné výlety. V priebehu 
roku zasa budete môcť navštíviť rôz-
ne miesta v rámci Slovenska. V prí-
pade, že máte predbežný nezáväzný 
záujem zúčastniť sa na výletoch, 
ktoré organizuje mestská časť, pro-
sím, napíšte nám na mailovú adresu
starosta@vrakuna.sk.  HDvorská

Informácie pre seniorov
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Žiaľ, na prelome rokov nás vo 
veku 44 rokov navždy opustil 

náš spoluhráč a kamarát Emil Valko. Emil 
bol naším kamarátom dlhé roky, bol pri 
zrode HBK Vrakune v minulom roku, od-
chytal za nás množstvo zápasov, pomáhal 
nám celú sezónu dobrými výkonmi, v play-
off nám pomohol pri pamätnej výhre nad 
Hancopom (4:3sn), chodil s nami na MS 
v hokejbale asociácie WBHF. Po vytvorení 
dvoch tímov bol Emil súčasťou nášho tímu 
HBK board Vrakuňa.
Emil bol však predovšetkým veľký člo-
vek – kamarát. Ťažko sa hľadajú v tejto 
ťažkej chvíli slová, otriaslo to celým ko-
lektívom HBK Vrakuňa. Jeho posledným 
zápasom za Vrakuňu bolo práve vrakun-
ské derby medzi mužstvami dvoch muž-
stiev Vrakune… Všetci sme vedeli o jeho 
ťažkej chorobe, ale vďaka jeho optimiz-
mu a úsmevu si vôbec nikto nepripúšťal 
tieto myšlienky. Je to obrovská tragédia, 
neviem sa z toho spamätať, stále si 
nechcem ani pripustiť, že už Emila nikdy 
nestretnem, že si neťukneme s pivom, 
že sa s ním nebudem môcť opäť smiať. 
Je to veľmi čerstvé, ale jedno viem isto: 
„Emilko v našich srdciach navždy zosta-
neš!“ – povedal na margo smrti kamaráta 
líder Andrej Ravasz.
Za celý tím HBK Vrakuňa 
rodine vyslovujeme úprimnú 
sústrasť. Česť jeho pamiat-
ke!
Čo sa týka budúcnosti, tak 
HBK board Vrakuňa, žiaľ, 
prišla o oboch brankárov, 
keď okrem Emilovej smrti, 
prišla ďalšia zlá správa – 
zranenie Lukáša Moravčíka 

sa ukázalo ako veľmi vážne a túto sezónu 
si isto už nezachytá, dokonca je otázna 
aj jeho brankárska budúcnosť. Preto sa 
board ocitol v situácii bez brankára a túto 
otázku budeme musieť vyriešiť do 23. 2. , 
keď začne jarná časť.
Súťaž začneme aj dohrávkami, keď sa 
board Vrakuňa stretne s mužstvom SAV 
Lamač a Ramiland Vrakuňa si zmeria sily 
s mužstvom z Nív.
Práca s mládežou sa nateraz prerušila kvô-
li poveternostným podmienkam, ale viac už 
k tomu povedal Andy Ravasz: „V takomto 
počasí je ťažké niečo vymýšľať, cieľom je 
v prvom rade zábava, ale v tomto počasí 
by to bolo o zdravie. Hneď, ako budeme 
aspoň pár stupňov nad nulou, budeme 
isto pokračovať v tréningoch s deťmi, ke-
ďže ich radosť z hry bola úžasná. Veľmi 
sa už teším na decká. Zároveň budeme 
radi, ak nám pomôžete a pošlete nám 
2 % daní, z ktorých chceme deťom zabez-
pečiť ďalšie veci na trénovanie.“
Na jar nás čaká v lige ťažký boj. Naše muž-
stvá sú zatiaľ umiestnené na pozíciách 
zaručujúce playoff: board Vrakuňa je na 
priebežnom siedmom mieste a Ramiland 
Vrakuňa je o priečku vyššie. Pevne veríme, 
že náš boj o playoff bude úspešný a postú-
pime.

V prípade záujmu budeme 
radi ak nám pomôžete a po-
šlete nám 2 % daní – viac 
info u nás na stránke.
Viac informácií o HBK Vra-
kuňa nájdete na stránke 
www.hbkvrakuna.estranky.
sk, alebo na facebookovej 
stránke HBK Vrakuňa fans.
 HBK Vrakuňa

ŠK Vrakuňa prešiel cez zimu obmenou vo vedení, keď 
v novembri odstúpil dlhoročný výkonný prezident klu-
bu Martin Moravčík a s ním aj Ivan Hamala, ktorý však 
zostal vo výkonnom výbore nášho futbalového klubu. 
Preto na decembrovom zasadnutí boli do funkcií zvole-
ní noví členovia, výkonný výbor sa rozšíril na 11 ľudí, za 
prezidenta klubu bol vymenovaný Andrej Ravasz a za 
viceprezidenta Jakub Morávek. Trošku ma prekvapila 
ponuka chalanov z Vrakune, keď ma oslovili s návrhom, 
aby som sa stal novým prezidentom klubu. „Vzhľadom 
na to, že sa snažím vždy pomôcť, keď viem, a na dô-
važok toho, že som sám hrával za tento tím, moje 
rozhodovanie bolo veľmi krátke a rozhodol som sa 
ponuku prijať“ – povedal nový prezident a jedným dy-
chom pridal niečo z plánov do budúcna: „S chalanmi 
sme absolvovali už niekoľko stretnutí, rozdelili sme 
si úlohy a musíme sa pustiť do práce. Najväčší prob-
lém v tejto chvíli je absencia kosačky, ktorá nám 
na jeseň vypovedala poslušnosť, potrebujeme teda 
novú, čo je finančne náročné. Môžeme skákať iba 
toľko, koľko nám rozpočet dovolí, plánuje sa umelé 
osvetlenie, aby sme mohli lepšie využiť jestvujúce 
plochy, plánuje sa budovanie miniihriska s umelým 
povrchom. K hlavným prioritám však patrí aj budova-
nie všetkých kategórií, keďže teraz nám absentujú 
dorastenecké mužstvá. Takže si vyhrnieme rukávy!“
ŠK Vrakuňa sa momentálne pripravuje na jarnú časť 
súťaže v telocvični na ZŠ Železničná, v zápasovom ryt-
me sa udržujú mužstvá všetkých kategórií halovými 
turnajmi, halovými ligami a tiež prípravnými zápasmi. 
Muži by mali začať jarnú časť 9. 3. 2019 v domácom 
zápase s Lamačom a budú musieť zabrať, pretože mo-
mentálne figuruje ŠK Vrakuňa na nelichotivej 15. prieč-
ke. Preto veríme, že chalani „zamakajú“ a dostanú nás 
do pokojných vôd.
Touto cestou by sme vás chceli požiadať, ak nás chce-
te podporiť 2 % z daní, budeme vám vďační, najmä za 
naše futbalové vrakunské deti. Viac informácií nájdete 
na stránke www.skvrakuna.sk.  ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa v smútočnom ŠK Vrakuňa s novým vedením

Roman Volák, mnohonásobný majster sveta v karate a bojových 
umeniach, svoju kariéru úspešného športovca ani zďaleka nekončí. 
Opäť doniesol zlatú medailu z majstrovstiev sveta a k tomu aj pre-
stížny titul „Grand Champion“. Jeho prioritou sa však v posledných 
rokoch stáva trénovanie detí v klube Freestyle Karate Academy. Svo-
je skúsenosti odovzdáva deťom, ktoré ich pretavujú do úspešných 
štartov na európskych i svetových šampionátoch. Aj teraz sa víťazne 
vrátili z MS vo Veľkej Británii. Pätnásť Romanovych zverencov si pri-
nieslo zo svojich kategórií 27 individuálnych a jednu tímovú medailu.
Láska k športu a snaha byť najlepším je to, čo deti s Romanom spá-
ja, ale niektoré z nich už nielen to, pre niektorých z nich je to už aj 
titul majstra sveta!
Vo Veľkej Británii sa uskutočnil Unity World Championship, kde sa 
aj klub FKA zapísal výnimočným výkonom trénera a jeho zverencov. 
Pätnásť súťažiacich z Freestyle Karate Academy a Roman nenechali 
nikoho na pochybách, že Slovensko treba brať vážne. Deti dokázali, 

že hodiny driny na tréningoch stáli za to. Získali totiž 7 zlatých, 13 
strieborných a 7 bronzových v individuálnych kategóriách. Okrem 
toho štartovali aj v tímovej disciplíne a v nej získali bronz. Ako keby 
sa od Romana naučili, že bez medaily sa neodchádza.
Najväčším úspechom, okrem medailí, bola aj Romanova účasť v pre-
stížnej záverečnej súťaži „GRAND CHAMPION“, do ktorej sa dostanú 
len víťazi jednotlivých kategórií, ktorí ešte po ďalšom vyraďovacom 
súboji pokračujú do posledného súboja o trofej Grand Champion. 
Roman Volák medzi oveľa mladšími súpermi tento titul a obrovskú 
trofej vyhral!
Roman je pre svojich zverencov veľkým vzorm a pre milovníkov bo-
jových umení známou ikonou a populizátorom tohto športu na Slo-
vensku. Aj s deťmi chodí na mnohé charitatívne vystúpenia, nielen 
aby motivovali deti športovať, ale aj aby ich povzbudili v ich bojoch 
s chorobou alebo hendikepom. Ich vystúpenie videli podporovate-
lia Ligy proti rakovine, pravidelne podporujú Detské kardiocentrum 
a prišli potešiť aj malých onkologických pacientov na Kramároch, 
kde spolupracujú s n. o. Deťom s rakovinou.  Oľga Hammer

Unity World Championship 2018
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Malí Vrakunčania
Pred dvoma rokmi, s podporou pani ria-
diteľky Andrey Macháčovej, začal svoju 
činnosť v Základnej škole na Železničnej 
ulici krúžok Skákanie cez švihadlo. Nie je 
to inak ani v tomto školskom roku, keď 
sme opäť rozšírili naše rady o nováčikov, 
ktorých tiež zaujala nová forma skákania 
cez švihadlo. Ide o úplne iné skákanie, 
ako sme boli zvyknutí ako deti. Vtedy mo-
derné švihalo malo dve drevené rúčky, 
ktoré spájal špagát. No špagát-nešpagát, 
aj tak sme sa s ním vedeli zahrať. Obľúbe-
ná hra so švihadlom bola škôlka, v ktorej 
sme prechádzali rôznymi úrovňami skáka-
nia cez švihadlo až po dvojšvihy. V súčas-
nosti je švihalo pomôcka pre športovcov 
a športové odvetvia všetkého druhu, od 
gymnastiky, futbalu, boxu hokeja atď.
A kde vlastne vznikol rope skipping? 
V USA koncom 60. rokov a zakladateľom 
bol učiteľ telocviku, ktorý bol zároveň aj 
hráčom amerického futbalu. Keďže mal 
problém s kondíciou, na odporúčanie 
svojho trénera začal na zlepšenie kondí-
cie skákať cez švihadlo. Obyčajné skáka-
nie ho však prestalo baviť a začal vymýš-
ľať rôzne kombinácie, preskoky. Dostal 
novú motiváciu, ktorá ho hnala ďalej, 
a tak vymýšľať prvky na skákanie a nová 
forma zábavného skákania bola na svete. 
V súčasnosti sa tento šport teší veľkej po-
pularite vo väčšine krajín sveta.

Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava

OZNAM
Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že žiadosti o prija-
tie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v ma-
terskej škole na školský rok 2019/2020 bude 
prijímať
od 8. 4.–11. 4. 2019 od 08.00 do 11.00 h
dňa 9. 4. 2019 aj od 13.00 do 15.00 h
len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava.

Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť 
spolu s deťmi.
Prosíme, aby ste použili aktuál-
nu žiadosť, ktorá je uverejnená na 
https://mskameliova.edupage.org/

Pri odovzdaní žiadosti je potrebné priniesť na 
overenie údajov:
•  vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi ro-

dičmi s potvrdením od lekára aj s údajom 
o povinnom očkovaní, vyhlásenie obidvoch 
zákonných zástupcov

•  kópiu rodného listu dieťaťa
•  zdravotný preukaz poistenca (dieťaťa)
•  občianske preukazy zákonných zástupcov
•  ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-

-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca 
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie.

•  rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia 
povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 
zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prija-

tie dieťaťa do materskej školy aj s potvrde-
ním o zdravotnom stave dieťaťa od všeobec-
ného lekára pre deti a dorast

Kritériá pre prijatie:
•  deti s odloženou školskou dochádzkou
•  deti s dodatočne odloženou povinnou škol-

skou dochádzkou
•  deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku 

k 31. 8. 2019
•  deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. 8. 2019
•  v prípade zvýšeného záujmu zákonných zá-

stupcov o prijatie detí do materskej školy 
uprednostníme deti, ktorých rodičia majú 
trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa.

Upozornenie: Dieťa musí spĺňať základný stu-
peň hygienickej a sociálnej samostatnosti: 
nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa 
naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na 
WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie zák-
ladné časti odevu, obuje sa, reaguje na po-
kyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na 
úrovni zodpovedajúcej jeho veku.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude 
doručené najneskôr do 31. augusta 2019.

 Mgr. Lucia Slováková
 riaditeľka materskej školy

Členovia Kolégia Zele-
nej školy na ZŠ Žitav-
ská pracujú ako vče-
ličky. Obhájili certifikát 
a vlajku Zelenej školy 

a vo svojej práci pokračujú ďalej.
V decembri zorganizovali členovia kolégia 
v školskej jedálni šiestu burzu hračiek, kníh 
a suvenírov. Pre všetkých žiakov školy vyhlási-
li dve súťaže v oblasti Voda. Na tému Ako sa 
dá v škole šetriť vodou mali vypracovať pro-
jekt podľa určitých kritérií. Do súťaže sa zapo-
jili žiaci z rôznych ročníkov. Najlepší projekt vy-
pracoval žiak 4.ročníka, druhé miesto získal 
žiak 2.ročníka a tretie miesto žiak 9.ročníka.
V druhej súťaži žiaci tvorili básničky na tému 
Voda - príroda - život. Nebolo to jednoduché, 
lebo súťažiaci tiež museli splniť niekoľko 
kritérií. Najlepšiu básničku napísala žiačka 
7.ročníka, 2.miesto získala žiačka 6.ročníka 

a na treťom mieste sa umiestnili žiaci z čita-
teľského krúžku zo IV.A triedy. Ceny do súťaží 
venoval a veľkú podporu environmentálnej 
výchove žiakov na našej škole venuje člen 
rady školy a poslanec miestneho zastupiteľ-
stva MiÚ Vrakuňa Stanislav Bruna.
V súčasnosti sa môžu žiaci školy zapojiť do sú-
ťaže o Tri najlepšie fotografie. Táto súťaž má 
dlhodobejší charakter a je tiež venovaná vode. 
Žiaci môžu zachytiť rôzne podoby vody: ľad, 
sneh, paru, mrholenie, dážď, tečúcu vodu, ob-
laky, kvaple, vodopády, potoky, mláky… V tom-
to chladnom ročnom období sa staráme o vtá-
ky, ktoré neodleteli do teplých krajín. V areáli 
školy máme rozmiestnených niekoľko kŕmi-
diel a pravidelne im sypeme zdravé semienka 
a viažeme lojové guľôčky na konáre stromov.
Tešíme sa na jar, pretože nás čakajú prípravy 
na rovesnícke vzdelávanie.

Mgr. Katarína Krajčovičová

Z činnosti Kolégia Zelenej školy na základnej škole Žitavská

Spolupráca Základnej školy Žitavská s vrakunskými materskými školami
V krásnom predvianočnom období, 7. decembra 2018, sme pozvali 
k nám do školy aj škôlkarov z okolitých materských škôlok Hnilec-
ká, Šíravská, Kríková a Kaméliová. Deti si pozreli krásny vianočný 
program, ktorí si pripravili naši žiaci s ich pani učiteľkami. Škôlkarom 
sa program veľmi páčil. Pri predposlednej piesni Vianoce sú zas neostala nijaká stolička 
voľná. Deti s ich pani učiteľkami si mohli zatancovať spolu so žiakmi, no najmä s naším 
Mikulášom, ktorí rozdal detičkám aj sladkú odmenu. Spolupráca so škôlkami je veľmi 
dôležitá, aby si deti-predškoláci pomaly zvykali na školské prostredie, a preto bude po-
kračovať pohybovými aktivitami, tvorivými dielňami, účasťou na vyučovaní a aktivitami 
s použitím IKT aj v 2. polroku školského roka 2018/2019. Na všetkých škôlkarov sa 
veľmi tešíme.  Žiaci a učitelia ZŠ Žitavská, Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová ŽITAVANČEK na uvítaní detí do života

Dňa 30. novembra 2018 sa v spoločenskej 
sále,221“ konalo už tradičné uvítanie malých Vra-
kunčanov. Na novembrové privítanie boli pozvaní 
rodičia s deťmi, ktoré sa narodili v období od mája 
do augusta 2018. Všetkým sa prihovorili pracov-
níčky miestneho úradu a po nich už nasledoval 
pestrý kultúrny program nášho detského súboru 
Žitavanček pod vedením Mgr. Svetlany Biskupič 
Čikelovej s piesňou pre mamičky, básničkami ve-
novanými tým najmenším. Program pokračoval 
tanečným pásmom, kde so stuhou zatancovala 
Zdenka Mayerová a krásny program ukončili,tri 
super kočky, - Three Cool Cats – Zdenka Maye-
rová, Kludia Štrbková a Ninka Babulicová v spo-
ločnom tanci. O tom, že sa nielen tým najmenším 
program páčil a zaujal ich, svedčil veľký potlesk 
na záver. Tohtoročné uvítanie bolo pre nás pred-
sa len jedinečné, keďže sme medzi nami vítali aj 
synčeka našej pani učiteľky Katky… ☺
A na záver jedna srdečná básnička pre tých 
najmenších od nás:,Dávam ti báseň do perinky, 
dávam ti tento skromný dar. Šťastie nenosí komi-
nár, len zázrak drobný, drobulinký. Dávam ti bá-
seň do perinky, nech ti je s nami blažene. Ty si 
to najkrajšie na žene. Vitaj človiečik a dobre sa 
tu cíť! Nádherným spevom rozospievaj celý byt.“
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, ZŠ Žitavská
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DDE OTVORENÝCH 
DVERÍ

Milí rodi ia,
srde ne Vás pozývame, aj s Vašim die atkom, 
na De otvorených dverí
ktorý sa uskuto ní
d a 19.3.2019 od 9:30 hod. do 10:30 hod.
v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava

a 20.3.2019 na elokovanom pracovisku 
v priestoroch MŠ Hnilecká  2, Bratislava
od 9:30 hod . do 10:30 hod.

Mgr. Lucia Slováková
riadite ka materskej školy

Naša škola mala možnosť usporiadať 
veľký 2-dňový workshop o skákaní, kto-
rý sa konal ešte koncom roka 2018 a to 
27. a 28. 11. 2018 s finančnou podporou 
Nadácie VÚB pod názvom Skáče celá Vra-
kuňa. Hosťom tejto aktivity plnej skákania, 
dobrej nálady a spokojných detí bol tím 
z Čiech SKIPPING BOYS, ktorý sa tomu 
športu, ale hlavne ako šou spojenej zo 
skákaním venuje už od roku 2008, teda 
od čias, keď bol rope skipping u nás úpl-
ne neznámy šport. Za 10 rokov ich pôso-
benia majú za sebou množstvo vystúpení, 
workshopov ako aj súťaží. Patria do špičky 
v Českej republike a do Top 10 tímov sve-
ta. Ako lektori boli vynikajúci, vedeli deti 
správne motivovať, boli plní energie, zažili 
sme s nimi veľa zábavy.

Druhá významná akcia, ktorá sa konala 
v našej škole v súvislosti so skákaním, 
bola medzinárodná súťaž Winter Jump 
Rope Contes 2019, kde sme sa podieľali 
aj na organizácii. Hlavným organizátorom 
bol Slovenský Jump rope zväz.
So švihadlami sa súťaží v rôznych disciplí-
nach – skáče sa na rýchlosť (znožmo, 
dvojšvihy, speed) a to sám skokan alebo 
v dvojiciach. Disciplína speed je na výdrž 
tri minúty a to v trojici, štvorici s krátky-

mi alebo dlhými švihadlami. Z tejto súťaži 
sme si ako tím Fun skippers odniesli hneď 
niekoľko medailí – 5× zlatú, 5× striebornú 
a tri bronzové medaily. Na uvedenej súťaže 
sa zúčastnili rôzne vekové kategórie a za 
našu školu súťažili aj naši prváčikovia, kto-
rí sa musia popasovať nielen so zvládnu-
tím školského procesu, kde hru v škôlke 
nahradilo učenie, ale aj s náročným trénin-
gom. Namáhavá drina sa vyplatila a naši 
prváčikovia si odniesli svoje prvé medaily 
po dvoch mesiacoch trénovania. Je to veľ-
ký úspech a ja ako trénerka som na nich 
veľmi hrdá.
Dievčatá z nášho tímu FUN SKIPPER S, 
ktorý má vo Vrakuni sídlo práve v Zák-
ladnej škole Železničná, tiež zabojovali 
a odniesli si hneď niekoľko ocenení. Boli 
ako tím zohratí, navzá-
jom sa počas súťaže 
podporovali, starali sa 
o mladších. Ich 2-ročná 
drina priniesla vytúžené 
ovocie. Samozrejme, že 
máme niekoľko medailí 
z rôznych súťaží, ale toľ-
ko medailí sme doniesli 
po prvý raz a pevne verí-
me, že nie posledný.
Na druhý deň sa konal 

dňový workshop zameraný tiež na skáka-
nie. Hoci deň predtým deti skákali, súťažili 
od rána až do večera a boli unavené, bo-
leli ich nohy, ruky no ani to ich neodradilo, 
aby opäť na druhý deň ráno vstali a prišli 
na workshop. Učili sa nové triky a kombi-
nácie. No konci dňa mohli predviesť svoje 
zručnosti, ktoré sa počas dňa stihli naučiť. 
A veru bolo čo ukazovať. Týmto worksho-
pom ich sprevádzal tím mladých lektoriek, 
ktoré prišli až z Maďarska. Ani jazyková ba-
riéra nebola prekážkou.
Čaká nás niekoľkomesačná príprava na 
celosvetovú súťaž v Nórsku, v ktorej si 
vyskúšame tento šport na medzinárod-
nej úrovni. Hlavným cieľom organizátorov 
všetkých týchto športových súťaží je, aby 
sa toto športové odvetvie stalo súčasťou 
olympiády.  Andrea Schusnixová

ZŠ Železničná 14

SKÁKANIE CEZ ŠVIHADLO

EKO výchova
Triedenie odpadov je to najmenej, čo by sme mali pre našu planétu urobiť. 
Existuje nespočetné množstvo ľudí, ktorí separujú odpad, ale aj takých, 
ktorí sa tejto povinnosti vyhýbajú. Tak či onak, separácia odpadu pôsobí 
naozaj pozitívne na životné prostredie, preto by sme ju mali robiť všetci. 
Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti nielen na odbornosť, ale aj na 
každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj vybudovanie 
návyku na triedenie odpadu. V decembri sme sa preto rozhodli pre žiakov 
1. – 5. ročníka pozvať do našej školy odborníčky z inštitútu aplikovanej 
ekológie s témou o odpadoch, ako ich triediť, kam putuje odpad a ako ho 
minimalizovať. Žiakom sa to veľmi páčilo, pretože formou hry a tvorivých 
dielní sa veľa naučili a veľa sa dozvedeli nielen o tom, ako separovať odpad 
do správneho kontajnera, ale aj veľa zaujímavosti, napríklad, že 70 – 80 % 
odpadu sa dá recyklovať, že balík papiera sa dá recyklovať 3 – 6 krát, že 
plastová fľaša potrebuje 500 rokov, aby sa rozložila…
Naším cieľom bolo nadchnúť žiakov pre dobrú vec. Podarilo sa, v triedach 
pribudli malé farebné kontajnery a žiaci separovaním triedneho odpadu 
pomáhajú chrániť našu planétu. ZŠ Železničná

Predškoláci na korčuliach
Hneď po vianočných prázdninách sa prihlásení predškoláci zúčastnili desaťhodinového kor-
čuliarskeho výcviku na Zimnom štadióne V. Dzurillu v termíne od 9. 1. do 22. 1. 2019. Veľa 
detí pred výcvikom sa nevedelo korčuľovať, ani obuť si korčule. Spolu s pani učiteľkami i pani 
upratovačkami absolvovali každý pracovný deň výcvik. Naučili sa základy korčuľovania, ďalší 
sa zdokonalili v korčuľovaní. Na konci boli deti odmenené diplomom, z čoho mali veľkú radosť. 
Veríme, že deti budú v tomto zimnom športe ďalej pokračovať spolu s rodičmi.
 Mgr. Lucia Slováková, Materská škola Kaméliová a Hnilecká
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ni
222.2.
5.4.
24.5.

Za iatok predstavenia je vždy o 19:00 hodine v Spolo enskej sále na Po nohospodárskej 27/B. Cena vstupenky je 9 eur. Predpredaj 
vstupeniek v pokladni Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 a hodinu 

pred podujatím. Po et vstupeniek je limitovaný. 


