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Dobrý deň, milí Vrakunčania,
poznáte navigačný systém Galileo? Možno vám niečo hovorí navigačný systém 
a niečo asi aj meno známeho astronóma. Ale spolu? Prezradím vám to. Má to byť 
navigačný systém, niekoľkokrát dokonalejší ako v súčasnosti používané GPS. Ide 
o spoločný projekt celej EÚ.

Prečo píšem o navigačnom systéme, ktorý ešte ani nefunguje? Preto, lebo ten-
to príbeh má svoju genézu. A pre mňa aj jedno veľké ponaučenie.

Systém mal totiž fungovať už v roku 1999 a potom sa päť ráz posúval ter-
mín. Tak sa nakoniec dohodlo, že sa nebudú určovať termíny, lebo tie, 
podľa kompetentných, len traumatizujú.

Aké z toho plynie pre mňa ponaučenie? Jednoduché. Smelé plány 
a ciele sú fajn, ale treba byť reálny. Stáť nohami pevne na zemi. 
Síce sa nebáť, ale vedieť, čo a ako zvládneme. Tri roky sa snažíme 
budovať veci, ktoré Vrakuňa potrebuje a ktoré sa dlhodobo zane-
dbávali. Mám pocit, ktorý mi utvrdzujú aj vaše správy, že sa nám to 
spoločne darí.

Prechádzal som sa po lesoparku a rozmýšľal som, čo by sa dalo 
urobiť. V celom lesoparku boli tri preliezačky a jedna opustená hoj-
dačka. Smutnou skutočnosťou je, že keď sme si zavolali odborníka, 
nech nám poradí, ako a kde začať budovať detské ihriská, tak nám oznámil, že to „ihrisko“ čo máme, porušuje asi všetky 
pravidlá a zákony bezpečnosti na svete. Nakoniec som si cestou domov na promenáde vytkol členok, lebo tá v tých ča-
soch bola samá diera.

Prvé roky som sa len snažil o stabilizáciu. Finančnú, aj personálnu. Už minulý rok sme však začali fungovať tak, ako som 
si to celé predstavoval. Už sme vedeli začať opravovať cesty, stavať chodníky či cyklotrasy. Náš kruhový objazd už nie je 
hanbou, ale vyzerá tak, ako má vyzerať.

Tento rok bude dobrým rokom. Už teraz to tak cítim. Dobrý hospodár maká v zime, aby na jar už bolo vidieť výsledky. 
Tento rok dáme kompletne do poriadku ihrisko na Hnileckej. Hokejbal, basketbal a futbal budú mať svoje miesto na no-
vom multifunkčnom ihrisku. Vynovíme priestor na Toplianskej ulici, kde malo sídlo Spokojné bývanie. Tam poskytneme 
priestor našim seniorom na stravovanie a všetkým náruživým čitateľom knižnicu. O novom sídle našej spoločnosti Spo-
kojné bývanie a o ďalších etapách rekonštrukcie zdravotného strediska sa dočítate viac na str. 5.

Revitalizovať budeme pešiu zónu a ďalšie detské ihriská.

Pribudne množstvo kvalitných chodníkov. Tie nám veľmi chýbajú. Osvetlíme lesopark a postavíme ďalšie herné prvky. 
Tiež tam pribudne jedno veľké prekvapenie.

V tomto roku bude rekordný počet kultúrnych akcií. Tu nepoľavíme, naopak, posilnili sme rozpočet na kultúru. Už teraz 
riešime hody.

Ak som vám minulý rok sľúbil hviezdu, tento rok budú dve ☺. Už vo februári budeme realizovať ďalší bezpečnostný pro-
jekt, na ktorý sme dostali štátnu dotáciu.

Je to preto, lebo na to máme. Lebo makáme a vyberáme si realizovateľné projekty, na ktoré máme nielen odvahu, ale aj 
zdroje. Lebo len táto kombinácia je jediná uskutočniteľná. Starostlivá príprava plus reálne ciele a očakávania. To je cesta, 
po ktorej Vrakuňa pôjde.

Mimochodom, projekt Galileo ešte nie je v ostrej prevádzke. Termín posunuli na rok 2020 ☺. Naše projekty budú mať 
vtedy už rok prevádzky za sebou, lebo my meškať nebudeme.

 Váš starosta

Príhovor starostu

ystém 
to byť 

PS. Ide 

ten-
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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 životného prostredia SR otestuje. Podľa 
lokalít spoločne mestská časť Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 20 miest v celej 
Vrakuni. Všetky výsledky a aktuálne informácie nájdete na stránke www.vrakuna.sk, sekcia 
informácie o skládke chemického odpadu vo Vrakuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/. red

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

Hlavné mesto dostane 
od štátu 13 miliónov € na 
opravu komunikácií.
Financie sa použijú na 
opravy najvýznamnejších 
spojníc mesta, ako je Dol-
nozemská, Brnianska – 
Hodonínska – Lamačská, 
Račianska či Bajkalská. 
Dôležité pre Vrakuňu je, 
že vláda SR prijala po-
žiadavku mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, vyčle-
nila z dotácie 1,5 milióna 
eur pre Vrakuňu. V spolu-
práci s hlavným mestom 
plánujeme rozšíriť most 
cez malý Dunaj a kruho-
vý objazd na Hradskej 
ulici. Most aj kruhový ob-
jazd čelí každodenným 
zápcham v ranných aj 
podvečerných hodinách. 
Plánované kroky význam-
ne pomôžu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. red

Vláda vypočula naše
slová, petícia pomohla!

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa koncom roka 2017 zakúpila nový vysávač na odstra-
ňovanie lístia a nečistôt z chodníkov a komunikácií. Bude slúžiť pracovníkom verejno-
prospešných prác, ktorým tento výkonný prístroj pomôže pri odstraňovaní neporiadku. 
Manuálne zberanie je pomalé a menej efektívne. Mestská časť verí, že aj tento „pomoc-
ník“ zrýchli upratovanie lístia a odpadkov hlavne na frekventovaných miestach.  red

Novým vysávačomNovým vysávačom
na lístie a odpadkyna lístie a odpadky

Aj tento rok dostanete 
sáčky pre svojich psíkov 

na celý rok!
Milí občania, oznamujeme vám, že ten držiteľ 
psa, ktorý si v roku 2017 splnil oznamovaciu 
povinnosť a zaregistroval svojho miláčika, si 
aj v roku 2018 môže vyzdvihnúť vrecúška na 
psie exkrementy, a to priamo na miestnom 
úrade na Šíravskej ul., v podateľni.

Kontaktná osoba:
Ing. Jana Oravczová,

tel. č.: +421 2 32 37 35 74
Nezabudnite však na svoju daňovú po-
vinnosť za rok 2018 a zaplaťte za psí-
ka miestnu daň.

Kontaktná osoba:
Ing. Monika Jablonická,

tel. č.: 02/40204833
V priebehu roku 2017 mestská časť postupne 
vymenila a doplnila koše na psie exkrementy 
na frekventovaných miestach. Celkovo pri-
budlo vyše 100 košov v celej Vrakuni. red

Vrakunčania môžu výtlky na cestách 
nahlasovať aj tento rok mailom
Vrakuňa chce týmto spôsobom zvýšiť efekti-
vitu opráv komunikácií v jarných mesiacoch.
Vrakunčania môžu aj tento rok po zime na-
hlasovať mestskej časti výtlky na cestách
a chodníkoch prostredníctvom mailu. Mest-
ská časť opäť obnovila mailovú adresu 
vytlky@vrakuna.sk, kde môže verejnosť posie-
lať svoje podnety. Vrakuňa chce týmto spôso-
bom zvýšiť efektivitu opráv komunikácií v jar-
ných mesiacoch.  red

V lesoparku svietia nové lampy
Konečne sa mamičky nemusia báť chodiť vo večerných hodinách po našom lesoparku. Po 
mnohopočetných požiadavkách mestská časť Bratislava-Vrakuňa a Hlavné mesto SR Brati-
slava zabezpečili vo Vrakunskom lesoparku osvetlenie úseku v dĺžke cca 600 m. Použilo sa 
22 ks parkových LED svietidiel. Tieto sú zapojené do siete verejného osvetlenia, čo znamená, 
že hlavné mesto Bratislava zabezpečuje kompletnú údržbu tohto osvetlenia.  red
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Horúca téma

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 
2018 pripravuje mnoho projektov vo 
všetkých oblastiach rozvoja samosprávy. 
„Vo svojom primárnom záujme máme 
realizáciu sanácie skládky CHZJD. Mi-
nisterstvo životného prostredia začne 
v roku 2018 s dlho očakávanou saná-
ciou skládky CHZJD vo Vrakuni. Táto 
zodpovednosť je na pleciach Minister-
stva životného prostredia SR. Mestská 
časť nemôže tento proces ovplyvniť, ale 
veríme, že ministerstvo svoje sľuby splní 

a tento rok so sanáciou začne,“ povedal 
starosta Martin Kuruc.
V každej oblasti spoločenského, občianske-
ho a investičného rozvoja našej mestskej 
časti je naplánovaných mnoho aktivít. Naj-
hlavnejšími prioritami je dokončiť rekonštruk-
ciu zdravotného strediska, začať revitalizáciu 
pešej zóny a pokračovať v zlepšovaní pod-
mienok rekreácie vo Vrakunskom lesoparku, 
(napr. rozširovanie detského ihriska, rozširo-
vanie oddychových zón a dokončenie osvet-
lenia). Začiatkom roka 2018 vznikne nová 

jedáleň pre seniorov a zväčšenie knižnice 
s oddychovou zónou pre čitateľov. Vo vše-
obecnosti plánuje mestská časť pokračovať 
v začatých opravách a budovaní bezbariéro-
vých chodníkov a ciest. Úlohy sa naplánovali 
aj na základe dopytu občanov, ktorým nie je 
naša mestská časť ľahostajná. Dennoden-
ne prichádzajú mnohé podnety od občanov, 
ktoré mestská časť posudzuje a rieši. Mno-
ho z nich sa riešia okamžite, ale v niektorých 
prípadoch je to dlhodobejší proces, v ktorom 
treba hľadať riešenia a finančné zdroje.
Naďalej platí heslo, aby Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa bola krajším a lepším 
miestom pre život. red

Aj vy môžete spolurozhodnúť o tom, kam 
pôjde časť z rozpočtu Vrakune. Na rok 
2018 sme spolu s poslancami vyčlenili 
20 tisíc eur na projekt občianskeho roz-
počtu. Do 15. marca môžete posielať 
svoje návrhy.
„Názor obyvateľov je pre náš úrad veľmi 
dôležitý. Zo spolupráce s Vrakunčanmi 
vzniklo veľmi veľa zaujímavých projektov. 
Minulý rok sme spoluprácu s obyvateľ-
mi posunuli na novú úroveň a prvý raz 
sme spustili občiansky rozpočet. Po jeho 
úspešnom testovaní navyšujeme tento rok 
sumu z 8 na 20 tisíc eur. Vy sami môžete 
spolurozhodnúť, kam pôjde časť peňazí 

z našej mestskej časti,“ vysvetlil starosta 
Vrakune Martin Kuruc.
V rozpočte mestskej časti na rok 2018 
schválili poslanci na občiansky (participa-
tívny) rozpočet 20 tisíc eur. Svoje návrhy 
môžete podávať pre tieto oblasti:
• sociálne veci
• kultúra
• šport
• životné prostredie
V tejto chvíli spúšťame prvú časť občian-
skeho rozpočtu – zbieranie podnetov. 
Každý z vás môže navrhnúť projekt(y) 
v uvedených oblastiach. Na jeden pro-
jekt je vyčlenených maximálne 3 000 eur, 

v každej oblasti bude možné podporiť dva 
projekty.
Zber návrhov od obyvateľov je prostred-
níctvom webovej stránky www.vrakuna.sk, 
e-mailu rozpocet@vrakuna.sk, na sociál-
nej sieti, v podateľni MÚ Vrakuňa, na pod-
ujatiach mestskej časti a prostredníctvom 
občianskych združení, neformálnych zdru-
žení a ostatných partnerov. Uzávierka ná-
vrhov je 31. marca 2018. Následne vaše 
návrhy posúdi finančná komisia a spustí 
sa hlasovanie o vybratých projektoch. Ter-
mín hlasovania sa začne v polovici apríla. 
Viac na stránke www.vrakuna.sk.
Tešíme sa na vaše nápady! red

Mestská časť vyčlenila 20 000 eur y
na projekty, o ktorých rozhodujete Vy!

Vaše návrhy môžete poslať pre Vaše návrhy m
tieto oblasti:tieto oblasti:ieto oblasti:ieto

Sociálne veci ci 5000 SociálnS
EUR EUR E
Kultúra a 5000 EUR KultúraK a 000 EUR 50K
Šport 5000 EUR ŠŠport 5000 EUR Š
Životné prostredie ŽŽivotné pros
5000 EUR 

Svoje podnety môžete posielať do 15.3.2018. Všetky bližšie informácie Svoje podv oS  oo dde p
nájdete na 

y môy môm žžete pposiele ooppe o idneteted
a aaa www.vrakuna.sk

ťť do 11dodelaal ť
kk v sekcii 
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ROZHODNITE AJ VY, KAM PÔJDU
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Priority roka 2018
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Horúca téma

Rekonštrukcia zdravotného strediska po-
kračuje. Spokojné bývanie, s. r. o., v súla-
de so zmluvou o komplexnom nájme za-
bezpečuje obnovu Zdravotného strediska 
Bebravská. V rámci prvej a druhej etapy 
sa na prízemí zrealizovali štyri ordinácie 
pre všeobecných lekárov, chirurga a ofta-
mológa, s príslušným zázemím, vymenili 
sa hlavné prívody vody a kanalizácie, zre-
alizoval sa kamerový systém. Na poschodí 
v čakárňach sa obnovili svetlíky, stropy, vy-
maľovali sa steny a dvere, vymenili kreslá 
a vytvorili sa priestory pre sídlo spoločnos-
ti Spokojné bývanie.
Po rekonštrukcii vnútorných priestorov sa 
bude v jarných mesiacoch pokračovať s na-
sledovnými prácami:

-  realizácia výťahu
-  obnova čakárne a WC na detskom odde-
lení

-  zateplenie fasády, výmena okien a vstup-
ných dverí

-  rekonštrukcia schodiskového priestoru
-  vyregulovanie kúrenia
-  uzatvorenie podchodu
-  obnova WC na poschodí
-  výmena PVC v čakárňach na poschodí
-  rekonštrukcia dodávky TÚV

Spoločnosť Spokojné bývanie sa v janu-
ári 2018 presťahovala z Toplianskej 5 
do priestorov Zdravotného strediska na 
Bebravskej ulici 34 v Bratislave. Vstup do 
priestorov je cez hlavný vstup do budovy 
zdravotného strediska. Priestory sa nachá-

dzajú na prvom poschodí vľavo, vstup je 
označený smerovou tabuľou.

Stránkové hodiny ostávajú nezmenené:
Utorok od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Štvrtok od 7.00 hod. do 13.00 hod.
V objekte po spoločnosti na Toplianskej 
ulici mestská časť v prvých týždňoch roka 
vytvára priestor pre jedáleň seniorov a kniž-
nicu. „Som rád, že sa potvrdil správny krok 
pre Vrakuňu, ktorý prinesie nielen nové 
zdravotné stredisko, ale aj novú jedáleň 
a knižnicu pre občanov mestskej časti. 
Modernejšie a väčšie budú aj priestory 
pre lekárov a dúfam, že rekonštrukcia 
ZS prinesie úsporu prevádzkových nákla-
dov,“ povedal starosta Martin Kuruc.

„Pri riešení situácie v Spokojnom bývaní, 
keď bolo treba rozhodnúť, ako ďalej s náj-
mom pôvodných priestorov, ktoré sme 
potrebovali uvoľniť a či platiť za priestory 
niekomu cudziemu, prišiel nápad presunúť 
Spokojné bývanie do Zdravotného stredis-
ka na Bebravskej a súčasne zrekonštruo-
vať toto stredisk,“ povedal predseda Dozor-
nej rady SPOBY, s. r. o. Ing. Ľubomír Czaja.
Miestny poslanec Bratislava-Vrakuňa Ing. 
Tomáš Galo a člen dozornej rady SPOBY 
hodnotí rekonštrukciu: „Rekonštrukcia 
zdravotného strediska rozhodne nebola 
jednoduchá. Tak ako pri každej rekonštruk-
cii staršej budovy, aj tu sa v priebehu opráv 
objavili problémy, s ktorými sa dopredu 
nerátalo, a tieto si vyžiadali dodatočne in-
vestície, na ktoré bolo treba hľadať zdro-

je. Preto bol zastupiteľstvom odsúhlasený 
pre SPOBY dodatočný úver. SPOBY napriek 
problémom zvládlo rekonštrukciu a výsled-
kom sú nielen pekne priestory pre lekárov, 
ale aj priestor pre nové sídlo spoločnosti, 
ktoré by malo do budúcna v porovnaní so 
súčasným stavom šetriť prostriedky. Navy-
še uvoľnené priestory, kde SPOBY doteraz 
sídlilo, umožnia ďalší rozvoj kapacít mater-
ských škôl vo Vrakuni. Výzvou pre SPOBY 
bude v prípade odchodu starých lekárov do 
dôchodku zabezpečiť nových. Dúfajme, že 
túto úlohu zvládnu.“

Už teraz je vidieť, že tento objekt ma veľ-
ký potenciál a postupne sa zveľaďuje. Dú-
fame, že po ukončení rekonštrukcie bude 
slúžiť ďalšie obdobie k spokojnosti občanov 
našej mestskej časti. Zároveň tešíme sa na 
novú knižnicu a jedáleň pre dôchodcov na 
Toplianskej ulici.  red

Zdravotné stredisko
v novom šate!

Nové sídlo SPOBY, s.r.o.
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Fotoreportáž

Všeobecne sa plesy považujú za najvýznamnejšie spo-
ločenské udalosti v roku. Dňa 20. 1. 2018 sa aj Vrakuňa 
stala dejiskom takejto krásnej udalosti. Dámy premenené 
na krásne divy z 30- tych rokov, páni v smokingoch či fra-
koch sa stali štýlovými džentlmenmi. Spoločenská sála sa 
zmenila na nepoznanie a hostia sa vrátili späť do čias minu-
lých. Nádherné dekorácie, výzdoba a chutné gastronomické 
delikatesy zvýraznili nevšedný zážitok. Na plese nechýbalo 
fotenie a tombola so zaujímavými cenami. Starosta Vraku-
ne Martin Kuruc bol nadšený, povedal: „Som veľmi rád, že 
sme sa tu všetci stretli a spoločne porozprávali a zabavili. 
Ohlasy od zúčastnených hostí sú veľmi milé a pozitívne. 
Mňa najviac teší, keď sú ľudia spokojní a to sa nám poda-
rilo na jednotku.“ Spoluorganizátorom plesu bola aj Vrakun-
ská farnosť, ktorá pominulé roky uskutočňovala ples mimo 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Po dokončení novej 
spoločenskej sály nič nebránilo tomu, aby aj Vrakuňa ožila 
kultúrou a spoločenským dianím. „Jubilejný 20. Vrakunský 
kresťanský ples bol najvydarenejší v doterajšej histórií. 
Najmä zásluhou skvelých Bratislava Hot Serenaders, kto-
rí ponúkli kvalitný profesionálny výkon, výbornú náladu 
a tiež aj ten správny závan tridsiatych rokov,“ povedal za 
organizátorov doterajších plesov Alfonz Juck. Pozvanie pri-
jal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj 
Droba, ktorý neskrýval prekvapenie. „Zúčastnil som sa už 
viacerých plesov, ale tento v štýle 30. rokov sa mi veľ-
mi páči. Vrakunský ples ma príjemne prekvapil a určite 
sa rád zúčastním aj budúci rok,“ povedal Droba. Do tanca 
hrala hudobná skupina Hot Serenaders so šarmantnými Hot 
Sisters, po polnoci nastúpil DeeJay, ktorý spustil všetky zná-
me oldies hity. Veselo sa tancovalo do tretej rána a všetci 
hostia sa zhodli, že Vrakunský ples bol nezabudnuteľným 
zážitkom, na ktorý budú dlho príjemne spomínať. red

Vo Vrakuni sa plesalo
vo veľkom štýle
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Ing., Mgr. Marek Zajíček – poslanec mestskej časti Bratislava-Vrakuňa: „Ďakujem or-
ganizátorom plesu za výborne pripravenú akciu v štýle 30-tych rokov podporený špičkovými 
Bratislava Hot Serenaders vytvorili veľmi príjemnú atmosféru. Verím, že sa tento rok na plese 
páčilo každému a teším sa na budúci ročník.“

Ing. Michal Hrapko – poslanec mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:,V sobotu sme mali s manželkou možnosť zúčastniť sa Vrakunského plesu 
a bol to pre nás príjemný kultúrny zážitok. Boli sme veľmi pozitívne prekvapení vysokou úrovňou plesu a výborne zvládnutou organizáciou. 
Zvolená tematika plesu v štýle tridsiatych rokov bola veľmi originálna a Vrakunčania ju bravúrne naplnili. Pánske obleky, klobúky, traky, cigary 
a dámske šaty ako vystrihnuté z dobových filmov a tančiarní tridsiatych rokov. Čelenky a pierka boli v sále samozrejmosťou. Štylizácia a výzdoba 
priestorov, kvalitné jedlo a nápoje svedčia o profesionálnej práci organizátorov. Atmosféru tridsiatych rokov dotvárala živá hudba orchestra 
Bratislava Hot Serenaders, ktorý zožal veľký aplauz a hudobníci neodišli, kým nezahrali tri prídavky. Veľmi oceňujeme tento nápad a chceme 
poďakovať miestnemu úradu za zorganizovanie takéhoto skvelého podujatia bez podpory externej agentúry. Veríme, že sa nám podarí zúčastniť 
sa Vrakunského plesu aj budúci rok a už teraz sme zvedaví, v akom duchu sa ponesie.“

Ing. Tomáš Galo – poslanec mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa: „Hoci som už mi-
nimálne 10 rokov na žiadnom plese nebol, 
v mladosti som ako tanečník pochodil veľa 
plesov a môžem teda konštatovať, že som 
bol príjemne prekvapený vysokou úrov-
ňou nášho Vrakunského plesu. Skvelá 
atmosféra vďaka skupine Bratislava Hot 
Serenaders, príjemní ľudia, výborné jedlo 
a perfektná organizácia. Kombinácia, 
vďaka ktorej si náš ples rozhodne budem 
chcieť zopakovať aj budúci rok. Veľká vďa-
ka organizátorom.“
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Aktuálne

Podporte Vašimi 2% z daní zariadenia, školy, občianske zduženia, ktoré si to podľa 
Vás zaslúžia. Bližšie 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.

•  Rodičovské združenie pri MŠ
Kríková 8722/20
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/868
Občianske združenie
www.mskrikova.sk

•  Rodičovské združenie Adamante
IČO: 31786359
Adresa: Rajecká 3
82107 Bratislava

•  SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ
Kaméliová 10
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/812
č.účtu: 1558455156/0200
Občianske združenie
www.mskameliova.sk

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

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

•  Združenie rodičov Základnej školy 
Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Žitavská 1
821 07 Bratislava
IČO: 30856311
Občianske združenie
www.zszitavskaba.edu.sk

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

•  Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38,
821 07 Bratislava
IČO: 00679755

Občianske združenie
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

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

•  Združenie rodičov a priateľov detí Šíravka
Šíravská 8
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 42172811
SK3902000000002657407656 / kód ban-
ky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

•  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
ICO 308 450 92
Bližšie info na si pozrite na:
www.klubyapollo.sk

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

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

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

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

•  Rajčianska 3
IČO: 42263573
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Rajčianska 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 red

DARUJTE 2% Z DANÍ
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Aktuálne

Potvrdil to minister životného prostredia 
Lázsló Sólymos (Most-Híd). V súčasnosti 
sa koná verejné obstarávanie na saná-
ciu.
Minister Sólymos tvrdí, že pri riešení en-
vironmentálnej záťaže sa za minulý rok 
urobilo veľa. Pripravil sa projekt, začalo sa 
verejné obstarávanie a zároveň sa vyba-
vujú potrebné povolenia. Podľa starostu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „je nie 
o 5 minút 12 ale už možno aj 5 minút po 
12. A ja len v mene všetkých Vrakunčanov 
dúfam, že minister životného prostredia 
svoje novoročné predsavzatia splní. Budem 
ho pravidelne v tejto veci kontrolovať.“
Do tendra na sanáciu sa podľa ministro-
vých slov prihlásili aj zahraničné firmy, 
musel sa preto vyriešiť problém zrýchlenia 
vzájomnej komunikácie, čo sa podarilo.
Rezort životného prostredia chce v rámci 
sanácie skládky vo Vrakuni využiť metódu 
enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesnia-
cu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odi-
zoluje od okolitého prostredia.
Juraj Štubniak, ktorý je miestny posla-
nec Vrakune, zhodnotil začatie sanácie 
skládky v tomto roku takto: „Prvá veta 
článku znie: So sanáciou skládky vo Vra-
kuni sa má začať tento rok. Ha-ha! To má 
výpovednú hodnotu asi ako na Slovensku 
by tento rok mali stúpnuť platy na dvoj-
násobok. Od ministra Solymosa sú to 

obvyklé politické táraniny. Povinnú osobu 
hľadal skoro dva roky a teraz už rok pripra-
vuje projekt. Je to len jeho politika zdržo-
vania, aby to doklepal v teplom kresle do 
konca svojho funkčného obdobia. Musíme 
stále vyvíjať tlak na ministerstvo, lebo to 
ani päť ďalších ministrov neodštartuje!“
Náklady na odstránenie environmentálnej 
záťaže sa predpokladajú na vyše 30 mi-
liónov eur.
Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na 
území starého Mlynského ramena, na 
rozhraní bratislavských mestských častí 
Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hek-
tára. Je na nej zhruba 120 000 kubických 
metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z che-
mických závodov v 60. až 80. rokoch mi-
nulého storočia. 
Ďalej sa k téme sanácie vyjadril aj vra-
kunský poslanec Ing. Milan Šindler: 
„Nehodnotím činnosť ministerstva život-
ného prostredia za minulý rok pozitívne. 
Projekt sanácie , ktorý minister zahrnul 
do svojich minuloročných činností, je už 
totiž hotový od apríla 2016, potom seba 
ako povinnú osobu na sanáciu hľadali 
na  ministerstve  ďalších 13 mesiacov a 
teraz už 8 mesiacov vyberajú verejnou 
súťažou zhotoviteľa sanácie za 30 milió-
nov eur. Pritom  treba zdôrazniť, že ide o 
vyše 20-ročnú EKOCÍDU Žitného ostrova. 
Počas skoro dvojročného mandátu súčas-

ného ministra Laszla Solymosa pritom 
vytieklo podľa prieskumu spoločnosti De-
konta zo skládky asi 5 miliárd litrov otrá-
venej vody a posunula  sa kontaminácia  
o vyše 1 km ďalej do územia. Dôsledky 
tejto dlhodobej nečinnosti ministerstva 
sú už rukolapné. V rokoch 2007 až 2013 
prieskumy pod Vrakuňou preukázali mno-
honásobne zvýšené koncentrácie toxínov 
– atrazín, simazín a terbutrýn. Násled-
ne Bratislavská vodárenská spoločnosť 
vyradila z prevádzky Vodárenský zdroj 
Dunajská Lužná z dôvodu ,nadlimitne 
zhoršenej kvality podzemných vôd. Ne-
dávno,  v novembri 2017, sa zistila v 80 
m hĺbke kontaminácia atrazínom v troch 
vodárenských zdrojoch pod Šamorínom. 
Po inštalácii filtrov s aktívnym uhlím  už 
po mesiaci znova spustili vodárne z tých-
to kontaminovaných zdrojov zásobovanie  
pitnou vodou pre obyvateľstvo do šiestich 
dotknutých  ,atrazínových obcí .́ Obyva-
telia však nie sú vôbec nadšení z novej 
kvality vody z kohútikov. A ak sa preukáže 
súvislosť znehodnotenia týchto vodných 
zdrojov s haváriou skládky CHZJD vo Vra-
kuni, očakávam oveľa väčšie  problémy, 
pretože neďaleko odtiaľ je umiestnený 
strategický vodný zdroj Gabčíkovo s ka-
pacitou 1 200 l/sekundu,“ skonštatoval 
M. Šindler.
 red

Na zvýšenie bezpečnosti v mestskej časti 
pôjde 20 tisíc eur.
„Dobrý hospodár hľadá všetky možné spô-
soby, ako získať financie do svojej kasy. Aj 
preto sme podali žiadosť na získanie finan-
cií z grantovej schémy Ministerstva vnútra 
SR. Vynikajúcou správou je, že sme boli 
úspešní. Ide o jednu z najväčších priorít na-
šej mestskej časti a to je bezpečnosť. Finan-
cie sú v tejto chvíli už na našom účte a púš-
ťame sa do realizácie,“ oznámil potešujúcu 
správu starosta Vrakune Martin Kuruc.
Zlepšenie kvality života a bezpečnosť najmä 
v okolí Pentagónu – to je jedna z hlavných 
priorít mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Aj v porovnaní s inými mestskými časťami 
Bratislavy je problematika bezpečnosti vo 
Vrakuni objektívne horšia. Aj napriek tomu, 
že sa prijali konkrétne opatrenia na zníže-
nie negatívnych javov, stále sa v tejto loka-
lite vyskytuje násilná a majetková trestná 
činnosť. Drogoví díleri a prostitúcia ľuďom 
znepríjemňujú život. Je verejne známe, že 
v Pentagóne býva veľké množstvo neprispô-
sobivých občanov, z ktorých časť využívajú 
v hierarchii väčší drogoví díleri na predaj 
drog, preto túto oblasť navštevuje značná 
časť drogovo závislých osôb z celej Bratisla-
vy, ako aj jej okolia. Najmä v letných mesia-
coch je rušenie verejného poriadku v tejto 

lokalite častejšie ako inde.
Cieľom projektu je v mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa v okolí Pentagónu cieľavedome, 
komplexne a koordinovane pôsobiť na príči-
ny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie 
kriminality a drogovej činnosti, predchádzať 
jej, potláčať a zamedzovať ju so zreteľom 
najmä na prevenciu kriminality, drogovú 
činnosť a drogovú závislosť v rizikových 
skupinách. Tie sú najmä deti mládež. Pre-
vencie bude formou komunitných hliadok, 
nákupom potrebného vybavenia, organizo-
vaním okrúhlych stolov a sociálnou prácou 
pre obyvateľov v danej lokalite. Pribudnú 
tiež smetné koše a lampy. Projekt vychádza 
zo skúseností miestnej samosprávy a part-
nerských združení v lokalite Pentagónu, od-
borného know-how v oblasti sociálnej práce 
a psychológie, ako aj podnetov samotných 
obyvateľov a obyvateliek. red

So sanáciou skládky vo Vrakuni
sa má začať tento rok

Získali sme peniaze na projekt
Vrakuňa bez drog
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Aktuálne
Kultúra

vo Vrakuni
Január - Jún 2018

JANUÁR
Vrakunská tanečná zábava

Detské divadelné predstavenie
Deň hier pre deti a rodičov

Vrakunský ples
FEBRUÁR

Vrakunská tanečná zábava
Detské divadelné predstavenie

Deň hier pre deti a rodičov
Tvorivé dielne pre deti a rodičov

Traja vo Vrakuni STAND Up Comedy Show
Detský fašiangový karneval

MAREC
Vrakunská tanečná zábava

MDŽ
Slávnostné otvorenie Knižnice - beseda

Detské sobotné divadielko
Deň hier pre rodičov a detí

APRÍL
Vrakunská tanečná zábav
Detské sobotné divadielko
Deň hier pre rodičov a detí

Teplákový bál
Traja vo Vrakuni STAND Up Comedy Show

MÁJ
Vrakunská tanečná zábava

Deň Matiek – kultúrny program
Detské sobotné divadielko
Majáles - tanečná zábava
Deň hier pre rodičov a detí

JÚN
Vrakunská tanečná zábava

Medzinárodný deň detí v lesoparku
Detské sobotné divadielko
Deň hier pre rodičov a detí

Pohár starostu - turnaj žiakov ZŠ vo futbale 
a vybíjanej

Traja vo Vrakuni STAND Up Comedy Show
Jánsky pivný festival v lesoparku

V roku 2017 sa vo Vrakuni zosobáši-
lo 63 manželských párov. Narodilo sa 
238 novorodencov, z toho 126 chlapcov 
a 112 dievčat. Vo výbere mena prevládali 
mená Jakub, Adam, Natália, Sofia. Me-
dzi tie netradičné patria Manuela, Leila, 
Annabell, Elisa, Justin, Timon. Rok 2017 
bol rokom úmrtia pre 157 obyvateľov, 
z toho 82 mužov a 75 žien. Vrakuňa mala 
k 31. 12. 2017 – 20 679 obyvateľov. Na 
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa sa v roku 2017 prihlásilo 1035 
a odhlásilo 732 obyvateľov.
Matričný úrad pre všetkých občanov
Vďaka novej sobášnej sieni v budove 
miestneho úradu na Poľnohospodár-
skej ul. 27B sa prejavil zvýšený záujem 
o uzavretie manželstva v našej mestskej 

časti nie len u obyvateľov Vrakune, ale aj 
u obyvateľov iných mestských častí, obcí 
a miest.
Obyvatelia Vrakune a okolitých mestských 
častí a obcí využívali možnosť osvedčova-
nia podpisov so službou zväzovania listín, 
tzv. scelovanie dokladov pre účely ka-
tastrálnych úradov, finančných inštitúcií 
a pod. (napr. darovacie zmluvy) za zvýšený 
poplatok 3,– € za každý podpis na takejto 
listine.
Výrazne stúpol počet osvedčovania pod-
pisov mimo úradnej miestnosti pre oby-
vateľov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov 
nemohli dostaviť do úradnej miestnosti, 
a to priamo v domácnosti nachádzajúcej 
sa v katastrálnom území mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. red

Vrakuňa v roku 2017

Rok 2018 nám prináša zmeny
vo výške správnych poplatkov nasledovne:

osvedčovanie podpisu na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis 2,00

osvedčovanie odpisu (kópie) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00

nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom me-
dzi štátnymi občanmi SR

20,00

uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej MČ medzi štátnymi občanmi SR 20,00

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00

povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným matričným úradom me-
dzi štátnymi občanom SR a cudzincom

35,00

uzavretie manželstva v MČ medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00

uzavretie manželstva medzi cudzincami uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov 
nemá na území SR trvalý pobyt

200,00

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00

To bol názov spoločnej akcie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v spolu-
práci so Súkromnou základnou umeleckou školou Adamante. Festival sa 
niesol v znamení vianočných sviatkov. Spojili sme predajnú akciu ručnej 
tvorby a prezentáciu umeleckej tvorby súborov a kolektívov vo Vrakuni.
Predajcovia ponúkali ručné výrobky z pedigu, enkaustické obrázky, 
sviečky, šité šperky, keramiku, vianočné dekorácie, kávu, čaj, domáce 
palacinky, háčkované vecičky, háčkované hračky, vianočné dekoračné 
svietniky a recyklované vintage svietniky, vianočné gule decoupage, 
sošky z poverpolu, farebné šperky z polymérovej hmoty – náušnice, 
brošne, prívesky, ručné práce (textil, ozdoby na skle).
Úvod programu patril príhovoru riaditeľky Súkromnej základnej ume-
leckej školy Adamante. Postupne v hodinových vstupov sa predstavil 
spevácky súbor Susedy a detský súbor Sedmokráska, ďalej sme mohli 
vidieť a počuť detský súbor Žitavanček zo Základnej školy Žitavská, 
predstavili sa aj žiaci umeleckej školy Adamante a na záver nás fol-
klórny súbor Dopravár naučil v tanečnej škole klobúkový tanec a tance 
z Myjavy a Podpoľania. red

Vianočný festival vo Vrakuni
 red
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§

Aktuálne

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne 
dočítate o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rub-
riky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. 
Stačí zodpovedať jednoduchú otázku: Ktorá knižka vás v po-
slednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasielajte na 
mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do predmetu 
správy uveďte „Milujeme knižky“, alebo doručte vašu odpo-
veď do podateľne miestneho úradu. Troch z vás odmeníme 
knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Gregor a modrý mesiac
Lucy & Stephen Hawking
Gregor a Anka sa vydávajú na ďalšie vesmír-
ne dobrodružstvo inšpirované misiou na Mars 
v piatom pokračovaní Gregorových tajných vý-
prav do vesmíru z pera Lucy a Stephena Haw-
kingovcov.

Gregor a Anka sú šťastím bez seba. Dostali sa do špeciálneho 
programu, v ktorom školia mladých astronautov na budúce 
misie na Mars. Splnili sa im najtajnejšie sny, lebo sú pri všet-
kých najnovších vesmírnych objavoch a obklopení kamarátmi 
rovnako nadšenými pre nekonečný kozmos. Počas výcviku vo 
vesmírnom tábore zistia, že zvláštne veci sa dejú nie len na 
Zemi, ale aj na obežnej dráhe. Podivuhodné vesmírne misie 
sa uskutočňujú pod rúškom tajomna a ich výcvik je každým 
dňom viac a viac desivý.

Vyšetrovateľ - Dragan Velikić
Správa o matkinej smrti zastihne hlavného pro-
tagonistu románu v Budapešti a stáva sa pod-
netom na otvorenie emotívnej čiernej skrinky, 
hybnou silou, čo rozpletá vrstevnaté rodinné 
príbehy a vedie priam k detektívnemu prenika-
niu do každodennosti, ktorá už neexistuje. Táto 

kniha obsahuje to, čím je Velikić rozpoznateľný od iných auto-
rov: dokonalý zmysel pre detail, jazykovú dôslednosť, solídne 
vybrúsený štýl. Román o vzťahu k matke sa stáva autopoe-
tickou spoveďou, ale aj rozprávaním o krajine a ľuďoch, ktorí 
tu už nie sú. Román srbského spisovateľa Dragana Velikića 
získal najvýznamnejšie možné ocenenie v Srbsku, Cenu ča-
sopisu NIN.

Ako postupo-
vať v prípade 
r o d i n n é h o 
domu v podie-
lovom spolu-
v las tníc t ve, 
ak jeden zo 
spoluvlastní-

kov má záujem na jeho rekonštruk-
cii, avšak druhý spoluvlastník sa 
nechce žiadnym spôsobom podie-
ľať na financovaní nákladov rekon-
štrukcie“

Rozhodnutie o tom, aké náklady, resp. 
investície budú vynaložené na spoloč-
nú vec spadá pod pojem hospodáre-
nie so spoločnou vecou. V zmysle ust. 
§ 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
o hospodárení so spoločnou vecou 
rozhodujú spoluvlastníci väčšinou 
počítanou podľa veľkosti podielov. Pri 
rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina 
alebo dohoda nedosiahne, rozhodne 
na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastní-
ka súd.

O hospodárení so spoločnou vecou 
(t.j. aj o tom, aké investície budú do 
nej vložené) rozhodujú spoluvlastníci 
predovšetkým dohodou. Ak sa však 
spoluvlastníci nedohodnú, rozhoduje 
väčšina spoluvlastníckych podielov, 
ktorá sa počíta podľa veľkosti spo-
luvlastníckych podielov, tzv. princíp 
majority. Žiadny spoluvlastník nemô-
že byť vylúčený z rozhodovania bez 
ohľadu na to, či ide o bežnú vec, alebo 
nie. Je teda nevyhnutné so zámerom 
vykonať investíciu do nehnuteľnosti 
vždy oboznámiť ostatných spoluvlast-
níkov a dať im možnosť vyjadriť sa, 
či s ňou súhlasia alebo nie. V záujme 
istoty je vhodnejšie osloviť ostatných 
spoluvlastníkov písomne, aby bolo 
neskôr v prípade sporu možné preu-
kázať, že na procese rozhodovania 
mali možnosť sa zúčastniť všetci spo-
luvlastníci.

Ak niektorý zo spoluvlastníkov so zá-
merom vynaložiť investíciu nesúhlasí 
a je prehlasovaný väčšinou, je na-
priek tomu povinný na takýto náklad 
prispieť (napr. ak má nehnuteľnosť 
dvoch spoluvlastníkov, pričom jeden 
má spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 
1/3 k celku a druhý má spoluvlastníc-
ky podiel vo veľkosti 2/3 k celku, tak 

spoluvlastník s 2/3-vým podielom 
môže prehlasovať druhého spoluvlast-
níka). Investujúcemu spoluvlastníkovi 
v takom prípade vznikne voči prehla-
sovanému spoluvlastníkovi majetko-
vé právo vyplývajúce z ustanovenia 
§ 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, 
v zmysle ktorého podiel vyjadruje mie-
ru, akou sa spoluvlastníci podieľajú 
na právach a povinnostiach vyplýva-
júcich zo spoluvlastníctva k spoločnej 
veci, pričom toto právo vznikne vyna-
ložením investície počas trvania spo-
luvlastníckeho vzťahu.

V súvislosti s prijatím rozhodnutia 
na základe princípu majority je však 
nevyhnutné doplniť, že v prípade ak 
ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, 
prehlasovaní spoluvlastníci majú prá-
vo žiadať, aby o zmene rozhodol súd. 
Za dôležitú zmenu spoločnej veci je 
pritom treba považovať:
- zmenu právnej či vecnej podstaty 
spoločnej veci (napr. predaj veci, zria-
denie vecného bremena, zriadenie 
záložného práva),
- zmenu funkcie spoločnej veci (napr. 
prestavba, prístavba, nadstavba, pre-
mena záhrady na stavebný pozemok 
a pod.).
Rovnako v prípade, ak pri rozhodova-
ní spoluvlastníkov nastane rovnosť 
podielov (napr. v prípade dvoch spo-
luvlastníkov, z ktorých každý je vlast-
níkom spoluvlastníckeho podielu vo 
veľkosti 1/2 na nehnuteľnosti), alebo 
ak sa potrebná väčšina hlasov nedo-
siahla alebo ak nedošlo ani k dohode 
spoluvlastníkov, ktorýkoľvek zo spo-
luvlastníkov sa môže obrátiť na súd.

Zmyslom rozhodnutia súdu vo veciach 
týkajúcich sa hospodárenia so spo-
ločnou vecou je vyriešenie konkrétnej 
nezhody spoluvlastníkov a výrokom 
takéhoto rozhodnutia môže byť nahra-
dené to, čo chýba na dosiahnutie väč-
šiny hlasov či na dosiahnutie dohody 
o spornom právnom úkone, ktorú 
chce žalobca docieliť v rámci hospo-
dárenia so spoločnou vecou.

JUDr. Marcel Boris, advokát,
Advokátska kancelária

JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
0905/17 48 45, 0911/17 48 45

akboris@akboris.sk
www.akboris.sk

Právnik radí

MC RYBKA, Čiližská 26/A, Vrakuňa, www.mcrybka.sk

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pre deti:

• - Cvičenie rodičia s bábätkami 8-12 mes.

• - Šantenie detí 1-3 rokov

• - Zábavné cvičenie pre nožičky i chrbátik 4-6 rokov

• - Montessori kútik 2-4 rokov

• - Škôločka 2,5-4 rokov

• - Taekwon-do 3-6 rokov

• - Denný športovo kreatívny tábor 6-10 rokov

Pre Rodičov:

-Pilates pre ženy

- Príprava na pôrod

Karneval - február

Detská burza jar/ leto- Marec

Veľkonočné tvorivé dielničky

Detské oslavy – sobota, nedeľa

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O NAŠOM PROGRAME

NÁJDETE NA WWW.MCRYBKA.SK a FB
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HRUŠKOVÝ 
KOLÁČIK

Postup:
2 vajcia vyšľaháme s 10 
dg práškového cukru.
Pridáme 10 dg rozto-
peného masla, štipku soli, 1/2 vrecúška 
prášku do pečiva, 2 PL medu, 2 KL škorice 
a 12 dg polohrubej múky.
Cesto dobre vymiešame a vlejeme do vy-
mastenej a múkou vysypanej tortovej formy.
Na vrch nasypeme 3 na kocky nakrájané 
hrušky. Pečieme pri 160° C asi 30 min.
 Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Vianočná večera pre osamelých seniorov
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa usporiadal tradične vianočnú ve-
čeru pre osamelých seniorov, ktorí žijú vo Vrakuni. Večera sa konala 
22. 12. 2017 o 17.00 h v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej 
ulici 27/B. Účasť prekonala očakávania a na večere sa zúčastnilo až 40 
seniorov. Po zasadnutí za štedrovečerný stôl uvítal seniorov starosta 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc. O kultúrny program 
sa postaral operný spevák Roman Krško, ktorý so svojím sprievodom 
predviedli nezabudnuteľné vystúpenie. Odzneli vianočné piesne ako 
Aleluja, Tichá noc a mnoho ďalších. Seniori si pochutili na klasickej via-
nočnej kapustnici, rybke so šalátom a nechýbali oplátky a zákusky. Via-
nočná večera sa niesla v prí-
jemnej atmosfére a všetci sa 
veľmi zabávali. Bolo vidieť, 
že v spoločnosti rovesníkov 
je im hneď veselšie a každý 
aspoň na chvíľu zabudol na 
všetky svoje trápenia. red

 
U P O Z O R N E N I E !!!  

 
oznamujeme vám, že z dôvodu vytvorenia nových 

priestorov jedálne pre dôchodcov bude výdajňa stravy  
zatvorená v termíne: 

 
od 15. 1. 2018 do 31. 1. 2018. 

Termín otvorenia jedálne pre dôchodcov je 1. 2. 2018. 
Obedy si môžete objednávať dňa 31. 1. 2018. 

 
Prosíme stravníkov o trpezlivosť a ústretovosť 

vzhľadom na  úpravy pôvodných priestorov 
a vytvorenie nových väčších priestorov s možnosťou 

stravovania a priamej konzumácie obeda. 
 

 

Jedáleň pre seniorov v nových priestoroch
S potešením vám chceme oznámiť, že dňa 1. 2. 2018 bude 
otvorená jedáleň pre seniorov v nových priestoroch na 
Toplianskej ul. č. 5 Bratislava. Priestory sa uvoľnili po pre-
sťahovaní sa spoločnosti Spokojné bývanie do Zdravotného 
strediska na Bebravskej ul.
Obnova priestorov spočívala v úpravách priestorov s mož-

nosťou stravovania a priamej konzumácie obeda. Naďalej 
platí, že stravné lístky do tejto jedálne si treba kúpiť v po-
kladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa. Zároveň však máte možnosť využiť spôsob stravovania 
v jednej z reštaurácii ako sme písali vo Vrakunských novi-
nách v decembri. red



Šport vo Vrakuni

13

Dňa 6. 1. 2018 sa družstvo mladších žiakov ŠK Vrakuňa 
zúčastnilo na turnaji v obci Rohatec v Českej republike. 
Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev, pričom sa hralo sys-
témom každý s každým.
Na úvod nás čakalo družstvo TJ Sokol Čechovice. Aj z dô-
vodu, že sme na turnaj šli hneď po sviatkoch a bez trénin-
gu, bol úvod zápas v rozbehovom tempe, ale po strelení 
úvodného gólu sme súpera prevýšili vo všetkých činnos-
tiach a zápas sme vyhrali 4:0. V ďalšom zápase nás ča-
kal súper z kategórie ťažších – FK Kovotvar Kúty, ktorý 
sa na turnaji predstavil s pomerne slušnou kombinačnou 
hrou. No naši hráči v tomto zápase vykročili fantasticky 
a v priebehu pár minút získali dvojgólové vedenie. Súpera 
sme k ničomu nepustili a pridali sme aj tretí gól. V druhej 
polovici zápasu sa súper zmobilizoval a zásluhou svojho 
najlepšieho hráča znížil na rozdiel jedného gólu a zápas 
sa zdramatizoval. Kvalitatívne to bol najlepší zápas na 
turnaji a v podstate rozhodoval o víťazovi turnaja. Zápas 
sme nakoniec vyhrali 4:2.
Ďalšie zápasy sme odohrali proti TJ Sokol Žeravice a TJ 
Kovo Ždánice, ktoré sa skončili našim víťazstvom. Po-
sledný zápas na turnaji proti domácim TJ Slavoj Rohatec 
sme síce nešťastne prehrali, ale napriek predošlým skve-
lým výkonom sme sa stali celkovým víťazom turnaja!
Kvalitu našich chlapcov podčiarklo, že za najlepšieho hrá-
ča turnaja vyhlásili Lukáša Čerňanského z ŠK Vrakuňa 
Bratislava.
Na záver by sme chceli pochváliť všetkých hráčov za pred-
vedený výkon, keďže, až na ten prehratý zápas, hrali všet-
ci výborne. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť výkon nášho 
brankára Majka Boldiša, ktorý svojimi zákrokmi družstvo 
v každom zápase niekoľkokrát podržal a pritom bol o dva 
roky mladší ako väčšina súperových hráčov.

Tréneri Juraj Múčka
a Marián Kvašňovský

Náš vrakunský klub pokračuje v nasadenom 
zvýšenom tempe. V poslednom jesennom 
kole sme doma privítali majstrovský SAV La-
mač, s ktorým naši chlapci v druhom kole 
nešťastne prehrali. V odvete sa im však po-
darilo súperovi prehru vrátiť, keď doma zdo-
lali tohto súpera 5:4. Počas sviatkov chlap-
cov z HBK Vrakuňa čakali dva dohrávané 
zápasy z jesennej časti. Dňa 30. 12. 2017 
odohrali dohrávku proti tímu Greenhorns, 
ktorú bez väčších problémov zvládli a vyhra-
li 6:2. O deň neskôr, 31. 12. 2017, sa stretli 
s Karlovou Vsou. Tomuto súperovi Vrakunča-
nia nabalili do nového roka tucet gólov pri 
výhre 12:2. Hokejbalisti z HBK Vrakune vy-
hrali v posledných piatich zápasoch v rade 
a v tabuľke sa posunuli na pekné 5. miesto.
„Teraz nás čaká prestávka do 24. 2. 2018, 
keď budeme dohrávať zápas s AHK Pekní-
kova. Dovtedy je priestor riešiť výstavbu 
ihriska vo Vrakuni, ktorú, pevne verím, 

pre jarnú časť súťaže zrealizujeme,“ kapi-
tán HBK Vrakuňa povedal Andrej Ravasz) 
a dodal: „Všetkým Vrakunčanom by som 
rád v mene všetkých chalanov zaželal 
všetko dobré v novom roku 2018, najmä 
veľa zdravia.“

VÝSLEDKY VRAKUNE:
13. kolo - HBK Vrakuňa–TJ SAV Lamač 
5:4 (1:0, 0:3, 4:1)
góly: Vitáloš 3, Ravasz, Jančovič
prihrávky: Kadlečík 3, Vitáloš, Ravasz

Dohrávka 4. kolo - Greenhorns - HBK Vra-
kuňa 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
góly: Soós 3, Ravasz 2, Hrazdira
prihrávky: Nazad 3, Soós, Kadlečík

Dohrávka 6. kolo –Karlova Ves Knights - 
HBK Vrakuňa 2:12 (0:1, 0:4, 2:7)
góly: Vitáloš 3, Krajčírovič 3, Melišek M. 2, 
Kadlečík, Jančovič, Soós, Hrazdira
prihrávky: Strnád 3, Ravasz 2, Kadlečík 2, 
Soós, Hrazdira, Jančovič, Krajčírovič

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa v tabuľke opäť vyššie

Mladší žiaci víťazmi na turnaji v Českej republike!
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Malí Vrakunčania

V našej škole už niekoľko rokov dodržiavame 
päť základných pilierov. Prvým sú Dary jese-
ne, druhým Vianočné trhy, tretím Školský ples, 
štvrtým Veľkonočné tradície a piatym Deň ro-
diny. Prvé dva piliere sa už uskutočnili, ostat-
né nás čakajú.
Dňa 9. februára organizujeme už 10. ročník 
školského plesu, na ktorom sa každoročne 
stretnú rodičia, pedagógovia aj ostatní priate-
lia školy. Je veľmi pekné od našich bývalých 
žiakov, že nám dobrovoľne pomáhajú pri pre-
daji tomboly, konferovaní programu a celého 
plesu, ako aj pri obsluhe pri podávaní večere 
a ostatného občerstvenia.
Minulý rok sme po prvý raz zaviedli novinku 
v spôsobe prezentovania Veľkej noci – vy-
zdobili sme veľkonočnými výrobkami stromy 
v časti areálu školy. Boli sme milo prekvapení, 
pretože niektorí obyvatelia pridávali k našej 
výzdobe aj svoju peknú veľkonočnú nádielku.
Prvú júnovú sobotu organizujeme už päť ro-
kov tzv. Deň rodiny. Je to stretnutie rodičov, 
starých rodičov, žiakov a ich súrodencov 
s pedagógmi školy v našom areáli. Prebieha-
jú športové aj logické súťaže, podáva sa gu-
láš a cibuľový chlieb, vyhráva veselá muzika. 
Účasť je každý rok väčšia a väčšia, čomu sa 
veľmi tešíme.
Okrem týchto akcií tento školský rok bude kon-

com mája v našom kultúrnom dome vyvrcho-
lenie 3. ročníka Projektiády. Tak sme nazvali 
medzitriedne súťaže v prezentovaní vedomos-
tí žiakov z rôznych predmetov v prepojení so 
záujmom detí aj o iné, nielen školské oblasti. 
Na pódium do kultúrneho domu sa dostanú už 
len tí najlepší. A pozrieť sa na nich prídu nielen 
spolužiaci, ale aj rodičia.
Ďalej sa pravidelne zúčastňujeme na všetkých 
predmetových olympiádach, korešpondenč-
ných seminároch, recitačných súťažiach, eko-
logických projektoch, športových súťažiach, 
pikopretekoch, matematickom exprese, elek-
tronických testovaniach, celoročne zbierame 
papier, baterky, vrchnáky. Naši žiaci prostred-
níctvom zážitkového učenia navštevujú rôzne 
kúty Bratislavy, Slovenska, ale aj neďalekého 
Rakúska. Začiatkom februára absolvujú, tak 
ako každý, rok lyžiarsky výcvik. Začiatkom 
apríla sa zúčastnime zbierky Deň narcisov.
Pravidelne prenajímame naše telocvične od 
pondelka do piatku v čase od 16.00 do 22.00 
a cez víkend už od rána až do neskorých ve-
černých hodín. Do nášho zrekonštruovaného 
areálu majú možnosť prísť si zašportovať všet-
ci obyvatelia Vrakune.
 Tešíme sa!

Ing. Anna Murcinová
ZŠ Železničná

Plány na rok 2018
Materská škola Kaméliová s elo-
kovaným pracoviskom Hnilecká 
vkročila do nového roka s bo-
hatým a pestrým balíkom akcií 
a podujatí, ktorými chceme obo-
hatiť náš výchovno-vzdelávací 
program.
Január začali predškoláci výcvi-
kom korčuľovania. Onedlho čaká 
všetky deti program s interaktív-
nou pohybovou činnosťou knick-
-knack.
Vo februári sa budeme tešiť na 
Fidlikantov, ktorí k nám prinesú 
ľudovú hudbu, predvedú deťom 
rôzne ľudové nástroje a zaspieva-
jú si s nimi ľudové piesne. V ob-
dobí fašiangov sa budeme veseliť 
na karnevale s ujom Ľubom, naša 
spoločenská miestnosť sa preme-
ní na krajinu plnú kráľov, prince-
zien, čarodejníkov či zvieratiek.
V marci v SND predstaví Martin 
Vanek predškolákom operu Bedři-
cha Smetanu v spracovaní pod 
názvom Nepredajme nevestu. Pre 
nových záujemcov o našu mater-
skú školu pripravíme Deň otvo-
rených dverí. Pred veľkonočnými 
sviatkami plánujeme veľkonočný 
jarmok.
V apríli pocestujú predškoláci do 
Trnavy na dopravné ihrisko, kde 
si praktickou činnosťou rozšíria 
poznatky z dopravnej výchovy. 
Všetci opäť privítame uja Viktora, 
ktorý si s deťmi zaspieva a urobí 
veselú zábavu. Plánujeme exkur-
ziu do hasičského zboru, aby sa 
deti mohli oboznámiť s ich prácou 
a na chvíľu sa preniesť do „hasič-
ského života“. Chceme pre deti 
pripraviť spevácku súťaž, kde ur-
čite objavíme prvé talenty.
V máji pripravíme pre mamičky 
besiedky ku Dňu matiek. Pred-
školáci sa zúčastnia v štúdiu L + 
S predstavenia Odpadla nám ho-
dina, ktorú organizuje OLOmánia.
Koniec školského roku bude veľmi 
pestrý, čaká nás hudobný koncert 
s maskotmi TRINITY, výlet na De-
vín, slávnostný zápis nových detí, 
športové hry, aj škola v prírode.
Plánov máme veľa, dúfame, že 
sa nám ich podarí uskutočniť čo 
najviac.

Mgr. Lucia Slováková
MŠ Kaméliová

Plány ZŠ Železničná na rok 2018

V základnej škole na Žitavskej 
ul. 1 sa už niekoľko rokov ria-
dime ústrednou myšlienkou 
nášho Školského vzdelávacieho 
programu Učíme pre život. Čo 
znamená „učiť pre život“? Učiť 
tak, aby žiaci získané poznatky, 
skúsenosti a zručnosti uplatnili 
v živote, znamená tiež učiť in-
teraktívne, inovatívne, a najmä 
zážitkovo.
V zmysle tejto našej filozofie pri-
pravujeme pre žiakov množstvo 
zaujímavých exkurzií, výletov, 
vychádzok, divadelných pred-
stavení ako napríklad žiaci 8. 
a 9. ročníkov sa chystajú navští-
viť Múzeum holokaustu v Sere-
di, v rámci rozvíjania finančnej 
gramotnosti sa zúčastnia na 
prezentácií bankových produk-
tov, I. stupeň zasa v rámci fi-
nančnej gramotnosti organizuje 
svoj projekt Malí manažéri, pre 
žiakov I. aj II. stupňa v priesto-
roch školy vystúpi šermiarsko-

-divadelná Kumpánia Via Histo-
rica, žiakov čaká tiež exkurzia 
do Fun rádia, návšteva botanic-
kej a zoologickej záhrady, exkur-
zia do Hvezdárne v Hlohovci pod 
tajuplným názvom Fantastická 
cesta, cestovanie regiojetom do 
Dunajskej Stredy zasa pod ná-
zvom Cesta za poznaním, ako 
aj predstavenie v SND Popolvár.
V mesiaci marec nás tak, ako 
aj po iné roky, navštívia známi 
spisovatelia a ilustrátori, ktorí 
sa pravidelne zúčastňujú po-
čas Týždňa čítania na rôznych 
čitateľských aktivitách, neme-
nej zaujímavý je aj projekt Svet 
okolo nás Vietnam – brána do 
Indočíny, v júni žiakov čaká už 7. 
ročník projektu Ľudský život je 
to najcennejšie, čo máme v sú-
činnosti s Mestskou políciou 
hlavného mesta SR Bratislavy 
pod záštitou PhDr. Petra Plevu, 
hasičským zborom G4S Fire 
Services (SK), s. r. o, Odborom 

civilnej ochrany a krízového ria-
denia, OÚ Bratislava a Sloven-
ským červeným krížom, územný 
spolok Bratislava – mesto.
Taktiež, ako každý rok, sa žiaci I. 
aj II. stupňa zúčastnia na lyžiar-
skom výchovno-výcvikovom kur-
ze, na školy v prírode, fašiango-
vom karnevale, žiaci II. stupňa 
na konci školského roka aj na 
cyklovýlete a na ďalších športo-
vých aktivitách.
Tento rok je pre našu školu ob-
zvlášť významným, lebo oslavu-
jeme 40. výročie, keď sme prvý 
raz otvorili brány dokorán. Chys-
táme sa túto oslavu pripraviť 
pre rodičov, bývalých a súčas-
ných pedagógov, ako aj všet-
kých priateľov našej školy ne-
tradične, ale najmä zaujímavo.
A takto učíme pre život. Práve 
učenie pre život nie je pre uče-
nie samotné, je to, čo sa sna-
žíme v našej škole podporovať 
a rozvíjať.

PaedDr. Renáta Matúšková, 
ZŠ, Žitavská 1

Učíme pre život
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Materská škola Kríková 20 je 14-triedna škola s dvomi 
elokovanými pracoviskami na Šíravskej a Bodvianskej 
ulici a jej súčasťou je aj školská jedáleň so samotnými 
prevádzkami na každom pracovisku. V súčasnosti ju 
navštevuje 298 detí, vďaka novovytvorenému praco-
visku na Bodvianskej ulici o 90 detí viac ako v uplynu-
lom školskom roku.
Materská škola pracuje podľa vzdelávacieho progra-
mu Zázračný svet očami detí, pravidelne dopĺňaný 
o nadštandardné aktivity, ktoré si každé pracovisko 
plánuje a financuje s pomocou rodičov.
Na pracovisku Kríková v mesiaci január navštívi deti 
Stražanovo bábkové divadlo s predstavením Medov-
níkový domček a zabavíme sa na karnevale v Kultúr-
nom dome 221. Oceňujeme, že tento stánok môžeme 
využívať aj na naše podujatia. Nezabúdame ani na 
rozvoj pohybových aktivít, vo februári organizujeme 
v spolupráci s plaveckou akadémiou plavecký výcvik 
najstarších detí a tiež aktivity s environmentálnym 
zameraním. Marec sa nesie v znamení mesiaca kni-
hy, čo sa spája s návštevou knižnice, chceme do edu-
kačného projektu Domáce čítanie zapojiť aj rodičov 
a zrealizovať výstavku prác s tematikou Veľkej noci. 
V ďalších mesiacoch sa budeme zameriavať najmä na 
pobyt vonku – jarná vychádzka do lesoparku s plne-
ním rôznych zábavných úloh, škola v prírode v Krpáčo-
ve a výlety do prírody, na farmy, výlet loďou na Devín 
a exkurzie s rôznorodým zameraním. V máji potešíme 
všetky mamičky besiedkami ku Dňu matiek. Medzi-

národný deň detí oslávime bublinkovou parádou a na 
konci školského roka sa slávnostne rozlúčime s pred-
školákmi. Našou snahou je čo najväčšmi využívať zá-
žitkové učenie.
Koncom školského roku by sme sa chceli zapojiť do 
projektu Nadácie Pontis Naše mesto a v spolupráci 
s dobrovoľníkmi a rodičmi chceme pokračovať v ma-
ľovaní oplotenia školského dvora a revitalizácie dreve-
ných preliezačiek.
V objekte Bodvianska s príchodom nového roka 2018 
sa deti môžu tešiť na hudobné divadlo Cirkus Muzi-
kus, vo februári ich čaká karneval a tiež interaktívna 
pohybová činnosť knick – knack. V marci a apríli edu-
kačný projekt spojený s návštevou knižnice, Čo ukrýva 
kniha?“ divadelné predstavenie, Čarovná rozprávka. 
Na jar sa rodičia s deťmi zabavia aj v tvorivých diel-
ňach, zhotovené veľkonočné vajíčka budú ozdobou 
materskej školy. V rámci projektu environmentálna 
výchova sa deti postupne budú oboznamovať priamo 
v materskej škole so zvieratkami – lesnými, vodnými 
a v máji sa povozia na poníkoch. V máji sa deti môžu 
tešiť aj na návštevu záchranárov so sanitkou a hasi-
čov, a mamičky na besiedku. V júni oslávime MDD 
športovou olympiádou a vyberieme sa na exkurziu do 
ovocného sadu v Dunajskej Lužnej, na farmu v Lozor-
ne a navštívime aj Minizoo v Stupave.
V jarných mesiacoch, s pomocou rodičov, bude vybu-
dovaný záhradný domček. V spolupráci s mestskou 
časťou Vrakuňa osadíme preliezačky a ďalšie atrakcie 

na školskom dvore. Financie získané z dvoch úspeš-
ných projektov použijeme na nákup preliezačiek a zor-
ganizujeme športovú olympiádu s deťmi, ako aj ich ro-
dičmi, ktorí cez svoje občianske združenie dofinancujú 
úspešné projekty.
V objekte Šíravská sa v roku 2018 chceme zamerať 
na motorický rozvoj detí a osvojenie si širokej škály 
pohybových zručností. Zo spálne plánujeme vytvoriť 
multifunkčnú miestnosť – telocvičňu a vybaviť ju telo-
výchovným náčiním a náradím, staré ležadlá nahradiť 
novými stohovateľnými. S finančnou pomocou rodičov 
(Občianske združenie Šíravka) a z úspešných projek-
tov chceme zrevitalizovať školský dvor tak, aby posky-
toval podnetné prostredie na rôzne pohybové aktivity.
Výchovno-vzdelávací proces obohatíme aj o ďalšie 
aktivity: divadielka, edukačné projekty Palička po-
mocníčka, Deň zdravia, environmentálne, návšteva 
hasičov a zdravotníkov, karneval, MDD, vychádzky 
do Lesoparku, zimnú a letnú olympiádu, exkurziu na 
ekofarmu, do ovocného sadu na zber jahôd a na do-
pravné ihrisko, chystáme aj školu v prírode. Aktívne 
spolupracujeme i so základnými školami a postupne 
pripravujeme najstaršie deti na vstup do veľkej školy.
Pre rodičov plánujeme: besedy: Efektívne rodičovstvo, 
Mám rád seba aj teba, Zdravý životný štýl; tvorivé diel-
ne: Veľkonočné vajce; besiedky ku Dňu matiek a roz-
lúčka s predškolákmi; brigády: maľovanie preliezačiek 
a plota; ku Dňu otcov opekačku v Lesoparku.

Miroslava Koprdová, Miriam Hríbiková,
Emília Chmelová

Materská škola Kríková
a jej elokované pracoviská

Naše malé – veľké plány

Základná škola na Rajčianskej ulici č. 3 prezentuje 
program modernej výučby obsiahnutý v Školskom 
vzdelávacom programe Hra – vedomosť – schop-
nosti s nadštandardne vybavenými triedami s in-
teraktívnymi tabuľami, dataprojektormi, počítačmi 
s pripojením na internet, s programom vyučovania 
anglického jazyka s výučbovým programom CLIL 
(Content Language Intergrated learning). Každoroč-
ne realizuje anglický projektový týždeň Expert Euro-
pean Linguistics.
Poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzde-
lávania, disponuje kvalifikovaným a stálym pedago-
gickým zborom, ktorého členovia majú záujem o stály 
profesijný rast a ktorý preferuje tvorivý rozvoj talentu 
a osobnosti žiaka projektom Otvorená škola. Každo-
ročne sa realizujú exkurzno-poznávacie zájazdy po 
krajinách Európy, školy v prírode na Slovensku, škola 
má vlastnú webovú stránku a vydáva školský časopis.
Veľký úspech u žiakov majú hodiny zážitkového uče-
nia a príprava školských projektov. Boli to projekty, 
ktoré vychádzali zo základného učiva, ale aj tie, kto-
ré si pripravovali spoločne dlhodobejším pozorova-
ním – napríklad Moja trieda, Náš samosprávny kraj, 

Remeslá, Správne stravovanie, Moje telo, Vesmír, 
Zvieratá a ďalšie.
Spolupracujeme s viacerými odborníkmi, ktorí zau-
jali žiakov počas besied, ekologických prednášok 
a v praktických činnostiach týkajúcich sa rozvíjania 
vedomostí o prírode a o vesmíre – pravidelne navšte-
vujeme hvezdáreň v Hlohovci.
Žiaci druhého stupňa sa budú vzdelávať v troch 
oblastiach: Finančné vzdelávanie, projekt Vedo-
mosťami proti kríze; Právne vzdelávanie, projekt 
Všetci chcú vaše dobro, nenechajte si ho vziať 
a Mládež proti rasizmu.

Mládež proti rasizmu

Žiaci ôsmeho ročníka absolvujú v mesiacoch február 
a marec projekt zameraný na informovanie žiakov 
o ľudských právach a formách ich porušovania. Ab-
solvujú workshopy Mládež proti rasizmu, workshopy 
na témy ľudské práva, šikana, rasizmus na Sloven-
sku – spolužitie s Rómami, komunizmus, fašizmus 
a slovenský štát. Na vyučovacích dvojhodinovkách 
workshopy vedú odborníci na uvedené témy.

Vyvrcholením projektu bude exkurzia v Múzeu holo-
kaustu v Seredi.
Zúčastňujeme sa národného projektu Zober loptu, 
nie drogy.
 
Aj v tento rok sa naši žiaci zapojili do domáceho kola 
matematickej olympiády. Žiaci 5. a 9. ročníka, ktorí 
úspešne vyriešili domáce kolo, sa zúčastnia 24. ja-
nuára obvodného kola. Úspešní riešitelia z ostatných 
ročníkov II. stupňa sa zúčastnia obvodného kola MO 
17. 4. 2018, ktoré sa bude konať v našej škole. Ako 
minulý rok, tak aj tento zorganizuje naša škola pod 
vedením Mgr. Aleny Bielikovej nielen obvodné kolo 
MO, ale aj obvodné kolo pytagoriády, ktoré sa bude 
konať 13. a 14. marca 2018.
Žiaci sa pripravujú aj na fyzikálnu olympiádu. Úspeš-
ní riešitelia postupujú do obvodného kola, ktoré sa 
bude konať 16. 3. 2018.
Už po štvrtý raz zrealizujeme v našej škole žiacky ve-
decký deň, ktorý sa bude konať v júni. Tu si žiaci niž-
ších ročníkov, žiaci MŠ, rodičia ale aj verejnosť môžu 
pozrieť pokusy, ktoré realizujú starší spolužiaci (žiaci 
8. a 9. ročníka). ZŠ Rajčianska

Program modernej výučby na Rajčianskej
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223.2.2018   
oo 19:00 hod.  

227/b  

Cena vstupenky je 9 eur. Predpredaj vstupeniek v pokladni Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 a hodinu  
pred podujatím. Po et vstupeniek je limitovaný.  
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V dy od 17,00 h - 21,00 h

KDE: v Spolo enskej s le 
na Po nohospod rskej  27/B, 

Vstupn : 2 

Te sa na V s kapela  PartyTime!


