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Milí Vrakunčania,
Poznáte to, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, všetci sú zrazu odborníci na 
hokej – samozvaní tréneri, ktorí presne vedia, ako sa najlepšie hrá hokej. 
Takto isto to máme aj s dopravou a parkovacou politikou. Všetci tí, čo vlastnia 
auto sú „odborníci“ – tzv. dopravní mágovia. Avšak, najlepšie, čo môžeme uro-
biť je nechať to na  naozajstných odborníkov.

Dnes by som chcel s Vami rozobrať veľmi aktuálnu tému dopravy v našom 
hlavnom meste. Všetci vieme, že je to obrovský problém. Ostatných 25 ro-
kov, totiž Bratislava neurobila vlastne vôbec nič. Áno máme množstvo plánov, 
dokonca dve jamy, v ktorých malo byť metro. Máme smelé vízie o podpore 
koľajovej dopravy, ale za tie roky sme vybudovali štyri  zastávky. Aspoň, že cez 
Dunaj. Ale štyri !! Nie 400, ani nie 40. Tomu vravím priorita ako remeň.  Každé 
ráno, keď sa zobudíme vieme, že začína boj. Ako vyparkovať, ako sa dostať do 
práce atď. Keď sa večer vrátime, tak je to boj číslo dva. Áut je naozaj príšerne 
veľa a parkovacích miest žalostne málo. 

Máme preto len dve možnosti. Musíme sa pokúsiť presadnúť z áut do vlakov, 
bicyklov, či MHD. Hromadná doprava musí dostať prednosť. Vlak som do Vrakune dostal, električku dostanem tiež. Len vlakové 
koľajnice sme mali a „stačilo“ postaviť zástavku. Ak  chceme dostať električku do Vrakune, musíme postaviť najprv tie koľajnice. 
Ale pracujem na tom. Bude to však trvať dlho. My potrebujeme riešenie hneď. Nie každému vyhovuje vlak, bicykel či MHD. Veľa ľudí 
potrebuje auto pri plnení si svojich pracovných povinností. 

Tu prichádza druhá možnosť. Konečne prestaňme rozprávať o PARKOVACEJ POLITIKE a prijmime ju.  Tu je jedna kľúčová informá-
cia. Túto politiku musí prijať celé mesto. Nie len Vrakuňa, či Ružinov.  Prečo je to nevyhnutné? Lebo len tak dosiahneme želaný 
efekt.  Niektoré mestské časti už experimentálne spustili parkovaciu politiku v obmedzenom rozsahu. Výsledky sa dostavili okam-
žite. Tam, kde parkovacia politika začala platiť, bolo zrazu dosť miesta na parkovanie. Ľudia boli nadšení. Lenže testovaním prešli 
4 ulice. Takže autá z tých štyroch ulíc sa len presunuli inde. Vedeli, že experiment bude trvať mesiac, tak to zvládli. Ľudia, čo však 
nemali to šťastie a susedili s experimentálnymi ulicami trpeli obrovským diskomfortom . Zrazu mali násobne viac áut pred balkón-
mi. Neskončilo to úplne slávne, ale je dobre, že sa niekto podujal to vyskúšať. 

Preto musí reforma parkovania začať v celom meste. V každej mestskej časti  a musí mať rovnaké pravidlá. Ideálne, jednoduché 
a ľahko pochopiteľné. V tomto budem držať pánovi PRIMÁTOROVI palce. Pre mňa je dôležité, aby sme my, obyvatelia Vrakune mali 
u nás výsadné postavenie. Moja logika je jednoduchá. Vrakunčan je ten, kto tu platí dane. Pôvodom pokojne aj z Amsterdamu, ale 
ak tu žije a platí dane, je pre mňa VRAKUNČAN. Ako remeň. Lebo z tých daní, môžeme spoločne zlepšovať našu štvrť. A keďže spo-
lufinancuje náš rozvoj, má právo zaparkovať pohodlne a blízko svojej adresy. Ak platí trvalý pobyt inde a tam smerujú aj jeho dane, 
tak to je iná pesnička. Na toto si dám veľký pozor. Držím Matúšovi Vallovi palce. Funkčná parkovacia politika je veľmi dôležitá.   A my 
sa musíme pohnúť ďalej. Zaradiť pekne jednotku a pohnúť sa. 

 

„Dozadu sa má človek pozerať iba v aute, prostredníctvom spätného zrkadla, ale v živote radšej nie.“ 

                  Karel Gott spevák a český maliar  1939

Príhovor starostu

Váš Martin
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Aktuálne

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

Zápis žiakov do základných škôl na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 12. 
4. 2019 (piatok) od 14.30 h do 18.00 h a 13. 4. 2019 (sobota) od 8.00 h do 
12.00 h. 
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 
školský rok 2019/2020 sa budú prijímať v materských školách od 8. 4. do 11. 
4. 2019 od 8.00 h do 11.00 h, dňa 9. 4. 2019 od 13.00 h do 15.00 h.Len 
v priestoroch MŠ Kaméliová 10 a MŠ Kríková 20.
Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.
Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na
http://www.mskameliova.sk, http://www.mskrikova.sk

                   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

Súťaž na predaj nehnuťelností
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž na predaj nehnuteľností  - pozemkov 
registra „C“ parc. č. 2576/6, 2576/7, 2578, 2579 na Hradskej ulici v Bratislave, 
k. ú. Vrakuňa,  formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky a súťažné podklady 
sú zverejnené na www.vrakuna.sk, na úradnej tabuli a je možné si ich vyzdvihnúť 
v podateľni miestneho úradu na Šíravskej 7 v Bratislave.    
          MÚ Vrakuňa

PONUKA PRÁCE
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

hľadá školníkov do Materskej školy Kríková 20 
a Materskej školy Kaméliová 10.

Termín nástupu: 01. 04. 2019
Miesto výkonu práce: MŠ Kríková, elokované praco-
viská Bodvianska a Šíravská
MŠ Kaméliová, elokované pracovisko Hnilecká 
Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej 
činnosti  
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
l Základné vzdelanie
l  Zručnosť v údržbárskych prácach, šikovnosť, ochota

             MÚ Vrakuňa

INZERCIA

V novom roku sa poslanci prvý raz 
stretli na svojom zasadnutí, ktoré sa 
konalo dňa 19. 2. 2019. Rozpočet na 
rok 2019 sa schválil ešte v decembri 
2018, tak poslanci prerokovávali už 
jeho hlavné stratégie a rozvojové akti-
vity, medzi ktoré patria hlavne údržba 
a obnova komunikácií a chodníkov, 
údržba zelene, čistota a bezpečnosť 
v našej mestskej časti.       

Poslanci ďalej prerokovali vyhodno-
tenie europrojektov začatých v roku 
2018 a odsúhlasili  návrh nových pro-

jektov z eurofondov. Mestská časť 
bude pokračovať v budovaní malodu-
najskej cyklotrasy a bude sa uchádzať 
o financie z eurofondov pri zabezpečo-
vaní vodozádržných opatrení pri základ-
ných školách. V rámci svojho rokovania 
sa poslanci venovali aj témam výstavby 
v mestskej časti, investíciám do škôl 
a školských zariadení.  
Poslanci schválili podmienky obchod-
nej a verejnej súťaže nevyužiteľných 
pozemkov v mestskej časti na Hradskej 
ul. Viď inzerát nižšie.
 MÚ Vrakuňa

Z miestneho zastupiteľstva 

Občiansky rozpočet 2019
Mestská časť vyčlenila 20 000 Eur na 
projekty, o ktorých rozhodujete Vy.
Hlasovanie začína od 8.3. 2019 do 
15.4.2019. Hlasovať môžete elektro-
nicky na www.vrakuna.sk a písomne  
v podateľni Miestneho úradu na Šírav-
skej 7. 
     
   HDvorská 
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Horúca téma
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle Štatútu Hl.m. SR Bratislavy 
zabezpečuje správu  verejnej zelene a udržiava čistotu na svojom úze-
mí, na plochách, ktoré sú zverené Bratislavou do správy mestskej časti, 
alebo ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti.
 Zeleň je zložka životného prostredia tvorená súborom živých a neži-
vých prvkov, ktorá sa vyvinula v prirodzenom prostredí alebo vznikla 
cieľavedomou ľudskou činnosťou usporiadaním podľa zásad záhradnej 
a krajinnej architektúry na pozemkoch alebo ich častiach do plošných 
útvarov alebo ako solitéry. 
Verejná zeleň je verejne prístupná zeleň.
Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý 
vedie k zachovaniu a zlepšeniu ekologických, estetických a spoločen-
ských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí. 
Údržbou verejnej zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná 
na udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje 
funkcie v urbanizovanom prostredí a to najmä:
a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene,
b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie – kosenie trávnikov, 
c) odburiňovanie a údržba drevín, orezávanie, výrub drevín,
d) výsadba novej verejnej zelene.

Ochrana drevín je komplexná činnosť zameraná na udržanie a zlep-
šovanie zdravotného stavu drevín, celkového vonkajšieho vzhľadu 
drevín a na odstránenie následkov ich poškodenia tak, aby dreviny 

mohli plniť svoje funkcie. 

 Pri orezoch drevín mestská časť postupuje v súlade s platnými pred-
pismi a normami. V zmysle § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z. z. 
sa rez živých konárov s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetač-
nom období od 1. 4 do 30. 9. Slovenská technická norma č. 83 7010 
priamo určuje spôsob a čas kedy sa môžu vykonávať orezy stromov. 
Bod č. 3.2.1. „Pri rezaní živých konárov sa uprednostňuje rez v období 
plnej vegetácie, keď je schopnosť tvorby kalusu najväčšia.“ Nehovoriac 
o tom, že v tomto období sa dá najlepšie posúdiť, ktoré konáre je po-
trebné odstrániť tak, aby stromu ostala zachovaná dostatočne veľká 
asimilačná plocha. 
MČ Vrakuňa vykonáva úpravu drevín na základe požiadaviek občanov, 
a to až po dôkladnom posúdení opodstatnenosti týchto žiadostí. 
Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípa-
doch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nemeniteľným riešením v pro-
cese starostlivosti a ochrany drevín.

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a § 48 zákona 
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a to formou rozhodnu-

tia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správ-
nom konaní v znení neskorších predpisov.

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti
(§17 vykonávacej vyhlášky):
- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, 
sídlo alebo miesto
podnikania žiadateľa,
- katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina 
rastie, a kópiu
katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v 
teréne,

- súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávne-
nie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak 
žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom nájomcom),
- špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä druh, počet, zdra-
votný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo 
tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo 
výmeru krovitého porastu,
- odôvodnenie žiadosti.

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na:
- druh a zdravotný stav dreviny,
- funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
- to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného po-
koja (obdobie
vegetačného pokoja je určené od 1. októbra do 31. marca v súlade s 
§ 17 ods. 9
vykonávacej vyhlášky).
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je :
- zlý zdravotný stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú
pravdepodobnosť prežitia,
- nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch,
- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.
Pri údržbe a starostlivosti o verejnú zeleň mestská časť postupuje 
v súlade so Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prí-
rody a krajiny č.543/2002 Z. z., a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 kto-
rou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Ako bolo vyššie uvedené, mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabez-
pečuje správu verejnej zelene a udržiava čistotu a poriadok na ve-
rejných priestranstvách, ktoré jej boli zverené Hlavným mestom SR 
Bratislava, a ktoré má vo vlastníctve.
To znamená, že nie všetky plochy, ktoré sa nachádzajú v katastri 
mestskej časti, sú v správe a vo vlastníctve mestskej časti. Mestská 
časť neustále vyzýva správcov a vlastníkov pozemkov, aby si  svo-
je pozemky udržiavali v súlade s Všeobecným záväzným nariadením 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Starosta Martin Kuruc listom oslovil aj primátora hl. mesta SR Bra-
tislava, aby sa lepšie starali o svoje pozemky a komunikácie.  Lis-
ty nájdete na www.vrakuna.sk - pre občanov - životné prostredie. 
              
                  MÚ Vrakuňa

Pôsobnosti mestskej časti v
oblasti životného prostredia
Pôsobnosti mestskej časti v 
oblasti životného prostredia
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Oznamy

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách
V zmysle § 6 VZN  č.2/2017  MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čis-
toty a poriadku na území mestskej časti budú   veľkokapacitné kontajnery 
na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch :
Kontajnery budú umiestnené 24 hodín na nasledovných uliciach:

Dňa 19.3. utorok
Platanová ul.- Priehradná ul.             
Arménska ul. – Podunajská ul.
Malodunajská ul.9,

Dňa 20.3. streda
Vŕbová
Jedľová
Jedľová ul.2 – roh

Dňa 21.3. štvrtok
Píniová 14
Brezová 5/A            
Hradská ul.122 – Estónska parkovisko                                              

Dňa 25.3. pondelok
Priehradná ul.- Hradská ul.   
Šípová ul.
Železničná ul.5

Dňa 26.3. utorok
Rajčianska ul.8
Toplianska ul.2
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

Dňa 27.3. streda
Toryská ul.22 – Bodvianska ul.
Rajčianska ul.28-32
Toryská ul.21

Dňa 28.3. štvrtok
Hrušovská ul.- Marhuľová ul.                                                              
Stavbárska ul.38 pri trafostanici                                    

Dňa 1.4. pondelok
Čiližská ul.2                    
Čiližská ul.26                                      
Hradská ul.87 – roh Stavbárska ul.

Dňa 2.4. utorok
Kríková ul.7                    
Rajecká ul.2                    
Stavbárska ul.52 pri Talline                         
Dňa 3.4. streda
Anízová ul.                   
Podpriehradná ul.                     
Majerská za koľajnicami – záhrady                                                  

Dňa 4.4. štvrtok 
Rajecká ul.16                    
Bučinová ul.16                   
Poľnohospodárska ul.22                       

Dňa 8.4. pondelok
Slatinská ul.20                    
Žitavská ul.2 z boku pri garážach                                                    
Vážska ul.za Žitavou

Jarná údržba drevín
Vážení občania, 
v začínajúcom jarnom období nám čoraz častejšie zasielate 
žiadosti o orezy a výruby drevín. Dovoľujeme si vás upozorniť, 
že mestská časť zriadila mailovú adresu vyruby@vrakuna.sk, 
kde je možné zasielať vaše podnety na orezy a výruby drevín.

Vaše podnety evidujeme a postupne riešime.  V prípade žia-
dosti o výrub, musíme odborne posúdiť  zdravotný stav dreviny, 
vo väčšine prípadov musíme na tento účel objednať fytopatolo-
gický posudok. Pri posudzovaní podnetu sa tiež rieši vlastnícke 
právo na pozemok, na ktorom drevina rastie, či ide o pozemok 
vo vlastníctve, resp. v správe mestskej časti, alebo o súkromný 
pozemok. Ak je pozemok v našej správe, vypracujeme posu-
dok a ak ten určí oprávnenosť výrubu, tak výrub zrealizujeme. 
V prípade, že nie sme správcom a ani vlastníkom pozemku, 
na ktorom sa predmetný strom či krík nachádza, postúpime 
túto žiadosť vlastníkovi. Pri realizácií orezov a výrubov drevín je 
mestská časť povinná postupovať v zmysle zákona o ochrane 
prírody a krajiny a nie je oprávnená konať na cudzích pozem-
koch. 

MÚ Vrakuňa

Občianske brigády
Vážení občania, 
ďalej by sme Vás chceli vyzvať k dobrovoľným 
jarným brigádam pri príležitosti mesiaca apríl, ktorý 
je zároveň mesiacom lesov a dňa Zeme, by sme 
Vás chceli vyzvať k dobrovoľným brigádam, ktoré sa 
budú konať každú prvú sobotu v mesiaci. 

Vaše podnety očakávame na mailovej adrese 
jan.lalik@vrakuna.sk. 

Aktívnym občanom poskytneme všetko potrebné 
náradie a zabezpečíme odvoz odpadu. 

Pomôžme spoločne našej prírode! 

MÚ Vrakuňa

Jarné upratovanie 2019
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MÚ Vrakuňa

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný 
odpad a elektroodpad.
Kontajner slúži pre  objemný odpad zo spo-
ločných priestorov  obytných  domov a zelený 
odpad. Jarné upratovanie zabezpečuje vysú-
ťažená spoločnosť OLO,a.s.

V prípade potreby je možné pristaviť kontaj-
nery aj na objednávku. Zmena termínov je 
možná, oznamy budú zverejnené vo výves-
ných tabuliach Miestneho úradu, na interne-
te a vo vrakunských  novinách.
Info: Ing. Lalík –VPS – 0911 543 541

Dňa 4.4. utorok
Rebarborová ul.51
Železničná ul. parkovisko pri zberných 
surovinách
Priehradná ul. – Tymianová ul.



Aktuálne

Združenie rodičov pri Materskej 
škole Bodvianska
Bodvianska ulica č. 5083/4
821 07 Bratislava
IČO 51122570

Slovensky zväz telesne postihnutých 
Základná organizácia č.2 
Dudvažska č.12 
821 07 Bratislava 
Bebravská č.4, 82107 Bratislava 
IČO: 308 14 685,
 č. účtu 11463940/0900

Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA
Železničná 14 
821 07 Bratislava
IČO: 42269687
Občianske združenie
www.zszelba.sk

Rodičovské združenie Adamante 
IČO: 31786359
Rajecká 3 82107 Bratislava 

Občania pre seba
Píniová 11
821 07 Bratislava 
IČO: 42358850
www.ops.estranky.sk

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38, 
821 07 Bratislava
IČO: 00679755
www.dfsr.sk

Vrakunská beseda 
Hradská 78 
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO:  31814557
www.vrakunskabeseda.szm.com

Materské centrum - MC Rybka
Bodvianska 4 (Komunitné centrum)
821 07 Bratislava
IČO: 42170303
www.mcrybka.sk

Športový klub Vrakuňa Bratislava 
Poľnohospodárska 2
821 07  Bratislava
IČO : 30813671
č. účtu 1112530457/0200        
www.skvrakuna.sk

Združenie klubov Apollo
Súkennícka 4 82109 Bratislava
IČO 308 450 92
www.klubyapollo.sk

Občianske združenie  OZ Na ľade 
Stavbárska 54, Bratislava, 821 07 
IČO: 42358523

Harmónia – pre deti
IČO: 42413168
82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Stavbárska 6

MKM film
IČO: 42353351
82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Kríková 8696/4

Chlapci hokeja
IČO: 42253292
82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Hlohová 10

PRÁVO PACIENTOV, o.z.
IČO: 42184339
82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Kosodrevinová 41

Občianske združenie Majoránová
IČO: 42184274
82107 Bratislava - Vrakuňa,
Majoránová 57

Športový klub Koryo
IČO: 31812392
82107 Bratislava-Vrakuňa, Čiližská 22

Volejbalový klub TAMI Bratislava
IČO: 30851700
82107 Bratislava - Vrakuňa, Rajčianska 20

ÚSMEV ĽUĎOM
IČO: 30802024
82107 Bratislava-Vrakuňa, Slatinská 16

Trabant klub Bratislava
IČO: 42127238
82107 Bratislava - Vrakuňa , Rajecká 3

Občianske združenie  SUSEDY
Bodvianska 4
821 07 Bratislava – Vrakuňa
IČO : 42270171
Bežný účet v SSP :  5041732075 / 0900

Občianske združenie SPES
Poľnohospodárska ul. č. 3, 821 07 Bratislava
Číslo účtu: SK42 0200 0000 0034 2072 4658 
IČO: 30869315

OZ Hrušov
Hrušovská 20020/52 821 07 Bratislava

Číslo účtu:  SK54 8330 0000 0022 0118 3164
IČO : 50655442
www.ozhrusov.sk

Krajský zväz klubov vojakov v zálohe
Bratislavského kraja
Hradská 79 82107 Bratislava
IČO: 308446220200

Združenie rodičov Základnej školy 
Žitavská 1, 821 07 Bratislava 
Žitavská 1, 82107 Bratislava
IČO: 30856311

Rada rodičov pri ZŠ Rajčianska 3
Rajčianska 3
821 07 Bratislava
IČO: 42263573
Občianske združenie
www.zsraba.edu.sk

OZ Pedál - občianske združenie
Holubyho 5
811 03 Bratislava
IČO: 42269164  
č. účtu : 4018019701/ 7500
http://www.ozpedal.sk/sk/o-nas

Materská škola Kaméliová
Názov: SRRZ-RZ pri MŠ
Forma: Občianske združenie
IČO: 173196170812
Kaméliová 10 Bratislava 821 07
Bratislava II.

Elokované pracovisko Hnilecká 2
SRRZ-RZ pri MŠ
Forma: Občianske združenie
IČO:   173196170906
Hnilecká 2 821 07 Bratislava II.

Združenie rodičov a priateľov 
detí ŠÍRAVKA
Šíravská ul. č. 8275/8
821 07 Bratislava
IČO 42172811

Podporte Vašimi 2% z daní zariadenia, školy, občianske zduženia, ktoré si to podľa Vás zaslúžia. Bliž-
šie informácie o nižšie uvedených zariadeniach sa dočítate na ich webových stránkach, poprípade ak 
nemajú web, priložili sme Vám krátke informácie priamo pod ich názvom a údajmi.

Darujte 2%
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Aktuálne

Jednotnú parkovaciu politiku v Bratislave chce mať nový pri-
mátor Matúš Vallo schválenú v prvom polroku 2019.
Súčasné všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o regulácii parko-
vania z decembra 2016, ktoré zatiaľ platí len na papieri, však 
nechce úplne zmiesť zo stola. Odmieta však pokračovať v návrhu, 
aby si každá mestská časť samostatne tvorila vlastnú reguláciu 
parkovania, chce zaviesť jednotnú celomestskú parkovaciu politi-
ku. M. Vallo očakáva, že spolu s bratislavskými poslancami a sta-
rostami nájdu zhodu na ešte lepšom spôsobe realizácie parkova-
cej politiky v Bratislave. „VZN, ktoré bolo doteraz schválené, je 
výsledkom mnohých kompromisov. Starostovia sa chcú o tom 
ešte rozprávať, hľadáme spôsob, ako to urobiť čo najefektív-
nejšie a najrýchlejšie,“ povedal pre TASR.

Parkovací systém v rámci celej Bratislavy by mala podľa primáto-
ra obhospodarovať jedna firma. „Dáva mi to väčšiu logiku,“ zdô-
vodnil. Jednotný systém by podľa neho bol viac pod kontrolou.
Starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je pripravený rokovať 
o jednotnej parkovacej politike s primátorom tak, aby hlavne ob-
čania boli spokojní.

 ,,Parkovanie vo Vrakuni je problémové rovnako ako v celej Bra-
tislave. Verím, že spoločne pristúpime k takým krokom, ktoré 
pomôžu zlepšiť každodenný život Bratislavčana,“ 
povedal Martin Kuruc.
                     
         HDvorská

Jednotná parkovacia politika v Bratislave 

Mestská spoločnosť OLO začala s odvozom bio odpadu 
z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2019
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne s odvozom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 
záhrad od piatka 1. 3. 2019. Odvoz bio odpadu potrvá do 30. 11. 2019.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o na-
kladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne, od 
marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, 
umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný 
deň bio odpadu.“ Prosíme obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby vyložili vždy deň pred plánovaným odvozom. Bio odpad zo záhrad je 
možné počas celého roka bezplatne odovzdávať aj v zbernom dvore OLO, prípadne v niektorých zberných dvoroch mestských častí.

Do hnedých nádob nepatrí bio odpad z kuchyne a domácností
Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny 
a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie 
exkrementy. Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude našimi zamestnancami vyprázdnená. Bio odpad z hnedých zber-
ných nádob je odvážaný do kompostárne vo Svätom Jure, kde je spracovávaný na kompost.

Väčší záujem majú Bratislavčania o hnedé nádoby ako o kompostéry
OLO pokračuje aj v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy. Doteraz bolo rozdistribuovaných 13 365 hnedých 
zberných nádob a 2 266 kompostérov. Tie rodinné domy, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť naďalej. Rodinné domy môžu 
požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio od-

padu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

Bytové domy môžu požiadať o kompostér
Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové 
domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže 
podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta 
a požiadať o kompostér. Podmienkou je vzťah k pozemku so zeleňou. Náklady 
na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Doteraz bolo bytovým domom rozdistribuovaných 28 kompos-
térov. 
Nálepka, dodávaná s hnedou zbernou nádobou, s informáciou o dni odvozu 
biologicky rozložiteľného odpadu
Z uvedenej nálepky vyplýva, že odvozný deň je v utorok párny týždeň.
                     OLO a.s
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Aktuálne

V roku 2015 boli prijaté Zásady pre vydávanie povolenia na 
vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa. 
Každý žiadateľ o parkovacie miesto si musí každoročne spl-
niť povinnosť a do konca októbra podať žiadosť o predĺženie 
parkovacieho miesta na miestnom úrade. Občania sú informo-
vaní na internete, prostredníctvom stránky www.vrakuna.sk, 
v oznamoch na hlavnej stránke, ale aj v sekcii PRE OBČANOV-
-PARKOVANIE A DOPRAVA. Tí, ktorí dostávajú nové povolenia, 
sú informovaní a upozornení na dodržanie termínu podania 
žiadosti o predĺženie povolenia na vyhradené parkovanie. 
V samotnom povolení sú podmienky, ktoré je povinný každý 
užívateľ vyhradeného parkovania dodržiavať (bod 7. termín 
predlžovania, vyznačený hrubším písmom).
Každý rok sa však rieši, že mnohí občania nestihli termín. Pre-
to nové zastupiteľstvo zriadilo parkovaciu komisiu, ktorá roz-
hoduje o výnimkách a o neskorých žiadostiach individuálne 
a na základe predložených dokladov. Na rok 2019 bolo one-
skorených 98 žiadateľov.
Andrej Ravasz predseda parkovacej komisie: „Vzhľadom na 
to, že vyhradených parkovacích miest je menej, ako je dopyt, 
museli sme nájsť spravodlivé riešenie pre všetkých Vrakun-
čanov. Žiaľ, nedá sa vyhovieť všetkým žiadostiam, keďže to 
kapacita nedovoľuje, preto sme sa rozhodli absolútne a bez 

výnimky dodržiavať zásady na prideľovanie vyhradených par-
kovacích miest. Čelili sme mnohým podnetom, keď ľudia o svo-
je parkovacie miesta prišli v prevažnej väčšine kvôli neskoré-
mu podaniu. Na podanie žiadosti na predĺženie vyhradeného 
parkovania je čas do 31. 10. príslušného roku, pričom dôraz 
kladieme na predložku „do“, čo značí, že žiadosť na nasledu-
júci rok môžete v pokoji podať aj v predstihu. Ľudia, ktorí to 
do tohoto termínu nestihli, išli riadne do poradovníka za tých, 
ktorí si svoju povinnosť splnili a to bez výnimky. Samozrejme, 
k žiadosti je nutné pridať aj všetky nutné prílohy. Preto chce-
me každému poradiť, aby si podanie nenechával na poslednú 
chvíľu, predíde tak zbytočným problémom pri prideľovaní vy-
hradeného parkovacieho miesta. Spoločne so starostom sa 
tiež snažíme nájsť vhodné plochy na zvýšenie kapacity par-
kovísk, keďže vieme, že parkovanie je u nás jeden z veľkých 
problémov.“

Zloženie Parkovacej komisie:
Andrej Ravasz (predseda),
Ing. Soňa Svoreňová (členka), 
Mgr. Art Jana Némethová (členka), 
Mgr. Miroslav Macko (člen), 
PhDr. Stanislav Bruna (člen)

Zasadala parkovacia komisia 

Rekreačná  zóna na brehu Malého Dunaja 
Začiatkom marca sme po troch mesiacoch úspešne dokončili 
práce na vybudovaní novej oddychovej zóny spolu s mólom na 
brehu Malého Dunaja.

Oddychová zóna je súčasťou Malodunajskej cyklotrasy, ktorá ve-
die našou Vrakuňou. Slúžiť bude predovšetkým vodákom, ktorí 
vo Vrakuni začínajú svoje plavby po Malom Dunaji, ale aj ako 
chill out zóna pre mládež a rodiny. V budúcom roku plánujeme 
pozdĺž toku vybudovať cyklochodník a pešiu promenádu vedúcu 
cez paneláreň až po koniec Vrakune. Celý priestor v tomto úse-
ku sa vyčistí od náletových krov a drevín a tok Malého Dunaja 
konečne otvoríme pre rekreáciu, oddych, rybolov a prechádzky.     

Oddychová zóna s mólom je len jednou časťou v rámci schvále-
ného projektu Danube bike & Boat, na ktorý sme získali finančné 
zdroje z programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou 

a Maďarskou 
republikou IN-
TERREG V-A 
SK HU. Tento 
rok v rámci 
projektu ešte 
v y b u du j e m e 
nový cyklo-
chodník v úse-
ku od Ihlična-
tej ulice po 
letisko. 

Naším zámerom je pozdĺž toku Malého Dunaja vybudovať pešiu 
promenádu spolu s cyklochodníkom tak, aby tento priestor slúžil 
na aktívny oddych a spojil vodu s ľuďmi. V konečnom dôsledku 
spojíme Vrakuňu po vode a cyklotrasách s okolitými občanmi.
Viac informácií o projekte:
www.vrakuna.sk/danube-bike-boat
www.skhu.eu
www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx

                 MÚ Vrakuňa 

8

MÚ Vrakuňa



9

Aktuálne

Podnety od občanov – vyberáme z Internetu
Škôlka počas leta
Lucia napísala:  Dobrý deň p. starosta, 
chcem sa informovať, ako je to s letný-
mi prázdninami, môže materská škôlka 
zavrieť všetky svoje pracoviská cez letné 
prázdniny až na 5 týždňov bez toho, aby 
zabezpečila náhradnú možnosť návštevy 
detí? 
Odpovedá vedúca odboru školstva, kul-
túry, športu a sociálnych vecí Mgr. Mi-
roslava Galajdová: 
Dobrý deň, materská škola nemôže na 
čas 5 týždňov zavrieť svoje zariadenia 
bez zabezpečenia náhradnej možnosti 
umiestnenia dieťaťa do predškolského 
zariadenia. Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa poskytuje pri zatvorení jednej 
MŠ možnosť presunu dieťaťa do druhej 
MŠ. V praxi to znamená, že napr. rodič 
dieťa, ktoré navštevuje MŠ Kríkovú (jed-
no z pracovísk) môže požiadať riaditeľku 
MŠ Kríkovej o zabezpečenie umiestnenia 
dieťaťa počas zatvorenia prevádzky Krí-
kovej, v zariadení  MŠ Kaméliová, kde je 
jedno z kapacitne postačujúcich praco-
vísk otvorené. Platí to aj naopak. Mater-
ské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ Bratislava-Vrakuňa na prvom sep-
tembrovom rodičovskom združení upo-
zornia rodičov na termíny zatvorenia MŠ 
počas letných prázdnin, k čomu sa rodi-
čia vyjadrujú. Počas školského roku v do-
statočnom časovom predstihu rodičia na-
hlasujú, či ich dieťa bude počas letných 
prázdnin navštevovať MŠ, a zisťuje sa 
záujem o možnosť  pobytu dieťaťa v ná-

hradnej MŠ. Dovoľujeme si upozorniť na 
skutočnosť, že veľmi dôležitým faktorom, 
ktorý zohráva zásadnú úlohy pri zatvorení 
MŠ na určitý čas počas letných prázdnin, 
je psychohygiena dieťaťa.
Osvetlenie na Piesku
Jelka napísala: Dobrý deň, pán Kuruc, 
na ceste Priehradná smerom Na piesku 
pred esíčkom chýba osvetlenie, stĺpy 
tam sú, ale chýbajú lampy. Neviem, či 
tam niekedy vôbec boli 😉. Večer je tam
tma ako v rohu a chodia tade ľudia peši, 
taktiež bicyklisti, niekedy bez osvetlenia. 
Neplánuje sa to v tejto lokalite dokončiť?
Odpovedá starosta MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc:  
Ďakujeme za podnet. Verejné osvetlenie 
je v kompetencii magistrátu hl. mesta, 
ktorý vysúťažil na predmetné riešenia fir-
mu Siemens. Treba sa obrátiť s požiadav-
kou na magistrát alebo priamo na dispe-
čing Siemensu. Samozrejme, Váš podnet 
tam zašleme aj my.  Poruchová služba 
Siemens: +421263810151. 

Bikesharing vo Vrakuni? 
Miro napísal: Dobrý deň. Prosím, kam 
napísať podnet na vybudovanie stanovis-
ka pre bicykle? Vo Vrakuni je absolútne 
hluchá oblasť. Nedá sa tam ani zaparko-
vať, ak potrebujem pauzu. Nedá sa tam 
odstaviť bicykel a ísť len tak do lesíka 
či pozrieť na tie sakury čo sú pri malom 
Dunaji. Je tam cyklotrasa vedúca od Slov-
naftu a je doslova na smiech, že nemá 
miesto na napojenie inej stanice. 

Nespokojných ľudí je oveľa viac. Najbliž-
šie miesto je na Korytníckej a to nie je 
žiadna výhra. 

Odpovedá prednostka MČ Bratislava-
-Vrakuňa Ing. Lýdia Adamovičová: Ďaku-
jem za podnet. Bikesharing sa osádza na 
základe zmluvy medzi Hlavným mestom 
SR Bratislavou (magistrát) a Slovnaftom, 
a. s. V 1. etape boli zaradené na osade-
nie len veľké mestské časti. V 2. etape 
prebiehajú rokovania s ostatnými mest-
skými časťami a teda aj s našou mest-
skou časťou; malo by sa osadiť 10 sta-
níc. Zatiaľ je všetko v štádiu rokovania, 
nie je ešte nič konkrétne, ak budem mať 
viac informácii, určite sa radi s nimi na 
sociálnych sieťach podelíme. Konkrétne 
miesta budú spresnené v priebehu 2 – 3 
mesiacov. 

WC v lesoparku
Andrea napísala: Dobrý deň pán staros-
ta neviem či viete ale v lesoparku je na 
WC upchatý mincovník, takže sa na WC 
nedá dostať, som zistila v piatok a ďaku-
jeme za čistenie. 
Odpovedá starosta MČ Bratislava – 
Vrakuňa JUDr. Ing. Martin Kuruc:
Dobrý deň, ďakujeme za informáciu. Min-
covník nie je upchatý ale toaleta bola po-
čas zimy odstavená. Momentálne je už 
plne spustená do prevádzky.

HDvorská

Február je mesiacom karnevalov a fašiangov. Nebolo tomu inak ani 
u nás. Pripravili sme si novú výzdobu klubu, dievčatá sa premenili 
na princezné, chlapci na superhrdinov. Spolu s deťmi sme si zatan-
covali, zaspievali a zažili deň plný radosti, smiechu a zábavy. 

Jedným z pilierov priamej práce v Mixklube je prevencia. Venovali 
sme sa bezpečnosti a zdraviu pri športe. Je dôležité aby deti vedeli 
ako môžu zraneniam predchádzať a rozpoznávať potencionálne 
nebezpečné situácie. Ukázali sme im základy prvej pomoci a zopa-
kovali si dôležité telefónne čísla. V súvislosti so športom sme disku-
tovali o tom, kedy je agresivita v športe prínosná a naopak, keď už 
prekračuje povolené hranice. Tento prevenčný deň sme realizovali aj 
vďaka podpore Nadácii pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti 
v bezpečí. 
Taktiež prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska, Hodina deťom 
realizujeme projekt „Spájame sa a rastieme ďalej“. Vďaka nim 
máme možnosť stretávať sa aj s iným zariadeniami a môžeme spo-

ločne osobnostne rásť. Tento mesiac sme sa zúčastnili priateľského 
turnaja v Klube CPPPaP v Ružinove. Deti z Mixklubu sa opäť stretli, 
viac spoznali a nadviazali aj nové priateľstvá s deťmi z iného pros-
tredia. Spoločne sme si v priateľskej atmosfére zahrali ping-pong. 
Traja najšikovnejší hráči získali vecné odmeny v podobe športových 
potrieb. 
PS: Ešte stále sa rozhodujete kam poputujú vaše 2% ? Chcete byť 
súčasťou podpory a zmeny u detí, mladých ľudí a rodín? Pridajte sa 
k nám a spoločne s nami pomáhajte druhým. Pre bližšie informácie 
nás kontaktuje mailom na dfsr@dfsr.sk. Ďakujeme. 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Detský fond Slovenskej republiky 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO/SID:00679755 
Sídlo: Stavbárska 38, 82107 Bratislava
                                     Detský fond Slovenskej republiky

Aký bol február v Mixklube?
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Kultúra vo Vrakuni
MAREC V MIESTNEJ KNIŽNICI 
VRAKUŇA
Marec je mesiacom, keď našu kniž-
nicu navštevujú deti z  vrakunských 
materských škôl na informačnú vý-
chovu. Mnohé z nich sú v knižnici prvý 
raz a pohľad na regály plné farebných 
kníh ich doslova fascinuje. Pracovníčky 
knižnice ich pútavou rozprávkovou for-
mou poučia o ochrane kníh, naučia ich 
správne listovať v knihách, ako chrániť 
knihy pred poškodením a na záver sa 
deti dozvedia, ako sa stať malých čita-
teľom, aby si všetky tieto „papierové 
poklady“ mohli doma prečítať.
Okrem exkurzií v knižnici sa v marci ro-
bia aj viaceré akcie. Štvrtky sú vyhra-
dené pre družinárov zo Základnej školy 
Rajčianska, ktorí tu majú svoj čitateľ-
ský klub. 
V rámci celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc sme umož-
nili našim zábudlivým čitateľom vrátiť 
knihy po uplynutí výpožičnej lehoty bez 
upomienkového poplatku. 
Tento rok sme prvý raz pripravili Deň 
otvorených dverí. Naši zvedaví Vrakun-
čania mohli navštíviť 11. marca našu 
knižnicu počas celého dňa a sledovať 
celodennú prácu knihovníka v knižnici. 
Boli oboznámení s akvizíciou, katalogi-
záciou, ochranou kníh, vypracovaním 

rešerší, o podávaní faktografických in-
formácií, štatistikách, pravidlách zakla-
dania kníh a o všetkých prácach, ktoré 
sú spojené s výpožičných procesom.
Pre žiakov základných škôl sme pripra-
vili stretnutie so skautmi. Prídu nám 
porozprávať o skautingu, jeho cieľoch 
a vysvetlia deťom, ako je táto organi-
zácia spätá s prírodou a jej ochranou.
Viacerí z nás už mali možnosť vidieť 
vo Vrakuni nevidiaceho Juraja Práge-
ra s jeho vodiacim psom. Aby sme sa 
niečo dozvedeli o jeho živote, o preko-
návaní bariér nielen v osobnom, ale aj 
jeho športovom živote, zavolali sme si 
ho k nám na besedu 21. marca. Nielen 
on bude hlavným aktérom, ale aj jeho 
vodiaci pes – čierny labrador.
Koniec marca je vyhradený pre kultúru 
– plánujeme besedu so spisovateľkou 
kníh pre deti Máriou Lazárovou, autor-
kou viacerých úspešných a ocenených 
kníh.  
Veríme, že našimi aktivitami oslovíme 
viacerých Vrakunčanov a navštívia 
našu knižnicu nielen počas marca – 
Mesiaca knihy. 

A. Stanová

Jánsky pivný festival 2019
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje počas jari a leta bohatý kultúrny program pre všetkých Vrakunčanov.
Tešiť sa môže mládež, rodičia, seniori a v neposlednom rade aj detičky. 

Kultúrne leto vo Vrakuni štartuje v lesoparku 22. 6. 2019 už tretí roč-
ník Jánského pivného festivalu, ktorý sa za dva roky stal obľúbeným 
podujatím. 

Leto vyvrcholí tradičnou Vrakunskou hodovou slávnosťou v septembri na 
nábreží Malého Dunaja v dňoch 6. – 8. 9. 2019. 
Medzitým budú môcť Vrakunčania zažiť letné divadielka a cvičenie pre 
všetkých, a to zadarmo. O všetkých akciách a novinkách vás budeme 
informovať vo Vrakunských novinách a na webovej stránke 
www.vrakuna.sk, FB konte a v aplikácii Vrakuňa.

Sledovať nás môžete už aj na Instagrame - @vrakuna_official.

V prípade záujmu o stánkový predaj na našich podujatiach, prosím, kontaktujte nás na henrieta.dvorska@vrakuna.sk.
Tešíme sa na vás!

             HDvorská

Deň narcisov 
vo Vrakuni
hľadáme dobrovoľníkov
Tradične aj tento rok sa bude konať tradič-
ná zbierka na pomoc v boji proti rakovine, 
známa ako Deň narcisov. U nás vo Vrakuni 
bude zbierka v spolupráci so Slovenským 
červeným krížom. Sú plánované štyri zberné 
miesta a zbierať sa bude v priebehu celého 
dňa. Budeme radi, ak sa k nám pridáte a 
pomôžete aj takýmto spôsobom bojovať s 
touto zákernou chorobou. Samozrejme, že 
nemusíte zbierať celý deň, plánujeme spraviť 
rozpis podľa toho, ako sa nám budú dobro-
voľníci prihlasovať. Pomôže aj hodinka-dve z 
vášho času. 

Prihlasovať sa môžete na maili
zmagalova@gmail.com, 
cez FB na Zuzana Magá-
lová za Vrakuňu, pripadne 
na t. č. 0948 003 799.

Tešíme sa na vás!!!!
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CITRÓNOVÁ POLIEVKA  S PLODMI MORA

Potrebujeme:
•400 g darov mora (mušle, slávky, 
srdcovky, lastúry, kalamáre...)
•1 dl bieleho vína
•1 dl smotany na varenie
•50 g karotky
•50 g póru
•50 g stopkového zeleru
•1 citrón
•1 šalotku (cibuľku)
•1 PL masla
•soľ, korenie

Príprava trvá 30 min.

Postup:
Na roztopenom masle podusíme nadrobno nakrájanú šalotku. Pridáme 
nakrájanú karotku, pór a stopkový zeler. Zalejeme vínom a 1 litrom 
vody.
Osolíme, okoreníme a varíme asi 10 min.
V druhom hrnci uvaríme v 1 litri vody dary mora (asi 5 min). Potom ich 
precedíme, prepláchneme a vložíme do polievky, ktorú na záver zahus-
tíme smotanou na varenie.
Polievku ochutíme nastrúhanou kôrou a šťavou z 1 citróna.

             Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Senior svet

Kúpeľný pobyt v Červenom Kláštore 
Mnohí zo seniorov už isto vedia, že Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
organizuje každý rok kúpeľné pobyty pre seniorov s trvalým pobytom 
v našej MČ. Tento rok to bude 4-dňový kúpeľný pobyt v Červenom Kláš-
tore-Smerdžonke v dňoch od 13. 5. do 16.5. 2019 (3 noci). Cena pobytu 
je 140,50 € vrátane kúpeľného poplatku. V cene je tiež zahrnutá strava 
– plná penzia, ubytovanie v 2-lôžkových alebo 3-lôžkových izbách liečeb-
nom Dome zdravia, osem procedúr s možnosťou dokúpenia si procedúr 
podľa vlastného výberu alebo procedúry odporúčané lekárom na základe 
vstupnej prehliadky. Dopravu autobusom hradí MČ Bratislava-Vrakuňa 
vo výške 46,00 € na osobu ako príspevok na kúpeľný pobyt pre seniorov. 
Prihlášky na tento pobyt budú k dispozícii v termíne od 20. 3. 2019 do 
29. 3. 2019 na Referáte sociálnych služieb a nájomných bytov Miestne-
ho úradu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo 
dverí 130 – prízemie. Dovoľujeme si však upozorniť na skutočnosť, že 
vzhľadom na to, že z kapacitných dôvodov je obmedzený počet zúčastne-
ných, budú uprednostnení tí záujemcovia, ktorí sa v minulosti nijakého 

z takýchto kúpeľných pobytov nezúčastnili. Bližšie informácie vám rada 
poskytne vedúca referátu sociálnych služieb Mgr. Iveta Pochlopeňová 
osobne alebo na  tel. č. 0910 996 337.

MÚ Vrakuňa 

15. 1. 2019 sme spoločne navštívili divadlo Nová Scéna, 
kde sme sa zúčastnili na generálke divadelného predsta-
venia Rozum a cit.
22. 1. 2019 to bolo divadelné predstavenie Domov (... kde 
je ten tvoj?) v Štúdiu Olympia.
31. 1. 2019 podpísala predsedníčka Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Bratislava Anna Királyová s predsedom Bra-
tislavského samosprávneho kraja pánom Jurajom Drobom 
významný dokument Memorandum o partnerstve a spolu-
práci medzi  Krajskou organizáciou JDS Bratislava a Bra-
tislavským samosprávnym krajom. Na tejto významnej 
akcii sa zúčastnila aj Ing. Zuzana Schwartzová – zástup-
kyňa starostu MČ Vrakuňa a poslankyňa BSK. Za JDS na 
Slovensku sa zúčastnili ústredný predseda Ing. Ján Lipiansky, PhD., a 
podpredsedovia Krajskej organizácie JDS Bratislava Valéria Baluchová a 
Ing. Anton Jašica. Za BSK sa zúčastnili  Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka 
odboru sociálnych vecí, a Ing. Karin Bohmanová za oddelenie zahranič-
ných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí.
14 .2. 2019 sme boli na Bratislavskom hrade na výstave Zlatý vek Pe-
terhofu – od Petra I. po Katarínu II., kde sme nahliadli do cisárskeho 
dvora v Peterhofe – ruského Versailles, a pozreli sme si osobné predmety 
významných panovníkov. Výstava predstavuje súbor predmetov patria-
cich ruským panovníkom od Petra I. po Katarínu II. Sú medzi nimi odevy, 

porcelán, obrazy a ďalšie predmety. Unikátom medzi vystavenými pred-
metmi je trón, ktorý bol vystavený mimo Ruska iba v USA.
21. 3. 2019 pôjdeme do divadla Nová scéna na generálku muzikálu Má-
ria Terézia.
28. 3. 2019 budeme mať výročnú členskú schôdzu v Seniorcentre na 
Čiližskej ul. 26/A.

                                                Za výbor ZO JDS Bratislava – Vrakuňa
                                                           Anna Királyová, predsedníčka 

KO JDS Bratislava

Aktivity ZO JDS Bratislava-Vrakuňa v I. štvrťroku 2019
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Prípravy na jarnú časť sú v plnom prúde, chystá sa ihris-
ko, valcuje, prevzdušňuje, spúšťame minulý rok namon-
tovanú závlahu, ktorá nám určite pomôže udržať naše 
trávnaté plochy v dobrom stave na zápasy, ako aj na celý 
tréningový proces. Musíme si uvedomiť, že náš trávnik 
musí vydržať tieto procesy pre sedem mládežníckych 
mužstiev, kde máme viac ako 150 detí, a tiež máme 
tím mužov, ktorým budeme už od uplynulého víkendu 
držať palce. Aj touto cestou vás chceme pozvať, príďte 
povzbudiť náš vrakunský tím a vytvorte nám pravé do-
máce prostredie.
Vyspovedali sme tiež čerstvého prezidenta ŠK Vrakune 
Andreja Ravasza.
Ste vo funkcii už viac ako dva mesiace. Ako vidíte situá-
ciu v klube?
Prišiel som, aby som klubu pomohol po odchode dlho-
ročného prezidenta. Som veľmi rád, že všetci chalani, 
z ktorých väčšinu poznám veľmi dlho, sú absolútne ná-
pomocní a to je v rámci posunu absolútne kľúčové.
Je niečo, čo ste už dokázali pretaviť, či ešte je priskoro 
na veľké kroky?
Tak neutiekol som (smiech). Ale vážne. Určite je ešte pri-
skoro na veľké zmeny, momentálne sa snažíme pritiah-
nuť najmä sponzorov, keďže stále nemáme zabezpeče-
nú novú kosačku a stará nám dala na jeseň posledné 
zbohom. To, že bez kosačky sa futbalový trávnik upraviť 

nedá, asi netreba nikomu vysvetľovať, čiže aktuálne sa 
prioritne venujeme tejto téme.
Aké sú vaše ciele s ŠK Vrakuňou?
Každý, kto ma pozná, vie, že moje ciele sú vždy len tie 
najvyššie. Treba však ísť krok po kroku, a preto verím, že 
sa nám podarí napredovať. Osobne mi momentálne ab-
sentuje mužstvo dorastu a okrem technického zabezpe-
čenia je pre nás priorita vybudovať všetky mládežnícke 
kategórie. Je jasné, že sa to nedá z večera do rána, ale 
verím, že sa nám to podarí.
Je ešte niečo, čo by ste chceli dodať?
Všetkých vás čakáme, príďte nás podporiť a ukážte vaše 
vrakunské srdiečko €. Každý nás môže podporiť, je mož-
né to riešiť rôznymi formami, sponzoringom, darovaním 
2 % z daní. Za každé euro sme vďační, keďže financo-
vanie takéhoto veľkého klubu nie je vôbec jednoduché. 
Všetkým, ktorí nás podporujú akoukoľvek formou, sa 
chceme veľmi pekne poďakovať. 

Ďakujem za rozhovor

Viac informácií o dianí v klube nájdete na webe: 
www.skvrakuna.sk

ŠKVrakuňa 

ŠK Vrakuňa – príprava na jarnú časť v plnom prúde

Úvodné kolá súťaže nám veľa radosti 
nepriniesli, keďže HBK Board Vraku-
ňa zaznamenal v troch zápasoch dva 
body a HBK Ramiland Vrakuňa v dvoch 

kolách zaznamenal iba bod za remízu. Mužstvá do-
platili najmä na veľmi zlú účasť na zápasoch a, žiaľ, 
prehrali v troch z piatich stretnutí. „Stále nás trápia 
nedoliečené zranenia, liga sa začala v dosť zlom obdo-
bí, mnoho hráčov bolo chorých, na zápasy sme ledva 
nastúpili. Žiaľ, opäť mi zostáva opakovať, to ošúchané: 
ak nebudeme chodiť v normálnom počte na zápasy, 
môžeme zabudnúť na lepšie výsledky,“ skonštatoval 
náš kapitán Andy Ravasz na margo zápasov z úvodu 
jarnej časti súťaže.

Na ihrisku sa budú diať v najbližšom čase pozitívne 
zmeny, k hokejbalovému ihrisku postupne pribudnú 
striedačky, kabínka pre časomerača, krytá tribúna 
a tiež svetelná tabuľa. „Áno, je to tak, v súčasnosti 
už pracujeme s pánom Bartošom a s podporou mest-
skej časti na čele so starostom Martinom Kurucom 
na nových striedačkách, ktoré by sme chceli dokončiť 
v marci. V apríli by sme chceli upevniť a spojazdniť už 
zakúpenú svetelnú tabuľu.
Hneď potom sa pustíme do krytej tribúny, ktorá bude 
v Bratislave ojedinelým javom. Všetci sa veľmi tešíme, 
na tento krásny športový stánok,“ dodal k ďalším plá-

nom zakladateľ vrakunského hokejbalu A. Ravasz.

Od marca sa budú opäť konať detské tréningy, na kto-
ré sa veľmi tešíme. Už na jeseň mali veľmi dobrú odo-
zvu. Preto sa deti môžu tešiť každú stredu od 17.00 
h v aréne Vrakuňa na Hnileckej ulici, kde ich trénin-
govým procesom prevedú hokejbalisti HBK Vrakune 
na čele s kapitánom Andym Ravaszom, ktorý povedal: 
„Všetky deti 5+ sú vítané a tešíme sa na ne. Budeme 
sa snažiť vytvoriť najmä kategóriu do 12 rokov, kde 
už teraz máme niekoľko výziev na zápasy či turnaje, 
tiež sa rysuje detská liga... Nechcem však predbiehať 
udalosti, treba hlavne makať!“ €

Touto cestou vás tiež chceme poprosiť, ak chcete 
podporiť hokejbal vo Vrakuni, je možné darovať 2 % 
z vašich daní pre naše hokejbalové deti:
Údaje OZ: 
IČO 51 127 857, 
právna forma- Občianske združenie
obchodné meno - HBK Vrakuňa, sídlo- Rajecká 
8687/38, 821 07 Bratislava Vrakuňa 

ĎAKUJEME

                         HBK Vrakuňa 

Opäť tréningy detí HBK Vrakuňa!!!

Šport vo vrakuni
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Malí Vrakunčania

Pred jarnými prázdninami sa 
žiaci VIII.B zo Základnej školy Ži-
tavská zúčastnili na zaujímavej 
besede, na ktorej sme rozprávali 
o hrozbách extrémizmu, xenofó-

bii a strachu 
z inakosti. Bese-
du viedol Mgr. 
Viktor Brichta 
z CPPPaP 2. 
Vymieňali sme si 
názory na rôzne 
skupiny ľudí, 
ľudí rôznej farby 
pleti a komunite 
LGBT. Mohli sme 

vyjadriť svoj názor a vyskúšať si 
mieru svojej tolerancie a empa-
tie. Pracovali sme v skupinách 
a porovnávali sme si poznatky, 
ako ľudia dokážu odsúdiť iných, 

pretože majú inú farbu pleti, 
iný názor, nosia piercing, majú 
fialové vlasy... Tak si vytvára-
me predsudky o ľuďoch podľa 
vzhľadu, hoci ich nepoznáme. 
V diskusii sme dospeli k záveru, 
že nezáleží na tom, ako kto vyze-
rá, všetci ľudia sú si rovní. Všetci 
žiaci sme sa zhodli, že beseda 
bola pre nás prínosom, získali 
sme nové informácie a otvorene 
sme diskutovali o aktuálnych 
témach. S našou aktivitou a pre-
zentáciou postojov bol spokojný 
aj p. Brichta.

Žiaci VIII.B, ZŠ Žitavská

Takmer sa to splnilo na 100 percent, keďže minulý rok sme sa 
lyžiarske-
ho kurzu 
zúčastnili 
v čase od 
4. do 9. 
februára 
2018.
Tohtoroč-
ného ly-
žiarskeho 
výcviku sa 
zúčast-

nilo 29 žiakov, traja inštruktori od 3. do 8. februára 2019. 
Aj tento rok sme bývali v penzióne Hradisko, kde sme trá-
vili aj voľné chvíle plné teoretického výcviku, ale aj zábavy.                                                                                                                        
Lyžiarsky výcvik prebiehal na všetkých zjazdovkách v lyžiar-
skom stredisku Ski Tále. Niektorí žiaci boli skúsenejšími lyžiar-
mi, no niektorí tu zažili svoju lyžiarsku premiéru, o to viac skú-
seností a zážitkov si odniesli na záver kurzu. Pre začiatočníkov 
bol program kurzu zameraný na nácvik základných oblúkov. 
Pokročilí zdokonaľovali svoju lyžiarsku techniku. Najskôr sme 
sa všetci oboznámili  s medzinárodne platnými pravidlami, 
tzv. BIELYm  KÓDEXom, ktorý musí ovládať každý lyžiar, aby 
poznal svoje práva, ale hlavne povinnosti. Nezabudli sme pri-

pomenúť aj dôležitosť 
bezpečného pobytu 
v horách. Taktiež sme 
si pozreli dokumen-
tárny film o histórii 
lyžovania na Slovensku. Činnosť žiakov bola každý deň sledo-
vaná nielen pozornými očami inštruktorov, ale aj modernou 
technikou – kamerou. Následne hodnotená na večerných 
prednáškach, kde sme im najprv prezentovali odborné video 
ukážky a potom sme im premietali ich lyžiarske zručnos-
ti. Okrem zhodnotenia dňa sa žiaci dozvedeli program na 
nasledujúci deň. Tretí deň lyžiarskeho kurzu (v stredu) bol 
oddychový, lyžovali sme len doobeda, poobedie bolo určené 
na oddych a regeneráciu celého tela, ktoré v predchádza-
júcich dňoch dostalo riadnu zaberačku. Vo štvrtok pokročilí 
absolvovali lyžiarske preteky v obrovskom slalome. Boli 
veľmi vyrovnané a o poradí najlepších rozhodovali stotiny.                                                                                                               
Na záver sa chcem všetkým zúčastneným: pani učiteľke 
Danke Jandurovej, pánovi učiteľovi Jozefovi Vnukovi a žiakom 
poďakovať, že si plnili svoje úlohy zodpovedne a tak prispeli 
k bezproblémovému priebehu celého kurzu. Verím, že tento 
kurz sa stal nezabudnuteľným zážitkom a budeme naň všetci 
príjemne spomínať. 

  Tibor Rusinko, ZŠ, Žitavská 1

Beseda ôsmakov

Do roka a do dňa

Karneval
„Čo je tu dnes veľký bál? Či je tu dnes karneval? Sprievod masiek krúži v kruhu, 
jedna maska strieda druhú.“  
Takto si pospevovali deti z Materskej školy Kaméliová, keď mali karneval. Celú 
škôlku zaplavili šťastné deti vo veselých maskách a tešili sa, že sa na chvíľku mohli 
premeniť na vysnené sci-fi postavičky či obľúbených rozprávkových hrdinov. Naša 
telocvičňa sa premenila na jednu veľkú karnevalovú párty, ktorú mal pod taktovkou 
pesničkár Miro Jilo. Deti sa výborne zabavili spolu so svojimi pani učiteľkami, keďže 
karneval je sviatok všetkých malých, ale aj veľkých. Už teraz sa tešíme, že o rok sa 
budeme znovu môcť preniesť do sveta rozprávok a fantázie.

                                                                                             Mgr. Petra Minarčíková Materská škola Kaméliová 

V druhom polroku sme rozbehli pra-
videlný IT krúžok pre dievčatá 3. a 4. 
ročníka našej školy v spolupráci s ob-
čianskym  združením Aj Ty v IT. Malé 
programátorky sa budú pravidelne 
stretávať až do júna a zdokonaľovať sa 
v Scratchi. Scratch je jednoduchý, in-
tuitívny a zábavný program. Naše pro-
gramátorky sa v ňom naučia vytvoriť si 
jednoduchú počítačovú hru, zábavnú 
animáciu alebo príbeh. Scratch je ide-
álny nástroj, ako deti naučiť digitálnej 
tvorivosti. Veríme, že bude ich vstup-
nou bránou k programovaniu, keďže 
schopnosť kódovať počítačové progra-
my je dôležitou súčasťou gramotnosti v 

súčasnej spoločnosti.
 M.Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3

Hodina tanca a telesnej
výchovy
Radi by sme sa poďakovali ZŠ Žitavská za pekné 
ukážkové hodiny tanečnej a telesnej výchovy pre 
našich predškolákov z MŠ Kaméliová a elokované-
ho pracoviska Hnilecká.
Deti sa spojili so žiakmi a spolu tancovali a cvičili. 
Mali veľkú radosť, že na chvíľu sa mohli stať už 
školákmi.

                      Mgr. Lucia Slováková Materská škola Kaméliová
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Malí Vrakunčania

FIDLIKANTI

Viete kto nás dnes v škôlke navštívil?                                                                                                                                       
Profesionálny hudobníci zo skupiny FIDLIKAN-
TI. Deťom sa dostala do uší hudobná kvalita 
a súbežne s ňou nadšenie pre slovenský folklór. 
Toto sa vlúdilo do srdiečok detí, a tak veľkí mu-
zikanti a malí nezbedníci našli spoločnú reč. 
Deti sa mohli hudby priam dotknúť. Očarené 
husľami, cimbalom či drumbľou zvládli aj ča-
páš a klobúkový tanec. Bolo pekné vidieť de-
tidnešných čias presvedčiť sa o tom, že naša  
slovenská  ľudová hudba je predsa len lepšia                                                                                                                                         
ako portorické Despacito.

       Jana Jakubecová

Materskáškola Kaméliová

Základná škola,  Žitavská  ul.  č.  1,  821 07  BRATISLAVA 

t. č.: 02/45 24 11 67    e-mail: skola.zszitavska@gmail.com 

  POZVÁNKA 

na predškolácky 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Žiaci  a učitelia ZŠ na Žitavskej ul. 1 vo Vrakuni, vás touto cestou srdečne 

pozývajú  

na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 

27. marca 2019  v čase od  8.00 h do 15.00 h. 
Pre predškolákov a ich rodičov sú pripravené zaujímavé vyučovacie 

hodiny a v školskom klube detí zaujímavé aktivity. 

Tešíme sa na vás! 

Naša škola ponúka: 
cudzí jazyk už od prvého ročníka s možnosťou výberu anglický alebo nemecký jazyk, 

rozšírené vyučovanie telesnej výchovy zamerané na florbal, množstvo zaujímavých aktivít a 

akcií v školskom klube detí, ktorý je v prevádzke od 6.00 h do 18.00 h, taktiež množstvo 

zaujímavých krúžkov ako konverzácia v anglickom alebo nemeckom jazyku, basketbal, 

florbal, stolný tenis, pohybové hry, výtvarná, šikovné ruky, detský súbor Žitavanček, 

s počítačom veselo i vážne a iné. 

Bližšie informácie nájdete na :    https://zs-zitavska.edupage.org/

Školský ples na ZŠ Železničná
Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, hojnosti, karnevalov a plesov.
Keď sa povie ples, človeku hneď príde na um dobré jedlo, zábava, tanec.
Naša škola už po jedenásty raz zorganizovala v spolupráci s Radou školy pri ZŠ Železnič-
ná 14 Bratislava školský ples, ktorý sa konal 8. februára 2019.

Hneď pri vstupe do sály hostí čakal uvítací drink a keď sa sála zaplnila, chopila sa mikro-
fónu Sára Krajčovičová, bývala žiačka našej školy, ktorá po úvodných slovách odovzdala 
slovo pani riaditeľke Macháčovej. Pani riaditeľka otvorila ples krátkym príhovorom, v 
ktotom privítala všetkých hostí. 
Po príhovore sme privítali nášho čestného hosťa, energickú Gizku Oňovú.
Gizka spolu s manželom, ktorý sedel za mixážnym pultom, zaspievala niekoľko piesní a 
roztancovala celú sálu.

Program nám spríjemňovali žiačky z tímu Funkcie skippersba pod vedením A. Schusni-
xovej a tanečníčky Adamante. 
Po kultúrnej vložke sa o dobrú náladu a plný tanečný parket starala hudobná skupina 
BeHappy. O chutné jedlo sa zaslúžila pani kuchárka Renátka a kolektív a našich hostí 
obsluhovali študenti hotelovej akademie. 
Veľké „ĎAKUJEM“ patrí všetkým  tým, ktorí prispeli do tomboly, rodičom, a hlavne kolegy-
niam a zamestnancom školy, ktorí si ukrojili zo svojho voľného času a pomohli pripraviť 
tento vydarený ples.
O tom, že ples sa naozaj vydaril, svedčí aj to, že plesajúci sa zabávali až do skorých 
ranných hodín.
Už teraz sa tešíme na 12. ročník školského plesu, tak DOVIDENIA, PRIATELIA!

                   ZŠ Železničná 

Naša škola ponúka:
cudzí jazyk už od prvého ročníka s možnosťou výberu an-
glický alebo nemecký jazyk, rozšírené vyučovanie teles-
nej výchovy zamerané na florbal, množstvo zaujímavých 
aktivít a akcií v školskom klube detí, ktorý je v prevádz-
ke od 6.00 h do 18.00 h, taktiež množstvo zaujímavých 
krúžkov ako konverzácia v anglickom alebo nemeckom 
jazyku, basketbal, florbal, stolný tenis, pohybové hry, vý-
tvarná, šikovné ruky, detský súbor Žitavanček, s počíta-
čom veselo i vážne a iné.

Bližšie informácie nájdete na:
www.zs-zitavska.edupage.org/

Beseda s Danielom Hevierom
 
Posledný deň pred jarnými 
prázdninami, piatok 22. 2 
.2019, zavítal k nám na ZŠ 
Železničná známy slovenský 
spisovateľ, básnik, dramatik 
a textár Daniel Hevier, tzv. 
aj Fictus Fabulus. Prišiel 
predstaviť našim žiakom 
tretích a štvrtých ročníkov 
svoju novú knihu s názvom 
Chymeros- Stopy vedú do temnoty. 
Toto stretnutie bolo veľmi príjemné. Na žiakov urobil dojem svojím pútavým 
rozprávaním. Beseda bola voľná a žiaci v ňom vedeli vycítiť príjemného pána so 
zmyslom pre humor. Žiaci sa dozvedeli aj pár zaujímavosti o pánovi Hevierovi, 
ktoré im porozprával. O viacerých jeho knihách sme sa dozvedeli rôzne „pikoš-
ky“. Básnik deti ubezpečil, že aj napriek tomu, že píše nielen pre deti, ale aj pre 
dospelých, tak deti u neho stále vyhrávajú počtom kníh.
Keďže beseda bola zameraná na najnovšiu knihu Chymeros, tak nám spisova-
teľ prezradil aj to, ako vzniká kniha, odkiaľ čerpá inšpiráciu a ako sa do deja 
dostávajú rôzne záhadné postavy. Deti sa mohli opýtať na všetko, čo ich zaují-
ma o všetkých tajuplných postavách a mohli si s pánom Hevierom aj zarepovať.
Predstavil našim žiakom chlapca menom Chymeros, ktorý sa ocitol  v záhadnej 
krajine, ktorá je rovnako zaujímavá, ako i nebezpečná. Dobrodružstvá Chymero-
sa môžu žiaci zažívať spolu s ním nielen v knihe, ale aj v živote. Žiaci sa môžu 
zapojiť do výzvy, ktoré bude Chymeros priebežne posielať, stačí sa zaregis-
trovať. A veru sa naši žiaci nielen registrovali, ale aj nedočkavo kúpili knihu 
priamo od spisovateľa aj s osobným venovaním. 
                     Mgr. Ľubica Vaňková

ZŠ Železničná
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DEŇ MATIEK  
s Jozefom Benedikom  

21.5.2019 o 17:00 
v Spoločenskej sále 

na Poľnohospodárskej ulici 27/B  

 
 
 
  
 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa  
Vás pozýva na 

Vstup voľný Tešíme sa na Vás! 

Vyčlenených je 20 000 Eur na projekty,  
o ktorých rozhodujete Vy.   

 

OBČIANSKY  ROZPOČET 2019 

Hlasovanie začína od 8.3. 2019 
do 15.4.2019. Hlasovať môžete: 

• elektronicky  (www. vrakuna.sk) 
• písomne  (v podateľni MÚ  

na Hlasovacom formulári)  


