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blíži sa leto a s ním školské prázdniny a dovolenky. Ako dieťa si z leta pamätám 
najmä dva dni. Posledný deň školy bol dňom, keď som dostal vysvedčenie a škol-
skú tašku som s gestom deväťročného víťaza hodil do kúta detskej izby.

Druhý deň bol významne tragickejší, bol to deň, keď sa leto končilo a musel som 
ísť opäť do školy. Tašku som vylovil z kúta a priznal som sa svojej mamine, že 
tam mám kúsky plesnivej desiaty. Mama, ktorá ma celý svoj život veľmi ľúbi, toto
veľkoryso zvládala. Zrejme jej tiež bolo ľúto, že musím ísť opäť do školy. Alebo 
ma už mala po tých dvoch mesiacoch dosť a začiatok školského roka jej prišiel
celkom vhod... Musím sa jej na toto spýtať . Len tak mimochodom, ako dieťa 
vystriedate počas prázdnin niekoľko mien. Hodením tašky do kúta prestávate byť 
Martinom a stanete sa čím len chcete. V mojom prípade Maradonom, Winnetou-
om, občas aj Sandokanom. Úplne senzačné však je, že ako dieťa nemusíte robiť 
dva mesiace prakticky vôbec nič. Jediný problém môže nastať, keď zo susedovej 
záhrady zjete priveľa čerešní, a potom vás bolí brucho.

Leto a občasné bolesti brucha poznám dôverne aj teraz. Nie je to preto, lebo by 
som liezol na susedovu čerešňu, ale preto, lebo ako starosta viete, že sa vám
začína sezóna. V lete sú škôlky a školy prázdne, ľudia majú dovolenky, menej 
dochádzajú do práce. Preto sa dajú realizovať projekty, na ktoré počas roka buď 
nebol čas, alebo by sme ich realizáciou priveľmi komplikovali život spoluobča-
nom. Dovoľte mi, aby som vás informoval o tom, čo nás toto leto okrem štandardnej letnej údržby čaká. 

Intenzívnejšie sa budeme venovať oprave komunikácií, čo považujem za výbornú správu. Všetci veľmi dobre vieme, že v tejto oblasti 
máme obrovský investičný dlh. Tiež budeme pokračovať v rekonštrukcii detských ihrísk. Viedenský primátor svojho času povedal, že 
detských ihrísk nie je nikdy dosť. Na ihriskách sa formujú prvé priateľstvá a ja rozhodne budem podporovať to, aby deti či mládež trávili 
viac času na vzduchu, ideálne pri športe. Existuje klišé, podľa ktorého potrebujeme dostať deti od počítačov na čerstvý vzduch. S tým sa 
dá sčasti súhlasiť, nič proti počítačom, ale okrem čerstvého vzduchu decká potrebujú mať aj možnosť zmysluplne tráviť čas. Práve preto
ihriská a športoviská.

Keď už sme pri športe, prišla mi na um jedna myšlienka. Úplne letná . Určite si pamätáte, že dlhé roky televízie v lete reprízujú film
Žandár zo St. Tropez s geniálnym Louisom de Funés. Spomenul som si, ako tam páni v rokoch vášnivo hrali pétanque. Vytvoríme ihrisko 
na pétanque a ja pevne verím, že táto zábava z prímorského Francúzska osloví nielen našich seniorov. Viem si predstaviť, že v septembri 
usporiadame v rámci Vrankunských hodov turnaj v pétanque. A k hodom sa vrátim ešte na konci tohto príhovoru. 

Popri všetkom, čo sme v našom lesoparku už urobili, ešte rozmýšľam nad vytvorením zóny, kde by rástli lúčne kvety, ktoré by sa však ne-
kosili tak často. Radi by sme tam umiestnili včelín. Narážam však na problém, že neviem zohnať nikoho, kto sa venuje včielkam. Prosím,
ak máte na niekoho tip, sem s ním.

Rád by som tiež otvoril diskusiu o tom, či by si psíčkari v lesoparku nezaslúžili výbeh pre psov. Pomerne často dochádza ku konfliktom 
medzi menej zodpovednými psíčkarmi, ktorí púšťajú psíkov z vôdzky, a mamičkami, ktoré sa snažia chrániť svoje detičky. Ak máte ohľa-
dom tohto nejaké nápady, rád si ich vypočujem. 

Na sídlisku by mala vzniknúť komunitná záhrada. Musím sa poďakovať angažovaným ľuďom z Vrakune, ktorí majú záujem takto zveľaďo-
vať svoje okolie. Som presvedčený, že toto bude pekný príbeh.

Leto tiež využijeme na budovanie nových parkovacích miest. Rád by som sa dostal k počtu 100 nových miest, a to najmä v oblasti zdra-
votného strediska a pešej zóny. Všetci vieme, aký problém s parkovaním je práve v týchto oblastiach. Práce máme pred sebou veľa, ale 
energie je tiež dosť 

A len tak mimochodom, čakajú nás Vrakunské hody, opäť v osvedčenom trojdňovom formáte. Musím prezradiť, že sa je na čo tešiť. Príde
skupina Lunetic, kapela Gladiátor a husľový virtuóz Ondrej Kandráč. Okrem toho nás čaká množstvo iných interpretov, atrakcií a dobrej 
zábavy.

Počas prázdnin si oddýchnite a užite si prítomnosť svojich blízkych.

Ako povedal významný grécky spisovateľ Plútarchos: „Oddych je korením práce.“  Krásne leto praje

Príhovor starostu

Váš Martin

j l j úd žb č ká
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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.: +421259 356761,

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

– poruchová služba
Nonstop služba na tel.: +421 2 638101 51.

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

Call centrum: 0850 123122
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

p yp

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.: 02/50110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903412 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

Z miestneho zastupiteľstva

Návrh obnovy povrchov komunikácií a chodníkov 
na obdobie rokov 2020 – 2024

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválilo na svojom júnovom za--
ý sadnutí strategické dokumenty, ako pokračovať v obnove komunikácií, ako aj záverečný 

účet mestskej časti za rok 2018.
V roku 2018 hospodárila mestská časť vyrovnane v súlade s rozpočtom a výsledok hospo--
dárenia bol pozitívny. Celý rozpočet je zverejnený na www.vrakuňa.sk.
Na ďalšie štyri roky poslanci schválili ulice, kde sa budú opravovať komunikácie a chodníky.
               MÚ Vrakuňa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa schválilo na svojom
júnovom zasadnutí návrh obnovy povr-
chov komunikácií a chodníkov vo vlast-
níctve a v správe mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa na obdobie rokov 2020
– 2024 s tým, že finančné prostriedky
získané v zmysle zákona č. 447/2015
Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a
Všeobecne záväzného nariadenia mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 
zo dňa 28. 2. 2017 o miestnom poplat-
ku za rozvoj na území mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa účelovo viazať do 
lokalít (presných ulíc), v ktorých bol po-
platok vyrubený.

Poslanci zároveň  požiadali staros-
tu, aby neopravoval komunikácie a 
chodníky, ktoré sú nezaradené v sie -
ti miestnych komunikácii, zo strany 
Hlavného mesta SR Bratislavy nezve-
rené do správy mestskej časti Brati-

slava-Vrakuňa a ktoré nemá mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa vo vlastníc-
tve.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pod-
ľa zákona zabezpečuje len správu a
bežnú údržbu miestnych komunikácií 
III. a VI. triedy, chodníkov, ktoré má 
v správe a účelových komunikácii vo
svojom vlastníctve.

Bežná údržba miestnych komu-
nikácii podľa zoznamu pred-
stavuje celkovú predpoklada-
nú sumu na roky 2020 – 2024
712 680 eur bez opravy výtlkov.
Navrhované sú aj komunikácie na
údržbu a opravy v celkovej sume 704
412 eur, ktoré sa budú opravovať 
podľa dostupných finančných pros-
triedkov.

Zoznam komunikácií a chodníkov náj-
dete na www.vrakuna.sk 
          MÚ Vrakuňa

Navrhované opravy komunikácii na základe podnetov od občanov

Železničná ulica

Rajčianska ulica

Bučinová ulica

Čiližská ulica
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Horúca téma

Podujatie bolo zorganizované s pod-
porou mestskej časti Bratislava Vra-
kuňa a Bratislavského samospráv-
neho kraja. Takisto boli použité aj
prostriedky z občianskeho rozpočtu Vraku-
ne, kde projekt vyhral v hlasovaní občanov.

Organizácia podujatia začala už niekedy na
jeseň, posledné týždne však boli najviac in-
tenzívne. Za podujatím stojí skupina približne 
8 nadšencov histórie.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 100 šermia-
rov zo 6 krajín Európy. Okrem šermiarov v 
dobových táboroch ste takisto mohli vidiet
vystúpenia dobovej hudby od skupiny Alioqu-
in, tanečné zoskupenie Donnabella, pozrieť
si donové tance od skupiny Dvor Anjou alebo 
šermiarske vystúpenie od skupiny Argyll. Pre 
najmenších zahralo bábkové divadlo Dvor
Zázrakov a veľký úspech zožal aj žonglér Slí-
žo. Prispel aj starosta Vrakune Martin Kuruc, 
ktorý priamo na podujatí piekol vola, čo bolo 
kedysi na takýchto slávnostiach bežné.
Všetky súboje v turnajoch boli neinscenované.
Je to plne kontaktný bojový šport s využitím či 
už ochranných prvkov alebo aj zbraní. Použitie
niektorých útokov je obmedzené, v zásade by
sme to mohli prirovnať k iným bojovým špor-rr
tom ako je box alebo zápasenie. Samozrejme
na nasadenie bojujúcich a charakter boja do-
chádza občas k zraneniam, k pár ľahším doš-
lo aj na tomto podujatí, čo je v prípade týchto
bojov bežné. 

Už po tretíkrát sa vo Vrakuni pilo opäť kvalitné remeselné pivo.
Jánsky pivný festival je už takmer tradičnou lokálnou akciou, ktorá otvára kultúrne leto v lesoparku.
Tento ročník bol výnimočný. Počas pivného festivalu v lesoparku prebiehali aj stredoveké slávnosti,
na ktorých organizačne participovala aj naša mestská časť.

JÁNSKY PIVNÝ FESTIVAL   

Stredoveké slávnosti a bojové turnaje

Podujatie zorganizovali Klub vojenskej his-
tórie Teokratos v spolupráci so Skupinou his-
torického šermu SIC. Okrem mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa podujatie finančne 
podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.  

Ďakujeme, že Karol Srnec spravil pekné fo-
tografie z podujatia.

Róbert Martin Hudec
Organizátor Stredovekých slávnosti 

Juraj Droba  a Martin Kuruc
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Jánsky pivný festival nesklamal

Skupina Salamander
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Zuzana Schwartzová a Martin Kuruc

Milovníci piva mali možnosť vyskú-
šať mnoho pivných špeciálov z rôz-
nych remeselných pivovarov. Ten-
to rok k nám zavítali rôzne nové 
pivovary. Návštevníci mali možnosť vy-
skúšať pivo až z Liptovského Mikuláša. 

V podvečerných hodinách oficiálne 
otvoril festival starosta Martin Kuruc a 
bratislavský župan Juraj Droba. Veľký 
úspech mali pivné súťaže, ktoré nesmú 
chýbať na každom dobrom pivnom festi-

vale. Súťažilo sa v rôznych kategóriach 
a výhercovia si odniesli pivko, ktoré do 
súťaži venovala reštaurácia Posedenie 
na rohu. A hudobný program sa posta-
rali skupiny Acylpyrin a Salamander. 
Sme radi, že nakoniec vyšlo aj počasie. 
Predpovede boli rôzne, hrozil dážď, ktorý 
našťastie prišiel až vo večerných hodi-
nách. Ďakujeme všetkým zúčastneným!  
Tešíme sa na ďalší ročník!  
               
    HDvorská 
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Aktuálne
Obedy zadarmo nie sú obedmi zadarmo
Novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR v znení neskorších predpisov posky-
tuje štát Dotáciu na podporu výchovy k stravo-
vacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda 
a iného jedla na každé dieťa, ktoré navštevuje 
posledný ročník materskej školy (predškoláci)
alebo základnú školu. Dotácia sa poskytuje
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v materskej škole alebo vyučovania v základnej 
škole a odobralo stravu. Dotácia na stravu je ur-rr
čená primárne na zabezpečenie obeda.
Dotačná podpora platí pre materské školy od
1.1.2019 a v základných školách bude platná 
od 1.9.2019. 
MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 určilo tri 
finančné pásma na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Ta-
kéto zaradenie vyplýva z reálnych požiadaviek,
t.j. skutočných cien potravín.
Finančné pásma na nákup potravín na jedlo pod-
ľa vekových kategórií stravníkov sú stanovené v 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nasledovne:

Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa (predško-
láka) a žiaka v zariadení školského stravovania
je znížená  o dotáciu poskytnutú na nákup po-
travín, t.j. o 1,20 eur.
Druhou časťou platby rodiča sú režijné náklady,
ktoré sú účelovo viazané na prevádzku a obno-
vu inventáru a zariadenia v školských jedálňach
(strojové a technické zabezpečenie). Príjmy z
týchto príspevkov sú v plnej výške zahrnuté do
rozpočtu materských a základných škôl.
Pri celkovej sumarizácii úhrady rodiča za stravu,
„obedy zadarmo“ skutočne  nie sú obedmi za-
darmo. Napr. pri dieťati, ktoré navštevuje prvý
ročník základnej školy, bude rodič platiť za me-
siac 0,20 eur náklady na nákup potravín a 10,- 
eur režijné náklady, spolu 10,20 eura. 
V závere musíme poukázať na skutočnosť, že pri
tvorbe zákona „o dotácii na stravu“, zákonodar-rr
ca nerieši nárast počtu stravníkov (30 – 40%),
nerieši technické a strojové vybavenie kuchýň, 
ani dovybavenie jedální inventárom a spotreb-
ným materiálom (stoly, stoličky, príbory, taniere, 
atď.).
  MÚ Vrakuňa

Predškoláci obedujú zadarmo už od januára, ne-
máme s tým problémy, nakoľko každé prítomné
dieťa stravu odoberá.

Jediný problém vidím v kompletizovaní do-
chádzky žiakov s evidenciou stravníkov. Ale 
aj tento sa dá vyriešiť. Komunikujeme s pani
Gašparíkovou-spolumajiteľkou košického 
programu školského stravovania SOFT.gl .
Už dnes ako firma pracujú na párovaní do-
chádzky do školy s prenosom do výkazu 
stravovaných osôb. Dokonca by bola pani
Gašparíková aj s pánom Gašparíkom-tvorca
programu, programátor ochotný prísť do Brati-
slavy a spraviť nám vedúcim k danej veci ško-
lenie, keby bol o to záujem. 

Čo sa týka stravnej jednotky III. stupňa aj v
tom vidím pozitívum.
Jednak neustále rastie cena potravín a ja za 
seba chcem dať deťom na tanier to najkvalit-
nej
šie a najpestrejšie jedlo, šaláty, ovocné kom-
póty z čerstvých surovín, ale žiaľ aj na to treba 
finančný rozpočet. 
Začiatok nebude ľahký ale všetko sa dá zvlád-
nuť, stačí chcieť...

Po rade rodičov zo dňa 10.6.2019 sme sa ne-
stretli s kritickými pripomienkami. Rodičia boli
oboznámení s návrhom VZN.

Príspevok na nákup potravín (dotácia), ktorý po-
skytuje ministerstvo práce je od septembra 2019 
určený aj pre deti vo veku 6 – 15 rokov, teda aj 
pre žiakov základných škôl. Pri nároku na príspe-
vok treba splniť dve základné podmienky – aby 
bolo dieťa v škole a aby si odobralo obed. Naj-
väčšie úskalia tejto dotácie sú vo zvýšenej admi-
nistratívnej záťaži a v zvýšenom počte stravníkov. 
Školy musia najskôr zistiť, koľko žiakov z prihlá-
sených na obed je ráno v škole, aby vedeli, koľko 
majú navariť obedov, a potom odsledovať, či si 
dieťa obed odobralo. Ak je dieťa v škole, no na 
obed nepôjde, hoci je naň prihlásené, rodič je po-
vinný obed uhradiť. Tu vidíme najväčší problém v 
dokazovaní odobraných obedov. Preto je ideálne, 
ak má škola čipový systém, ktorý jednoznačne 
dokáže, či si dieťa obed odobralo alebo nie, keď-ď
že sa čipom identifikuje a obed si odoberie. 
Veľký dôraz sa bude klásť aj na zodpovednosť ro-
dičov pri sledovaní odobratia obedov detí. Apelu-
jeme týmto na rodičov, aby dotáciu nebrali na ľah-
kú váhu, keďže z nej vyplývajú povinnosti aj pre 
nich. Najskôr bude potrebné dieťa na stravovanie 
v školskej jedálni  prihlásiť formou vyplneného 
zápisného lístka, ktorý je záväznou prihláškou na 
stravovanie. Ak dieťa totiž bude v škole čo i len 1 
hodinu a obed si neodoberie, stravu musí rodič 
uhradiť.  Preto je jednoduchšie ho odhlásiť na ten 
deň zo stravy. 
Ideálnym východiskom (resp. pomocou pre ško-
lu aj rodičov) sú čipové systémy (sledovanie do-
chádzky a aj odobratej stravy). V našej škole už 
máme skúsenosti so sledovaním dochádzky (on-
line) a od septembra zavádzame aj online jedálny 
lístok a možnosť prihlásenia  a odhlásenia sa z 
obedov. 
Od septembra sa nám pravdepodobne aj z dô-
vodu poskytnutej dotácie zvýši počet stravníkov. 
Pre nás to znamená zvýšený počet kuchárok a 
náklady na technické vybavenie kuchyne, mate-
riálne podmienky jedálne a zabezpečenie plynu-
lého odstravovania sa žiakov vzhľadom na ka-
pacitu jedálne – vybavenie stolmi a stoličkami a 
priestorové možnosti jedálne. 
Ako najväčší problém vnímame zabezpečenie 
dostatočného počtu kuchárok. Práca kuchárok v 
školskej jedálni je fyzicky veľmi náročná a nájsť 
spoľahlivú a vyučenú kuchárku je naozaj veľký 
problém. 
S technickým zariadením kuchyne nám veľmi po-
mohla mestská časť Bratislava-Vrakuňa, aj vďa-
ka ktorej sme mohli zakúpiť nový konvektomat, 
krájač zeleniny a univerzálny robot.
Zabezpečenie plynulého naobedovania žiakov (ak 
sa prihlásia na stravu všetci žiaci školy –  u nás je 
to 670 žiakov) pri vybavení jedálne 200 miestami 
na sedenie bude výzvou hlavne pre pani zástup-
kyne, ktoré musia nastaviť v rozvrhu 

školy Kríková Miroslavy Koprdovej

Vyjadrenie vedúcej školskej jedálne 

Dnes máme skúsenosť so štátu dotovaným stra-
vovaním. 
Vidíme to ako pozitívum a pomoc pre rodičov 
žiakov.
V našej kuchyni by nárast stravníkov bol tak cca 
140 detí . Z dnešných 460 na cca 600.
Pri troche snahy sa to dá zvládnuť. Budeme ako
kuchyňa potrebovať nejaké finančné prostriedky
- dokúpiť biely aj čierny riad príbor. Poopravovať 
technologické zariadenie v kuchyni, eventuálne
dokúpiť nejakú trojpec, ale nakoľko už dnes na 
tom pracujem nevidím v tom až taký problém. 
A keď bude rodičom účtovaná réžia budú aj na
toto financie.
Ani s navýšení kolektívu školskej jedálne nemá-
me problém. K septembru máme zabezpeče-
ných 2-3 kuchárov a aj ekonomickú silu.
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Aktuálne

Deň pre deti na nábreží 

Malého Dunaja

Oznámenie

Druhý júnový víkend sa konal na vrakun-
skom nábreží Medzinárodný deň detí, 
no teraz v inovatívnom poňatí. V rámci 
projektu DANUBE BIKE&BOAT, ktorého 
sme partnerom a z ktorého sa vybudo-
vala oddychovo-relaxačná zóna na brehu 
Malého Dunaja, Bratislavský samospráv-
ny kraj v spolupráci s mestskou časťou 
pripravil nevšedný program pre rodiny s 
deťmi. Netradičné športové aktivity a zá-
bavné predstavenia boli hlavným progra-
mom sobotného dňa. 
Program otvoril župan BSK Juraj Droba 
spolu so starostom Vrakune Martinom 
Kurucom. Počas dňa si mohli deti vy-
skúšať preteky na vode, splavovanie 
po Malom Dunaji, výrobu cukrovej vaty 
pomocou pedálovania alebo jazdu na 
pumptrackovej dráhe na bicykli či kolo-
bežke v sprievode majstra sveta v mest-tt
skom zjazde Filipa Polca. O zábavu sa 
postarali Bratislavské bábkové divadlo, 
klauniáda so súťažami, tanečné či hu-
dobné skupiny, počas ktorých sa mnohí 
naučili break dance či iné tance.
   MÚ Vrakuňa

Našu Vrakuňu navštívili dobrovoľníci zo 
spoločnosti zo spoločnosti CBRE, kto-
rí na Brezovej ulici vyčistili a vymaľovali 
múr, ktorý lemuje lesopark. Čoraz viac 
ľudom záleží na miestach, v ktorých žijú 
a my sme radi, že aj tento rok sa Vrakuňa
zapojila do tohto projektu. Dobrovoľníci 
sa nahlásili cez nadáciu Pontis a v rám-
ci projektu Naše mesto pomohli skráš-
liť ,,našu“ Vrakuňu.
Cieľom podujatia nie je len personálne
pokrytie aktivít ale aj podpora vytvára-
nia vzťahov dobrovoľníkov k danej loka-
lite, preberanie zodpovednosti firiem za
prostredie, v ktorom pôsobia či podpora
angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa
deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť 
na vytváranie kontaktov a budovanie 
spolupráce medzi samosprávou, zapo-
jenými firmami, mimovládnymi organizá-
ciami a obyvateľmi mesta.
    
   HDvorská 

Naše mesto – Naša Vrakuňahodiny, počas ktorých budú žiaci postupne choodiť na obed.  Preto
budeme pravdepodobne v rozvrhu využívať aj 7. a 8. vyučovacie ho-
diny.
Dotácia na stravu je pre nás výzvou v každom smere, určite bude 
spojená s množstvom otázok a nevyriešených ddrobností, ale pevne 
veríme, že spoločnými silami, porozumením a ttrpezlivosťou všetko 
spolu zvládneme
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Aktuálne
Podnety z internetu

Premnožený výskyt komárov
Monika napísala:  Oteplilo sa a prišla invázia komá-
rov. Ako to mestská časť plánuje riešiť? Aj všetci suse-
dia bojujú s komármi a nezaberajú žiadne prostriedky.

Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Martina 
Kuruca:
Dobrý deň. Situáciu riešime s  regionálnym úradom ve-
rejného zdravotníctva, Bratislavským samosprávnym 
krajom a magistrátom hlavného mesta. Zistili sme, že 
chemický postrek zabezpečuje magistrát pre všetky
mestské časti.  Hlavné mesto má vysúťaženého dodáva-
teľa na aplikáciu biologického dezinsekčného prípravku 
proti komárom (BTi) , ktorý je účinný proti larvám komá-
rov. Ide o šetrný, nechemický spôsob, ktorý nie je rizikom
prpree zdzdraraviviee ľuľudídí aa ooststatatnýnýchch žživivočočícíchohovv. NNaďaďalalejej kkomomununii-
kujeme s magistrátom hlavného mesta pri riešení tohto 
problému. S pozdravom Martin Kuruc.mu S pozdravom Martin Kuruc

Merač, ktorý nič nemeria
Jozef napísal: Bývam na Priehradnej ulici, som rád, že 
cesta ma nový povrch, chodníky, atď. Ani tie zápchy mi
tak neprekážajú, ako autá, ktoré sa tam rýchlo preháňa-
jújú.. OcOcenenilil ssomom,, kekeďď prpribibududolol nnovovýý memeraračč rýrýchchloloststi,i, kktotorýrý 
je ale väčšinu času pokazený ako opravený. Viete zabez-
pečiť jeho opravu? 

Odpoveď vedúcej referátu regionálneho rozvoja a do-
pravy Mgr. Margity Brynkusovej:

Dobrý deň, mestská časť dala merač rýchlosti od jeho 
osadenia opraviť tri krát. Merač vandali zničili tak, že 
sa musel kompletne vymeniť. Po poslednej výmene po
týždni bol merač znova manuálne poškodený vandalmi 
tak, že oprava stojí nemalé finančné prostriedky. Mest-tt
ská časť opätovne nemôže vynaložiť ďalšie prostriedky 
na opravu.

Nefungujúce verejné osvetlenie
Tomáš napísal: Nahlásil som ulicu, kde nesvietia lam-
py, a doteraz to nikto neriešil. Na Rajeckej ich nesvie-
ti asi päť. Viem, že to ma riešiť magistrát, ale zatiaľ 
sa tak nestalo. Prečo? Komu to mám ešte nahlásiť?

Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Martina
Kuruca
Prišlo nám viacero podnetov, že vo Vrakuni nesvietia lam-
py. Osvetlenie v celej Bratislave má v správe magistrát 
hlavného mesta a firma Siemens, ktorá sa o osvetlenie
stará. Keď chcete nahlásiť poruchu osvetlenia, stačí po-
užiť QR kód a vyplniť online formulár alebo zavolať na 
poruchovú službu: +421263810151. Keď chcete nahlá-
siť poruchu prostredníctvom nás, radi Vám pomôžeme, 
alalee prprii hlhlásáseneníí jeje ddôlôležežititéé uvuvieiesťsť kkódód kkononkrkrététnenejj lalampmpyy, 
llebo ak to chceme nahlásiť, Siemens od nás vyžaduje
konkrétnu lampu. Teda laicky povedané, na ulici je 100
lámp a presne určiť, ktorá je pokazená, je počas dňa dosť 
komplikované. Preto, prosím, uveďte aj kód lampy alebo 
použite QR kód. S pozdravom Martin Kuruc.

HDvorská

INZERCIA

Predčasom sme Vás informovali o našom  IT
krúžku pre dievčatá 3. a 4. ročníka na našej
škole v spolupráci s občianskym  združením Aj 
Ty v IT. 
Počas krúžku si naše dievčatá jednoduchou a 
zábavnou formou ozrejmili základy programo-
vania vo vývojovom prostredí Scratch a naučili 
sa vytvoriť si jednoduchú počítačovú hru, zá-
bavnú animáciu alebo príbeh. Dievčatá úspeš-
ne ukončili kurz a za úspešné „scratchovanie“
získali certifikát.
V budúcom školskom roku budeme naďalej 

pokračovať v spolupráci s občianskym zdru-
žením Aj Ty v IT a opäť otvoríme IT krúžok pre 
dievčatá. Cieľom je ukázať dievčatám možnos-
ti uplatnenia v rôznych oblastiach IT a rozvíjať 
ich vzťah k informačným technológiám. Keďže 
o IT krúžok prejavili veľký záujem aj chlapci a 
ďalšie dievčatá, od nového roka na našej ško-
le Rajčianska 3 v spolupráci s organizáciou 
KidsCodr pribudnú ďalšie krúžky programo-
vania. Organizácia KidsCodr má vypracovanú
vzdelávaciu platformu pre žiakov základných
škôl, pomocou ktorej si žiaci dokážu ľahko 
osvojiť základné princípy programovania a 
nachádzať paralely medzi riešením kreatív-
no-logických úloh v digitálnom a reálnom 
prostredí. Krúžok ponúkneme pre všetkých
žiakov našej školy, veď naša škola je moder-r
nou inštitúciou, ktorá odpovedá na výzvy a
požiadavky dnešnej doby. A práve schopnosť
orientovať sa aj v IT oblasti je v súčasnosti 
dôležitou súčasťou všeobecnej gramotnosti. 

M. Smoláriková, ZŠ Rajčianska 
33

Zdroj: internet
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Letné tábory pre deti 2019 
Tento rok sa deti budú môcť prihlásiť do
dvoch letných táborov, ktoré organizujú zák-
ladne školy Žitavská a Železničná v spoluprá-
cu s mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa
Termíny:
1. ZŠ Žitavská od 1.7. – 4.7.2019
2. ZŠ Železničná od 1.7. – 
5.7.2019 a 8.7. – 12.7.2019

ZŠ Žitavská od 1.7. – 4.7.2019
Našim deťom chceme spríjemniť prvé dni 
prázdnin zaujímavým programom v čase od 
07:00 do 16:00. Cena, ktorá zahŕňa mate-
riál, vstupy a dopravu na tábor je 50,00 .
Celodennú stravu nabalí rodič.
Aktivity: kúpalisko Delfín, plavba loďou na
Devín, hvezdáreň Hlohovec, sad Janka Kráľa 
s detskými atrakciami /zmena programu
podľa počasia/.
Tábor je pre deti vo vekovej kategórii: 6 – 10 
rokov
Bližšie informácie:   zelka@macko.sk

ZŠ Železničná od 1.7. – 5.7.2019 a 8.7. –
12.7.2019
Počas  denného tábora máme pripravené 
rôzne aktivity pre deti ako aj tematické
aktivity na jednotlivé dni. Nebude chýbať 
Farebný deň ,  poznaj svoje mesto, športový 
deň , naučíme sa ako poskytnúť prvú pomoc,
spoznávať prírodu, prečítame si zaujímavé
knižky a školáci , aby nezabudli na školu
pripravia si projekty podľa výberu. Spoločne
budem hľadať poklad po škole . Naučíme sa
rôzne druhy tanca (HIP HOPI, Latino rytmy
ako aj kreatívny tanec ).
Preveríme športové zručnosti detí. Skákanie
cez švihalo je u nás na škole naozaj obľúbe-
ná športová aktivita a deti sa naučia kopec
rôznych trikov , nových preskokov a otestujú 
si svoje zručnosti a preto nesmie na den-
nom tábore chýbať švihadlo. Pre chlapcov
nebude chýbať  futbal, vybíjaná, stolný tenis.
Otestujeme si zručnosti a tvorivosť  v rámci
tvorivých dielní.
Deti absolvujú aj výlet do Hlohovca a na Že-
leznú studničku. Chýbať nesmie ani tradičná
opekačka vo Vrakunskom lesíku.
1.turnus: cena 79 eur
2.turnus: cena 89 eur 
V cene je zahrnuté desiata, obed, olovrant, 
pitný režim, náklady na materiál, animátori
a výlet
Bližšie informácie: andreaschusnixova@
gmail.comg

          HDvorská

Uvítanie detí do života
Dňa 31.5.2019 sme v spoločenskej sále
miestneho úradu na Poľnohospodárskej ulici
27/B slávnostne privítali nových Vrakun-
čanov. Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa 
do pamätnej knihy si podali rodičia 56 detí 
narodených od 1.9.2018, z toho 20 dievča-
tiek a 36 chlapcov. Na podujatie prišlo 32 
novorodeniatok spolu s rodičmi a niektorými
starými rodičmi. V rámci kultúrneho progra-
mu vystúpili šikovné školáčky zo ZŠ Železnič-
ná s básňou, piesňou a vtipnou prózou. 

Všetkým malým Vrakunčanom sa prihovo-
rila Ing. Zuzana Schwartzová, zástupkyňa
starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Rodičom zapriala veľa úspechov, radosti
a trpezlivosti pri výchove svojich novona-
rodených detí. Každého malého človiečika 
osobne privítala a venovala im slávnostnú 
plaketu. 

V roku 2018 sa vo Vrakuni narodilo 230 no-
vorodencov, z toho 120 chlapcov a 110 diev-
čat. Vo výbere mena prevládali mená Jakub, 
Adam, Natália, Sofia. Medzi tie netradičné 
patrili Manuela, Leila, Annabell, Elisa, Justin,
Timon, Lara. V roku 2019 sa zatiaľ do konca
mája narodilo 82 Vrakunčanov, 42 dievčat a 
40 chlapcov.  Medzi obľúbené mená patria
Nina, Sofia, Filip, Marek. Netradičné sú na-
príklad Luka, Ryan, Nihan či Armand.

V súvislosti so zákonom č. 18/2018 o ochra-
ne osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle Zásad o 
poskytovaní finančných prostriedkov obyva-
teľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo
dňa 01.01.2019 si rodičia musia sami podať 
Žiadosť o slávnostný zápis dieťaťa do pamät-tt
nej knihy a uvítanie do života a príspevok pri 
narodení a poslať ju na adresu miestneho
úradu alebo elektronicky na uvitaniedo-
zivota@vrakuna.sk či priniesť osobne. Po
stanovení termínu slávnostného podujatia 
im bude elektronicky zaslaná pozvánka na
uvítanie, ktorá spolu s občianskym preuka-
zom slúži ako podklad k prevzatiu finančné-
ho príspevku v pokladni miestneho úradu
na Šíravskej 7, a to v lehote jeden mesiac po
tomto podujatí.
Termín nasledujúceho slávnostného uvítania 
bude stanovený po zaregistrovaní minimál-
ne 40 žiadostí, pravdepodobne niekedy na 
jeseň 2019.
Všetkým rodičom srdečne gratulujeme k
narodeniu dieťatka a želáme veľa lásky
všetkým deťom.
   MÚ VRAKUŇA

Deň detí v Detskom fonde 
Slovenskej republiky 

Prvá júnová sobota patrila všetkým 
deťom. Bolo tomu tak aj u nás. Po 
týždňoch dažďa a prehánok sa na nás 
v sobotu usmialo slnko a spoločne s
dobrovoľníkmi sme pre deti pripravili 
aktivity sprevádzané smiechom a ra-
dosťou. V priľahlom parku v takzvanom 
Pentagone decká súťažili, zabávali sa a 
zároveň zarábali Mixácke lóve, za ktoré 
si v bufete kupovali občerstvenie, hry,
športové potreby a iné zaujímavosti.
Ten komu sa podarilo zarobiť si najviac, 
mal možnosť kúpiť aj Playstation. Oproti 
predchádzajúcim rokom bolo novinkou 
varenie guláša. Pri varení asistovali 
okrem detí aj príbuzní, ktorí sa neraz po-
delili o svoje postrehy a recepty, aby bol 
guláš čo najchutnejší. Sladkou bodkou 
za týmto dňom bolo spoločné posedenie 
pri chutnej torte. Veríme, že si tento deň 
užil každý a zároveň načerpal pozitívnu 
energiu do ďalších dní.

Mgr. Lukáš Štellár
Detský fond Slovenskej republiky
+ 421 903 764 354
   
Staňte sa naším fanúšikom na Face-
booku:
https://www.facebook.com/dfsr.sk/

Kultúra vo Vrakuni
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s tohto leta sme pre vás pripravili letné divadielka pre najmenších a cvičenie v lesoparku.Aj poča
ulé roky boli tieto akcie veľmi obľúbené a veríme, že aj teraz si prídu na svoje malí aj veľkí. Po minu

Leto v lesoparku
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u
Kultúra vo Vrakuni



11

Klub dôchodcov 
,,Malý Dunaj“
Klub vo Vrakuni zavŕšil svoju minuloroč-
núnú ččininnonosťsť  vývýroročnčnouou ččlelensnskokouu scschôhôdzdzouou 
dňa 10.5.2019 v príjemnom prostredí 
kultúrneho domu Vrakuňa. Spríjemniť
túto slávnostnú  chvíľu im prišli žiaci zo 
Základnej školy na ŽŽelezničnej ulici, ktorí 
im predviedli milý kultúrny program.
Výročnej členskej schôdze sa zúčast-tt

inilili pracovníícii so iciálálnehho odbdboru jaj 
poslanci miestneho zastupiteľstva na 
čele so starostom mestskej časti  Bra-
titi lslava - VVr kak ňuňa MMa trtiin KKurucom.
O bohatej aktivite mnohých vrakunských  
dôchodcoch, svedčí aj činnosť  KD, o 
čočomm hohovovoririlala aajj vyvyčečerprpávávajajúcúcaa spsprárávava,
ktorú predniesol predseda klubu dô-
chodcov Štefan  Ondek.
                     
            Za KD Vrakuňa  Júlia Kosnáčová 

Paneurópska vysoká škola a Fakulta práva PEVŠ otvárajú brány pre 
študentov Univerzity tretieho veku. Fakulta práva pozýva všetkých
záujemcov o štúdium, aby rozšírili svoje vedomosti o realitnom trhu,
pravidlách medicínskeho práva a rodinného práva.

Prednášky sa budú
venovať aj finančnej gra-
motnosti a práci s počíta-
čom. 
Prednášky sa začínajú v
októbri 2019. Program trvá 
jeden rok a je rozdelený na
dva semestre. Cena za obi-
dva semestre je 50 EUR.

Kontakty pre záujemcov o 
štúdium na Univerzite tre-
tieho veku:

Katarína Durjak – 02/48k
20 88 11, 0944 056 290
katarina.durjak@gmail.
com 
 
doc. JUDr. Denisa Dulako-
vá, PhD.,
denisa.dulakova@ 
paneurouni.com

      Zdroj: internet

Konečne pekné počasie dovolilo klubu dôchodcov ,,Malý Dunaj“ vo Vrakuni po-
tešiť sa spolu pri každoročne jarnej opekačke vo vrakunskom lesíku. Tej však 
musela predchádzať dôkladná očista  priestorov okolo grilu. 
Tento krát ju nazvali ,,Klobúkovú párty“ a tak sa okrem voňavých grilovacích
kúskov na grile,objavili na hlavách prítomných naozaj zaujímavé  i úsmevné 
klobúky. Hlavne však bolo utuženie priateľstva a načerpanie pozitívnej energie.
    Za KD Vrakuňa  Júlia Kosnáčová 

Senior svet

MAKOVO-OVOCNÝ
KOLÁČ

Potrebujeme:
(ako mierku použijeme 2 decilitrový hrnček)

•3 hrnčeky polohrubej múky
•2 hrnčeky kryštálového cukru
•1 hrnček broskyňového kompótu aj so šťavou
•2 vajcia
•3/4 hrnčeka oleja
•1 prášok do pečiva
•1 vanilkový cukor
•1/2 hrnčeka maku)
Postup:
Ovocie z kom-
póta nakrájame 
na malé kúsky. 
Prilejeme olej a 
vajcia. Zamie-
šame a prisy-
peme ostatné
prísady. Cesto 
vylejeme na pa-
pierom vystlaný pekáč a husto posypeme nepo-
mletým makom. Pečieme v predhriatej rúre asi 
25 min.
Dobrá rada:
Namiesto broskyňového kompóta môžete použiť 
čerstvé ovocie podľa chuti, ale v tom prípade pri-
dajte do cesta hrnček mlieka.
    Vaša Gizka

PRIJÍMAME PRIHLÁŠKY NA UNIVERZITU 
TRETIEHO VEKU

Seniori opekali v lesoparku



BASKETBAL PRE VŠETKY DETI
Projekt ŠINTER liga predstavuje jeho
„otec“ Martin Huňa zo spoločnosti Spor-rr
timus, ktorá je hlavným organizátorom:
„Myšlienkou je pritiahnuť naspäť k 
športu žiakov a žiačky druhého stupňa,
ktorí už nenavštevujú družinu, ale po
škole zamieria rovno domov. Momentál-
ne fungujeme na šiestich základných
školách, z toho až tri sú vrakuňské –
Rajčianska, Žitavská, Železničná. Deti
pravidelne trénujú v rámci krúžkov. Šty-
rikrát do roka medzi sebou zápolia na 
turnajoch. Záverečný Turnaj o Majstra 
ŠINTER ligy je pre deti veľkou udalos-
ťou. Tento rok bude 25. júna na Interi,
v Eurovia aréne. Napokon, krstnými 
otcami projektu sú profesionálni hráči 
Interu.“

Myšlienka tohto projektu je netuctová 
v tom, že sa netvári elitársky, nerozlišu-
je medzi deťmi, ale chce im dať priestor, 
aby na palubovke prežívali vzrušenie zo 
športového zápolenia, radosť z víťazstiev i 
poučenie z prehier. A to všetko pod odbor-rr
ným vedením. „Vďaka partnerom deti do-
stávajú loptu, dres. Snažíme sa nabrať 
kvantitu a ponúknuť pohyb a športovú 

aktivitu všetkým deťom, bez ohľadu na 
finančné možnosti, telesné danosti, či
logistické problémy, ktoré dnes mnohým
rodičom komplikujú možnosti prihlaso-
vať deti na šport. Odozva je výborná,“
teší sa Martin Huňa
VRAKUŇA JE IDEÁLNA
Ako sme spomenuli, pre deti z Vrakune nie
je ŠINTER liga neznámy pojem. Teraz sa 
však na ZŠ Rajčianska, plánuje udomác-
niť o čosi výraznejšie. „Vrakuňa je trocha
odrezaná, voziť deti na Pasienky nie je
ľahké. Preto chceme priblížiť basketbal
deťom a tie, ktoré to osloví, prihlásiť 
do súťaží riadených SBA. Vo Vrakuni na
Rajčianskej sú dve dobre vybavené te-
locvične, na školu prichádza telocvikár
orientovaný na basket a u pani riaditeľky
Krajčíkovej sme našli veľké pochopenie
pre tento projekt. Existuje teda predpo-
klad, že basketbal sa podarí na škole
etablovať na dlhý čas. Navyše, v blízkos-
ti Rajčianskej sú ďalšie školy a basket-
bal tak bude dostupný pre deti z celej
Vrakune i okolia,“ pochvaľuje si Martin 
Huňa a pokračuje: „Chceme s deťmi

pracovať tak, aby, keď už budú väčšie, 
mohli plynulo prejsť do štruktúr Interu. 
Preto spolupracujeme s mládežníckymi 
trénermi Interu, najmä šéftrénerom Ka-
rolom Wimmerom, ktorý je garantom od-
bornosti.“ 
PODPORA SILNEJ ZNAČKY
Projekt ŠINTER liga, ako názov napovedá,
je od začiatku podporovaný basketbalo-
vým Interom. Prácu s mládežou berú v klu-
be veľmi vážne, preto neprekvapujú slová
generálneho manažéra Michala Ondruša:
„Ľudia vnímajú Inter ako úspešnú znač-
ku s bohatou históriou a zaujímavou sú-
časnosťou. Dôležité však je, že dlhodobo
sa venujeme systematickej práci s mlá-
dežou. Sme veľmi radi, že vznikol projekt
ŠINTER liga, ktorý oslovuje práve deti v 
najmladšom školskom veku. Dôležitá je 
spolupráca s rodičmi a so školami. Je
úžasné, že aj vďaka spolupráci so ZŠ Raj-
čianska a ostatnými vrakuňskými škola-
mi a podpore MČ vzniká v tejto časti Bra-
tislavy priestor s dobrým zázemím, ktorý 
umožňuje nadviazať na úspešný projekt 
ŠINTER ligy. Ten sa v posledných dvoch
rokoch udomácnil aj v MČ Nové Mesto
a v pláne je zapojiť v blízkej budúcnosti 
Podunajské Biskupice.“
Niekdajší reprezentant, dnes manažér, 
verí, že vo Vrakuni sa podarí nájsť talenty,
z ktorých raz možno vyrastú úspešní profe-
sionáli. No nielen im má basketbal čo po-
núknuť: „Ako bývalého basketbalistu ma
veľmi teší, že máme takúto príležitosť 
priblížiť deťom, čo je to skutočný bas-
ketbal. Sme presvedčení, že s podporou
MČ dokážeme už v krátkom čase bas-
ketbal ešte výraznejšie etablovať aj vo 
Vrakuni. Veríme, že už v školskom roku
2019/2020 budeme prinášať radosť ši-
kovným malým basketbalistom. Úsmevy
detí, zážitky a kamarátstva na celý život
za to určite stoja!“

   (BK)
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(Š)Inter mieri do Vrakune
Dianie v Slovenskej basketbalovej lige 
ovládol BK Inter Bratislava. Klub z Pasien-
kov vyhral rekordný deviaty majstrovský 
titul a v nadchádzajúcej sezóne sa pred-
staví medzi špičkou v pohárovej Európe. 
Úspechy žne nielen v mužskej kategórii, 
ale aj v mládeži. Jednou z ciest, ako získať 
deti pre basketbal, je projekt ŠINTER liga. 
Zapojili sa doň tri základné školy z Vraku-
ne, spolupráca s jednou z nich teraz nabe-
rie celkom nový rozmer.
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V Bratislavskej lige v ročníku 2018/2019 sa v Bra-
tislavskej lige prvý krát predstavili dve mužstvá z 
nášho Občianskeho združenia. Tímy nemohli byť na-
zvané písmenami „A“ a „B“ a vzhľadom na to že sme 
sa snažili postaviť dva rovnocenné tímy, nebolo by to 
asi ani vhodné. A tak sa predstavili na novučičkom 
ihrisku na Hnileckej dva tímy Vrakuňe, HBK Rami-
land Vrakuňa a HBK Board Vrakuňa. Ihrisko tak bolo 
plné kvalitného Bratisalvského hokejbalu, kedy si 
aj mnohí Vrakunčania našli cestu na ihrisko a naše
mužstvá povzbudzovali. Oba tímy sa prebojovali v 
kvalitnej súťaže až do záverečných bojov v playoff.
Žiaľ v oboch prípadoch sa nám postavil jeden z naj-
lepších tímov tejto sezóny Ziegelfeld a HBK Board 
Vrakuňa v štvrťfinále, ani Ramiland v semifinále na
víťaza základnej časti nestačili. HBK Board Vrakuňa
tak skončil na konečnom 8. mieste a HBK Ramiland 
Vrakuňa skopíroval „iba“ 4. miesto z minulej sezóny 
(HBK Vrakune). Nič sa nedá robiť žiaľ potvrdilo sa,
že neúčasť kľúčových hráčov a tým horšie umiest-
nenie v základnej časti sa nám vypomstilo druhú 
sezónu po sebe, keďže v Bratislavskej lige sa zápas
o tretie miesto „nenosí“ a teda tretí je automaticky 

lepšie umiestnený
neúspešný semifi-
nalista. Keďže HBK 
Ramiland Vrakuňa
bol po základnej 
časti iba na 6. mies-
te opäť nepomohlo
vyradenie tretieho
tímu tabuľky v štvrť-ť
finále. Pred nasle-
dujúcou sezónou si
budeme musieť za-
nalyzovať výhodnosť
resp. nevýhodnosť 
dvoch mužstiev Vrakune a rozhodnúť sa či pôjdeme 
cestou jedného, alebo dvoch mužstiev. Na to však 
bude dosť času, teraz si chce každý užiť voľno po
dlhej sezóne a nazbierať nové sily, nech sa to do
tretice podarí. Zatiaľ sa budeme naďalej venovať
Vrakunským deťom. Už 23.6.2019 nás čaká s deťmi
do 12 rokov prvý turnaj. Cez leto sa tiež chystá me-
moriál pre nášho Emila, ktorý nás žiaľ v Decembri
navždy opustil...

Takže nás sledujte na stránke i Facebooku...
Program:
Hokejbalová partička 15+ každý utorok od 18:00
každú stredu je o 18:00 tréning mladšie deti
každý štvrtok o 18:00 tréning staršie deti 
Viac informácií nájdete na stránke www.hbkvra-
kuna.estranky.sk, prípadne na FB stránkach HBK 
Vrakuňa fans, alebo ihrisko Hnilecká.

ĎAKUJEME                                                 HBK VRAKUŇA 

Dňa 25.05.2019 sa konali 4 futbalové turnaje ŠK 

Vrakuňa cup 2019 pre kategórie prípraviek U8 a U7

na štadióne ŠK Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodár-rr

ska 2. Hlavným dôvodom pre zorganizovanie také-

hoto rozsiahleho turnaja, bola snaha o zapojenie čo 

najväčšieho počtu našich detí. Plánovanie turnaja a 

samotná organizačná časť nebola jednoduchá, ale 

vedeli sme, že nám naše úsilie chlapci vrátia svojou

radosťou k hre. Ale poďme pekne od začiatku... Už

od sobotného rána pred turnajom vládla výborná

atmosféra. Upršaný máj nám venoval krásny slneč-

ný deň, ako na objednávku. Dva súbežné tunaje pre 

chlapcov do 8 rokov začali od rána. Od 8:30 bolo na 

štadióne rušno. 10 tímov bolo pripravených nasko-

čiť do zápasového kolotoča a medzi nimi 2 naše. V

turnaji do 8 rokov „A“, ktorý sa hral na ľavej strane

ihriska, boli prihlásené družstvá zo Senca, Dubnice,  

Levíc, Lamača a domácej Vrakune. Na pravej stra-

ne ihriska sme mali možnosť vidieť deti do 8 rokov

„B“. Tam boli tímy zo Senca, Levíc,

FTVŠ UK Bratislava, Lamača a druhé družstvo na-

šich chlapcov z Vrakune. Takmer na minútu presne

začali zápasy oboch turnajov súčasne. Chlapci a pár 

dievčat hrali s vysokým odhodlaním, ale zároveň s

radosťou. Mali sme možnosť vidieť množstvo krás-

nych akcií a plnú tribúnu rodičov - fanúšikov. Celé

doobedie bolo plné športových zážitkov, po ktorých

nasledoval obed a dlhoočakávané odovzdávanie

ocenení. Nakoľko je v týchto vekových kategóriach

dôležitejšia hra, ako výsledok, všetky deti dostali

medaily beh ohľadu na výsledok, či konečné umiest-

nenie. Aj napriek tejto myšlienke, sa na vyhodnotení 

spomenulo konečné poradie jednotlivých tímov. Na

turnaji „B“ skončili naši chlapci tretí a na turnaji „A“

sme skončili na 1. mieste! Hodnotili sa taktiež indi-

viduálne výkony, kde sme mali najlepšieho hráča.

Následovali tímové fotky a ukončenie turnaja do

8 rokov, ktorý skončil výborne. Pomaly, ale iste sa

štadión kopil ďalšími tímami, nakoľko sa začínal 

turnaj do 7 rokov. V šatniach sa rýchlo prestriedali 

odchádzajúce tímy chlapcov U8 s prichádzajúcimi 

U7. Bolo to potrebné organizačne zvládnuť, parko-

visko na kruhovom objazde bolo zaplnené výmenou 

vozidiel. Všetko však prebehlo ako malo, deti sa do-

stavili včas a nové 2 turnaje tentokrát do 7 rokov 

mohli začať na minútu presne. Opäť sa hralo rovna-

kým spôsobom, čiže na ľavej strane turnaj „A“, kde 

nastúpili tímy z Vrakune, Levíc, Senca, Dunajskej 

Stredy a Piešťan. Na pravej strane turnaj do 7 ro-

kov „B“ s deťmi z Dúbravky, Senca, Levíc a dvoma 

tímami z Vrakune. Všetko prebehlo s rovnako strhu-

júcou atmosférou a bojovnosťou detí, ktoré ešte len 

začínajú so športom. Hlásateľ neustále informoval 

zúčastnených o výsledkoch a pripravená pani zdra-

votníčka bola neustále na blízku, aby mohla v prípa-

de potreby zakročiť. Aj napriek veľkej snahe detí o 

čo najlepšiu hru, sa zápasy hrali fér a v športovom 

duchu. Pri záverečnom vyhodnotení dostali opäť

všetci zúčastnení medaily, z čoho mali všetci veľkú 

radosť. Náš tím U7 „A“ skončil na výbornom 3. mies-

te. Na turnaji do 7 rokov „B“ sme skočili na 4. a 1. 

mieste! Dokonca sme si vystrielali aj ocenenie pre 

najlepšieho strelca turnaja. Pred cestou domov sme 

si spravili spoločné fotky a po náročnom dni sme 

si mohli dopriať zaslúžený odpočinok. Z nášho po-

hľadu však bola najdôležitejšia skutočnosť, že sme 

dali možnosť rozvíjať sa našim piatim mužstvám,

kde deti z Vrakune získali množstvo nezabudnuteľ-ľľ

ných zážitkov. Celkovo sa tohtoročného ŠK Vrakuňa 

cup zúčastnilo počas jedného dňa 20 tímov - cca 

200 detí, z čoho máme nesmiernu radosť. Veríme, 

že budeme môcť v budúcnosti zorganizovať podobé 

turnaje, ktoré prinesú začínajúcim športovcom len 

a len radosť.

Novinky z ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa obhájila „iba 4. miesto“, mládež sa pripravuje na turnaj.HBK Vrakuňa obhájila „iba 4. miesto“, mládež sa pripravuje na turnaj.

Juraj Šindler - manažér mládeže 
ŠK Vrakuňa Bratislava
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Dve májové stredy (22.5. a 29.5.2019) sme so 
žiakmi 5. a 6. ročníka ZŠ Žitavská navštívili v 
rámci zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti 
besedu, interaktívny kvíz z finančnej gramot-
nosti a interaktívnu výstavu “Od slovenskej 
koruny k euru” v Národnej banke Slovenska 
v Bratislave.  Stála interaktívna výstava „Od
slovenskej koruny k euru“ je zriadená v priesto-
roch NBS od roku 2014.  Žiaci sa pútavou 
formou dozvedeli prečo vznikla Európska únia 
a eurozóna a ktoré sú hlavné míľniky integrá-
cie, ako vznikajú a končia bankovky a mince 
a prečo potrebujeme poznať ochranné prvky
bankoviek.  Okrem toho si pozreli krátke filmy 
k ochranným prvkom bankoviek a krátky film 
k novým emitovaným 100 a 200 eurovým
bankovkám zo série Európa, ktoré sa dostali do 
obehu 28.5.2019.  Aktívna návšteva NBS bola 
jednou z úvodných aktivít do plánovaného zara-
denia vyučovania základov finančnej gramot-
nosti v našej základnej škole v samostatnom 
predmete od 7. ročníka.   
     

Mgr. Peter Tóth, PhD., ZŠ Žitavská

T u r n a j  o  p o h á r  s t a r o s t u

Pre mnohých čitateľov nebude informácia o účasti 
detí z Vrakune  na súťaži FIRST LEGO LEAGUE nija-
kou novinkou a tak aj tento rok Vás chceme infor-r
movať o ich úspechoch, ktoré dosiahli počas tohto
ročníka s ústrednou témou: INTO ORBIT.
Pre nových čitateľov len v krátkosti: First Lego Lea-
gue je najväčšou celosvetovou súťažou pre tímy detí 
vo veku od 9-16 rokov v stavaní a programovaní ro-
botov zo stavebnice Lego. Súťaž je veľmi komplexná,
deti súťažia v 4 disciplínach: Robot Game – súťaž 
autonómnych robotov na hracom stole, kde musia
splniť čo najviac misií v časovom limite 2min. 30 s.,
Robot  Design- deti musia pred odbornou porotou ob-
hájiť svoju prácu z pohľadu konštrukčného a progra-
mového, Team work – prezentácia  tímu so zreteľom
na tímového ducha a Prezentácia výskumného pro-

jektu – prezentovanie 
svojho projektu, v ktorom
navrhli inovatívne rieše-
nie problému na danú 
tému. / viac na www.fll.
sk /
Na ZŠ Rajčianska pod 
vedením Simony Jiskro-
vej a Pavla Viskupa už 
5. rok funguje robotický
krúžok, kde sa deti pri-
pravujú na túto súťaž. V
tomto roku sa im podarilo
veľmi úspešne pripraviť 
až tri súťažné tímy a jed-

nu skupinku nových nadšencov robotiky majú ešte 
v prípravke.
No jeden tím: RDS TEAM /Daniel Viskup,
Richard Viskup, René Roger, Dávid Vadkerti/ sa svo-
jou usilovnou prácou prebojoval troma postupovými 
kolami až na svetové kolo FLL OPEN International 
2019, ktoré sa konalo 22.-25.5.2019 v Izmire, v 
Turecku, kde spolu s ďalším košickým tímom repre-
zentovali Slovensko.  Spolu bolo na súťaži 82 tímov 
zo 40 krajín sveta. Najväčšou konkurenciou boli tímy 
z Kórei, Malajzie, Taiwanu, Nemecka, Švajčiarska, 
Ruska, Slovinska atď.
Tvrdá práca priniesla však svoje ovocie a tu sú ab-
solútne skvelé úspechy: 1.miesto – Robot Design: 
Award Strategy and Innovation
4. miesto – Robot Game

Cesta príprav však nebola jednoduchá. Od septem-
bra 2018, t.j. od začiatku školského roku, kedy sa 
zverejňujú zadania úloh, sa deti dôsledne pripravo-
vali, zdokonaľovali, trénovali a dolaďovali, venovali
príprave maximum času aj počas prázdnin a svojho 
voľna. Zároveň všetky tímy riešili svoje projektové 
zadania, ktoré boli tento rok veľmi zaujímavé. Všet-
ky tímy na celom svete mali priniesť nový nápad pri 
riešení problémov pri dlhodobom pobyte človeka vo 
vesmíre. V spojitosti s touto témou všetkých pote-
šilo, že pozvanie na odborné konzultácie prijal prvý 
slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorého vedomosti
boli pre deti nielen veľkým prínosom, ale aj zážitkom.
„Veľmi sme na deti z nášho krúžku hrdí, sú veľmi 
šikovní a usilovní, o čom svedčia aj ďalšie úspechy 
ďalších dvoch tímov“ dodali obaja tréneri.
TS Team /Roland Vízner, Lukáš Drozdík, Pavel Glvač, 
Vanessa Ondrejková/sa v tomoto ročníku prebojoval 
do Semifinále FLL Česko-Slovensko 2019, kde skon-
čili na krásnom 10. mieste /Regionálne kolo Žilina 
2. miesto/ a nový tím: TOMATO Team  /Simon Sipos, 
Peter Valach, Peter Klenovič, Patrik Malý/ získal ako 
nováčik  na Regionálnom kole v Žiari nad Hronom 
neuveriteľné celkové 3. miesto, v Projekte však 1. 
miesto, v Tímovej práci 3.miesto.
Veríme, že deťom ich nadšenie a entuziazmus vydrží 
aj naďalej a budú v robotike a hľadaní nových vedo-
mostí vždy vidieť iba radosť a zábavu.
Ďakujeme a prajeme veľa úspechov všetkým ! 
       Simona Jiskrová a Pavol Viskup, ZŠ Rajčianska

Žiaci ZŠ Žitavská v Národnej 
banke Slovenska a zvyšovanie 
úrovne finančnej gramotnosti 
na škole

Mgr Jana KalinkováMgr Jana KalinkováMgr. Jana Kalinková,
ZŠ ŽelezničnáZŠ Železničná



                                   Deti z 1. a 6. triedy Materskej školy Kríková 20 sa dočkali vynovených umyvární,
ktoré už po 27 ročnej prevádzke potrebovali nový šat. Rekonštrukcia prebiehala počas plnej prevádzky. Zo 
strany detí, rodičov, p. učiteliek a ostatného personálu bolo treba veľa tolerancie a trpezlivosti, ale všetci 
to zvládli. Dodávateľ nás prekvapil svojou usilovnosťou a flexibilitou a dohodnutý termín dodržal, za čo
skvelým „chlapcom“ (ako sme ich familiárne volali), veľmi pekne ďakujeme.  
Veľké poďakovanie patrí najmä mestskej časti Vrakuňa, ktorá túto rekonštrukciu financovala.

           Miroslava Koprdová , MŠ Kríková
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31. máj až 9. jún bol pre nás, vybraných žiakov 
štvrtého až siedmeho ročníka zo ZŠ Žitavská
niečím mimoriadnym. Pýtate sa prečo? 
V tom čase sme relaxovali spolu s pani učiteľkou 
Sandtnerovou pri mori v Taliansku. Letovisko  
Lido di Adriano, neďaleko starobylého mesta 
Ravenna, sa stalo dočasne naším domovom. 
Všetci sme sa tešili na náš neobyčajný výlet, 
takže nám ani neprekážalo nepohodlné spanie
v autobuse počas viac ako dvanásťhodinovej 
cesty. Šikovní, milí a ústretový šoféri nás bez-
pečne dopravili na miesto. Pani učiteľka prideli-
la jednotlivé apartmány, posilnili sme sa jedlom 
z domu a už sme sa nevedeli dočkať pláže, ktorá
bola mimochodom len asi 50 metrov od nášho 
ubytovania.
Dlhá piesčitá pláž plná mušlí priam volala, aby 
sme si ju užili. Nekonečné more len pridávalo
na kráse a pôžitku z pobytu. Dokonca dve spolu-
žiačky museli ochutnať, či je skutočne slané. ...
a bolo! Určite ste sa dovtípili, že boli prvýkrát na 
takom výlete. Pani učiteľka tento historický oka-
mih v ich živote zvečnila fotkou. Pokojné more či
skákanie vo vlnách, zbieranie mušlí, opaľovanie, 
bláznenie na pláži neboli jedinými činnosťami. 
Naše zážitky obohatila aj návšteva samostatné-
ho štátu v Taliansku – San Marina. Je postavený 
na troch pahorkoch s tromi špecifickými vežami, 
zzz ktktktorororýcýcýchhh smsmsmeee dvdvdveee nananavšvšvštítítívivivililili.. ÚžÚžÚžasasasnánáná pppanananorororámámámaaa aaa

scscenenéérériaia aakoko aajj paparkrkyy aa lelesnsnatatééé poporaraststyy bobolili vvzrzruu-
šujúce. Všetko sme si starostlivo fotili, aby sme 
sa mohli podeliť o tieto nezabudnuteľné zážitky. 
Medzi obľúbené fotky patrí aj štátna poznávacia 
značka San Marina. Boli sme prekvapení strmý-
mi chodníkmi a cestami, kde dokonca premávali
autá. Nebolo nič nezvyčajné, keď mamička s 
kočíkom uhýbala z cesty, aby mohlo auto prejsť. 
Vodiči sú pokojní a trpezliví.
Keď nás zdolávalo večne usmievavé a pripekajú-
ce slniečko, schladzovali sme sa v bazéne pri re-
zidencii. Bolo povolené skákať do hlbokej vody.
Nemusíme pokračovať, však...?
To, čo sme vybehali, vyskákali sme rýchlo dohna-
li chutným jedlom, ktoré nám pripravovali naše 
kuchárky. Pochutnali sme si na sviečkovej, či
zemiakových knedličkoch s kapustou a údeným
mäsom. Dolky boli príjemnou zmenou pri mäsi-
tých jedlách.
Vychutnali sme si atmosféru miestnych trhov či 
večeru v talianskej pizzérii. Jóóój, to bola pizza.
Tá pravá talianska. Čašník s nami komunikoval 
po anglicky. Ešte aj teraz cítime tú vynikajúcu
chuť. O typickej talianskej zmrzline už nehovo-
riac.
Historická časť mesta Ravenna so zvláštnymi 
stavbami, chrámami, školami, radnicou a park-
mi sa stala ďalšou formou zážitku. Vedeli ste, 
že toto mestečko bolo niekedy zaplavené vodou 
ako Benátky? Dokonca je o tom jediný dôkaz.
KeKeKebybyby ssstetete hhhooo hľhľhľadadadalalaliii vovovoľnľnľneee vvv prprprírírírodododeee, čččiii lelelennn tatatakkk vvv 

PPobbytt prii morii – TTalliianskko

Jazykovo poznávací zájazd  
do VeľkejBritánie

Ďakujeme

„Naše mesto“ v MŠ Kríková

Golfový kurz žiakov
z Rajčianskej

Materská škola Kríková sa už tretí rok zapojila do 

projektu Nadácie Pontis „Naše mesto“. Chceme, 

aby naša materská škola bola čoraz krajšia a jej

školský dvor príjemným miestom pre aktivity detí 

počas pobytu vonku. Aby tomu tak bolo, je potreb-

né všetky hracie prvky obnovovať a revitalizovať. 

Preto sa v piatok 7.6. popoludní niektorí zamest-

nanci, rodičia , ale najmä dobrovoľníci zapojili do 

aktivity „Mám srdce na správnom meste“ a začalo 

sa maľovanie drevených prvkov a zábradlia na te-

rase. 

Počasie bolo na maľovanie ideálne, slnečné. Dob-

rovoľníci dostali materiál na maľovanie – farby, 

štetce, valčeky, rukavice. Nechýbalo ani občerstve-

nie – chutné nátierky s chlebom, ktoré mnohým 

pripomínali detské časy. To, že sa u nás cítili výbor-rr

ne a panovala vynikajúca nálada, potvrdili svojim 

vyjadrením v školskej kronike. Ďakujeme zamest-

nancom  spoločností yapojených do projektu, ktorí 

vymenili čas denne trávený hlavne v kanceláriách 

a pri  počítačoch, za fyzickú aktivitu vonku, ktorou 

skrášlili prostredie školského dvora. 

Ďakujem pekne v mene našich detí dobrovoľníkom,

rodičom a tiež aj koordinátorom jednotlivých aktivít 

- p. učiteľkám.

Miroslava Koprdová , MŠ Kríková

V prvé júnové dni sme sa my, žiaci deviateho roční-
ka zo ZŠ Rajčianska, zúčastnili golfového kurzu na
Súkromnom slovanskom gymnáziu na Vážskej ulici 
v rámci športovej prípravy. Golf sa nám zdal na prvý
pohľad ľahký, mysleli sme si  že to nemôže byť veľmi 
náročný šport.

Zistili sme, že v skutočnosti to nie je
pravda. Spočiatku nám to vôbec nešlo, ale naši tré-
neri to s nami nevzdali a už na druhý deň boli na nás
vidieť pokroky. Zvládli sme odpaľovanie  na ospa-
lisku, patovanie na greene a čipovanie z piesku.  
Okrem toho, že sme sa zo spolužiakmi naučili niečo
nové o golfe a užili sme si kopec zábavy. Počasie
nám prialo  a aj napriek horúčavám sa nám hranie
golfu zapáčilo a niektorí z nás objavili svoj nový ta-
lent.
            Martina Ilavská , ZŠ Rajčianska  9.C.

Stalo sa už tradíciou na  ZŠ Rajčianska 3, že  sa
žiaci ôsmeho ročníka pod vedením Mgr. Elvíry Žil-
kovej  a Mgr. Soni Forgáčovej  zúčastnili jazykovo
– poznávacieho zájazdu vo Veľkej Británii.     Ako
zvyčajne žiaci spoznávali zaujímavé miesta  a pa-
mätihodnosti  Londýna / napr.  Londýnske oko, 
Buckinghamský palác, Hyde park, Trafalgarské 
námestie, Nultý poludník v Greenvich, Picadilly 
Circus, Prírodovedecké múzeum/ .Zaujímavosťou
bolo sledovať  prípravu na oslavu  narodenín  krá-
ľovny Alžbety, v  tesnej blízkosti  Buckinghamské-
ho paláca. Jedným bodom  z bohatého programu 
bola návšteva  hradu Windsor a postáť pri hrobe 
Henricha VIII.  Byť v blízkosti tajomného Stonehen-
ge bolo nesmierne zaujímavé a vzrušujúce.. Tento
rok sa stalo   novinkou  návšteva kúzelného kú-
peľného mestečka Bath. Ako obvykle  žiaci, uby-
tovaní v anglických rodinách, mali možnosť  overiť  
si  svoje jazykové vedomosti a schopnosti, čo bolo
jedným z hlavných  cieľov zájazdu Keďže do Veľkej
Británie spolu s našimi žiakmi cestovali aj žiaci z 
rôznych častí Slovenska, nadviazali aj priateľské 
vzťahy  s inými žiakmi ,ktoré môžu naďalej rozvíjať.  
Dúfame, že aj na budúce sa naši žiaci radi zúčast-
nia  ďalších záhraničných zájazdov.

Miriana Krajčíková,  ZŠ Rajčianská
memeststee, mmalalii byby sstete ssmomolulu. TeTentntoo skskvovostst jjee ukukryry ýtýtý 
v chráme. Ide sa k nemu dolu schodmi a za po-
platok 1 euro sa pred vami rozsvieti tá nádhera. 
Pôvodne zaplavená časť mesta je uchovaná do 
dnešného dňa. Ide o pomerne malú plochu, ale 
o to intenzívnejší zážitok vás čaká. Nádherné
murované klenby bohato zdobené, farebnú mo-
zaiku na dne vody vhodne dopĺňajú plávajúce 
červené a žlté rybičky. To bol pohľad! Nevedeli
sme, kde sa máme pozerať. Jednoducho nádhe-
ra!
Sme veľmi radi, že sme ten čas využili tak plno-
hodnotne nehovoriac o tom, že sme sa mohli 
zdokonaľovať v angličtine. Keď sme sa prihlásili 
na tento pobyt, nevedeli sme, čo nás čaká. Ale 
verte nám, že prekvapení bolo viac než dosť. 
Rozhodne máme množstvo nezabudnuteľných 
zážitkov. Už len strúhať dobrotu, ani nás pani 
učiteľka vzala aj na budúci rok. Už dnes sa na 
to tešíme!

š á i i i ši i i d i            štštštštvrrvrvrtátátát ccici, piatacacii, ššieiestaci a a sisiededddmmamam cici 
            zoo ZZŠŠ ŽiŽittavskákááá 111
          a panii uučičičičiteteľka Heleenana SSandtnerová
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Kde a kedy
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