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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

začnem hneď pekne zostra – parkovacou politikou. Neexistuje väčšia bezmoc-
nosť, ako keď sa dejú veci, ktoré vás priamo ovplyvňujú a vy ich neviete ovplyv-
niť. Je to únavné a depresívne. Keďže nežijeme v ideálnom svete, asi má drvivá 
väčšina z vás občas podobnú skúsenosť. Minimálne 30 rokov tušíme a ostatných 
20 rokov veľmi dobre vieme, že parkovanie v našom meste je problém. Obrovský 
problém! Niekoľko primátorov ani neriskovalo, že si na tejto téme vyláme zuby 
a jednoducho túto tému ignorovali.

Predstavte si, že máte v lodi dieru, ale namiesto odčerpávania vody a zháňania 
novej lode podávate na palube ustrice a hrá vám tam huslista. Naši doterajší kor-
midelníci, primátori, riešili všetko možné, len nie to, čo je najväčší problém. Tým je 
parkovanie, bezpečnosť a čistota verejných priestorov.

Niekoľko primátorov tému parkovania zdvorilo obišlo. Bývalý primátor Bratislavy 
už vedel, že konať jednoducho musí a… nekonal. Nová metla dobre zametá, ja 
som rád, že nový primátor Matúš Vallo sa pustil do tejto témy. My sme totiž v mier-
ne rukojemníckej situácií, lebo parkovacia politika musí platiť v celom meste. 
Viete si predstaviť, že Biskupice budú mať radikálne inú parkovaciu politiku ako 
my? Vo veľa prípadoch vlastne máme spoločne rovnaké ulice. Nechcem si ani 
predstaviť situáciu, že napríklad naša parkovacia politika bude významne liberál-
nejšia ako u našich susedov. Takže by nám večer čo večer parkovali naši susedia 
na našich miestach alebo naopak. Preto potrebujeme spoločnú parkovaciu politiku a spoločný menovateľ je v tomto prípade MAGISTRÁT. 
Veľmi oceňujem, že pán primátor sa pustil do tejto témy. Za nás je dôležité, aby sme vzniesli konštruktívne pripomienky a boli kvalifikova-
ným partnerom na diskusiu. Dúfam, že nájdeme s primátorom zhodu na našich pripomienkach. Na lekárnických váhach musíme merať, 
čo nám reforma parkovania prinesie.

Za mňa je to veľmi jednoduché, vždy musí mať BRATISLAVČAN-VRAKUNČAN prednosť pred návštevníkom. Nič menej, nič viac. A nemusí 
to byť „Prešporák“, ktorého starí rodičia vyrástli pri Manderláku. Musí tu platiť dane. Ak totiž má trvalý pobyt v Bratislave, tak platí dane 
a z nich my potom zabezpečujeme klasický servis mestskej časti.

Už som naznačil, že mesto by malo mať tri priority. Zopakujem tie naše. Doprava a parkovanie, čistota verejných priestorov a bezpečnosť. 
Tohto sa budeme držať. O parkovaní je v tomto čísle Vrakunských novín naozaj veľa informácií. Preto si dovolím krátko o čistote.

Jar znamená kosenie a čistenie. My sme pokosili VŠETKY naše pozemky. DVA KRÁT! A vy sa pýtate, prečo nie je pokosené úplne všade. 
Rád vám odpoviem. Lebo magistrát nekosí. Veľmi ma to hnevá, pociťujem absolútnu bezmocnosť. Jeduje ma to. Logická otázka je, prečo 
teda nepokosím tie magistrátne? LEBO NEMÔŽEME. Nemôžem za vaše dane kosiť cudzie pozemky. Vy predsa platíte dane. Tie delíme 
na tri kôpky. Tá prvá je pre štát – za tie peniaze sa budujú nemocnice, platia sa platy učiteľom či doktorom. Toto je asi zrejmé. Nejdem sa 
pustiť na tému či štát vždy funguje tak, ako má. Škoda papiera…

Potom je druhá kôpka, tá ide MAGISTRÁTU a tretia kôpka ostane vo Vrakuni. Teraz výrazne zjednodušujem, ale chcem to vysvetliť úplne 
jednoznačne. No a magistrát aktuálne, napriek tomu, že my stále poslušne platíme dane, si neplní svoj záväzok úplne všade a načas. 
Všetkému rozumiem, je tam úplne nová zostava, mám pochopenia na rozdávanie, ale už naozaj očakávam zo strany magistrátu splnenie 
si povinností. Rád pokosím aj magistrátne, ale za platbu. Potom následne peniažky použijem tam, kde je potrebné. Takáto ponuka leží na 
stole magistrátu už od čias pána Nesrovnala. Bez odpovede.

Čo by som rád pochválil, je úprimná snaha magistrátu pomôcť nám s večným problémom bezpečnosti a tým je Pentagon. V ostatnom 
čase sa uskutočnilo stretnutie aj s pánom primátorom Vallom priamo v spomínanom objektu. Mám z toho neporovnateľne lepší pocit, ako 
z toho nešťastného karavanu, keď dobrý nápad jeho obyvatelia doslova zabili mizernou prácou. Za úplný výsmech považujem zatiahnuté 
závesy, aby príslušníkov mestskej polície nikto nerušil pri práci.

Nič nie je čiernobiele. Občas sa niečo podarí viac, občas menej. Môžem vás však ubezpečiť, že budem tak ako vždy bojovať za záujmy 
nás Vrakunčanov. Ak mám napísať magistrátu 358 mailov na tému kosenie, tak to urobím. Ak mám po miliónty raz interpelovať pána 
primátora v mestskom zastupiteľstve, tak to tiež urobím. Veľa vecí máme v našich rukách, niekde potrebujeme mať kvalitného partnera 
na spoluprácu. Bez prihrávky sa nedá ani gól streliť a ja verím, že toto si uvedomujú aj naši spoluhráči. Koniec koncov sme jeden tím.

„Spolupráca by sa mala považovať za príjemnú a zábavnú úlohu. Ak začnete na ňu pozerať v tomto svetle, budete sami chcieť svoje vý-
sledky zlepšiť (John Adair autor, teoretik 1934)

Príhovor starostu

Váš Martin

l č ý t ľ j t t í d MAGISTRÁT
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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

Začiatkom apríla sme 
začali odstraňovať ha-
váriu sociálnych zaria-
dení na MŠ Kríková. 
Vyčlenili sme finančné 
prostriedky z vlastných 
zdrojov pretože ich hava-
rijný stav bol alarmujúci 
a pre detičky v škôlke 
nebezpečný. Práce na 
odstraňovaní havárie sa 
realizujú postupne. V prvej etape sa realizu-
jú práce na prízemí a v 2. etape budú pokra-

čovať práce na hornom poschodí. Mali by 
byť ukončené do 31. 5. 2019.  HDvorská

Nové sociálne zariadenia na MŠ Kríková

OZNAM: Žiadosti o poskytnutie
územnoplánovacej informácie
Hlavné mesto SR Bratislava je obstarávate-
ľom a súčasne aj riešiteľom územnopláno-
vacej dokumentácie mesta, z uvedeného 
dôvodu disponuje originálnou kompetenciou 
výkladu platného Územného plánu mesta 
SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a do-
plnkov. Žiadame Vás, aby ste sa s účinnos-
ťou od 1.6.2019 so svojimi požiadavkami 
na poskytnutie všeobecnej územnoplá-
novacej informácie k funkčnému využitiu 
jednotlivých pozemkov v území katastra 

Vrakune obracali na Magistrát hl.m. SR Bra-
tislavy - Oddelenie usmerňovania investične] 
činnosti, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bra-
tislava 1. Prílohou k žiadosti o poskytnutie 
územnoplánovacej informácie je aj kópia 
z katastrálnej mapy, pre identifikáciu polohy 
pozemkov v území.
V prípade žiadostí o stanovisko ku kon-
krétnemu projektu jednoduchej stavby 
sa obracajte na stavebný úrad Miestne-
ho úradu Vrakuňa. MÚ Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj 
3-izb. bytu v pôvodnom stave na Jedľovej 2 v Bratislave. Minim. kúpna cena 95 
tis. Eur. Súťažné podklady sú na http://www.vrakuna.sk/verejne-obstaravanie/ob-
chodne-verejne-sutaze/.  MÚ Vrakuňa

Obchodná verejná súťaž

Voľby do Európskeho parlamentu
Termín konania: 25. mája 2019 (sobota) 
v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.
Kto môže voliť
• Občania SR s trvalým pobytom v SR.
• Občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR 
ani v členskom štáte EÚ.
• Občania iného členského štátu EÚ s trvalým 
pobytom na území SR.
• Veková hranica je 18 rokov.
• Volič musí dovŕšiť stanovený vek najneskôr 
v deň konania volieb.
• Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých 
voľbách možno len v jednom členskom štáte 
Európskej únie.
• Prekážkou práva voliť je zákonom ustano-
vené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.
Kde môžete voliť
• Vo volebnej miestnosti podľa trvalého bydliska.
• Ak chcete voliť v inom volebnom okrsku, 
musíte požiadať o voličský preukaz – osobne 
alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej 

žiadateľom do 24. 5. 2019 do 12.00 h.
Koho môžete voliť
• Zoznam kandidátov:
http://www.minv.sk/?ep-klkandidati.
Ako môžete voliť
• V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vložíte jeden z hlasovacích 
lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jed-
nom z hlasovacích lístkov vyznačíte odovzdanie 
prednostného hlasu zakrúžkovaním poradové-
ho čísla najviac u dvoch kandidátov.
Ďalšie informácie na http://www.vrakuna.sk/
volby-do-europskeho-parlamentu-2019/

MÚ Vrakuňa



Otázka pre poslancov

4

Opýtali sme sa poslancov
Aký je Váš názor na návrh parkovacej politiky?

Aké vidíte pozitíva a negatíva?

Lívia Benedeková
Ak mesto nevybuduje záchytné 
parkoviská, kde by mohli ľudia 
parkovať, tak v tom nič pozitívne 
nevidím, len ďalšie ťahanie peňa-
zí od ľudí, a aj tak nemať, kde za-
parkovať. A posilnením mestskej 

polície budú akurát ľudia viac pokutovaní, keďže 
autá z chodníkoch a na miestach, kde by nemali 
parkovať, len tak nezmiznú. A mám obavy, že to vy-
volá medzi ľuďmi veľkú nevraživosť.

PhDr. Stanislav Bruna
Predstavená parkovacia politi-
ka má chyby, pre ktoré som ju 
nepodporil, a tu sú dôvody:
- vo Vrakuni máme asi 8400 áut, parko-
vať sa bude môcť len na vyznačených 
parkoviskách, ktorých je asi 2400 a nie 

pri krajniciach, ako je to teraz. Kde dáme tých 6000 áut?
-  ak do práce budeme chodiť autom, ročne zaplatí jedna osoba 
v inej zóne asi 1000 eur.

-  Vrakuňa stratí asi 200 000 eur ročne na parkovnom. Kto nám 
vykryje túto stratu?

-  pán primátor odmieta zverejniť finančné prepočty a analýzy, 
z ktorých sa vychádza. Kto sa bráni preukázať oficiálne pod-
klady, zvyčajne niečo tají…

Parkovaciu politiku treba prijať, ale nie takú, ktorá sa šije ho-
rúcou ihlou.

Mgr. Ondrej Hrivňák
Parkovacia politika
Parkovanie vo Vrakuni smeruje ku 
katastrofe. Keďže som presvedče-
ný, že bezplatné parkovanie „nie 
je základné ľudské právo“, tak 
spoplatnená parkovacia politika je 

nevyhnutná. Novozvolený primátor Bratislavy M. Vallo 
predstavil svoj variant. V ňom má vyrušujú tri veci – 
rýchlosť, s akou bol predstavený, bez vecnej diskusie 
pred jeho vypracovaním; neboli v ňom predstavené re-
levantné finančné ukazovatele dopadu realizácie a pre 
mňa najpodstatnejšie je to, že nezohľadňuje špecifické 
podmienky Vrakune, v ktorej je 4- krát viac áut ako par-
kovacích miest. Som preto presvedčený, že tento návrh 
je len ťažko realizovateľný a je nutné ho, v súčinnosti 
s mestskými časťami, „poriadne prekopať“.

Andrej Ravasz
Parkovanie je problémom celej 
Bratislavy a treba hľadať riešenie – 
o tom niet pochýb. Od začiatku som 
sa zahryzol do tejto problematiky a, 
žiaľ, musím konštatovať, že stav je 
ešte alarmujúcejší, ako som pred-

pokladal. Žiaľ, oficiálne parkoviská máme iba pre asi 
31 % automobilov a teda aj keď by som nevidel stra-
tu, ktorú Vrakuňa utrpí (cca 230 000  - neprijateľné!), 
tak je u nás neimplementovateľná. Zúčastnil som sa 
každej debaty o parkovacej politike, či pre poslancov, 
tak aj pre verejnosť, no mňa zatiaľ mesto nepresved-
čilo o tom že Vrakunčan nie je i naďalej iba druhoradý 
Bratislavčan, čo vnímam ako neprijateľné. Som veľmi 
zvedavý na ďalšie kroky vedenia mesta, budem ich 
pozorne naďalej sledovať!

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Parkovaciu politiku potrebujeme. Po-
trebujeme takú parkovaciu politiku, 
ktorá zlepší parkovanie pre Vrakunča-
nov vo Vrakuni, ale zároveň im umož-
ní parkovanie, aspoň počas dňa, aj 
v iných mestských častiach Bratislavy. 

Jednoznačným pozitívom je, že sme začali o parkovaní 
diskutovať, je to dôležitá téma, ktorá má vplyv na nás 
všetkých.
Negatívom terajšieho stavu je slabá miera informovanosti 
o pripravovanom zámere a tiež nejednoznačnosť a asi aj 
spochybniteľnosť údajov, s ktorými autori návrhu pracujú. 
Nepáči sa mi ani krátky čas na pripomienky zo strany ve-
rejnosti. Preto sme na mimoriadnom zastupiteľstve požia-
dali pána primátora o dopracovanie návrhu a o odloženie 
hlasovania o parkovaní na september 2019.

Mgr. Zuzana Magálová
Verím, že nová parkovacia politika spolu so 
zakomponovanými požiadavkami a návrhmi, 
ktoré denne dostáva magistrát vo forme pri-
pomienok od jednotlivých mestských častí, 
poslancov či jednotlivých občanov, prinesie 
v konečnom dôsledku benefity pre všetkých 

Bratislavčanov. Začať regulovať množstvo áut v meste, ako aj spô-
sob, akým sa parkuje, je nevyhnutné. Dúfam, že magistrát nájde 
správny prienik vo všetkých názorových líniách a v konečnom dô-
sledku táto zmena Bratislave ako mestu výrazne pomôže. Zmena 
v správaní motoristov a v spôsobe, akým sa uvažuje o parkovaní 
ako takom, je esenciálnou premisou tohto celého. Lepšia prejazd-
nosť Bratislavou, čistejšie ovzdušie, lepší systém parkovania a me-
nej áut na cestách, ako aj nárast množstva ľudí prihlásených na 
trvalý pobyt tam, kde reálne žijú a z toho plynúce príjmy potrebné 
na fungovanie nášho mesta však zato stoja.

JUDr. Marcel Boris
Súhlasím s parkovacou politikou 
a jej zavedením do praxe, ale 
nesúhlasím s návrhom v znení, 
ktoré bolo zaslané do miestne-
ho zastupiteľstva. Svoj názor 
som prezentoval aj na miestnom 

zastupiteľstve dňa 14. mája, kde zástupcom ma-
gistrátu, oddeleniu dopravy, som položil niekoľ-
ko legitímnych otázok k parkovacej politike, na 
ktoré mi neboli dané relevantné odpovede. Čiže 
návrh v tomto znení som nemohol podporiť. Po 
zapracovaní všetkých pripomienok od poslancov 
miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni sa budem 
môcť reálne vyjadriť k tejto otázke.

Ing. Tomáš Galo
Hoci problém s parkovaním v Bratisla-
ve treba rozhodne riešiť, s návrhom 
parkovacej politiky tak, ako nám ju 
odprezentoval magistrát, rozhodne 
nemôžem súhlasiť. Absencia vstup-
ných údajov, z ktorých navrhovatelia 

vychádzali, chýbajúci plán výstavby nových parkovacích 
miest, možný výpadok finančných prostriedkov v porov-
naní so súčasným stavom pre mestskú časť pri už tak 
nespravodlivom prerozdeľovaní podielových daní zo stra-
ny magistrátu. To sú okrem mnohých iných len tie najváž-
nejšie nedostatky návrhu. Takto sa reforma takej vážnej 
problematiky, akou je parkovacia politika, robiť nemôže. 
V prvej fáze sa treba sústrediť na hľadanie systému, ktorý 
v maximálne možnej miere obmedzí parkovanie mimobra-
tislavských vodičov v Bratislave.

Mgr. Art. Jana Némethová
Môj nesúhlas s návrhom parkovacej politiky má dve roviny.
Tá prvá vyplýva z nedostatočných podkladov a nepresných čísiel, 
s ktorými sa magistrát rozhodol pracovať. Podľa môjho názoru nie 
je možné vytvoriť kvalifikovaný odhad na základe nepresných pod-
kladov. Z reality, ktorú máme vo Vrakuni, si neviem predstaviť, kam 
tie autá zo dňa na deň „zmiznú“. Nehovoriac o tom, že chýba presný 

finančný dopad pre MČ Vrakuňa.
Druhá rovina môjho nesúhlasu tkvie v diskriminácii Bratislavčanov voči sebe, v nedostat-
koch výhod pre nich, nedostatočnou službou MHD na strane druhej. Zároveň v nedostatoč-
nom vyhranení sa voči autám s mimobratislavskou značkou. Očakávať totiž, že títo ľudia 
si prehlásia trvalý pobyt, je príliš vizionárske. Rovnako ako si myslieť, že veď oni 
zaplatia hodinovú sadzbu. Oni ju zaplatia len v tom prípade, ak bude parkovať so 
svojím autom v spoplatnenej zóne. Zonácia bude však len v niektorých častiach Bra-
tislavy, a tak sa môže ľahko stať, že nezaplatí nič. No Bratislavčan už platí minimálny 
základ, čo je v prvom kroku pre mňa nepochopiteľná diskriminácia Bratislavčanov.
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Ing. Zuzana Schwartzová
Z doteraz predložených a prezentovaných ma-
teriálov k parkovacej politike – či v divadle P. 
O. Hviezdoslava pre poslancov všetkých mest-
ských časti, kde sme mali v pomere najväčšiu 
účasť, či vo Vrakuni a následne na verejnom 
prerokovaní s našimi občanmi v „221“ a ta-

kisto na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva 14. 5. 2019 – máme 
stále neúplné informácie, nezodpovedané otázky, pripomienky. Tiež sa 
domnievam, a nie som sama, že sa použili rôznorodé zdroje a neúplne 
pravdivé čísla o počte automobilov v našej MČ, a takisto aj o počte exis-
tujúcich parkovacích miest.
Vrakuňa ako okrajová MČ je zaujímavá pre rôzne firmy i jednotlivcov 
z hľadiska cien prenájmov bytov, s čím súvisí aj množstvo nevrakunských 
a nebratislavských áut. Ale to by nebol najväčší problém. Máme nedosta-
tok parkovacích miest aj pre našich. Preto sa mi nezdá férové žiadať od 
obyvateľov peniaze za niečo, čo nevieme zabezpečiť v plnej miere.

Mgr. Robert Greizinger
Parkovacia politika v našom hlavnom meste je určite 
potrebná. Samozrejme, treba k nej pristupovať citlivo 
a uvážene, pretože je to veľká téma pre Bratislavu a jej 
mestské časti.
Pozitívum je snaha riešiť ucelenú koncepciu parkovania, 
ideálne pre všetky mestské časti naraz, respektíve sa 

snažme o to, aby Vrakuňa bola v prvej vlne schválenej parkovacej politiky, aby sa nám 
nestalo to, že nám tu budú parkovať autá z tých častí Bratislavy, ktoré majú už schválenú 
parkovaciu politiku. Samozrejme, že je dôležitá komunikácia medzi magistrátom a jednot-
livými mestskými časťami, pretože každá je niečím špecifická, a potrebuje mierne úpra-
vy, pripomienky pre svoje potreby… Je potrebné prihliadať v našej mestskej časti aj na 
finančnú stránku parkovania a na výber parkovného vo Vrakuni tak, aby sme ako mestská 
časť neboli znevýhodnený pri prijatí parkovacej politiky v porovnaní so súčasným stavom. 
Chápem, že je to veľká téma a určite sa nedá vyhovieť všetkým obyvateľom Bratislavy s ich 
pripomienkami, ale snažme sa to urobiť, keď je to možné, tak, aby sme boli čo najväčšmi 
ako obyvatelia spokojní.

Ing. Ladislav Kugler
Najväčšie pozitívum je to, že táto 
parkovacia politika, bude nútiť mi-
mobratislavských vodičov aby sa 
prihlásili na trvalý pobyt. V opačnom 
prípade budú platiť za parkovanie 
nie malé sumy.

Rezidentské karty sa budú vydávať na domácnosť, pri-
čom na jeden byt je možné vydať maximálne tri karty. 
Karta bude majiteľov oprávňovať parkovať zadarmo 
v parkovacej zóne, v ktorej má majiteľ auta trvalý pobyt.
Za negatívum považujem to, že mimo miesta bydliska, 
v iných častiach bude môcť s prvým autom parkovať 
dve hodiny zadarmo, ale následne bude platiť podľa ta-
rify platnej pre mimobratislavských vodičov. Na druhé 
a tretie auto v domácnosti benefit dvojhodinového bez-
platného parkovania v iných zónach neplatí.

PhDr. Eva Samolejová MPH
Samozrejme, že si uvedomujem zavedenie 
parkovacej politiky je naozaj pre Bratislavu 
a jej obyvateľov nevyhnutné. Avšak, s pred-
loženým návrhom v žiadnom prípade nemô-
žem súhlasiť. Parkovacia politika môže byť 
úspešná až vtedy, ak bude vytvorené dosta-

točné množstvo parkovacích miest v jednotlivých mestských čas-
tiach a samozrejme musia byť vybudované “záchytné parkoviská“ 
odkiaľ by sa ľudia mohli dostať fungujúcou hromadnou dopravou 
do zamestnania, alebo kam potrebujú. Taktiež je podľa mňa dis-
kriminačné, aby boli odlišné sumy pre druhé a tretie auto na do-
mácnosť (trvalý pobyt)-veď často sú domácnosti viacgeneračné 
a nejde o viac aut pre jednu osobu. A v podstate za svoje peniaze 
občan MČ dostane len možnosť zaparkovať, ak náhodou nájde 
voľné miesto. Účelom tejto parkovacej politiky je podľa mňa opäť 
len „vybrať od obyvateľov peniaze“ a potom sa uvidí….

Mgr. Miroslav Macko
Ako osoba reguláciu parkovania v Brati-
slave jednoznačne podporujem a som si 
vedomý, že v primerane únosnej miere 
ju majú pociťovať aj Bratislavčania – 
áut máme jednoznačne priveľa. Ako 
poslanec za Vrakuňu však spolu s oby-

vateľmi silno vnímam kritickú situáciu s parkovaním najmä 
na sídlisku a tiež finančnú stránku, kde môže Vrakuňa prísť 
o pre ňu veľmi potrebné finančné zdroje na rozvoj a údržbu. 
Vrakuňa má jeden z najnižších podielov z daní na obyvateľa 
v Bratislave. Rozumiem odmietavému postoju obyvateľov, 
aj viacerých kolegýň a kolegov poslancov.
Ak uspokojivo nevyriešime tieto dva pre Vrakuňu kľúčové 
parametre, potom zostať v súčasnom nastavení a akcepto-
vať podmienky parkovania prijaté v iných častiach Bratisla-
vy bude cesta, ktorou pôjdeme.

Ing. Soňa Svoreňová
Parkovacia politika je v Bratislave potreb-
ná. Každé moderné mesto má nariadenie, 
ktoré reguluje parkovanie na verejnom 
priestranstve. Je to náročná téma, pra-
vidlá parkovania nikdy nebudú vyhovovať 
úplne každému. Parkovacia politika by 

mala byť navrhnutá tak, aby ľudí motivovala zvažovať, či je pre 
nich najvýhodnejšie chodiť všade a vždy autom. Žiaľ, v podobe 
ako nám bola predložená, nie je výhodná pre Vrakunčanov. Pre-
to sme požiadali o jej dopracovanie. Hlavné body, ktoré treba 
doplniť, aby bola pre Vrakunčanov prínosná, je možnosť zacho-
vať aspoň čiastočne aj vyhradené parkovacie miesta, dobudo-
vať parkovacie miesta, keďže v tejto chvíli počet vrakunských 
áut výrazne prekračuje počet oficiálnych parkovacích miest, 
a nastaviť financovanie tak, aby Vrakuňa nebola v mínuse v po-
rovnaní s tým, čo vyberie za parkovanie v súčasnosti.

V priebehu mesiacov apríl – máj bolo vy-
čistených 24 detských ihrísk vo Vrakuni.

Pracovníci našej VPS postupne vyčistili, vy-
zametali, ostrihali kríky a dosýpali piesok 
do pieskovísk. Poškodené lavice a prvky 
na ihriskách sa postupne opravia. Ďalej sa 
vysadili kríky k pump tracku, aby sme zní-
žili riziko úrazu ako pre deti na preliezkach, 
tak pre deti na pump tracku.

Upozornenie! Dovolíme si Vás upozor-
niť, že pracovníci VPS ihriská raz me-
sačne vyčistia, pokosia, ostrihajú kríky 
a skontrolujú všetky prvky. Odpadkové 
koše sa vysýpajú každý druhý deň. Pro-
síme návštevníkov detských ihrísk, 
aby udržiavali čistotu a poriadok na 
ihriskách a viedli k tomu aj svoje deti. 
Mestská časť z kapacitných dôvodov 
nie je schopná zabezpečiť dennú sta-
rostlivosť o ihriská.

HDvorská

Upratané detské ihriská vo Vrakuni
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Mimoriadne zasadalo miestne 
zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí dňa 
14. 5. 2019 prerokovávalo doku-
menty Hlavného mesta SR Bratislava 
k návrhu parkovacej politiky v hlav-
nom meste. Poslanci prezentovali 
nespokojnosť s návrhom parkovacej 
politiky. Vytýkajú najmä nereálnosť 
údajov, na základe ktorých boli doku-
menty pripravené, a slabú priprave-
nosť celého projektu.
Na spustenie tohto projektu je nevy-
hnutné vybudovať ďalšie parkovacie 
miesta, parkoviská, prípadne parko-
vacie domy. V súčasnosti je v mest-
skej časti Vrakuňa vytvorených 2400 
parkovacích miest a 8000 áut prihlá-
sených na trvalý pobyt v mestskej 
časti Vrakuňa. Parkovacia politika 
hlavného mesta nie je pripravená 
na to, aby obyvateľ Vrakune s autom 
prihláseným na trvalý pobyt mohol vo 
Vrakuni zaparkovať. Poslanci odporu-
čili primátorovi… Uznesením poslanci 
nesúhlasili s návrhom mesta a od-
poručili primátorovi Hlavného mesta 
SR Bratislava dopracovať parkovaciu 
politiku o pripomienky jednotlivých 
mestských časti a opätovne predlo-
žiť ucelený materiál na septembrové 
mestské zastupiteľstvo.
V prípade záujmu zapojenia sa mest-
skej časti do systému regulovaného 
parkovania na území hlavného mesta 
mestská časť predloží návrhy úsekov 
miestnych komunikácií, ako aj ich 
zaradenia do zón dočasného parko-
vania v zmysle predloženého návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia. 
Spustenia nového systému regulo-
vaného parkovania sa očakáva naj-

skôr v druhej 
polovici roku 
2020. Do toh-
to času bude 
možné v rám-
ci všeobecne 
záväzného na-

riadenia v spolupráci hlavného mesta 
a mestskej časti aktualizovať konkrét-
ne návrhy zón, ktoré budú súčasťou 
úvodnej prevádzky.

Verejná diskusia
rozpútala vášne

Zasadnutiu miestnych poslancov 
predchádzala verejná diskusia medzi 
občanmi a primátorom hlavného mes-
ta, ktorá sa konala dňa 6. 5. 2019. 
Na verejnej diskusie sa zúčastnil sta-
rosta MČ Bratislava-Vrakuňa Martin 
Kuruc a aj miestni poslanci. To, že 
táto téma je veľmi diskutabilná, potvr-
dil aj fakt, že spoločenská sála bola 
plná obyvateľov Vrakune. Reakcie ob-
čanov boli rôzne, ale sme radi, že sa 
diskusia niesla v pokojnej atmosfére 
a s konštruktívnymi pripomienkami. 
Medzi pozitíva parkovacej politiky 
vyzdvihli občania hlavne to, že budú 
výrazne zvýhodnení v porovnaní s mi-
mobratislavským vodičom. Najväčšmi 
bolo kritizované, že nie je možné par-
kovanie viac ako 2 hodiny bezplatne 
v inej zóne, napríklad v zóne, kde ob-
čania pracujú. Starosta Martin Kuruc 
počas diskusie povedal:,Parkovacia 
politika sa neriešila v Bratislave 30 
rokov. Prišiel čas urobiť poriadok, ale 
nie na úkor obyvateľov Bratislavy. Ja 
som za to, aby sa nová parkovacia 
politika prijala, ale v takom znení, aby 
bola v prospech obyvateľov každej 
mestskej časti.“
Počas diskusie padlo množstvo ná-
vrhov, ktoré musí prehodnotiť Magis-
trát Hlavného mesta SR Bratislava na 
čele s primátorom. Danou témou sa 
budeme aj naďalej zaoberať a infor-
movať širokú verejnosť.

Opýtali sme sa starostu Martina Kuruca:

Ako hodnotíte nápad magistrátu na zave-
denie parkovacej politiky?

Parkovacia politika mala byť zavedená už dávno, 
a preto vítam túto iniciatívu, že sa začalo konečne 
aj reálne rokovať o tom, že by mohla byť tento rok 

parkovacia politika schválená a budúci rok uvedená do praxe.

Aké plusy a aké mínusy v parkovacej politike vidíte?

Najväčším plusom je, že parkovacia politika garantuje to, že kto má trvalý 
pobyt v Bratislave, bude môcť zaparkovať. Dúfam, že všetkých mimobrati-
slavských majiteľov áut to prinúti prihlásiť sa na trvalý pobyt v Bratislave, 
čím Bratislava získa väčší prísun finančných prostriedkov z podielových 
daní
Mínusom je to, že na zavedenie parkovacej politiky nie sú vybudované od-
stavné plochy na okraji Bratislavy. Mimobratislavskí vodiči tak nebudú mať 
kde zaparkovať a nebudú sa mať ako do centra Bratislavy dostať. Vybudo-
vanie takýchto plôch a posilnenie MHD musí ísť ruka v ruke s realizáciou 
a zavedením parkovacej politiky.

V ktorých hodinách je vo vašej mestskej časti najväčší prob-
lém zaparkovať?

V popoludňajších a nočných hodinách.

Myslíte si, že to pomôže vyriešiť problém s veľkým počtom 
áut na cestách? Prípadne, že by to mohlo mimobratislav-
ských vodičov motivovať k tomu, aby si do hlavného mesta 
prehlásili trvalý pobyt?

Verím, že áno.

Koľko parkovacích miest vo vašej MČ asi absentuje, aby ste 
dokázali pokryť dopyt po nich?

Chýba nám asi 1000 – 1500 parkovacích miest. Dúfam, že minimálne po-
lovicu dokážeme vyriešiť zavedením parkovacej politiky. Tým pádom obča-
nia, ktorí nemajú trvalý pobyt vo Vrakuni, tu nebudú môcť parkovať a ďalšie 
parkovacie miesta by som chcel vybudovať do štyroch rokov z finančných 
prostriedkov získaných z parkovacej politiky.

NOVÁ PARKOVACIA POLITIKA     NOVÁ PARKOVACIA POLITIKA   V BRATISLAVE ROZPÚTALA VÁŠNE

„Parkovacia politika sa neriešila v Bratislave 30 rokov.

Prišiel čas urobiť poriadok
ale nie na úkor obyvateľov Bratislavy.

Ja som za to, aby sa nová parkovacia politika prijala
ale v takom znení, aby bola v prospech

obyvateľov každej mestskej časti.“
povedal starosta Martin Kuruc.
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INZERCIA

NOVÁ PARKOVACIA POLITIKA       V BRATISLAVE ROZPÚTALA VÁŠNEV BRATISLAVE ROZPÚTALA VÁŠNE
Opýtali sme sa primátora Matúša Valla

Prečo chcete zaviesť novú 
parkovaciu politiku a čo 
od nej očakávate?

Parkovacia politika, resp. za-
vedenie férového parkovania 

je v Bratislave nevyhnutnosťou. Na tom sa zhodujú do-
pravní odborníci, poslanci zastupiteľstva, starostovia aj 
verejnosť. Bratislava je jedno z posledných veľkých eu-
rópskych miest, ktoré parkovaciu politiku ešte nemá. Zá-
roveň v meste stále rastie počet áut. Ulice nedokážeme 
nafúknuť, ani okamžite rádovo zvýšiť počet parkovacích 
miest. Situácia s dopravou a parkovaním v Bratislave je 
neúnosná. Od 2004 narástol počet osobných áut regis-
trovaných v Bratislave zo 165 000 na 313 000. Viac ako 
33 000 áut denne dochádza do Bratislavy. Až 89 % áut 
parkujúcich cez deň napríklad v lokalite Mlynské Nivy, kde 
ľudia dochádzajú za prácou, patrí Bratislavčanom. Autá 
parkujú doslova všade a mesto trpí dopravnými zápchami.
Túto situáciu je potrebné riešiť a usilujeme sa o to zavede-
ním férového parkovania.

Aký benefit prinesie parkovacia politika hlav-
nému mestu?

Nastavením nových pravidiel chceme dosiahnuť via-
cero vecí:
Férové parkovanie prinesie vďaka zvýhodneným rezi-
dentským kartám lepšie parkovanie pre obyvate-
ľov pred ich domom. Obyvateľov rezidentskej zóny, 
ktorí auto bežne nepoužívajú, majú na ulici odstavené 
nepojazdné vozidlo, vyžívajú svoju garáž ako sklad, 
alebo do mesta dochádzajú na tzv. týždňovky a celý 
týždeň majú auto odparkované na sídlisku, bude spo-
platnená rezidentská karta motivovať, aby neparko-
vali na verejných komunikáciách. Vodičov parkujúcich 
v inej ako vlastnej zóne bude hodinová tarifná sadzba 
motivovať využiť iný spôsob dopravy. Uvoľnia tak čo-
raz ťažšie dostupné parkovanie pre rezidentov.
Férové parkovanie zvýhodňuje Bratislavčanov. 
Okrem výhodnej rezidentskej karty v zóne, kde má 
obyvateľ trvalý pobyt, si každý Bratislavčan a Brati-
slavčanka s trvalým pobytom v Bratislave bude môcť 
za 10 eurový manipulačný poplatok kúpiť bonus 
v podobe 2 hodín bezplatného parkovania denne 
v ktorejkoľvek inej spoplatnenej zóne v meste. Oby-
vatelia rezidentskej zóny, ktorí parkujú v garáži alebo 
na vlastnom pozemku získajú v rámci 10 eurového 
bonusu aj 150 hodín parkovania v zóne ročne pre 
návštevy.
Chceme zároveň odľahčiť dopravu v meste (podľa 
porovnateľných prieskumov až 12 % všetkých jázd 

v meste tvorí hľadanie parkovacieho miesta) a tým 
zlepšiť aj kvalitu života obyvateľov a znížiť emisie.
A v neposlednom rade, financie, ktoré mesto získa 
z parkovacej politiky, pôjdu do rozvoja novej do-
pravnej infraštruktúry vrátane parkovacích domov 
v tých zónach, kde problém s parkovaním pretrvá. 
Na zavedení férového parkovania nebude profitovať 
žiadna súkromná firma. Realizovať ju bude 100 %-ná 
mestská organizácia a kontrolovať dodržiavanie pra-
vidiel parkovania bude zabezpečovať mestská polícia.

Aké sú reakcie občanov?

Aktuálne organizujeme v jednotlivých mestských čas-
tiach verejné diskusie, ktorých cieľom je vysvetliť oby-
vateľom princípy parkovacej politiky, odpovedať im na 
ich otázky a v neposlednom rade prijať ich návrhy či 
podnety ako zlepšenia, ktoré ešte vieme zapracovať. 
Následne zverejnením návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) začne 22. 5. plynúť 10-dňová leho-
ta, počas ktorej môžu obyvateľky a obyvatelia Brati-
slavy zasielať mestu oficiálne pripomienky k návrhu.
Pokiaľ sa chcete spýtať na ďalšie de-
taily parkovacej politiky, napíšte námna 
parkovanie@bratislava.sk 
 HDvorská
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Aplikácia Vrakuňa
v novom prevedení
Mestská časť má svoju aplikáciu Vrakuňa už skoro 
rok. Prostredníctvom nej sa užívatelia dostanú k naj-
novším informáciám rýchlo a ľahko pomocou notifiká-
cii. Od začiatku mája prešla aplikácia aktualizáciou. 
Užívatelia majú odteraz možnosť v aplikácii sledovať 
aj aktuálne počasie, meniny a testujeme aj susedský 
bazár. Postupne bude mestská časť aplikáciu stále 
vylepšovať. Aplikácia je pre všetkých obyvateľov za-
darmo.
Ak ešte aplikáciu Vrakuňa nemáte, tak si ju jednoducho 
stiahnete do svojich mobilných telefónov. Je zadarmo 
a je dostupná pre operačné systémy iOS a Android. 
Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a pre-
hľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 
Formou bleskových správ budete rýchlo a jednoducho 
informovaní notifikáciami o novinkách, oznamoch, or-
ganizovaných športových či spoločenských akciách. Ak 
chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jed-
nom mieste stále po ruke, aplikácia Vrakuňa je tu pre 
vás. HDvorská

Malodunajská cyklotrasa sa momentál-
ne buduje. „Cyklochodník bude spĺňať 
všetky štandardy, aby to nebol, dedinský’ 

chodník spájajúci dve obce. Snažíme sa 
naozaj pristupovať veľmi zodpovedne, 
aby sme neohrozili ani faunu, ani flóru 

a zachovali ráz územia. Všetko, čo sa čis-
tilo, boli hlavne náletové dreviny, ktoré, 
keď sa v lete rozrástli, tak nebolo úplne 
bezpečné tadiaľ vôbec ísť,“ vysvetlil sta-
rosta Vrakune Martin Kuruc.

1) Úsek od ukončenia Ihličnatej ul. – most 
cez Malý Dunaj:
- cyklotrasa bude situovaná na pravostran-
nej brehovej časti Malého Dunaja. V súčas-
nosti je to obslužná komunikácia správcu 
a prevádzkovateľa vodného toku Malého 
Dunaja SVP, š. p.
- celková dĺžka úseku je 891,50 m, šírka 
3,0 m
- niveletu cyklotrasy bude tvoriť asfaltobe-
tónová vrstva hr. 80 mm, pod ňou bude 
vrstva zhutneného kameniva hr. 300 mm

2) Úsek most cez Malý Dunaj – letisko
-  cyklotrasa bude situovaná po ľavej strane 
Malého Dunaja k letisku. Úsek sa nachá-
dza na existujúcej nespevnenej poľnej 
ceste (povrch je neudržiavaný, kamenis-
to-hlinitý)

- celková dĺžka úseku je 208,40 m, šírka 
3,0 m
-  niveletu cyklotrasy bude tvoriť asfaltobe-
tónová vrstva hr. 80 mm, pod ňou bude 
vrstva zhutneného kameniva hr. 300 mm

Cyklotrasa a oddychová zóna s mólom sú 
súčasťou schváleného projektu DANUBE 
BIKE & BOAT, na ktorý Vrakuňa získala pe-
niaze z programu cezhraničnej spolupráce 
medzi Slovenskou a Maďarskou republi-
kou INTERREG V-A SK HU. HDvorská

Vo Vrakuni na bicykli
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Aktuálne
Podnety z internetu

Verejný neporiadok na Toryskej
Lenka napísala: Za zastávkou Toryská na trávnatej plo-
che v smere do mesta a aj v priamom okolí zastávky je 
veľký neporiadok, odpadky porozhadzované po celej tráv-
natej ploche a pri zastávke kopy špakov. Možno by sa tam 
hodil aj popolník?
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Martina 
Kuruca:
Dobrý deň, za poriadok a neporiadok na zástavkách zod-
povedá Dopravný podnik. Podnet sme im zaslali na vyjad-
renie. Vyjadrenie: DPB, a. s., sa pravidelne stará o čistotu 
na zastávkach MHD. Uvedený neporiadok sa však podľa 
podnetu nenachádza na zastávke ale na priľahlých plo-
chách, ktorých čistotu má na starosti správca komuni-
kácie. Vzhľadom na platný zákon o ochrane nefajčiarov 
DPB, a.s. neplánuje na zastávkach osádzať popolníky. Čo 
sa týka konkrétnej ulice Toryská – je v správe Magistrátu 
Hlavného mesta SR, ktorý sme požiadali, aby požadovaný 
pozemok riadne čistil. S pozdravom Martin Kuruc

Obedy pre seniorov domov
Michaela napísala: Dobrý deň, prosím vás, moja stará 
mama je po operácii bedrového kĺbu a tým pádom je 
obmedzovaná v pohybe. Chcem sa spýtať, či je možné 
zaslať žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu? 
Kde to treba riešiť, či treba u obvodnej doktorky alebo 
na miestnom úrade? Ako treba postupovať? A či je aj 
možnosť, že by jej obedy nosili až domov. Veľmi pekne 
ďakujem za odpoveď.
Odpovedá vedúca odboru sociálnych služieb MČ Brati-
slava-Vrakuňa Mgr. Miroslava Galajdová :
Dobrý deň, žiadosť o posúdenie odkázanosti je možné 
podať v mieste trvalého bydliska Vašej starej matky. Ak 
má Vaša stará matka trvalý pobyt v mestskej časti Bra-
tislava – Vrakuňa, tak na našej web stránke, v časti „Tla-
čivá…“ je zverejnená „Žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu“ a zároveň aj tlačivo „Lekársky nález 
na posúdenie…“. Obe tlačivá si môžete vytlačiť, vyplniť, 
tlačivo („Lekársky nález na posúdenie…“ musí vyplniť 
obvodný lekár Vašej matky) a potom priniesť k nám na 

miestny úrad, referát sociálnych služieb. Je potrebné 
priložiť k žiadosti aj aktuálne Rozhodnutie o poberaní 
dôchodku zo Sociálnej poisťovne, príp. môžete priložiť aj 
lekárske správy o zdravotnom stave Vašej starej matky, 
ktoré máte doma. Na základe tejto žiadosti bude našim 
posudkovým lekárom vypracovaný lekársky posudok 
a mestskou časťou vydané „Rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu“. Následne môže byť Vašej starej mat-
ke poskytovaná opatrovateľská služba, v rámci ktorej je 
zabezpečovaný dovoz obedov.

Kosenie vo Vrakuni
Marek napísal: Chcem sa opýtať, ako je to s kosením vo 
Vrakuni. Trávu mám už skoro na balkóne, tak ako to je?
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Martina 
Kuruca:
Dobrý deň, uvedomujem si, že občanov nezaujíma vlast-
níctvo pozemkov v okolí ich bytov a chcú mať prosto čisto 
a pokosené. Mestská časť sa ale nemôže starať o po-
zemky, ktoré nie sú v jej správe. Pravidelne komunikuje 
s m agistrátom hlavného mesta, ktorý prisľúbil v čo naj-
kratšom čase riešenie. Naďalej ho žiadame o systémové 
riešenie, aby boli všetci občania spokojní. Uvedomujeme 
si, že nastáva nespravodlivosť na miestach, ktoré nie sú 
v našej správe ale mestská časť nemôže vynakladať fi-
nančné prostriedky na starostlivosť o pozemky, ktoré jej 
nepatria. 

Oprava Podpriehradna 
Rasťo napísal: Starosta prečo sa neopravuje  Podprie-
hradná ulica? Iba ste ju zalátali a vyzerá ako tankodrom. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa Martina 
Kuruca: 
Dobrý deň, Podpriehradná ulica nie je vo vlastníctve 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Patrí štátu Slovenská 
republika a je v správe Okresného úradu, ktorý sme po-
žiadali o nápravu dňa 19.3.2019. Okresný úrad odpísal, 
že dňa 4.4.2019 odstúpil našu žiadosť na majetkovo – 
právny odbor.   
 HDvorská

INZERCIA

Realizácia víťazných 
projektov
občianskeho
rozpočtu
Podľa harmonogramu občianskeho roz-
počtu mestská časť začala s realizá-
ciou víťazných projektov, za ktoré ste 
mali možnosť hlasovať ako obyvatelia 
mestskej časti. Samotná realizácia ide 
postupne podľa zamerania každého pro-
jektu.
Ako prvá sa pripravuje Vrakunská jede-
nástka, ktorá je športovo-spoločenskou 
akciou pre širokú verejnosť, kde sa 
môžete zapojiť do kopania futbalových 
jedenástok formou súťaže. Do tejto jed-
nodňovej akcie, ktorá sa bude konať 
18. 6. 2019 na futbalovom štadióne ŠK 
Vrakuňa, sa bude môcť prihlásiť ktokoľ-
vek bez ohľadu na vek a pohlavie.
Ďalším podporeným projektom je projekt 
Vráťme deti na ihriská (malí hokejbalisti). 
V rámci tejto aktivity sa budú organizo-
vať hokejbalové tréningy pre deti. Cieľom 
tréningov je viesť deti k záujmu o šport, 
dobrej fyzickej aj duševnej kondícii.
Dňa 22. 6. 2019 organizuje mestská 
časť Jánsky pivný festival, ktorý sa bude 
niesť v duchu stredovekých osláv založe-
nia Vrakune. Pôjde o celodenný program 
vo Vrakunskom lesíku pre všetky vekové 
kategórie. Uvidíte stredoveké hry, ukážky 
tanca, stredovekej kuchyne, súboje rytie-
rov, stredoveké tábory, rytiersky turnaj 
a stredovekú bitku.
Všetky ďalšie projekty sa budú postupne 
realizovať v letných mesiacoch.

MÚ Vrakuňa
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VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠÍCH
ČITATEĽOV ZA ROK 2018ČITATEĽOV ZA ROK 2018

Miestna knižnica Vrakuňa má už niekoľkoročnú tradíciu niekto-
rých svojich aktivít. Začiatkom apríla sme aj tento rok vyhodno-
tili najaktívnejších čitateľov za rok 2018.

Na spoločné stretnutie prišla nielen ocenená mládež, ale mali 
sme pozvaných aj dospelých čitateľov, u ktorých si vážime ich 
záujem o knižnicu a dianie v nej. Svojím postojom ku knižnici 
v nás umocňujú pocit, že naša práca má pozitívne odozvy a že 
kultúra vo Vrakuni má svoje stále miesto.
Miestna knižnica Vrakuňa bola otvorená po poslednom sťaho-
vaní koncom marca 2018 v nových priestoroch na Toplianskej 
ulici, čo ocenili viacerí čitatelia. Len za obdobie od januára 
do marca 2019 sa do knižnice prihlásilo 78 nových čitateľov 
(v roku 2017 to bolo len 35, v roku 2018 sa knižnica v tom 
období sťahovala do nových priestorov), vypožičalo sa 7 471 ti-
tulov a prišli sem čitatelia 2 886krát.
Za minulý rok sme nakúpili periodiká a knihy v hodnote 2 654 
eur. A tie čítali aj títo naši mladší čitatelia, ktorí v priebehu roka 
súťažili o titul Najaktívnejší detský čitateľ.

Diplomy a vecné dary odovzdávala poslankyňa mestskej časti 
Ing. Soňa Svoreňová, ktorá svojím milým príhovorom mládež po-
vzbudila k láske ku knihám.
O kultúrny program sa nám postarali žiaci ZŠ Rajčianska pod 
vedením Mgr. R. Molnárovej, za čo sme im veľmi vďační.
Chceme sa poďakovať Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za veľ-
mi ústretový prístup ku kultúre vo Vrakuni. Veríme, že aj tento 
rok sa nájdu finančné prostriedky nielen na nákup kníh, ale aj 
na revitalizáciu hlavne detského kútika. Tento rok bude knižnica 
oslavovať svoje 25. výročie založenia. A. Stanová

Vyhodnotené deti v roku 2019 (za rok 2018):

Čitatelia do 10 rokov Počet prečítaných kníh Umiestnenie

Adamová Simonka 59 1.

Praženica Jonáš 36 2.

Krchlíková Kristínka 32 3.

Čitatelia nad 10 rokov Počet prečítaných kníh Umiestnenie

Yatsyshyna Anna 99 1.

Jakešová Nicole 43 2.

Hajóssyová Adela 35 3.
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Kultúra vo Vrakuni

Pumptrack Night Session
V sobotu 4. 5. 2019 sa od 18.00 h konalo vo Vrakunskom lesíku tak trocha 
netradičné športové cyklistické podujatie s názvom Pumptrack Night Ses-
sion. Podujatie pre širokú športovú verejnosť sa podarilo usporiadať dvom 
občianskym združeniam – a Karpatské horské a o. z.Pedál.
Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre bezpečné bicyklovanie sa od 
najmladších účastníkov až po dospelých cyklistov a umožniť im vyskúšať 
si jazdu na bicykli trocha netradične. Organizátori totiž pumptrack v lesí-
ku pred zotmením vysvietili halogénovými reflektormi a po zotmení si tak 
cyklisti mohli vyskúšať svoje skills na vysvietenej pumptrackovej dráhe. Na-
priek premenlivému počasiu, ktoré vládlo počas celého sobotňajšieho dňa, 
sa na akcii zúčastnilo približne 30 nadšencov tejto cyklistickej disciplíny. 
Najmladší cyklisti na odrážadlách mali len asi tri roky. Počas celého večera 
sa konala dobrovoľná zbierka na údržbu pumptrackovej dráhy. Organizátori 
by sa chceli aj touto cestou poďakovať za dobrovoľné príspevky, ktoré po-
slúžia na čistenie a údržbu dráhy tak, aby bola bezpečná na jazdenie.
Všetci zúčastnení, či už rodičia, cyklisti alebo okoloidúci diváci a fanúšiko-
via boli podľa ohlasov s úvodnou akciou spokojní, organiztori preto plánujú 
ďalšie, či už podobné alebo o niečo väčšmi súťaživejšie podujatia, takže už 
čoskoro sa na pumptrackovej dráhe vo Vrakunskom lesíku bude niečo diať.

Elban (o. z. Karpatské horské)

Prihlásenie do Miss Slovensko zmenilo 
život 24-ročnej rodáčke z Vrakune Fre-
derike Kurtulíkovej.
Frederika kedysi tancovala v profesio-
nálnej skupine a od 17 rokov sa aktívne 
venuje modelingu. Plynulo hovorí anglič-
tinou, ale dohovorila by sa aj po španiel-
sky či francúzsky. V aktuálnom ročníku 
súťaže krásy bojovala o korunku krásy 
s číslom 4 a zaslúžene obhájila titul Miss 
Slovensko 2019.
Od súťaže ubehol už nejaký čas, ako sa 
doteraz zmenil Váš život?
Zažívam veľa nového, je to veľmi zaujíma-
vé obdobie. Stalo sa mi už asi dva krát, že 
sa ma niekto spýtal, či to ja som tá nová 
misska. V dobrom ma to prekvapilo a po-
tešilo. Po výhre je povinností veľmi veľa 
z každej strany a už len ja sama mám na 
seba vysoké nároky. Titul Miss Slovensko 
so sebou prináša veľa pracovných povin-
ností ako fotenia, rozhovory, plánovanie 
ďaľších aktivít a postupná príprava na 
svetovú súťaž. Je to rok, ktorý ubehne 
rýchlo a ja sa ho už od začiatku snažím 
využiť naplno. Cítim teda zodpovednosť 
a chcem nás kvalitne reprezentovať aj 
vo svete, takže na sebe každý jeden deň 
pracujem. Obdobie je to náročné ale zá-
roveň veľmi krásne.
Reprezentujete Vrakuňu v pozitívnom 
svetle, ste rodená Vrakunčanka? Aký 
máte vzťah k tejto mestskej časti? 
Máte nejaké obľúbené miesta?

Áno, som rodená Vrakunčanka, prežila 
som vo Vrakuni podstatnú časť svojho ži-
vota. Mám na túto mestkú časť teda veľa 
spomienok, rodičia aj starí rodičia tu žijú 
doteraz a vždy to bude miesto kam sa bu-
dem rada vracať. Za posledné roky som 
si všimla aj veľa pozitívnych zmien, čo ma 
nesmierne teší. Vrakuňa sa buduje a pri-
spôsobuje požiadavkám obyvateľov.
S rodinou sme odmalička chodili do nášho 
vrakunského lesíka na bicykloch, nedáv-
no som tam po dlhom čase opäť s nimi 
bola a bolo to veľmi milé spomínanie. 

V tejto časti je aj napojenie na hrádzu a už 
sa teším ako ho v lete opäť začneme vyu-
žívať. Rada navštívim aj novovybudované 
kaviarne a obchody, myslím si, že Vrakuňa 
má dobrú vybavenosť a v blízkom okolí 
nám poskytuje všetko potrebné.
Máte určite veľa fanúšikov ako však 
zvládate kritiku?
Kritika nás má posúvať vpred. Samozrej-
me je rozdiel medzi konštruktívnou kriti-
kou a veľmi neprajnými názormi, ktoré 
nám majú ublížiť. Po rokoch práce v mo-
dellingu som si vybudovala zdravé seba-
vedomie, poznám svoje prednosti aj svo-
je nedostatky, myslím si teda, že situáciu 
viem dobre zhodnotiť. Preto konštruktív-
nu kritiku vítam a neprajnosť ignorujem.
Aké sú Vaše ďalšie ciele?
Najbližším cieľom je využiť príležitosť, 
ktorá mi bola daná tento rok, zapracovať 
na sebe najlepšie ako viem a úspešne 
zvládnuť svetovú súťaž, ktorá sa uskutoč-
ní v novembri v Thajsku.
Podieľať sa na charite a viesť projekt, kto-
rý bude mať budúcnosť a pomáhať. Rada 
by som navštívila Kambodžu a vzdeláva-
la deti v sirotinci. Tento rok sa mi to asi 
nepodarí, no verím, že v blízkej budúc-
nosti určite. A čo sa týka práce, pokra-
čovať v modellingu a raz sa dopracovať 
k tvorbe filmov, ktoré budú v sebe niesť 
hlbokú myšlienku, motivovať ľudí a viesť 
k lepšiemu.

HDvorská

Miss Slovensko 2019: Korunku kráľovnej krásy 
získala Frederika Kurtulíková z Vrakune

Zdroj: Internet
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Senior svet

JABLKOVO-TVAROHOVÁ
ŽEMĽOVKA
Potrebujeme:
200 ml mlieka
50 g masla
3 vajcia
250 g tvarohu
3 jablká
1 vanilkový cukor
50 g práškového 
cukru (podľa chu-
ti aj viac)
1 škoricový cukor
1 vianočku alebo 
6 rožkov (žemlí)
Príprava:
Vianočku pokrájame na plátky, ktoré namáčame 
v mlieku, kde sme už rozhabarkovali vaječné žĺtky 
s práškovým cukrom a rozpusteným maslom.
Tvaroh vymiešame s vanilkovým cukrom; nastrú-
hané jablká ochutíme škoricovým cukrom a za-
čneme vrstviť:
Na spodok pekáča dáme husto vedľa seba plátky 
vianočky, na ne vrstvu jabĺk, vrstvu tvarohu. A zno-
vu plátky vianočky + jablká + tvaroh. Vrstvenie za-
končíme plátkami vianočky.
Dáme piecť do rúry, predhriatej na 170°C 35-40 
minút. Potom natrieme povrch tuhým snehom, 
ušľahaným z bielkov a práškovým cukrom, vidlič-
kou pekne uhladíme povrch, aby žemľovka vyzera-
la lákavo a pečieme ešte 10 min.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

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 zodpo-
vednosti
- 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
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, spo-
ľahlivosť, zodpovednosť, samostat-
nosť, príjemné vystupovanie.

Kontakt
Kontaktná osoba:
Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti Brati-
slava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Tel.: 02/40 20 48 87
Mail:

iveta.pochlopenova@vrakuna.sk 
MÚVrakuňa

Kúpeľný pobyt v Červenom Kláštore
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa organizuje každý rok kúpeľné poby-
ty pre seniorov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Bratislava. V dňoch 
13. 5.–16. 5. 2019 si naši seniori oddýchli v Červenom Kláštore-Smerdžon-
ke na kratšom kúpeľnom pobyte. V pobyte bola zahrnutá strava – plná pen-
zia, ubytovanie v 2-lôžkových alebo 3-lôžkových izbách v liečebnom Dome 
zdravia, osem procedúr s možnosťou dokúpenia si ďalších podľa vlastného 
výberu alebo procedúry odporúčané lekárom na základe vstupnej prehliad-
ky. Dopravu autobusom uhradila MČ Bratislava-Vrakuňa vo výške 46,00 € 
na osobu ako príspevok na kúpeľný pobyt pre seniorov. Pobyt si užilo 52 
seniorov. Kvôli studenému nemájovému počasiu si museli odoprieť splavo-
vanie Dunajca. Absolvovali však návštevu Múzea Červený kláštor, dopriali 
si prechádzky po turistických chodníkoch. Pobyt bol aj s prekvapením a to 
návštevou pána starostu Kuruca, s ktorým prežili príjemné večerné posede-
nie so sprievodom harmoniky. Poniektorí si aj zatancovali. Pobytom senio-
rov sprevádzala aj pani zástupkyňa starostu Schwartzová.
Naši seniori vyjadrili veľkú spokojnosť a tešia sa na ďalšie plánované akcie.
 MÚVrakuňa

Letný zájazd k moru
pre seniorov
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa organizuje každoroč-
ne letný zájazd k moru pre seniorov s trvalým pobytom 
v MČ Bratislava-Vrakuňa. Tento rok to bude 6-dňový 
pobyt v Lignano Sabbiadoro v Taliansku, a to v dňoch 
16. 9.–23. 9. 2019 (5 nocí). Cena pobytu je 285,– € na 
osobu, z toho mestská časť prispieva sumou 50,– € 

na osobu (cena pre klienta je 235,– €). V cene je zahr-
nutá doprava, ubytovanie, polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov a večere – výber z 3 menu), plážové 
ležadlo, slnečník.
Prihlášky na tento pobyt budú k dispozícii v termíne 
22. 5.–14. 6. 2019 na Referáte sociálnych služieb 
a nájomných bytov Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 
130 – prízemie.
Počet záujemcov je obmedzený, budú uprednostnení 
tí záujemcovia, ktorí sa v minulosti ešte na pobyte 
nezúčastnili. Bližšie informácie vám osobne poskytne 
vedúca referátu sociálnych služieb Mgr. Iveta Pochlo-
peňová alebo na tel. č. 0910 996 337. MÚVrakuňa
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Hokejbal vo Vrakuni si zopakuje minulo-
ročnú účasť v semifinále. V už odohratom 
štvrťfinále si zahrali obe naše mužstvá, 
žiaľ HBK Board Vrakuňa nestačil na naj-
lepšie mužstvo zo základnej časti Ziegel-
feld a podľahol mu 2:0 na zápasy. HBK 
Ramiland Vrakuňa zatiaľ kopíruje minulo 
sezónne účinkovanie HBK Vrakune, keď 
do play off šlo zo šiestej priečky a teda 
vyzvalo tretie najúspešnejšie mužstvo 
základnej časti – AHK Pekníková. Na-
šim chlapcom sa podarilo zdolať súpera 
z Dúbravky v pomere 2:1 na zápasy. „Je 
úžasné si opäť zahrať medzi štyrmi naj-
lepšími tímami Bratislavskej ligy. Je to 

regionálna liga s veľkou kvalitou, ktorá 
je z roka na rok náročnejšia a vyrovna-
nejšia. Táto sezóna je však naša prvá na-
ozaj domáca, máme svoje ihrisko vo Vra-
kuni, ľudia nám začínajú fandiť, vytvorili 
nám absolútne elektrizujúcu atmosféru 
v sobotu v domácom zápase s Pekníko-
vou, ale aj v nedeľu si mnohí našli cestu 
do Dúbravky a prišli nás podporiť. My 
sme siahli na dno síl aj vďaka nim. Veľmi 

sa teším, aká úžasná komunita sa nám 
tu tvorí a akých skvelých ľudí máme oko-
lo seba!“ – neskrýval nadšenie z postupu 
kapitán mužstva Andy Ravasz.
Pokračuje sa aj v tréningoch detí, kde sa 
udiali nútené zmeny. „Vzhľadom na veľký 
záujem zo strany detí, sme museli trénin-
gy rozdeliť do dvoch dní, aby sme s deťmi 
mohli lepšie pracovať a na tréningoch 
sa netlačili. Tréning detí do 8 rokov je 
každú stredu od 17.00 a tréning starších 
detí je každý štvrtok v rovnakom čase. 
Dospelých pozývame tiež, aby sa pripo-
jili na amatérske partičky 15+, ktoré sa 
konajú vždy v utorok od 17.00 h a sú v nej 
vítaní všetci občania. Takže ak máte čas 
a chuť, neváhajte sa pripojiť, a hlavne 
nezabudnite nás prísť podporiť v sobotu 
25. 5. 2019 o 11.00 na ihrisko na Hni-
leckú, kde v semifinále vyzveme práve 
premožiteľa nášho druhého vrakunského 
tímu, víťaza základnej časti mužstvo Zie-
gelfeld,“ dodal na záver náš kapitán a tré-
ner v jednej osobe. HBK Vrakuňa

1. Semifinále Ziegelfeld – HBK Ramiland Vrakuňa 18. 5. 2019 o 9.00 h Plzenská

2. Semifinále HBK Ramiland Vrakuňa – Ziegelfeld 25. 5. 2019 o 11.00 h Hnilecká

3. Semifinále Ziegelfeld – HBK Ramiland Vrakuňa 26. 5. 2019 o 9.00 h Plzenská

Vrakuňa v semifinále!!!Vrakuňa v semifinále!!!Vrakuňa v semifinále!!!

Na sviatok práce 1. 5. 2019 
nastúpila ŠK VRAKUŇA BRATI-
SLAVA proti mužstvu TJ Slovan 
Viničné.

Na začiatku pri predstavova-
ní mužstiev sa dostalo veľ-
kým ováciám našim mladým 
talentom z kategórie U9, kto-
rí robili sprievod obom muž-

stvám. Bolo to veľmi pekné spríjemnenie 
otvorenia zápasu a pevne veríme, že ne-
ostane len ojedinelé.
Od úvodného hvizdu sa hral zaujímavý fut-
bal so šancami na oboch stranách. V 3. 
minúte po rohu hosťujúceho mužstva roz-
hodca odpískal ruku v našej šestnástke 
a kopala sa penalta. Súper sa z penalty ujal 
vedenia 0:1. Domáce mužstvo rýchly gól 
nevykoľajil a v 15. min. po skrumáži pred 
bránkou hostí zblízka dorazil loptu do siete 
O. Bobek. O 5 min neskôr sme už vyhrávali 
zásluhou J. Moravčíka, ktorý sa najlepšie 
zorientoval, predskočil súperovho obrancu 
a presnou hlavičkou upravil skóre na prie-
bežných 2:1. Do polčasu sa menilo skóre 
ešte raz, keď sme inkasovali zo situácie 
„zaváňajúcej“ ofsajdom.
Po polčase vybehlo domáce mužstvo s jas-
ným cieľom vyhrať. V 61. minúte sme na 
rýchlo rozohrali aut a hráč T. Matúška po 

obídení brankára zavesil na 3. 2. V ďalšom 
priebehu sme mali šance na navýšenie gó-
lov, ale ani jedna z príležitostí sa „nezmesti-
la“ medzi tri tyče. Na konci zápasu, po oje-
dinelom tlaku súpera, sa blysol výborným 
zákrokom brankár M. Krejčí, a tak sme si 
zaslúženie pripísali do tabuľky 3 body.

V sobotu 4. 5. 2019 nastúpila ŠK VRAKU-
ŇA BRATISLAVA proti mužstvu TJ Veľké Le-
váre. Od prvej minúty bola vidieť kompakt-
nosť domáceho mužstva, ktoré hralo veľmi 
umne, a dostávalo sa do príležitostí. Náš 
tím si pripravil dve čisté príležitosti, no ani 
z jednej z nich gól nepadol. Polčas sa skon-
čil výsledkom 0:0.
V druhom polčase sme vyvinuli ešte väč-
ší tlak na obranu súpera, ktorá už nebola 

taká kompaktná, a bolo vidieť, 
že súperovi dochádzajú sily. Po 
umne zahranom priamom kope 

na krátko, keď sme vyšachovali obranu sú-
pera, dorážal do prázdnej brány V. Rédler. 
Stav zápasu 1:0. Hra domáceho mužstva 
sa nezmenila a súper bol neustále pod tla-
kom. K navýšeniu skóre prišlo až na konci 
zápasu v 89 minúte, keď náš hráč P. Réd-
ler prešprintoval obranu súpera a prihral 
nášmu stredopoliarovi M. Živickému na gól. 
Stav zápasu 2:0. Počas celého stretnutia 
sme hráčov hosťujúceho mužstva k ničomu 
nepustili a podali sme náš zatiaľ najlepší 
výkon v tejto sezóne. Aj preto sme zatiaľ 
v domácom prostredí v jarnej časti ešte ne-
okúsili trpkosť prehry.

Príďte povzbudiť naše mužstvo mužov pri 
ich domácom zápase: 2. 6. 2019 privítame 
mužstvo z Limbachu. ŠK Vrakuňa

Muži bojujú ďalej
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Matematika v cukrárni
Každý občas zájde do cukrárne na koláč či dobrú kávu. Mať však možnosť prezrieť si 
miesta, kde tie dobroty vznikajú, ba čo viac, upiecť si tam svoj vlastný koláčik, sa asi ne-
prihodí len tak, každý deň. My, žiaci 7.B triedy zo Základnej školy na Žitavskej ulici, sme 
si to vyskúšali. Naša pani učiteľka matematiky Helena Petrášová nám nielenže dovolila 
prísť sa pozrieť do svojej cukrárne hneď vedľa školy, ale dokonca sme si mohli upiecť tri 
rôzne druhy koláčov z jej surovín. „Na matematike sme preberali pomer a priamu úme-
ru, ktoré sa dajú prakticky veľmi dobre ukázať práve na prepočítavaní množstva použi-
tých ingrediencií. Recepty sme si v škole najskôr podrobne prebrali, a potom podľa nich 
piekli,“ hovorí pani učiteľka Helena Petrášová a pokračuje: „Žiaci boli nadšení. Vraj sa 
pri tom cítili ako dospelí. Presvedčili sa, že matematika nie je len teoretická veda, ale že 
ju budú potrebovať všade, aj pri takej činnosti, akou je pečenie.” Samozrejme, že nám 

pani učiteľka aj s našou 
pani učiteľkou triednou 
Alenou Králikovou celý čas 
pomáhali a radili. Koláče 
sme si potom mohli zobrať 
domov a ochutnali sme aj 
belgickú čokoládu, ktorú 
pani učiteľka používa do 
dezertov. Bolo to výborné. 
Pani učiteľke za všetko ďa-
kujeme a tešíme sa, čo pre 
nás prichystá nabudúce.

Karolína Jacková, VII.B 
ZŠ Žitavská 1, 

Bratislava-Vrakuňa

Aprílové dni
v Mixklube
S príchodom aprílových dní sme vyrazi-
li do terénu za deťmi. Spoločný čas na 
čerstvom vzduchu sme trávili hraním 
futbalu, skákaním cez gumu, ale aj roz-
hovormi o bežných témach ako sú škola, 
kamaráti a iné. S blížiacimi sa veľkonoč-
nými sviatkami sa v našich priestoroch 
pripravovala výzdoba. Vyrábali sa narci-
sy, veľkonočné zajace, okná sme si oživi-
li farebnými kraslicami. Okrem toho bol 
tento mesiac výnimočný aj tým, že sa 8. 
apríla slávi Medzinárodný deň Rómov. 
Preto sme pre komunitu detí a mladých 
ľudí, ktorí navštevujú Mixklub, pripravili 
prevenčné aktivity na tému rómska kul-
túra. Rozprávali sme sa spolu o zvykoch, 
tradíciách a špecifikách kultúry týkajú-
cich sa hlavne svadieb, pohrebov, jedla 
a hudby. Počas toho sme sa opäť väčš-
mi spoznali. Zistili sme, že medzi našou 
a rómskou kultúrou sú rozdiely, ale tiež aj 
to, že máme toho veľa spoločného. Veď 
predsa každý z nás túži po láske, prijatí 
a rešpekte. Je len na každom z nás, ako 

ZŠ Žitavská 1 je
ZLATÁ ŠKOLA 2019!
V nedeľu 5. mája 2019 získala naša ško-
la – Základná škola Žitavská 1- titul ZLATÁ 
ŠKOLA a odmenu tisíc eur v celoslovenskej 
ankete o najobľúbenejšieho učiteľa -učiteľku 
na Slovensku – cenu Zlatý Amos. Cenu nám 
odovzdal na slávnostnom finále v dome kul-
túry v Pezinku poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky p. Mgr. Branislav Gröhling. 
Ocenenie si veľmi vážime, veď z celého Slo-
venska sme mali najviac nominovaných uči-
teľov. Vďaka patrí nielen nominovaným učite-
ľom p. Alenke Králikovej, p. Svetlane Biskupič 
Čikelovej, p. Mirkovi Krajňákovi, p. Kataríne 
Krajčovičovej, p. Zuzane Chmolovej, p. Iva-
novi Marčekovi, ale všetkým učiteľom a pani 
vychovávateľkám našej školy za vytváranie 
výbornej atmosféry v triedach – učia žiakov 
srdcom a s láskou. Nesmieme zabudnúť po-
ďakovať sa aj našim skvelým žiakom, ktorí 
o nominovaných učiteľoch písali nádherné 
básničky a príbehy. VĎAKA patrí všetkým. 
ĎAKUJEME, hlavnému organizátorovi ankety 
Zlatý Amos – OZ ADEVYK a hlavnému part-
nerovi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.
Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová,
zástupkyňa riaditeľky školy
Základná škola Žitavská 1
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Tretiaci v Starom Meste
Žiaci 3.B navštívili výstavu v Bibiane s názvom O Bauhause a malých dizajnéroch. Vý-
stava reaguje na výročie založenia školy Bauhaus v roku 1919. Výstava žiakov prenies-
la do obdobia 20-tych rokov 20. storočia. Naučila ich orientovať sa v priestore a v čase 
a zároveň im umožnila dotknúť sa objektov 
z daného obdobia. Celou výstavou nás sprevá-
dzal kamarát Jozef, ktorý nám hravou formou 
priblížil jednotlivé prvky. Naučili sme sa, čo je 
to funkcionalizmus, že existuje nábytok z kovo-
vých trubiek, ako možno využiť v domácnosti 
farby a mnoho iných zaujímavých vecí.
Výstavu sme spojili aj s návštevou Starého Mes-
ta. Taktiež sme si pripomenuli, že je to práve 100 
rokov, odkedy naše krásne mesto hrdo nesie 
práve tento názov. Na výtvarnej výchove sme sa 
potom pokúsili nakresliť pamiatky nášho mesta.

M. Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3

sa budeme pozerať na spoločné rozdiely 
a podobnosti.
PS: Všetkým čitateľom prajeme krásne 
májové dni plné lásky, pohody a každo-
denných radostí.

Mgr. Lukáš Štellár
Detský fond Slovenskej republiky

ZŠ Žitavská 1 v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa organizuje 
prázdninový tábor detí

od 01. 07.–04. 07. 2019
Našim deťom chceme spríjemniť prvé dni prázdnin zaujímavým programom v čase 

od 07:00 do 16:00
Cena, ktorá zahŕňa materiál, 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

 Základná škola, Železničná 14, MČ Vrakuňa a Fun skippers o.z.

Vás srdečne pozývajú na 1.ročník súťaže pre začiatočníkov v skákaní cez švihadlo
Dátum : 31. 5. 2019

Miesto : Základná škola, Železničná 14, 82107 Bratislava

Názov súťaže : Fun skippers cup 2019
Termín súťaže : 31. 5. 2019

Miesto súťaže : veľká telocvičňa základnej školy Železničná 14, Bratislava
Organizátor: Základná škola, Železničná 14, MČ Vrakuňa a Fun skipper-dancing o.z.

Prezentácia : 31. 5. 2019 o 8.30
Otvorenie súťaže : 31. 5. 2019 o 9.00 hod

Ukončenie súťaže : 31. 5. 2019 o 13.00 hod (rýchlostné disciplíny)

Uzávierka prihlášok : 25. 5. 2019
Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať emailom na adresu:

andreaschusnixova@gmail.com
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