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Príhovor
Niektorým veciam prídete na chuť vekom. Ako dieťa som nenávidel špenát. Proti 
mne hralo hneď niekoľko faktorov. Otec mal a dodnes má špenát veľmi rád. To 
bol problém číslo jedna, ešte aj sestre chutil. To sa potom ťažko hlasuje o tom, 
či budú dukátové buchty, alebo špenát. Tiež v dobe môjho detstva, bolo známe, 
že špenát má v sebe šialené množstvo železa. Dnes vieme, že len špenátový ve-
dátor, zle posunul desatinnú čiarku, takže zrazu sa špenát stal úplne zázračným. 
Jednoducho špenát nebol nič pre mňa. Ale dnes je všetko inak. A špenát je môj 
veľký kamarát a rád si ho dám.  Dobrovoľne! ☺

Ako vravím, chcelo to len 20 rokov a je to tu. To isté v bledomodrom, je pre mňa 
jeseň. Keď ste školáčik, tak máte za sebou úžasné leto a zima je ešte ďaleko. A 
je jeseň. Vonku je hnusne, zle sa hrá futbal a skoro je tma. A stále prší... 

Lenže dnes je všetko opäť inak. Jeseň mám rovnako rád ako špenát. Jeseň je 
farebná, pôvabná a zrejme priamo stvorená na prechádzky. Ak by som robil v re-
klamnej brandži, tak zrejme mám slogan: „Jeseň je špenát, vekom pochopíte “ .

Október bol mesiacom úcty k starším. Vždy sa mi zdalo trošičku podozrivé, že nie-
kto vybral práve jeden mesiac. Úcta je základným kameňom každej komunity a som presvedčený, že úcta sa nedá taxatívne vymedziť. 
Ani časovo, ani lokáciou, ani akokoľvek inak.  Prosím myslite na svojich blízkych po cely rok. Spoločne sme absolvovali sviatok všetkých 
svätých, kde sme síce spoločne, ale každý v intímnej atmosfére bilancovali naše bytie s tými, čo tu už nie sú. Čítal som úžasný článok, 
dáma v Kanade niekoľko rokov trávila čas s ľuďmi na sklonku života. Článok veľmi dlhý a krásne napísaný, dáma sa zaujímala o starosti 
aj radosti svojich nových priateľov. Nutne prišlo k bilancovaniu. A tu je zaujímavá jedna vec. Spoločným menovateľom bola ľútosť, nad 
faktom, že respondenti trávili menej času so svojimi blízkymi, ako by si priali. Jednoducho trávili príliš veľa času v práci, namiesto toho, 
aby si užili prítomnosť svojich blízkych, či priateľov.  Mňa osobne každé stretnutie so seniormi napĺňa poznaním, že skúsenosť je ob-
rovská devíza. Ponúka totiž nadhľad, ktorý možno my čo každý deň od rána do večera v zhone „zachraňujeme svet“ nemáme.  Sám sa 
riadim rozprávkou o troch grošoch. Či už v súkromí, ale aj v práci. Skúsim reálny príklad. Začali sme s rekonštrukciou detského ihriska 
na Vážskej ulici. Moderné a bezpečné ihriská nám dávajú prísľub do budúcnosti, že naše deti budú zdravo žiť a stanú sa platnými členmi 
našej spoločnosti. Pre ľudí v produktívnom veku práve budujeme významný počet nových parkovacích miest. Lebo áut je stále viac a 
viac a ľudia po celodennej drine v práci potrebujú zaparkovať. Veľký úspech zaznamenala divadelná hra, ktorú naše oddelenie kultúry 
dramaturgicky vybralo ako výbornú práve pre dámy. 

Vianoce tu budú skôr, ako si myslíme, už dnes sa teším na 23. decembra. Opäť totiž pripravíme spoločný večer pre osamelých. Samo-
zrejme viac informácií nájdete na tému večer v ďalšom čísle Vrakunských novín. 

A prečo práve len večera pre osamelých, prečo len pár dôchodcov na výlet na Vianočné trhy, prečo ihrisko na Vážskej, prečo nie ešte 
viac nových parkovacích miest? Poznáte ma, moje heslo je, že sa prikrývame len takou perinou akú máme. Snažím sa spravodlivo roz-
deliť financie a byť pripravený aj na situácie, ktoré prináša život. Ešte sme nemali zimu, počas ktorej by sa neudialo niečo mimoriadne 
v našich školách, či škôlkach. Odfúknuté strechy, či pokazené kotle sú to, čo prináša život, moja úloha je byť na toto všetko pripravený. 
V každom prípade, ďalšie ihriská, či parkovacie miesta opäť pribudnú. Bol by som veľmi rád, keby akékoľvek svoje požiadavky, ktoré sú 
v mojej kompetencii ste adresovali priamo mne, či už cez odkaz pre starostu alebo mailom. Lebo častokrát sa stretávam s falošnými a 
vymyslenými profilmi na sociálnych sieťach a takisto s vymyslenými požiadavkami, ktoré nám zaberú veľa času, kým ich identifikujeme. 
Radšej sme mohli využiť čas lepšie ako riešiť vymyslené príbehy a profily. 

Na záver k tomu jeden úsmevný citát od môjho najobľúbenejšieho politika Winston Churchilla:

,,Len deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu.“  

Príhovor starostu

Váš Martin
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vy-
hradila vo svojom rozpočte na rok 
2020 finančné prostriedky vo výške 
18 000 eur na poskytnutie dotácií v 
zmysle platného Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8. 12. 
2015 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa.
 
Žiadosti si v stanovenej lehote podali 
žiadatelia:

• Občianske združenie Box Club Slo-
vakia so sídlom Hradská 31A, 821 07 
Bratislava,
• Slovenský Červený kríž, územný spo-
lok Bratislava-mesto, so sídlom Mileti-
čova 59,  82109 Bratislava,
• Občianske združenie ODYSEUS, so 
sídlom Haanova 10, 821 07 Bratisla-
va,
• HBK Vrakuňa, so sídlom Rajecká 38, 
821 07 Bratislava,
• Občianske združenie Športový klub 
Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľno-
hospodárska 2, 821 07 Bratislava,
• Občianske združenie ŠK GOJU KAI 
KARATE BRATISLAVA, so sídlom Na ba-
rine 15, 841 03 Bratislava,
• Občianske združenie Bratislavský 
spolok nepočujúcich 1930, so sídlom 
Haanova 10, 
852 23  Bratislava,
• Občianske združenie Skupina histo-
rického šermu SIC, so sídlom Kadnáro-
vá 27, 831 51 Bratislava,

• Detský fond Slovenskej republiky 
(DF SR), so sídlom Stavbárska 38,
821 07 Bratislava,
• Fun skippers & dancing, so sídlom 
Toryská 5, 821 07 Bratislava,
• Občianske združenie ŠINTER, so síd-
lom Jazdecká 8, 831 03 Bratislava, 
• Občianske združenie Pedál, so síd-
lom Holubyho 5, 811 01 Bratislava.

Dotácie sú určené na všeobecne 
prospešné služby. Tento rok žiada-
telia požiadali napr. na podporu 16. 
ročníka memoriálu Štefana Matejíč-
ka v boxe, na aktivity Slovenského 
červeného kríža spojené s ukážkami 
základov poskytovania prvej pomoci 
pre seniorov v klube dôchodcov Malý 
Dunaj a v dvoch ZŠ v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa a to ukážkami prá-
ce v pristavenej sanitke s dôrazom na 
najčastejšie diagnózy seniorov a časté 
úrazy v domácnosti, na krytie nákla-
dov spojených s reprezentáciou MČ 
Bratislava-Vrakuňa, Hlavného mesta 
SR Bratislavy a Slovenskej republiky 
na domácich a zahraničných súťa-
žiach, majstrovstvách sveta a Európy 
v karate pre Lindu Ondrejkovú, niekoľ-
konásobnú majsterku sveta a Európy v 
karate v seniorskej kategórii kata, na 
podporu športového klubu Fun skip-
pers & dancing na reprezentáciu klubu 
na Slovensku aj v zahraničí, na oslavy 
Stredovekého festivalu Vrakuňa 2020, 
prevádzkové náklady občianskych 
združení, atď.   MÚ Vrakuňa

Aktuálne

 Kŕmenie vodného vtáctva

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

Ornitológovia neodporúčajú medzi 
ľuďmi veľmi populárne prikrmovanie 
vodného vtáctva pečivom a chlebom. 
Takúto potravu síce vtáky obľubujú, je 
však pre ne absolútne nevyhovujúca. 
Spôsobí zaplnenie žalúdka nevhodnou 
potravou, a tým zníženie príjmu potra-
vy bohatej na živiny a energiu, ktoré 
sú pre vtáky životne dôležité, v zime 
obzvlášť. Labute a kačice sú fytofág-
ne druhy, pasú sa na rastlinách a tejto 
potravy nájdu aj počas zimy dostatok, 
ak nie je snehová pokrývka privysoká. 
Nesprávne prikrmovanie predstavuje 
veľké riziko, často sme svedkami pri-
mrznutých labutí, ktoré si nehľadajú 
iné, vhodnejšie miesto na prezimova-
nie, a tak ich potom ľudia musia za-
chraňovať.
   MÚ Vrakuňa

Športový areál na 
Vážskej na dlhý čas 
osirel.  Areál bol za-
nedbaný, zarastený 
trávou, nikto tam 
nechodil. Teda deti, 
pre ktoré je ihrisko 
určené, tam necho-
dili. Našou snahou 
je tento priestor opäť 
pripraviť na športo-
vé vyžitie pre deti a 
mládež z okolia. Naj-
prv sme sa pobili s 
burinou a vyrastený-
mi kríkmi po celom 
areáli. Vďaka dotácii 
Úradu vlády SR v 
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Dotácie mestskej časti na podporu všeobecne 
prospešných služieb a účelov v roku 2020

Detské ihrisko na Vážskej ulici

rámci Programu podpory rozvoja športu 
na rok 2019 sa nám  podarilo získať fi-
nančné zdroje na zabezpečenie herných 
prvkov. A teraz máme na ihrisku nád-
hernú hernú zostavu, ľanovú pyramídu a 
strunové hojdačky pre najmenších. Pre 
malých futbalistov sme inštalovali bránky 
a basketbalový kôš. 
Vytvorili sme ďalší priestor pre naše deti 
na trávenie voľného času. Veríme, že ihris-
ko na Vážskej bude využité a deti z okolia 
budú mať miesto, kde sa budú stretávať.          
   MÚ Vrakuňa
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Otázka pre poslancov

Ing. Ladislav Kugler

Pre mňa za najväčšiu priori-
tu v budúcoročnom rozpočte 
budú náklady na vypracova-
nie resp. úpravu územných 
plánov zón (ďalej len ÚPN-Z) 
pre jednotlivé lokality so zá-

stavbou rodinných domov. Súvisí to s tým, 
aby sa v budúcnosti zabránilo takej výstav-
be, ktorá v súčasnosti vzniká na Ráztočnej 
ul. Ide vlastne o výstavbu troch za sebou 
stojacich rodinných domov, kde každý ro-
dinný dom bude mať po tri byty a to všet-
ko len na cca 12 m širokom pozemku. Na 
vysvetlenie uvádzam, že vyššie spomínané 
ÚPN-Z musia byť v súlade s územným plá-
nom Hl. mesta SR Bratislavy, čo znamená, 
že sa nebude meniť funkčné využitie jed-
notlivých lokalít, ale prostredníctvom ÚPN-
-Z budú zadefinované prísnejšie regulatívy.

Andrej Ravasz

Ťažko vybrať jednu oblasť, 
vieme si predstaviť vyšší 
rozpočet. Medzi moje pri-
ority určite patrí v prvom 
rade obnova a budovanie 
ihrísk. Postupne sa nám 
rozširujú a chcem aby bu-
dúci rok nebol výnimkou. 

Rekonštrukciu si pýta areál ZŠ Rajčianska, 
tiež povrch na Vážskej. Chcel by som tiež vy-
budovať ihriská na minifutbal, nakoľko tie-
to nám vo Vrakuni chýbajú. Mládež je naša 
budúcnosť a treba im vytvoriť možnosť, 
športového, ale aj spoločenského vyžitia, 
nech nám mládež nevymýšľa. Samozrejme 
v rozpočte treba zanechať dobré veci, ako 
napríklad občiansky rozpočet. V ňom sa 
ukáže čo ľudia chcú a čo podporujú. Pevne 
verím, že rozpočet sa nám nastaviť podarí.

Čo považujete pre vás za najväčšiu prioritu v našej
mestskej časti v budúcoročnom rozpočte? 

Lívia Benedeková

Prioritou sú rozhodne ľu-
dia, od novorodenca až 
po seniora, ktorí potrebu-
jú všetko. Zdravotníctvo, 
škôlky, školy, pracoviská, 
športoviská, komunikácie, 

doprava, parkoviská, zeleň, kultúru až 
po pomoc v núdzi a... Každý sme deti, 
máme deti, sme starí rodičia, sme štu-
denti, sme pracujúci, sme chodci aj vo-
diči, športovci aj lenivci, sme zdraví aj 
chorí. Preto si treba uvedomiť, že všet-
ko, čo sa buduje je pre celok, nie pre jed-
notlivca, lebo sa nás to v rámci rodiny 
všetkých týka. Ja osobne som rada, že 
Vrakuňa pomaly, ale isto napreduje, a 
preto si vážme čo máme.
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Mgr. Miroslav Macko

Tento rok nás najväčšmi za-
siahli „obedy zadarmo“, kto-
ré si vyžiadali veľa peňazí. 
Robili sme nové parkovacie 
miesta, opravovali výtlky, 
chodníky a ďalšie. Až na jar 
zistíme, koľko peňazí stála 

zimná údržba chodníkov a ciest, kde práve 
chodníky neúmerne zvyšujú náklady MČ 
bez navýšenia príjmov. V budúcom roku 
budeme musieť spraviť audity detských 
ihrísk, pretože by inak hrozili MČ vysoké 
pokuty. Osobne si myslím, že by okrem už 
uvedených priorít mali zostať nezmenené 
výdavky na verejné služby v oblasti poriad-
ku a zelene. Určite budem presviedčať ko-
legov na podporu územných plánov zóny 
kvôli regulácii výstavby. Je to jeden z mála 
nástrojov, ktorým my Vrakunčania môže-
me výstavbu ovplyvniť.

Ing. Soňa Svoreňová

Mojou prioritou je dotiah-
nuť do úspešného konca 
projekt sociálnej výdajne, 
ktorého štart bude klásť 
isté nároky aj na rozpočet 
mestskej časti. Chcem, aby 
bola navýšená položka na 

VPS. Naša mestská časť vysádza krásne 
nové stromy a zeleň, ale často je násled-
ne problém so zabezpečením starostli-
vosti o ňu, čo je škoda. Celkovo sa pár rúk 
navyše pri udržiavaní verejných priesto-
rov zíde. Rada by som videla v rozpočte 
rezervu na možnosť v rámci opráv v škôl-
kach a školách realizovať zelené strechy 
z použitím fondov EU. A, samozrejme, ako 
každý rok je dôležitá položka na opravu 
chodníkov, pozornosť si zaslúžia prioritne 
tie najväčšmi frekventované na sídlisku. 

JUDr. Marcel Boris

Viem, že zostaviť rozpočet, a 
vo Vrakuni špeciálne, nie je 
jednoduché. Financií je veľmi 
málo a štát nás zahltil množ-
stvom povinností, na ktoré 
nám nedal finančné pros-
triedky. Preto v prvom rade 

chcem poďakovať vedeniu MČ na čele so 
starostom, že pripravili skvelý návrh rozpoč-
tu na budúci rok. Ja za svoje najväčšie prio-
rity považujem rekonštrukcie ZŠ Železničná 
a MŠ Kríková. Som rád, že do rozpočtu sa 
dostali aj bezpečnostné opatrenia v podobe 
výstavby bezpečnostných prahov a bezba-
riérových priechodov. Na záver by som chcel 
dodať, že ma veľmi potešil fakt, že MČ myslí 
aj na mladých učiteľov a v rozpočte počíta aj 
s projektovou dokumentáciou na výstavbu 
bytov pre mladých učiteľov zo ŠFRB.

Ing. Tomáš Galo

Prioritné v rozpočte je, samo-
zrejme, zabezpečenie činností, 
ktoré nám vyplývajú zo záko-
na, a teda chod materských 
a základných škôl, čo hlavne 
po tohtoročne schválených 
obedoch zadarmo nebude jed-

noduché. Z toho mála, čo zostane, by som bol 
rád, aby sa dokončil cyklochodník do Mostu pri 
Bratislave, kvôli úsporám za energie by sme 
mali zatepliť aj poslednú školu, a to Železnič-
nú, aby sme komplexne zrekonštruovali ďalšie 
detské ihrisko prioritne pre tínedžerov a obno-
vili lavičky a aj dokončili osvetlenie v lesoparku. 
Samozrejme, že financií na riešenie problémov 
by sme potrebovali neúrekom, napr. na pokra-
čovanie obnovy ciest a chodníkov, preto by 
sme mali zvážiť všetky možnosti financovania.

PhDr. Eva Samolejová MPH

Ako poslankyňa MČ BA-
-Vrakuňa sa venujem najmä 
sociálnej oblasti, oblasti 
školstva, kultúry a športu. 
Z tohto pohľadu považujem 
za najväčšiu prioritu v našej 
mestskej časti v budúcoroč-

nom rozpočte dofinancovanie prevádzky 
a činnosti materských škôl, školských 
družín a jedálni. MČ počíta v budúcoroč-
nom rozpočte s navýšením finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na die-
ťa materskej školy a žiaka školského za-
riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti na-
šej mestskej časti. Taktiež sa v rozpočte 
počíta s čerpaním úveru na investície do 
škôl, MŠ, ŠKD a jedálni, ktoré to už naozaj 
potrebujú ako soľ.

Ing. Zuzana Schwartzová

Plánov a nápadov je veľa, 
rozpočet MČ je však daný 
a nafúknuť sa nedá. Ako 
zástupkyňa starostu zod-
povedám za naše MŠ a ZŠ. 
Mojimi  prioritami sú hlavne 

tieto subjekty, a to zateplenie budovy ZŠ 
Železničná a rekonštrukcia soc. zariadení 
v MŠ. Určite sa zapojíme do projektu ze-
lených striech, asi môžem prezradiť, že to 
bude MŠ Kríková, kde takýto „zásah“ po-
môže hlavne v letných mesiacoch. Okrem 
toho chceme pokračovať v oprave ciest 
a chodníkov. S tým súvisí aj náš najväčší 
problém – doprava, aj keď kompetenčne 
na niektoré riešenia máme čiastočný do-
sah. Prínosom bude aj dobudovanie od-
stavného parkoviska pri žel. stanici a pre-
dĺženie cyklotrasy ku kruhovému objazdu.
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Okrúhle stoly

 Vo Vrakuni sa diskutovalo o doprave 
JUDr. Ing. Marek Zajíček

Za najväčšiu prioritu po-
važujem zabezpečenie fi-
nancovania dopredu ozná-
mených a odsúhlasených 
investičných aktivít (rekon-
štrukcie ciest a chodníkov, 

plánované opravy budov a pod.). Rozpo-
čet našej mestskej časti je pod tlakom 
zo strany príjmu z dane z nehnuteľností, 
ktorej výber je horší ako v uplynulých ro-
koch, z druhej strany ide o príjem mest-
skej časti z podielových daní z príjmu 
fyzických osôb, ktorých na obyvateľa 
stále dostávame najmenej zo všetkých 
mestských častí Bratislavy. Nespravod-
livé rozdeľovanie týchto daní považujem 
za najväčšiu prekážku rozvoja Vrakune, 
verím však, že sa tento problém podarí v 
tomto volebnom období vyriešiť. 

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.
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Mgr. Robert Greizinger

Za najväčšiu prioritu pova-
žujem prípravu riešenia na 
parkovaciu politiku, vyčle-
nenie prostriedkov na ďal-
šie územné plány jednot-
livých častí Vrakune, aby 

sme vedeli zákonne a legálne obmedziť 
stavanie rôznych viacbytových rodinných 
domov...  Samozrejme, treba myslieť aj na 
stav ciest, opravy chodníkov, rekonštruk-
ciu detských ihrísk, opravy škôl a škôlok. 
Je toho veľa, len, žiaľ, keďže máme ob-
medzené finančné prostriedky, tak mô-
žeme financovať len určité veci, nedá sa 
všetko a hneď. 

V pondelok 29. 10. 2019 sa konalo stretnutie – odborný okrúhly 
stôl  na tému doprava. Na stretnutí sa zúčastnili predseda Brati-
slavského kraja Mgr. Juraj Droba, zástupca dopravného podniku 
poverený vedením prevádzkového úseku Ing. Michal Halomi, po-
radca primátora Mgr. Bruno Konečný, predseda komisie dopravy 
a župný poslanec  JUDr. Mgr. Jozef Uhler a starosta JUDr. Ing. 
Martin Kuruc. 

Zápchy vyrieši obchvat 

Mgr. Zuzana Magálová

V rozpočte Vrakune na rok 
2020 je pre mňa top prioritou 
vyčlenenie financií na spra-
covanie územných plánov 
jednotlivých zón. Vrakuňa je 
zahusťovaná výstavbou, kto-

rá, aj keď je v súlade s územným plánom, 
spôsobuje neúmerné zahusťovanie. Znižuje 
sa tak kvalita bývania a hodnota pozemkov. 
Okrem iného výstavba s viacerými bytovými 
jednotkami prispieva k ešte horšej doprav-
nej situácii. Nové domy a byty prinášajú do 
Vrakune ďalšie autá, ktoré musia niekde 
parkovať a po niečom jazdiť. Nové územné 
plány zón by mali zabezpečiť zmenu v % 
zastavanosti, zelene a aj výšky novoposta-
vených objektov tak, aby nedochádzalo k 
výstavbe, ktorá nerešpektuje momentálny 
charakter územia a neprehusťuje ho.

V podnetnej diskusii odznelo množstvo 
návrhov a nápadov, ktoré by sa mohli v 
budúcnosti realizovať. Na otázky odpo-
vedali zodpovední priamo občanom na 
mieste, ale po preverení konkrétnych 
faktov budú v najbližšom období in-
formovať verejnosť. 
Občanov najväčšmi 
trápia zápchy, ktoré 
nie je jednoduché 
vyriešiť. Po spuste-
ní obchvatu D4 R7 
sa situácia zhodno-
tí a budú sa prijímať ďalšie opatrenia 
na zlepšenie situácia na konkrétnych 
miestach. Ďalej sa diskutovalo o nadjaz-
de na Hradskej ulici zo strany Pharosu. 
Starosta informoval  o liste, ktorý zaslal 
starostovi mestskej časti Ružinov, keď-
že spomínané územie je v ich správe.
Množstvo otázok padlo aj o cyklotra-
sách, kde p. Konečný potvrdil, že cyk-
lotrasy sú prioritou mesta Bratislava a 
v budúcnosti sa budú určite rozširovať. 
Takisto starosta Martin Kuruc povedal, 
že chce prepojiť existujúcu cyklotrasu s 

cyklotrasou na Hradskej ulici pri kruho-
vom objazde. M. Halomi z dopravného 
podniku upozornil na plánované rekon-
štrukcie zastávok a o ich doplnení. V 
roku 2020 pribudnú aj digitálne infor-
mačné tabule.  

Prítomných občanov 
trápi aj absencia lin-
ky 78 počas víken-
dov, ktorá bola zru-
šená pred viac ako 
10 rokmi. Zástupca 
DPB prisľúbil, že sa 

touto problematikou budú intenzívne 
zaoberať tak, aby napojenie spojov bolo 
nastavené správne, t. j. bez polhodino-
vých a častých čakaní na ďalší spoj. Ten-
to problém je celoplošný a grafikony sa 
budú upravovať v celej Bratislave.
Pozitívnou správou bolo, že magistrát 
hlavného mesta potvrdil, že momentál-
ne pracuje na štúdii rozšírenie električ-
kovej trasy smerom do našej mestskej 
časti. Následne predstaví projekt verej-
nosti a začne pracovať na povoleniach. 
   HDvorská

,,Ak v blízkom čase nebude 
električka do Vrakune, tak 
doprava skolabuje“
povedal starosta Martin Kuruc. 
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Horúca téma

O tíme fun skippers, ktorý sa venuje 
akrobatickému skákaniu cez korálko-
vé švihadlo, sme už vo Vrakunských 
novinách písali. Od našich začiatkov 
ubehlo už pár rokov. Pamätám si na 
našu prvú súťaž Vianočné švihadlo. 
Bolo to pre nás niečo nové a zau-
jímavé. Boli sme úspešní a získali 
sme 2.miesto. Dievčatá a chlapci boli 
nadšení a pripravení trénovať, aby sa 

mohli zúčastniť na ďalších súťažiach. 
Každý rok sme sa pomaličky posúva-
li ďalej a ďalej. Detí pribúdalo, a tak 
sme vytvorili tím, náš tím Fun skip-
pers. Pravidelne sme sa zúčastňova-
li na súťažiach doma aj v zahraničí. 
Úspešne sme sa ako tím nominovali 
na majstrovstvá svete v Nórsku. Pre 
nedostatok financií sme sa však na 
danom šampionáte nezúčastnili. No 

neodradilo nás to od 
skákania, aj cez letné 
prázdniny sme využili 
možnosť byť súčas-
ťou medzinárodného 
campu v Prahe, kde 
sme nadviazali nové 
priateľstvá. Pre mňa 
ako trénerku to bol 
úžasný zážitok vidieť 
na vlastné oči sko-
kanov, ktorí sa stali 
v Nórsku majstrami 
sveta. 
Koncom leta sme do-
stali možnosť zúčast-
niť sa na China Open 
2019. No opäť sme 
sa museli pasovať s 
otázkou financií , ke-
ďže tento šport nie je 
u nás na Slovensku 
uznaný ako oficiálny 
šport, takže všetko 
si musia platiť špor-
tovci sami, kluby, no 

najmä rodičia. Niekedy je to naozaj 
finančne veľmi náročné. S týmto prob-
lémom sa však pasujú všetky kluby. 
Preto sa každý snaží získať sponzorov, 
aby sa im výdavky znížili. Poplatky za 
štartovné, cestovné náklady, repre-
zentačné oblečenie, na to všetko po-
trebujete financie. Už sme vzdávali 
možnosť zúčastniť sa na súťaži, no 
skúsila som osloviť miestne zastu-
piteľstvo, konkrétne nášho starostu 
Martina Kuruca. Odprezentovala som 
mu túto jedinečnú možnosť a ohlas 
bol neuveriteľný. Rozhodol sa, že nás 
spolu s mestským zastupiteľstvom 
podporia. Dostali sme  krásny list, kde 
nám túto podporu potvrdili a spolu so 
skokankou Sofiou Krajčírikovou (žiač-
ka VII.C ZŠ Železničná) sme sa chystali 
vycestovať do Číny.

Je skvelé, že Vrakuňa sa dostala ta-
kýmto spôsobom do ďalekej Číny. 
Mladých ľudí treba v športe podporo-
vať.“ povedal starosta Martin Kuruc.

Vrakuňu sme reprezentovali hrdo s 
erbom našej mestskej časti na tričku. 
Dňa 8. októbra sme odlietali z Vied-
ne a na našu cestu nás odprevadili 
zástupcovia mestskej časti starosta 
Martin Kuruc a jeho zástupkyňa Zuza-
na Schwarzová. Celá súťaž sa konala 
v mestečku Guan. Všetky športové 
tímy sme boli spolu na jednom mies-
te, čo ešte znásobilo nadšenie, ktoré 
sme prežívali. Samotná súťaž bola od 
10. do 11. 10. 2019. Odohrávala sa v 
nádhernom parku vonku. 

Preskákali sme sa až na China Open 2019

6



7

Horúca téma

Prvý deň súťaže sa konali rýchlostné 
disciplíny jednotlivcov. Sofia súťažila 
v disciplínach single rope speed 1x30 
sekúnd, single rope speed 3 minuty, 
freestyle (tanečná zostava na hud-
bu so švihadlom) a v disciplíne 2400 
skokov za čo najkratší čas. Úplnou 
novinkou pre všetky tímy bola zmena 

švihadla pri rýchlostných disciplínach. 
Rúčky boli digitálne, väčšie ako sme 
boli všetci zvyknutí. Nemali sme mož-
nosť si ich vyskúšať, keďže každý tím 
dostal len obmedzené množstvo. So-
fia si viedla pri rýchlostných disciplí-
nach naozaj veľmi dobre. Trošku tré-
ma a zodpovednosť zohrala svoju rolu, 
ale vydala zo seba všetko. Za absolvo-
vanie tejto súťažnej disciplíny dostali 
skokani nádherné pamätné medaile.
Sofia síce nestála na stupni víťazov, 
ale zapísala sa veľmi dobre. Bola to 
skúsenosť po všetkých stránkach. 
Slovensko si odnieslo krásnu sklene-
nú trofej za originalitu, kreativitu a ná-
paditosť.

Okrem súťaže sme mali workshop, 
kde nám tréneri z Číny odovzdali svoje 
know how ako správne viesť deti na 
tréningu, aby v rýchlostných disciplí-
nach získali rýchlosť. Každý tréner z 
krajín, ktoré sa zúčastnili, nasával tieto 
informácie z každej strany, keďže prá-
ve krajiny ako Čína, Kórea sú v týchto 
rýchlostných disciplínach najlepšie na 
svete. Workshop bol v telocvični školy 
a atmosféra bola plná odovzdávaním 
skúseností, trikov a dobrej nálady. 

Švihadlo bolo našim nástrojom na ko-
munikáciu a fungovalo to perfektne. 
Bolo úplne jedno, odkiaľ ste, len to, že 
ste mali v rukách švihadlo, vás zara-
dilo do jednej veľkej rodiny skokanov. 
Celé dni sme všetci trávili spoločne. 
Verím, že sa opäť budeme mať mož-
nosť zúčastniť aj v budúcnosti na ďal-
ších ročníkoch tejto súťaže, a to vo 
väčšom zastúpení, aby sme mohli sú-
ťažiť aj v tímových disciplínach. 

Zástupkyňa starostu Zuzana Schwar-
tzová: ,,Som rada, že som mohla po-
môcť, a prajem Sofii mnoho ďalších 
úspechov.“

V tomto školskom roku nás ako tím 
Fun skippers čakajú ďalšie súťaže 
doma aj v zahraničí a verím , že bu-
deme úspešní. Náš tím je posilnený 
o nových členov, ktorý 3x do týždňa 
trénujú  a skúšajú nové triky a posúva-
jú svoje možnosti. Starší odovzdávajú 
skúsenosti mladším a skúsenejší úpl-
ným začiatočníkom. Naša základňa na 
Základnej škole Železničná je silná a 
za to patrí veľké ďakujem p. riaditeľke.
          Andrea Schusnixová
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Občiansky rozpočet umožňuje obyvate-
ľom Vrakune spolurozhodovať o využití 
časti prostriedkov z rozpočtu mestskej 
časti. Aj v roku 2019 sa obyvatelia Vra-
kune zapojili do hlasovania o využití 20 
000 eur z tzv. občianskeho rozpočtu, 
a to v štyroch základných kategóriách. 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pri-
jala 1190 platných hlasov. Hlasovanie 
prebehlo cez online formulár na oficiál-
nej stránke mestskej časti alebo osob-
ne v podateľni miestneho úradu.

KULTÚRA

Víťazným projektom v kategórii Kul-
túra hlasovali obyvatelia za projekt 
„Stredoveké oslavy založenia Vraku-
ne“, ktoré sa konali počas Jánskeho 
pivného festivalu.

V rámci osláv mohli návštevníci pod-
ujatia vidieť stredoveké divadielko, 
sokoliarov a množstvo stredovekých 

súbojov. Súčasťou podujatia bola stre-
doveká dedina. 

ŠPORT

Projekt Vráťme deti na ihriská 
Víťazom v kategórii šport sa stali malí 

hokejbalisti. Práve im sa v rámci pro-
jektu zabezpečili motivačné a športové 
potreby (kľúčenky, vlajky, šiltovky, me-
daile, dresy, bannery, tričká).

Vrakunská jedenástka 
Každoročná obľúbená súťaž v kopaní 
jedenástky získala druhý najvyšší po-
čet hlasov v tohtoročnom hlasovaní. Z 
rozpočtu boli uhradené ceny pre víťa-
zov a trofeje

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Projekt Oplotenie ihriska Kríková 
Autor projektu svojpomocne osadil plot 
okolo detského ihriska. Z rozpočtu bolo 
ohradené oplotenie a pieskovisko pre 
deti.

Psie toalety 
Dlhodobý problém psíčkarov a nepsíč-
karov sa snažil vyriešiť projekt Psie toa-
lety. Psie toalety boli osadené na Dvoj-
krížnej ulici a Bodvianskej ulici. Tento 
projekt je vo Vrakuni už známy, keďže 
tieto toalety sú osadené aj v lesoparku.
 
Občiansky rozpočet 2020
V roku 2020 Mestská časť vyčlenila
20 000 eur na projekty v rámci ob-
čianskeho rozpočtu. 
Koncom roka bude zverejnený har-
monogram občianskeho rozpočtu 
2020, ale už teraz môžete rozmýšľať 
nad projektmi, ktoré by zlepšili život 
vo Vrakuni. 
   MÚ Vrakuňa

Rodičia, poznáte to, niektorí z času 
na čas, iní pravidelne, potrebujete 
postrážiť svoje dieťa a neviete, na 
koho sa obrátiť... 
Práve vám, ktorí sa kvôli pracovnému 
zaneprázdneniu či iným povinnostiam 
nemôžete svojim potomkom venovať, 
ponúka flexibilné opatrovanie v inšpi-
ratívnom prostredí a so zaujímavým 
programom a vyškoleným personálom 
Centrum pre flexibilnú starostlivosť o 
deti Kids Point. 

FLEXI opatrovanie je určené pre deti 
od 3 do 10 rokov. Využívať ho môžete 
od pondelka do piatku, aj počas sviat-
kov a prázdnin, vždy v čase od 9.00 h 
do 19.00 h. Je však potrebné opatro-
vanie dohodnúť vopred. V Kids Pointe 
sa deťom venujú odborne vyškolené 
profesionálne vychovávateľky s pra-
xou, ktoré prispôsobujú program veku 
a preferenciám dieťaťa, dĺžke jeho po-
bytu v centre a iným špecifickým pod-
mienkam jednotlivých detí. Celý kon-
cept je postavený na plnohodnotnom 
využití času dieťatka. To počas pobytu 
pracuje na projektoch na školské vy-
učovanie, tvorí v kreatívnych dielnič-
kách, venuje sa športovým aktivitám. 
Program FLEXI opatrovania je otvore-
ný aj pre deti so špeciálnymi výchov-
no-vzdelávacími potrebami, o ktoré sa 
stará personál s adekvátnym peda-
gogickým vzdelaním. Keďže program 
získal grantovú podporu, cena služieb 
je zvýhodnená. Ďalšie výhody získajú 
starostliví rodičia aj v dlhoročných skú-
senostiach rodinného centra v práci s 
deťmi a využitím celej škály jeho do-
plnkových služieb.
Všetky potrebné informácie nájdete 
na našom webe www.kidspoint.sk

Občiansky rozpočet 2019

Pomoc, kto mi
postráži dieťa? 
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V sobotu 26. októbra 2019 si maďar-
skí  „Starovrakunčania“ slávnostnou 
omšou pripomenuli a oslávili 140.vý-
ročie výstavby pôvodného kostola vo 
Vrakuni. V tento deň bol náš kostol vy-
zdobený a „odetý do sviatočných šiat“. 
Omšu celebrovali ThLic. Attila Nemes, 
ktorý slúžil tu u nás omše v rokoch 
2011 – 2013, a Rezsö Németh.

Kostolík bol plný Vrakunčanov, aj ta-
kých, ktorí síce tu už nebývajú, ale  ich 
to ťahá naspäť domov, do Vrakune. 
Vydala sa aj spomienková pohľadnica, 
ktorá je k dispozícii v kostole. Po omši 
nasledovalo malé agapé plné družnej 
debaty a spomienok v komunitnej sále 
farnosti aj s naším terajším správcom 
farnosti d. p. Markom Krošlákom.

Postavili ho svojpomocne maďarskí 
Vrakunčania v roku 1879. Kostol spo-
čiatku nazývali Kostolom Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie. Oltárny 
obraz namaľoval Jákoby Károly. V roku 
1880 časť dediny vyhorela, ohrozený 
bol aj kostol, zachránili ho až prie-
vozskí hasiči. V roku 1905 bol kostol 
rozšírený o prístavbu predsiene, tá sa 
zbúrala až pri stavbe väčšej, modernej 
poloblúkovej časti.
Počas 1.svetovej vojny sa zvon pou-
žil na vojnové účely, nový uliali v roku 
1923 a zasvätili ho Panne Márii (Magy-
arok Nagyasszonya).V roku 1933 sa 

vybudovalo nové oplotenie, kované  
ornamentálne časti vyrobili miestni 
remeselníci, vysadili sa lipy, v areáli 
bola postavená socha Padlým hrdi-
nom v 1.svetovej vojne; teraz je pre-
miestnená západne od kostola bližšie 
k hlavnej ceste. Asi pred dvoma rokmi 
nadšenci postavili opäť drevený chór 
podľa dobových fotografií.
              Zuzana Schwartzová

140. výročie vysvätenia kostola vo Vrakuni 
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Aktuálne

Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch sa začneme pripravovať na slávenie vianočných sviatkov. Podľa 
dávnej kresťanskej tradície príprava na Vianoce sa uskutočňuje predovšetkým 
počas adventného obdobia. U nás vo Vrakuni sa snažíme odpovedať na túto tra-
díciu aj tým, že slávime od prvej adventnej nedele (tento rok 1. decembra) do 
16. decembra Rorátne sväté omše o 6:00 v našej kaplnke. Prajem Vám príjemné 
prežitie adventných a vianočných dní v prítomnosti tých, ktorí sú Vám drahí a 
vzácni.              Marek Krošlák, správca farnosti

 Viac o terminoch spovedí a omší sa dočítate na str.16

Z krátkej histórie kostola
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Podnety z internetu

Lavička
Ľubomír napísal:  Dobrý deň, chcel by 
som sa opýtať či by sa nedali niekedy v 
budúcnosti spraviť lavičky na zastávke 
Podpriehradná smerom do mesta. Auto-
busy tu často meškávajú a bolo by fajn 
kebyže si ľudia môžu pri čakaní sadnúť.  
Ďakujem
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Ďakujem za podnet. Vašu žiadosť sme 
postúpili na dopravný podnik, ktorý je 
kompetentný vo veci konať. Dopravný 
podnik sa vyjadril, že momentálne ma v 
správe 1400 zastávok a postupne bude 
dopĺňať inventár. 

Ničíme planétu
František napísal:  Na sociálnych sieťach 
robím eko osvetu. Ak môžem tak mal by 
som na Vás pár návrhov na zlepšenie: 1. 
Je prosím možné z Vašej strany požiadať 
SHMÚ o meraciu stanicu kvality vzduchu 
pre Vrakuňu? Slovnaft pravidelne vypúšťa 
na Vrakuňu a Podunajské Biskupice svoje 
emisie znečisťujúcich látok. Právo obča-
nov je vedieť akú majú kvalitu vzduchu vo 
svojom okolí (zlá kvalita ovzdušia spôso-
buje na Slovensku ročne cez 5600 pred-
časných úmrtí). 2. Je možné prosím tlačiť 
Vrakunské noviny na recyklovaný papier? 
Veľa našich spoluobčanov doma nerecyk-
luje a tieto noviny končia v komunálnom 
odpade. 3. Na akciách ktoré organizuje 
MČ Vrakuňa nepoužívať jednorazový plas-
tový riad, ktorý sa nedá recyklovať. Dá sa 
kúpiť riad z recyklovaného papiera alebo 
trvácny tvrdý plast, ktorý by sa po akcii 
umyl a opätovne použil.
Odpoveď prednostky MČ Bratislava-
-Vrakuňa Ing. Lýdii Adamovičovej:  Dobrý 
deň, ďakujeme za podnet. Mestská časť 
sa intenzívne zaoberá, ako sa aktívne za-
pájať do zlepšenia životného prostredia. 
SHMÚ sme požiadali o meraciu stanicu 
kvality vzduchu. Slovnaft a SHMU pravi-
delne merajú kvalitu ovzdušia, ktoré sú 
zverejnené na ich stránke. Preto pochy-
bujeme, že naša žiadosť bude vybavená 
kladne. Čo sa týka Vrakunských novín ro-
kujeme s dodávateľom, aby v roku 2020 
sa postupne prešlo na recyklovaný papier. 
K bodu 3 môžem len povedať, že Vrakuňa 
ma za sebou už prvú akciu less waste a to 
Súťaž vo varení kapustnice, kde mestská 
časť zabezpečila papierové misky a prí-
bor. V tejto aktivite budeme pokračovať aj 
v roku 2020. Záleží nám na našej planéte. 
Pekný deň 

Lesopark alebo lunapark?
Anonym napísal: Dobrý deň, super sta-
rosta, že pílite tie stromy v tom lesopar-
ku. Asi potrebujete doma kúriť na zimu 
ale to, že ste zničili obydlie pre vtáčikov 
a veveričky Vás vôbec nezaujíma. Z le-
soparku sa stal lunapark. Už tam nie je 
taký kľud ako v minulosti. Ďakujem vám 
veľmi pekne!
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Vážený pán anonym, lesopark je všeobec-
ne označený (čiže lesný park alebo park v 
lese) ako: zvyčajne prímestský les, ktorý 
v sebe kombinuje prvky pôvodného lesa 
a bežného mestského parku. Na rozdiel 
od bežného lesa je tu potlačená jeho pô-
vodná funkcia produkcia drevnej hmoty v 
prospech novej základnej funkcie, ktorou 
je tu predovšetkým odpočinok, relaxácia, 
rekreácia, zábava a športové aktivity oby-
vateľstva, nezanedbateľná je tu aj jeho 
funkcia okrasná, estetická a krajinotvor-
ná. Z týchto dôvodov lesoparky zvyčajne 
bývajú zriaďované najmä na okrajoch 
veľkých miest, respektíve v okolí veľkých 
ľudských sídlisk, v okolí kúpeľných miest 
alebo v okolí hojne navštevovaných rekre-
ačných stredísk. 
Stromy, ktoré rúbeme, sú životu nebez-
pečné a máme o tom vypracovaný den-
drologický posudok o výrube. V prípade 
silnej búrky môžu byť labilne konáre, ako 
aj suché stromy životu nebezpečné. Za 
každý vyrúbaný strom vysadíme dva nové 
stromy. Momentálne mestská časť dosta-
la aj dotáciu na výsadbu nových stromov 
od spoločnosti BNP Paribas Cardif Pois-
ťovňa, a. s., za čo ďakujeme, konkrétne 
p. Kováčovej a p. Polešovskej. A ďalšie 
stromy budeme na jar vysádzať aj z náš-
ho rozpočtu, ako aj z ďalších projektov, 
na ktorých sme sa zúčastnili.

Nová podlaha v telocvični
Adriana napísala: Som matkou troch detí 
ktoré, postupne navštevovali a ešte stá-
le navštevujú ZŠ Žitavskú od roku 1995. 
Samozrejme, že mi nie je ľahostajná bez-
pečnosť našich detí počas vyučovacieho 
procesu. Naša škola oslávila 40. Výročie 
a zastávame názor, že rekonštrukcia te-
locvične, respektíve podlahy v nej je z 
bezpečnostných dôvodov na mieste. Mys-
líme si, že je aj ekonomicky výhodnejšie 
zrekonštruovať ju čo najskôr kým sa ne-
dostane do havarijného stavu a naše deti 
by telesnú výchovu museli absolvovať v 
náhradných priestoroch. My rodičia chá-
peme, že finančné prostriedky sa mnoho-
krát nehľadajú ľahko. Veríme vám však, 
že sa vám to určite v krátkom čase poda-
rí zároveň. Prijmite náš prísľub, že sa aj 
my aktívne zapojíme do rekonštrukčných 
prác napríklad pri odstraňovaní starej 
podlahy. 

Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Vážená pani Adriana, rozvoj športu je 
jedna z mojich hlavných priorít. Snažím 
sa pravidelne rekonštruovať športoviská 
na verejnom priestranstve a rovnako aj v 
školách. V budúcom roku by sme chceli 
zrekonštruovať športový areál Základnej 
školy Rajčianska a v ZŠ Žitavská podla-
hu v telocvični. Na túto rekonštrukciu 
žiadame dotáciu od Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a z magistrátu hlav-
ného mesta a určite to v budúcom roku 
opravíme.

   HDvorská

Posledné dni mesiaca október sa v rám-
ci nízkoprahových služieb Detského fon-
du Slovenskej republiky, konkrétne pro-
jektu Mixklub, niesli v znamení prípravy 
na Halloweensku párty. Deti, mladí ľudia 
a ich blízki príbuzní si v tieto dni vyrezá-
vali svetlonosov, pripravovali výzdobu, 
ktorá navodila atmosféru, a počas párty 
si zatancovali zamaskovaní za rôznych 
upírov, zombíkov a iné nadprirodzené 
bytosti. Čím strašidelnejšia maska, tým 
lepšia. Veríme, že si tento čas deti užili. 
Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré deťom 
pripravíme v nasledujúcich dňoch. 
PS: Všetkým čitateľom prajeme pekné 
jesenné dni.
Mgr. Lukáš Štellár  
Detský fond Slovenskej republiky

Mixácky Halloween
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Symbolika jesene je tradične spojená 
so seniormi a október ako mesiac úcty 
k starším si pripomíname už takmer tri 
desaťročia. Cieľom je upozorniť na po-
stavenie a problémy staršej generácie, 
poukázať na rovnosť postavenia a dôs-
tojnosť starších ľudí a zároveň im vyjadriť 
poďakovanie za odovzdávanie znalostí a 
skúseností mladším generáciám. Snaha 
o zlepšovanie kvality ich života nemá zo-
stať iba témou diskusií, ale prejavenými 
skutkami a  aktivitami. Jednou z takých-
to aktivít v októbri bolo zrealizovanie 
wellness pobytu pre našich seniorov, 
ktorý sa konal v maďarskom meste Ba-
latónalmadi v termíne 21. 10. – 24. 10. 
2019 s finančným príspevkom Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Celým pobytom 
sprevádzali seniorov a pobyt organizovali 
poslankyňa Ing. Zuzana Schwartzová a 
vedúca referátu sociálnych služieb Mgr. 
Iveta Pochlopeňová. Seniori mali k dispo-
zícii neobmedzené užívanie plaveckého 
bazénu, vírivky, sauny, parného kúpeľa, 
masáží a oddych v relaxačnej miestnos-
ti. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si neváhali 
zaplávať v Balatone, pretože počasie bolo 
krásne a teplé. Pobyt svojou návštevou 
spestril starosta mestskej časti Martin 
Kuruc. Večer strávil spolu so seniormi pri 

dobrom víne, tradičných maďarských me-
lódiách a tanci. 
V rámci pobytu sa konal výlet do neďa-
lekého mesta Veszprém, opradeného 
bohatou históriou, spojený s prehliadkou 
vláčikom a odborným výkladom sprievod-

kyne. Výlet seniori zakončili nákupom 
miestnych špecialít v tržnici.
Spokojní účastníci sa s úsmevom na tvári 
vrátili domov naplnení fyzickou a duchov-
nou silou a krásnymi zážitkami. 
   MÚ Vrakuňa

Pomaly sa blíži čas Vianoc, ktoré by mal každý človek tráviť v kruhu svojej rodi-
ny. Medzi nami však žije veľa ľudí, ktorí túto možnosť nemajú, a preto starosta 
mestskej časti Martin Kuruc aj tento rok pripravuje vianočné posedenie pre osa-
melých.
Vianočná večera s príjemným kultúrnym programom sa bude konať 23. 12. 2019 
v spoločenskej sále MČ Bratislava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici č. 27/B 
na pozvanie, preto je potrebné sa prihlásiť. Prihlášky budú k dispozícii v termíne 
11. 11. – 22. 11. 2019 na Referáte sociálnych služieb a nájomných bytov Miest-
neho úradu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 
130 – prízemie.       MÚ Vrakuňa

Dňa 27. 10. 2019 sa vo Vrakuni odohrali 
dve krásne predstavenia. Herečky Gizka 
Oňová, Zuzana Vačková, Zuzana Tlučko-
vá a Daniela Kuffelová predviedli super 
babskú jazdu, na ktorú diváci budú ešte 
dlho spomínať. Klimaktérium je inscená-
cia, ktorá ma za sebou už 2200 repríz a 
my sa tešíme, že toto jedinečné predsta-
venie bolo aj vo Vrakuni. Sme radi, že obe 
predstavenia boli skoro vypredané a do 
budúcnosti mestská časť plánuje pripra-
viť ďalšie inscenácie. Je sa načo tešiť.                                          
   HDvorská

Senior svet

Vianočná večera pre osamelých občanov

Príprava trvá 35 min.
Potrebujeme:
• 100 g mrkvy
• 100 g kalerábu
• 100 g zeleru
• 100 g bielej kapusty
• 100 g cibule
• 200 g karfiolu
• 2 strúčiky cesnaku
• 50 g bravčovej masti alebo oleja
• 2 PL polohrubej múky
• 1 PL mletej červenej papriky
• soľ, mleté čierne koreniey
• štipku rasce
Postup: Na polovici tuku speníme nakrájanú cibuľu. Pridáme pokrájanú zeleninu a 
koreniny. Prikryjeme a dusíme asi 5 min.
Zalejeme 2 litrami vody a varíme do mäkka.
Zo zvyšného tuku a múky spravíme tmavšiu zápražku, do ktorej pridáme pretlačený 
cesnak a mletú červenú papriku.
Polievku zahustíme, dochutíme a posypeme s čerstvou petržlenovou vňaťou.  
         Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

SEDLIACKA ZELENINOVÁ POLIEVKA

Vrakunskí seniori sa zúčastnili wellness pobytu
v Maďarskuv Maďarsku

Skvelá divadelná
hra vo Vrakuni
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Aktuálne



OObčianske združenie HBK Vrakune po účasti v Bratislavskej 
lige a venovaní sa deťom spustilo od októbra aj vlastnú súťaž 
amatérov – Vrakunskú hokejbalovú ligu. Zúčastňujú sa jej štyri 
vrakunské tímy – tri plne amatérske a naša ligová HBK Vrakuňa. 
Už prvé kolá ukázali obrovskú chuť hrať, ale viac už vedúci ligy 
Andy Ravasz:  „Už dlhšie vo mne zrela táto myšlienka založiť 
súťaž vo Vrakuni, keďže kedysi existovala u nás lokálna sú-
ťaž. Preto sa teším, že spolu z nadšencami z ihriska sa nám 
podarilo zložiť mužstvá, ktoré sa pravidelne stretávajú v uto-
rok, a každý odohrá jeden ligový zápas. Pre HBK Vrakuňu je 
to dobrý tréning na ligovú súťaž a pre amatérov šanca zahrať 
si medzi sebou. Súťaž bude na konci hodnotená bez mužstva 
HBK Vrakuňa, čiže budú hodnotené iba amatérske kluby. Aj 
v štatistikách v závere budú hodnotení iba hráči so statusom 
amatér. Veľmi sa tešíme tomuto záujmu o tento šport, nie iba 
u deti, ale postupne aj u dospelých, ktorých je na ihrisku stá-

le viac a viac. Týmto pozý-
vame každého, kto má zá-
ujem hrať; stačí sa ozvať, 
kontakty sú u nás na webe: 
www.hbkvrakuna.sk. 
Deti pokračujú v tréningoch 
a od polovice novembra sa 
presunieme do telocvične, 
kde budú tréningy pokra-
čovať, v stredu mladší a vo 
štvrtok starší spolu s bran-
kármi. Na jar sú plánované 
pre mládež ďalšie turnaje, 
mali by sme sa vybrať na 
turnaje aj mimo Bratislavy. 
Tréneri detí boli tiež ocenení 
za svoju prácu a boli meno-

vaní za trénerov Slovenskej reprezentácie do 14 rokov na budú-
coročné MS 2020 vo Fínskom Rovaniemi. Je to, samozrejme, 
šanca nielen pre trénerov, ale aj pre deti privoňať si k svetové-
mu hokejbalu, tak im držme palce.

Muži nám v bratislavskej lige robia radosť. V ôsmom kole síce 
prišli o vedúcu pozíciu, keď trošku nešťastne podľahli Ziegelfel-
du, čo bola vôbec prvá prehra nášho tímu v tomto ročníku, ale 
stále sa držíme na peknom 3. mieste. Najbližšie kolá nás čaká 
majster ligy Hancop a po ňom aktuálny líder, náš štvrťfinálový 
súper z ostatnej sezóny, mužstvo AHK Pekníkova. Preto držte 
palce i našim mužom v súperení o majstra Bratislavy.

Viac informácií nájdete na Facebooku,
alebo na stránke www.hbkvrakuna.sk   
     HBK Vrakuňa

Šport vo Vrakuni
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HBK Vrakuňa – Vrakuňa plná hokejbalu

ŠK Vrakuňa v novom šate...
Náš klub ŠK Vrakuňa v mesiaci október 
pristúpil aj vďaka úspešnému grantu z 
Tesca k obnove štadióna.

„Podarilo sa nám získať grant, a po-
tom už len stačilo spojiť sily a maľo-
vať a maľovať... Chcem sa touto ces-
tou poďakovať všetkým, ktorí priložili 
ruku k dielu, a pomohli nám vymaľovať 
vnútorné oplotenie areálu a tribúnu,“  
– povedal na margo obnovy areálu pre-
zident klubu Andrej Ravasz.

Naše „áčko“ nám svojou hrou robí ra-
dosť, keď po výhre nad Lábom sa do-
stalo na čelo tabuľky. Žiaľ, ešte asi tre-
ba doladiť súhru, keďže sme následne 
nezvládli zápas s podpriemerným Čuno-
vom, ale držíme sa v prvej trojke, a teda 
bojujeme o miesta zaručujúce postup 
do vyššej súťaže, čo bol náš predsezón-
ny cieľ. Verme, že sa nám podarí postú-

piť do tretej ligy.
Mládež nám už postupne prechádza do 
telocviční, keďže sa začína zimná prí-
prava. Tento rok okrem ZŠ Železničná 
poskytnú svoje priestory aj  ZŠ Rajčian-
ska. Sme radi, že sme nemuseli hľadať 
priestor na trénovanie v telocvični mimo 
našej mestskej časti. Žiaľ, nedisponuje-
me umelou trávou, a preto tento povrch 
musíme hľadať mimo našej štvrte.

V najbližšom čase máme v pláne po-
kračovať v obnove areálu i zázemia. Ale 
viac nám už povie o plánoch prezident 
klubu: „Samozrejme, najzložitejšie je 
zohnať peniaze na väčšie investície. 
Ale postupne by sme chceli obnoviť 
šatne, vyregulovať kúrenie, vymeniť 
okná, zatepliť fasádu.
Vyzerá to tak, že budeme musieť pri-
stúpiť opäť aj k obnove kotolne, keď-
že nám dosť ,štrajkujé . Na ihrisku by 

sme chceli nové 
umelé osvetlenie 
či miniihrisko s 
umelou trávou. V 
tomto roku mimo 
bežných pomôcok (lopty, kužele, zá-
brana a pod.) sme kúpili novú kosač-
ku, sušičku bielizne či nové sady dre-
sov.
Uvidíme, nakoľko budeme úspešní 
v žiadosti na SFZ. Radi by sme totiž 
začali s obnovou, určite medzi priori-
ty aktuálne bude patriť vyregulovanie 
kúrenia a výmena okien, keďže výdaje 
sa nám zdajú vysoké, a preto ich chce-
me okresať koľko sa bude dať.“

Tak nám držte, Vrakunčania palce na ih-
risku aj mimo neho, nech nám náš vra-
kunský futbal robí dobré meno.
   ŠK Vrakuňa 

13



Jesenné
tvorivé
dielne

„Tak na svoju česť sľubujem...“ – zaznelo z úst žiakov nultého a prvého ročníka na sláv-
nostnej imatrikulácii na ZŠ Žitavská 1 vo štvrtok 24. októbra. Prijať medzi seba svojich 
najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli starší žiaci, ktorí pozvali nulťáčikov, prváčikov, 
ich rodičov, ale aj najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu. 
Slávnostné podujatie obohatil bohatý program sprevádzaný sprievodným slovom star-
ších a skúsenejších žiakov z V. B triedy Ninky Molnárovej a Šimona Šandrika. Pri plnení 
rôznych zábavných i vážnych úloh dostali žiaci možnosť ukázať, čo všetko sa počas 
prvého mesiaca v škole naučili. Pred pasovaním museli zložiť sľub, v ktorom sľúbili, že 
sa budú správať tak, ako sa na správneho školáka patrí. Sľubom sa zaviazali dodržiavať 
všetky povinnosti školáka. 
Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných žiakov, ale aj ne-
všedným zážitkom pre ich rodičov či najbližších príbuzných, ktorí si tak zo slávnostného 
podujatia spolu so svojimi ratolesťami očividne odnášali pocity plné nevšedných doj-
mov. 
     Mgr. Jana Klužáková , ZŠ Žitavská

Aj tento školský rok v našej škole pra-
cuje šachový krúžok. Žiaci sa pravidelne 
pripravujú na súťaž, hrajú medzi sebou 
turnaje, ale sa aj učia nové ťahy a rie-
šenia situácií na šachovnici. Chytilo ich 
to za srdce a po krúžkovej súťaži sme 
sa 25. 10. zúčastnili okresného kola 
školských majstrovstiev žiakov a žiačok 
v šachu. Žiaci sa popasovali so silnou 
konkurenciou a viac ráz dokázali zvíťa-
ziť nad súperom. Dievčatá dokonca zví-
ťazili aj nad registrovanými súťažiacimi 
v šachových kluboch, čo im zabezpeči-
lo účasť v krajskom kole. Gratulujeme 
dievčatám, ktoré postúpili do krajského 
kola majstrovstiev žiakov ako neregis-
trované hráčky. Prajeme veľa dobre pre-
myslených ťahov a úspešných zápasov!
     
Mgr. Božena Jurisová, ZŠ Železničná 14

Krásne jesenné dni opäť spojili nadšencov 
atletiky na atletických pretekoch, ktoré zor-
ganizovala ZŠ Železničná pre okolité školy 
Vrakune a Podunajských Biskupíc. Sme 
radi, že učitelia spolu so žiakmi si na začiat-
ku školského roku našli čas a prišli si zme-
rať sily v rôznych atletických disciplínach. 
Svoju rýchlosť si žiaci zmerali v behu na 60 
m a na 200 m. Vytrvalci si zasa zmerali sily 
vo vytrvalostnom behu – dievčatá v behu 
na 800 m a chlapci na 1000 m. Rýchlosť 
a silu nôh si zmerali chlapci a dievčatá v 
skoku do diaľky. No a, samozrejme, že na 
záver bola najatraktívnejšia disciplína atle-
tiky a to zmiešaná štafeta v behu na 4x200 
m. Nejeden žiak v jednotlivých disciplínach 
dosiahol nielen osobný rekord, ale priam 
rekord súťaže. Po sčítaní bodov z umiestne-
nia jednotlivcov v jednotlivých disciplínach 

sa čakalo na celkové umiestnenie škôl. Na 
prvom mieste s najvyšším počtom získa-
ných bodov sa umiestnila naša základná 
škola ZŠ Železničná. Krásne druhé miesto 
získala ZŠ Podzáhradná, tretie miesto zís-
kala ZŠ Žitavská a síce neobľúbené, ale 
pekné 4. miesto získala ZŠ Rajčianska.
Dnes nebolo porazených. Každý bol víťa-
zom, už len preto, lebo niečo urobil pre svo-
je zdravie, lebo si zlepšil svoj osobný výkon 
alebo vytvoril nový rekord a tým aj pomohol 
k víťazstvu svojho družstva.
Ďakujem všetkým školám a súťažiacim 
za krásny športový zážitok a teším sa na 
stretnutie na Jarnom atletickom pohári. 
Som rada , že opäť zvíťazil šport a spojil nad-
šencov atletiky na krásnej športovej akcii.
         Mgr. Jana Kalinková, ZŠ Železničná

Tradične aj tento školský rok sa v ŠKD 
uskutočnili jesenné tvorivé dielne pre 
deti a rodičov, na ktorých sa mohli 
rodičia na chvíľu vrátiť do školských 
čias a so svojimi deťmi si vytvoriť rôz-
ne výrobky z papiera alebo prírodných 
materiálov. Tiež si mohli s deťmi na-
maľovať vlastný kameň, ktorý bude 
osadený do farebnej kamennej mo-
zaiky v zrekonštruovanom átriu našej 
školy. Nálada bola veselá, všetci sa 
snažili vymyslieť niečo nové a spolupra-
covať pri tom so svojimi ratolesťami.
              SoňaPavlovičová, ZŠ Železničná
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Ukážky prvej pomoci Slovenský Červený kríž (SČK) 
opäť aj tento rok odprezen-

toval pre žiakov ZŠ Rajčianska a deti v MŠ 
Kríková a Kaméliová ukážky prvej pomoci. Bu-
dúci rok sa chystáme na ZŠ Železničná a ZŠ 
Žitavská. Pre deti a žiakov je to skvelá príleži-
tosť pripomenúť si základy prvej pomoci a pre 
tých menších zas zaujímavý zážitok v podobe 
preskúmania záchranárskej sanitky. Teší nás 
iniciatíva vychovávateliek zo ZŠ Rajčianska, 
ktoré sa rozhodli absolvovať celý kurz prvej 
pomoci, ktorý SČK organizuje pre záujemcov. 
Ak máte aj vy záujem o kurzy prvej pomoci, 
prípadne o členstvo v SČK, neváhajte nás kon-

taktovať na pobočke Červeného kríža u nás 
vo Vrakuni: Mgr. Zuzana Magálová, 0948 003 
799, prípadne nás nájdete na FB stránke: Slo-
venský Červený kríž, miestny spolok Vrakuňa 
2, Bratislava-mesto. Tešíme sa na všetkých 
záujemcov a dobrovoľníkov.
Slovenský červený kríž

Deň 23. október bol pre prvákov ZŠ Že-
lezničná veľkým dňom. Vedenie školy 
ich totiž spolu s deťmi z detského par-
lamentu slávnostne pasovali za ozajst-
ných žiakov našej školy. Po krátkom 
programe našich prvákov, kde  prváci 
museli preukázať svoje znalosti nie-
len o škole, ale aj svoje vedomosti, ich 
starší spolužiaci symbolicky  pasovali 
veľkou ceruzou za žiakov našej školy. 
Pani zástupkyňa im osobne poblahože-
lala a odovzdala aj pamätný list. Nako-
niec všetci prváci pred rodičmi a svojimi 
triednymi učiteľkami zložili slávnostný 
sľub. Celým podujatím ich sprevádzali 
žiaci z detského parlamentu. V záve-
re podujatia dostali aj malý praktický 
darček, ktorý sa im zíde na hodinách.
               Janka Kalinková, ZŠ Železničná

„Bolo raz jabĺčko krásne“ – takto veselo si vyspevovali deti z MŠ Kríková v auto-
buse po ceste do ovocného sadu Dobré jablká v Dunajskej Lúžnej.
Tam ich už čakali ujovia ovocinári, ktorí ich previedli jablkovým sadom.
Deti sa hravou formou dozvedeli, ako sa jabĺčka pestujú, ako sa treba o ovocné 
stromy a ich plody starať, koľko je v nich vitamínov a aké dobroty si z nich spolu s 
mamičkou môžu doma pripraviť.
Odmenou im bolo občerstvenie v podobe jablkovej šťavy a ochutnávky rôznych 
odrôd  jabĺk, ktoré sa v sade pestujú. Na cestu domov dostali do svojich batôžkov 
jabĺčko a maľovanku, ktorú si po príchode do materskej školy pekne vymaľovali. 
Doma rodičom porozprávali svoje dojmy z exkurzie a čo všetko nové sa tam naučili. 
Do ovocného sadu sa na budúci rok opäť radi vrátime.
      Jana Peschlová, MŠ Kríková

V októbri sa v krásnom kúpeľnom meste Bojnice konal  1. ročník bojnického 
klobásového festivalu. Jeho raritou bolo, že prvý deň sa konala súťaž škôl, na 
ktorej sa zúčastnili aj študenti 2.A Slovanského súkromného gymnázia na Váž-
skej ulici vo Vrakuni – Sofia, Isabelle, Krištof a Markus. Okrem nich súťažilo 
desať škôl a každé družstvo sa snažilo obstáť čo najlepšie.
Súťaž sa konala na hornom parkovisku neďaleko Bojnického zámku a Bojnickej  
ZOO, čiže prostredie bolo veľmi pekné. Súťažilo sa od skorého rána a výsledné 
produkty sa mali odovzdať o 12.00 hodine. Porota po celý čas hodnotila druž-
stvá, ako zvládajú svoje úlohy. Naši študenti sa snažili a výsledkom bola klobá-
sa, ktorá vo veľkej konkurencii obstála veľmi dobre. Naše družstvo v celkovom 
hodnotení obsadilo druhé miesto. Nazbierali sme nové skúsenosti a veríme, že 
na budúci rok sa nám opäť bude dariť.
   Darina Šuľanová, SSG - Súkromné slovanské gymnázium
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Pondelok 16.12.  od 15:00 do 18:00

Utorok  17.12.   od 15:00 do 18:00

Streda  18.12.   od 15:00 do 18:00

Štvrtok  19.12.   od 15:00 do 18:00

Piatok  20.12.  od 15:00 do 18:0
        (k dispozícii bude viac kňazov)

Sobota  21.12.  od 15:00 do 18:00
        (k dispozícii bude viac kňazov)
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Rozpis spovedania pred vianočnými sviatkami: Sväté omše počas vianočných sviatkov vo Vrakuni:

24.12. Štedrý deň:   16:00;
                                  20:00 (v maďarskom jazyku);
                                  22:00.
25.12.  Narodenie Pána.:  7:30;
                                        8:30 (v maďarskom jazyku);
                                        9:45; 11:00; 18:00.
26.12.  Sviatok sv. Štefana:  7:30;
                                             8:30 (v maďarskom jazyku);
                                             9:45; 11:00; 18:00.
31.12. Poďakovanie na konci kalendárneho roka:   
    16:00.
1.1.    Slávnosť Panny Márie Bohorodičky:
    7:30;
                                        8:30 (v maďarskom jazyku);
    9:45; 11:00; 18:00.
6.1. Slávnosť Zjavenia Pána-svätenie trojkráľovej vody:  
    7:30;
                                        8:30 (v maďarskom jazyku);
    9:45; 11:00; 18:00.
12.1. Krst Krista Pána-ukončenie vianočného obdobia:  
    7:30;
    8:30 (v maďarskom jazyku);
    9:45; 11:00; 18:00.


