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mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
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Milí Vrakunčania,
keď tak chodím v poslednej dobe po Bratislave, všímam si ako sa vo veľkom 
opravujú cesty a chodníky, pribúdajú stromy, rekonštruujú sa detské ihriská, ma-
ľujú sa zábradlia a podobne. Očividne sa blížia komunálne voľby. Hovorím si: „Ško-
da, že voľby nie sú každý rok!“ ☺  Vďaka tomu by sa nám v Bratislave žilo výrazne 
lepšie a spravilo by sa omnoho viac vecí. Dokonca niektoré veci by mali logiku 
a kompetentní by si dali tú námahu, že by aj rozmýšľali na tým čo budú robiť. 

S týmto štýlom práce „tesne pred voľbami“ sa ja neviem stotožniť. Ja sa 
snažím meniť veci k lepšiemu vo Vrakuni kontinuálne celé volebné obdo-
bie. Dúfam, že mi dáte za pravdu. Od roku 2014 sme opravili mnoho 
vecí. Okrem iného máme vynovenú pešiu zónu a lesopark, zrekon-
štruované základné a materské školy, zrekonštruované zdravotné 
stredisko, opravujeme aj poškodené cesty a chodníky, riešime bez-
bariérovosť. Postavili sme novú železničnú zastávku, vynovili sme 
promenádu pri Malom Dunaji. A mnoho iného. To všetko napriek 
mnohým byrokratickým a niekedy aj logickým prekážkam. Nie-
ktoré veci si človek bude pamätať navždy. Niekto má to šťastie, 
že si pamätá na svoju prvú lásku zo školy, niekto svoj víťazný gól 
v pivnej lige futbalu a niekto napríklad detskú riekanku. Ja toto 
šťastie nemám. Ja si totiž budem navždy pamätať, ako sme zistili, že 
z tých asi tak 45 povolení, ktoré sme potrebovali pri výstavbe zástavky, nám tie, ktoré sme riešili ako prvé jednoducho 
začínajú expirovať, lebo s nimi musíme čakať na tie zvyšné. Ako nočná mora , ale zažiť vám to neprajem. Tú našu maličkú 
tvrdo vybojovanú zástavku budem navždy ľúbiť ☺.

 Mimochodom,  štát pred pár dňami opäť posunul výstavbu novej železničnej stanice vo Vrakuni. Posun snáď piaty krát. 
Ak to takto pôjde ďalej, tak dôjde na moje slová, že týmto tempom to nebude nikdy. Prajem si, nech sa mýlim. 

Myslím, že volení predstavitelia samosprávy by v jesenných komunálnych voľbách nemali byť hodnotení za ich „polročnú 
prácu“ tesne pred voľbami, ale za celé volebné obdobie.

Dovolím si na ilustráciu toho, ako hospodárime vo Vrakuni, uviesť pár čísiel z portálu finstat.sk. Keď som v roku 2014 
preberal funkciu starostu, boli sme v hospodárení v mínuse. Dnes sme v pluse. A myslím si , že robíme mnohonásobne 
viac. Napokon, posúďte to sami. Samozrejme, že mnohí ľudia môžu byť nespokojní, že to či ono sme nespravili, ale vždy 
sme sa snažili určiť priority a urobiť čo najviac v rámci našich finančných možností.

 Áno ,  potrebujeme napr. našim deckám častejšie meniť piesok na pieskoviskách,  chodníky majú ďaleko od dokonalosti  
a podobne.  Poznám to sám, som aj váš sused. Ale vždy sa môžeme prikrývať len takou perinou, akú máme. Nevyhnutné  
havarijné stavy sme odstránili a postupne sa snažíme našu  mestskú časť aj zveľaďovať. A Vrakuňa má dobre nastavené 
priority. A čo je podľa mňa úplne zásadné, my makáme! Máme tempo a či je pol roka pred voľbami, alebo dve hodiny po 
voľbách, tak my budeme rovnako tvrdo pracovať. Zámerne používam plurál, lebo kto nechce maximálne tvrdo zabrať, 
nemá v mojom tíme miesto.  Dostal som Vašu dôveru, je to záväzok. A ja záväzky ctím!   

Túto moju úvahu skončím citátom: „Kto niečo robí, robí aj chyby.“ Určite aj ja som urobil nejaké chyby, ale dúfam, že 
ich bolo čo najmenej. Keďže som starostom, chcem, aby ste svoje starosti nechali na mňa. Ja sa ich posnažím vyriešiť 
k Vašej spokojnosti.

Ak máte akýkoľvek problém, napíšte mi, zavolajte alebo ma navštívte. Som tu pre Vás.

Príhovor starostu

eľkom 
á, ma-
: „Ško-
azne
giku 
iť. 

Váš Martin
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Aktuálne

Psíčkári, vybrali 
ste si vrecká?
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 vrecká na psie exkrementy, 
a to priamo na miestnom úrade na Ší-
ravskej ul., v podateľni.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Oravczo-
vá, tel.č. : 02/32373574.
Kontaktná osoba: Ing. Monika Jablo-
nická, tel.č.: 02/40204833
V mesiaci jún MČ Bratislava-Vrakuňa 
doplnila ďalších 30 košov na psie exkre-
menty na frekventovaných miestach. 
Čerpala aj z podnetov občanov, ktorí 
upozornili na chýbajúce miesta. Celko-
vo je momentálne 250 košov slúžiacich 
okoloidúcim obyvateľom. red

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analý-
ze vody v našich studniach vo Vrakuni. V pr-
vom kole bolo vybraných 20 studní, ktoré 
Ministerstvo životného prostredia SR otes-
tuje. 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 sklád-
ke 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

Nahláste „opustené auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť nahlásiť „opustené“ vozidlo alebo vrak. To zna-
mená, že ak je pred vaším domom či v jeho blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez 
ŠPZ, prípadne vozidlo s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho majiteľ si pravdepodob-
ne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto prípade, môžete túto udalosť na-
hlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosíme vás, do mailu uveďte typ auta a presné 
miesto, kde sa automobil nachádza. Môžete priložiť aj fotografiu.  red

Hrušovský múr ožil rukami sprejerov
Mestská časť sa rozhodla oživiť 
vstup do Vrakune z časti Hrušov. 
Urobila tak na podnet občanov, kto-
rí v tejto časti bývajú. Za jeden deň 
starý „šedivý“ múr ožil a víta všet-
kých ľudí, ktorí tade prechádzajú.

red
Pred

Po

Nové spoje vo Vrakuni
Pri cestovaní do centra mesta ušetria 
cestujúci aj pol hodinu. Vďaka novému 
spojeniu RegioJetu a DPB obídu ran-
né zápchy po koľajniciach. Autobusy 
MHD linky 78 začnú premávať po no-
vej trase a budú privážať cestujúcich 
z Vrakune a Dolných honov k želez-
ničnej stanici v Podunajských Bisku-
piciach, kde môžu prestúpiť na vlaky 
RegioJetu linky S70.
Dopravný podnik Bratislava bude v ran-
nej špičke prevádzkovať autobusovú 

linku 78 v 10 min. intervaloch, čím za-
bezpečí nadväzné spojenie ku každému 
vlaku RegioJet linky S70. Všetky autobu-
sy budú výhradne nízkopodlažné, pôjde 
zväčša o tie najnovšie z vozového parku, 
čo cestujúcim zaistí vysoký komfort. Lin-
ka prechádza prakticky celými Dolnými 
honami a Vrakuňou. K železničnej sta-
nici Podunajské Biskupice navyše pre-
máva aj autobus linky 70, ktorý obslu-
huje celé Podunajské Biskupice. Viac na 
stránke www.vrakuna.sk. red

Základná škola Železničná konečne po troch ro-
koch úsilia mestskej časti a školy dostala dotá-
ciu na z Envirofondu na rekonštrukciu strechy. 

Martin Kuruc: „Som veľmi rád, že sa nám to konečne podarilo                  
a urobím všetko pre to, aby sme to stihli cez letné školské prázdniny.“ 

Riaditeľka Mgr. Andrea Macháčová :,Veľmi sa z toho teším, časť strechy sa nám vďaka 
podpore mestskej časti podarilo spraviť už v minulom roku a v júni tohto roku. Až na 
malú časť bude celá strecha hotová.“ red

Podarilo sa!
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Horúca téma

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
prijala 3 347 platných hlasov. Ten-
to počet je vysoko pozitívny, keďže 
v minulom roku bolo len 432 plat-
ných hlasov. Hlasovanie bolo cez 
online formulár na oficiálnej strán-
ke mestskej časti alebo osobne 
v podateľni miestneho úradu. Reali-
záciu projektov zabezpečí mestská 
časť postupne od júla do septem-
bra. Občiansky rozpočet umožňuje 
obyvateľom Vrakune spolurozho-
dovať o využití časti prostriedkov 
z rozpočtu mestskej časti. Sme 
radi, že občania Vrakune v takom 
vysokom počte sa zaujímajú o veci 
verejné.
Medzi víťazné projekty sa rozdelí cel-
kovo 20 000 eur. V každej kategórii sú 
dva víťazné návrhy s najväčším počtom 
hlasov. Realizovať sa teda bude 8 pro-
jektov – dva víťazné z každej kategórie. 
Aktuálne sa už zamestnanci mestskej 
časti zaoberajú víťaznými projektmi, 
ako aj časovým harmonogramom ich 
realizácie. O realizáciách jednotlivých 
projektov bude MČ Bratislava-Vrakuňa 
priebežne informovať.
Hlasovanie Občianskeho rozpočtu 
s krátkym popisom víťazných projek-
tov:

SOCIÁLNE VECI
1. Sociálna výdajňa – 471 hlasov
Úvodný projekt sociálnej výdajne po-
travín pre sociálne slabších občanov. 
Projekt úspešne funguje v iných mest-
ských častiach.
2. Kurz IT zručností pre seniorov – 
232 hlasov
V spolupráci s klubom seniorov Malý 
Dunaj pripravíme pre seniorov z mest-
skej časti Vrakuňa krúžok interne-
tových zručností. Naučíme seniorov 
zvládať prácu s tabletmi, notebook-
mi a smatfónmi tak, aby im moderné 
technológie uľahčovali život.

KULTÚRA
1. Letné kino, divadlo – 494 hlasov
Letné kino alebo divadlo na vybranom 
mieste počas leta.
2. Vianočné osvetlenie ulíc Dvojkríž-
na a Kazanská – 122 hlasov
Rozšírenie Vianočného osvetlenia na 
ulice Dvojkrížná a Kazanská.

ŠPORT
1. Letné cyklo-podujatia pre rodiny 
a mládež – 262 hlasov
Tak ako minulý rok, aj v lete 2018 chce-
me pre veľký záujem Vrakunčanov 
organizovať počas letných prázdnin 
pravidelné cyklo-podujatia. Pripraví-
me bohatý program súťaží a športové 
aktivity pre rodiny s deťmi a mládež 
vo Vrakuni. Cyklo-podujatia budeme 
kombinovať aj s inými športovými akti-
vitami tak, aby mali vrakunské deti čo 
najviac pekných zážitkov a odniesli si 
z prázdnin veľa zaujímavých zručností 
a radostných spomienok.
2. Vrakunská jedenástka – 244 hla-
sov
Zorganizovanie spoločenskej akcie 
pre širokú verejnosť, ktorej predme-
tom bude „kopanie futbalových jede-
nástok“ vo forme súťaže. Pôjde o jed-
nodňovú akciu, kde sa bude môcť 
prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti 
bez ohľadu na vek a pohlavie.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. Toaleta v lesoparku – 297 hlasov
Vybudovanie plnohodnotnej toalety 
pre návštevníkov v lesoparku.
2. Pravidelné upratovanie verejných 
priestranstiev za pomoci obyvateľov 
Vrakune – 245 hlasov
Zapojenie do upratovania žiakov, ne-
zamestnaných, sociálne slabých (za 
mzdu) a dobrovoľníkov.
 red

Výsledky hlasovania
v Občianskom rozpočte 
sú známe

Vrakunčania sa zapojili do hlasovania 
o využití 20 000 eur z Občianskeho rozpočtu 

v štyroch základných kategóriách.

Starosta Mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa požiadal Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť (BVS), aby vyvrátila alebo po-
tvrdila, či z čističky odpadových vôd vo 
Vrakuni unikli alebo neunikli kontamino-
vané látky.
„Viacerí občania upozornili na to, že v Ma-
lom Dunaji sa nachádza väčšie množstvo 
uhynutých rýb a z vody sa šíri smrad. Keď-
že vznikli podozrenia, že dôvodom je únik 
kontaminovaných látok z čističky odpado-
vých vôd vo Vrakuni, vyzval som jej pre-
vádzkovateľa, Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť, aby bezodkladne vyvrátila 
alebo potvrdila, či ide o toxické látky z ich 
čističky,“ vyhlásil Martin Kuruc, starosta 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
BVS situáciu prešetrila obhliadkou vodné-
ho toku Malý Dunaj v blízkosti čističky od-

Napriek tomu, že zmluva na výstavbu 
diaľničného obchvatu Bratislavy D4 
a rýchlostnej cesty R7, sa podpísala 
už pred dvomi rokmi, výstavba reálne 
začala až nedávno. Najmú štvorprú-
dovka R7 má pomôcť odľahčiť dopra-
vu vo Vrakuni.
Na obchvate Bratislavy pracuje aktuál-
ne približne 600 ľudí, uviedol koncesi-
onár pod vedením španielskej spoloč-
nosti Citra. Optimálny stav má pritom 
byť dva a pol tisíca ľudí. „S prácami sme 
začali už na všetkých úsekoch stavby, 
v plnom rozsahu. Ďalšie potrebné kapa-
city z radov zamestnancov i subdodáva-
teľov budú pribúdať v najbližších mesia-
coch. Na projekte je zakontrahovaných 
viac ako 50 percent subdodávateľov. 
Spomínané percento zazmluvnených 
podzhotoviteľov plne pokrýva potrebné 
kapacity na výstavbu obchvatu v tomto 
roku, a väčšinu potrebných zdrojov na 
rok budúci,“ uvádza koncesionár.

Malý Dunaj vy    
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Horúca téma

Ako pokračuje výstavba
rýchl    ostnej cesty R7?

Ako pokračuje výstavba
rýchl    ostnej cesty R7?

Začiatok stavebných prác už môžete vi-
dieť na viacerých lokalitách v Bratislave 
aj v jej okolí. Stavia sa najmä na troch 
dôležitých úsekoch, a to pri Blatnej na 
Ostrove, križovatke pri Šamoríne a pre-
mostení Dunaja. Aj napriek tomu, že diaľ-
nica a rýchlostná cesta mali byť pôvodne 
hotové v roku 2020, už teraz je jasné, 
že výstavba mešká. Aktuálne sa počíta 
s posunom o rok.
Účelom a cieľom stavby rýchlostnej cesty 
R7 je vybudovať kapacitné prepojenie 
v podobe novej radiály medzi diaľnica-
mi D4 a D1 v nadväznosti na celý úsek 
rýchlostnej komunikácie R7 v systéme 
rýchlostných ciest v koridore Bratislava – 
Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký 
Krtíš – Lučenec. Vybudovanie rýchlostnej 
cesty R7 má pozitívny dopad na dopravný 
systém celej bratislavskej aglomerácie. 
Prepojením Prístavnej ulice so Slovnaft-
skou cestou dôjde k lepšiemu rozdele-
niu dopravnej obsluhy v oblasti prístavu 

a čiastočne sa aj odľahčí silne zaťažená 
mimoúrovňová križovatka „Prievoz“.
Trasa rýchlostnej cesty R7 začína pokra-
čovaním Bajkalskej ulice v existujúcej 
mimoúrovňovej križovatke „Prievoz“ na 
diaľnici D1, prechádza cez lokalitu Malé 
Pálenisko, križuje Malý Dunaj, vedie po-
zdĺž západného okraja Slovnaftu až po 
jeho juhozápadný roh, kde trasa v snahe 
vyhnúť sa chráneným územiam pretína 
na krátkom úseku juhozápadný roh Slov-
naftu. Ďalej pokračuje cez poľnohospo-
dársky využívané územie a koniec rieše-
ného úseku nadväzuje v mimoúrovňovej 
križovatke „Ketelec“ na pripravované 
stavby diaľnice D4 a nasledujúceho úse-
ku R7 (Ketelec - Dunajská Lužná).
Rýchlostná cesta bude pokračovať v blíz-
kosti územia ťažby štrkopieskov Podu-
najské Biskupice, cca 1,8 km južne od 
Slovnaftu, v MČ Bratislava – Podunajské 
Biskupice. Trasa rýchlostnej cesty R7 ďa-
lej obchádza chránené územie európske-

ho významu NATURA 2000, Ramsarskej 
lokality Dunajské Luhy a CHKO Dunajské 
Luhy vo vzdialenosti cca 159 m až 200 
m, pokračuje juhovýchodným smerom 
juhozápadne od obcí Rovinka a Dunaj-
ská Lužná, pričom obchádza biocen-
trum miestneho významu mBC3 Lučina 
a jazierko v mBC1 Kamenný pasienok. 
Medzi Dunajskou Lužnou a obcou Kalin-
kovo mimoúrovňovo mostom križuje po-
zostatok bývalého dunajského ramena, 
starú dunajskú hrádzu a existujúcu ces-
tu III/0635. Predmetný úsek rýchlostnej 
cesty R7 končí v mimoúrovňovej križovat-
ke „Dunajská Lužná“ (R7 s cestou I/63) 
medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom, 
kde sa napojí na ďalší úsek „Rýchlostná 
cesta R7 Dunajská Lužná – Holice“.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa spolu 
s ďalšími obcami ešte v roku 2015 spus-
tili petičnú akciu za urýchlené začatie vý-
stavby diaľničného obchvatu Bratislavy. 
Podarilo sa. red

padových vôd (ČOV). Úhyn rýb na týchto 
miestach nezaznamenala. Uhynuté ryby 
boli podľa vodárne nájdené až na úseku 
toku pri Tomášove. „Zo strany BVS nebo-
li do vodného toku Malý Dunaj vypustené 
fekálie. Čistiareň odpadových vôd ÚČOV 
Bratislava Vrakuňa bola prevádzkovaná 
v súlade s prevádzkovým poriadkom, ma-
nipulačným poriadkom a vodoprávnym roz-
hodnutím,“ uviedol hovorca BVS Ján Pálffy.
Slovenská inšpekcia životného prostredia 
(SIŽP) na toku vykonala obhliadku od bra-
tislavskej Vrakune až po obec Tomášov 
v okrese Senec. Tvrdí, že za úhynom rýb 
v Malom Dunaji bol nedostatok kyslíka 
v rieke. V stredu (6. 6.) a vo štvrtok (7. 6.) 
boli podľa inšpekcie v Bratislave a jej oko-
lí vysoké teploty ovzdušia aj vodných to-
kov a silné prívalové dažde s intenzívnymi 

zrážkami, pri ktorých došlo k zatopeniu 
viacerých komunikácií. „V dôsledku vyso-
kej zrážkovej činnosti bol enormne zvýše-
ný aj prítok odpadových vôd do Ústrednej 
čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, 
v dôsledku čoho došlo aj k odľahčovaniu 
odpadových vôd z čistiarne,“ priblížila 
SIŽP. V Malom Dunaji preto došlo k defici-
tu kyslíka (hodnoty sa v piatok pohybovali 
od 3,9 do 4,5 mg/l) a zakaleniu s násled-
ným úhynom rýb.
Inšpekcia požiadala správcu vodného 
toku, ako aj Mestskú organizáciu Sloven-
ského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) Brati-
slava II o odstránenie uhynutých rýb. Úhyn 
rýb pre nedostatok kyslíka vo vode pred-
pokladal aj predseda MsO SRZ Bratislava 
II Tibor Dányi. Takýto úhyn rýb podľa jeho 
slov v Malom Dunaji nie je prvý. Ako tvr-

dí, deje sa to najmä po prívalovom daždi. 
„Všetka kanalizačná voda ide do čistiarne 
odpadových vôd a tu musia vo zvýšenej 
miere realizovať aj vypúšťanie tejto vody,“ 
vysvetlil. Voda, ktorá ide z ČOV, má podľa 
jeho slov menší obsah kyslíka a keď sa 
dostane vo zvýšenom objeme do rieky, 
spôsobí, že ryby môžu uhynúť.
Téme sa budeme naďalej venovať. red

   plavil množstvo uhynutých rýb

dí deje sa to najmä po prívalovom daždi



Naše mesto – Naša Vrakuňa
Vrakuňu navštívili dobrovoľníci zo spo-
ločnosti Philip Morris, ktorí sa nahlásili 
cez nadáciu Pontis a v rámci projektu 
Naše mesto pomohli skrášliť,našu“ 
Vrakuňu. V spolupráci s mestskou čas-
ťou vymaľovali zábradlie kruhového ob-
jazdu. Ďakujeme všetkým organizáciam 
a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli.
Do najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku sa už po 
dvanásty krát zapoja firemní zamest-
nanci, dobrovoľníci zo samosprávy, nezis-
kového sektora aj širokej verejnosti, aby 
pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, 
v ktorom žijú.

Cieľom podujatia nie je len per-
sonálne pokrytie aktivít, ale aj 
podpora vytvárania vzťahov 
dobrovoľníkov k danej lokali-
te, preberanie zodpovednosti 
firiem za prostredie, v ktorom 
pôsobia, či podpora angažova-
nosti obyvateľov v tom, čo sa 
deje v ich okolí. Navyše je to 
príležitosť na vytváranie kon-
taktov a budovanie spoluprá-
ce medzi samosprávou, zapo-
jenými firmami, mimovládnymi 
organizáciami a obyvateľmi 
mesta.

Mestská časť 
Bratislava -Vra -
kuňa sa do tejto 
celoslovenskej 
dobrovoľníckej 
akcie zapojila 
už druhý rok, pri-
čom v roku 2017 
dobrovoľníci vy-
maľovali múr, 
ktorý lemuje vra-
kunský cintorín.
 red
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Už piaty rok sa z tohto 
miesta na vás obraciam 
s informáciami o vyše 
20-ročnom neriešení ha-
várie skládky CHZJD, čo 
nám nechali komunisti za-
kopané v našom katastri. 
Žiaľ, pre nás i prírodu túto 
obrovskú ekocídu politici 
nevedia aj napriek dlhoroč-
nému verejnému tlaku vy-
riešiť. Sľubované termíny 
začiatku sanácie skládky 
od ministrov Žigu a Sóly-
mosa z rokov 2015, 2016 a 2017 boli len 
prázdne sľuby, pričom do Žitného ostrova 
naďalej vyteká obrovské množstvo karci-
nogénnych a mutagénnych chemikálii. 
Myslím si, že MŽP SR nevie, ako bude 
situáciu riešiť, len naťahuje čas, momen-
tálne už 14 mesiacov vyberá vo verejnej 
súťaži dodávateľa podľa technicky nejas-
ného projektu, bez posúdenia EIA, čaka-
júc na nové voľby, aby zavesilo štafetu na 
krk novému ministrovi. V danej veci som 

preto podal 11. 1. 2018 
podnet na Generálnu pro-
kuratúru SR. Nedávno som 
dostal vyrozumenie od vy-
šetrovateľov z kriminálnej 
polície, podľa ktorého sa 
už vykonala v koordiná-
cii s prokuratúrou séria 
výsluchov zodpovedných 
funkcionárov MŽP SR. Do 
jesene poskladajú žalobu 
a podajú na príslušný súd 
s určením zodpovedných 
funkcií a osôb, ktoré sú za 

túto katastrofu na Žitnom ostrove zodpo-
vedné. Dobrá správa je, že sa v posled-
nom období obyvatelia už nespoliehajú 
na štát, začali sa sami zaujímať o životné 
prostredie okolo seba a dávajú podnety 
na políciu a prokuratúru. Zaujímavé bude 
napríklad sledovať trestné oznámenie 
z 22. 2. 2018 ohľadne dlhodobého použí-
vania kontaminovaných podzemných vôd 
na pitné účely v „šiestych atrazínových 
obciach okresu DS“.

Tiež by som vás chcel informovať o akti-
vite našej mestskej časti pri analyzovaní 
možných dopadov prúdenia kontamino-
vaných podzemných vôd na úrodu v na-
šich záhradách. K uvedenému testovaniu 
sme pristúpili po mnohých žiadostiach 
našich občanov, ktorí sa obávajú konzu-
movať plodiny zo svojich záhrad.
Na februárovom zastupiteľstve sme vy-
členili na testovanie desiatich záhrad vo 
Vrakuni finančné prostriedky a vo verej-
nej súťaži sme vybrali certifikovanú fir-
mu, ktorá nám vyhodnotí odobraté vzor-
ky zeminy, koreňovej zeleniny a ovocia.
Týmto žiadam našich občanov, ktorí majú 
záujem zúčastniť sa na tomto teste, nech 
sa mailom prihlásia na: eva.hulalova@
vrakuna.sk. Následne v poslaneckej ko-
misii vyberieme jednotlivé záhrady tak, 
aby sme získali čo najobjektívnejší obraz 
možných dopadov kontaminácie v celom 
katastri Vrakune. Výsledky testov zašle-
me relevantným štátnym orgánom a zve-
rejníme vo Vrakunských novinách.

Ing. Milan Šindler

Otestujeme záhrady vo Vrakuni!
p
p
k
d
š
p
u
c
v
f
j
a
s
f

Naše mesto – Naša Vrakuňa



Aktuálne

7

Správcom osvetlenia v Bratislave je 
Magistrát hlavného mesta SR Brati-
slava a prevádzkovateľom na základe 
zmluvy je už vyše 20 rokov spoločnosť 
Siemens. Za ten čas mal narásť počet 
svetelných bodov zo 42 tisíc na takmer 
47 tisíc, index funkčnosti mal narásť zo 
68 na takmer 98 percent a spotreba 
mala klesnúť z takmer 10 megawattov 
na súčasných 6 megawattov. Takéto 
zníženie spotreby sa nedosiahlo len 
samotnou rekonštrukciou lámp, ale aj 
aplikovaním algoritmov, ktoré optima-
lizujú spínanie a intenzitu osvetlenia 
v závislosti od ročného obdobia či od 
intenzity osvetlenia v priestore.
No napriek takýmto pozitívnym číslam 
evidujeme pravidelné sťažnosti na 
nesvietiace lampy. Nie raz sa stalo, 
že po overení takejto „facebookovej“ 
sťažnosti sa zistilo, že dispečing takú-
to sťažnosť neeviduje. Ako teda postu-
povať?
Kým v minulosti sa dali poruchy a iné 
problémy s osvetlením oznamovať iba 
cez call centrum, teraz majú občania 
možnosť okrem telefonátu využiť aj 
webové rozhranie alebo mobilnú apli-
káciu. Novými komunikačnými kanálmi 
v súčasnosti prichádza od Bratislavča-
nov zhruba tretina podnetov. Celkovo 
sa denne hlási približne 150 podnetov.

Aby sa dalo jednoznačne identifikovať 
miesto poruchy, pred asi dvomi rokmi 
sa začali stožiare v Bratislave ozna-
čovať QR kódmi. Teraz sa nachádzajú 
na 80 % lámp z celkového množstva 
takmer 50 tisíc lámp.
QR kódy zvyšujú komfort a dostupnosť 
nahlasovania porúch a tým aj počet 
hlásení a participáciu občanov. Keďže 
presnú pozíciu podľa QR kódov vedia 
určiť aj na tiesňovej linke, pomáha 
toto vylepšenie aj presne identifikovať 
miesto pre príchod záchranky.
Kedy je porucha odstránená? Podľa 
zmluvy je po nahlásení poruchy osvet-
lenia Siemens povinný vykonať servis-
ný zásah v prípade plošného výpadku 
do 24 hodín. Ak ide o poruchy jednot-
livých svetelných bodov, resp. zložitej-
šie poruchy, pri ktorých je treba vyko-
nať výkopové práce a pod, do 14 dní. 
Odstránenie takýchto porúch závisí 
od viacero vplyvov, napríklad poveter-
nostných podmienok, potreby získania 
rozkopávkových povolení a pod.
Často sme však svedkami, ako lampa 
zmizne úplne. Prečo sa tak deje? Sie-
mens ako prevádzkovateľ je povinný 
zabezpečiť bezpečnosť jednotlivých 
lámp. Ak je stožiar v havarijnom stave, 
je ho spoločnosť povinná odstrániť. 
Osadenie nového je však možné až po 

objednaní zo strany magistrátu, čo sa 
však často nedeje.
V budúcnosti bude musieť magistrát 
hlavného mesta riešiť životnosť sto-
žiarov, ktoré sa dostávajú nad hranicu 
30 rokov, ako aj ortuťových svetelných 
zdrojov, ktoré sa ešte v meste v ob-
medzenom množstve nachádzajú. Na 
všetky tieto veci bude musieť mesto 
nájsť investičné zdroje. Bratislavu tiež 
čaká postupné nasadzovania LED 
svietidiel. Viaceré slovenské mestá 
síce už LED osvetlenie v ostatných ro-
koch zaviedli, ale modernizáciu finan-
covali z európskych fondov, ku ktorým 
Bratislava nemala prístup.

Ing. Tomáš Galo

objednaní zo strany magistrátu čo sa

Ako funguje osvetlenie v Bratislave?
Vo Vrakuni je pravidelne diskutovanou témou osvetlenie, preto som si dovolil zistiť
a zrekapitovavať históriu a súčasný stav.

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
hľadá opatrovateľov/opatrovateľky

Miesto práce
Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou
Informácie o pracovnom 
mieste
Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti
-  opatrovanie ľudí odkáza-
ných na pomoc inej fyzickej 
osoby

-  pomoc v domácnosti
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači 
so vzdelaním
-  absolvovanie kurzu opatro-
vania

alebo
- zdravotné vzdelanie
- vodičský preukaz výhodou
Osobnostné predpoklady
a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, 
spoľahlivosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, príjemné vy-
stupovanie.

Kontakt
Kontaktná osoba:

Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7,

821 07 Bratislava
Tel.: 02/40 20 48 87

Mail:
iveta.pochlopenova@vrakuna.sk

Obnova značenia
vyhradených
parkovacích miest
Podľa schválenej parkovacej politiky MČ 
Bratislava-Vrakuňa po 2 rokoch obnovuje-
me všetky značenia všetkých parkovacích 
miest v počte 2370, z toho vyhradených 
je 838 miest a vytvorí sa 41 nových vy-
hradeným miest na parkovanie. Práce 
budú prebiehať počas letných mesiacov 
Júl - August. Harmonogram podľa ulíc 
bude zverejnený na www.vrakuna.sk. Ten-
to harmonogram je vypracovaný v prípade 
ideálnych poveternostných podmienkach 
a voľných parkovacích boxoch. Pri ne-
vhodných poveternostných podmienkach 
a prekážkach v práci sa harmonogram 
posúva. Preto občanov prosíme o zhovie-
vavosť a strpenie, kým nebudú obnovené 
vyhradené parkovacie boxy. red
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Kultúra vo Vrakuni

Každoročne mestská časť Bratislava-Vrakuňa uspo-
riadala pre našich najmenších Medzinárodný deň detí 
v lesoparku. Tento rok konečne tomuto podujatiu prialo 
počasie a všetko dopadlo na výbornú. Od rána svietilo 
slniečko, v lesoparku bol príjemný chládok a nič nebrá-
nilo, aby sa začala veľká detská party. Hlavný program 
bolo detské divadielko. Tárajko a Popletajka našli 
vo Vrakuni vzácny poklad a na pomoc im prišli Dory, 
Nemo, piráti, KungFu panda, nechýbali mimóni. Deti sa 
vybláznili na nafukovacom hrade, detských hrách a mi-
mónskej diskotéke. Veľký záujem bol aj o maľovanie 
na tvár a fotenie s rekvizitami. Starosta Martin Kuruc 
daroval deťom špekáčiky a zabezpečil, aby deti dostali 
zadarmo aj sladkosti a kofolu od p. Matúšku a cukro-
vú vatu od p. Kapelu. Prišlo vás naozaj mnoho, o čom 
svedčí 200 litrov vyčapovanej kofoly a deťom sa rozda-
lo 500 kusov cukrovej vaty. Ďakujeme aj p. Šimuničo-
vi, ktorý zadarmo deťom rozdával zmrzlinu. Ďakujeme 
všetkým sponzorom, ktorí pomohli a prispeli vytvoriť 
toto krásne podujatie. red

Bombastický 
Deň detí
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Kultúra vo Vrakuni

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje počas leta naozaj bohatý kul-
túrny program pre všetkých Vrakunčanov. Tešiť sa môže mládež, rodičia, 
seniori a v neposlednom rade aj detičky.
Kultúrne leto vo Vrakuni odštartoval Jánsky pivný festival v lesoparku a vy-
vrcholí tradičnou Vrakunskom hodovou slávnosťou 7. až.9. septembra na 
nábreží Malého Dunaja. Tešiť sa môžete na letné detské divadlá v lesopar-
ku, ktoré sa budú konať pravidelne každú stredu. Cvičenie čhi-kung bude 
každý utorok počas dvoch letných mesiacov. Kompletný program nájdete 
na strane 16. Tešíme sa na leto! red

Kultúrne leto vo Vrakuni!Miestna knižnica Vrakuňa pozýva

registrovaných i neregistrovaných 
čitateľov na

LETNÚ BURZU KNÍH

 

9. júla 2018 – 27. júla 2018
konanú v chodbových priestoroch

Miestnej knižnice na Toplianskej ulici č. 5
v týchto hodinách:

Deň Burza kníh
Pondelok 13,00 – 20,00
Utorok 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Streda 9,00 – 11,00 13,00 – 16,00
Štvrtok 13,00 – 16,00
Piatok 13,00 – 16,00

Vo Vrakuni sa v sobotu 23. júna vo veľkom pilo opäť kvalitné remesel-
né pivo. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa usporiadala už druhý ročník 
Jánskeho pivného festivalu vo Vrakunskom lesoparku.
Milovníci piva mali možnosť vyskúšať mnoho pivných špeciálov z rôz-
nych remeselných pivovarov a to až v dvojnásobnom počte oproti 
minulému roku! K dobrému pivu neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo, 
ktoré nechýbalo. Gurmáni našli tradičnú cigánsku pečienku ale aj 
kvalitné hamburgery, podymníky či vyprážané heiky. Maľovanie na 
tvár a nafukovací hrad dosýta využili detičky. Súčasťou akcie bola aj 

naživo Graffiti show, ktorá zaujala všetkých zúčastnených. Tí najmen-
ší si neskôr sprejovanie mohli vyskúšať.
Veľký úspech mali pivné súťaže, ktoré nesmú chýbať na každom dob-
rom pivnom festivale. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a súťaže sa 
zúčastnil aj starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc, 
ktorý vo svojom stánku osobne čapoval pivo a rozdával utopence 
a guláš. Vyvrcholením súťaží bolo hľadanie Jánskeho pokladu, ktorým 
bolo samozrejme dobré pivko, ktoré venovala do súťaže reštaurácia 
Posedenie na rohu. Ďakujeme všetkým zúčastneným! red

Jánsky pivný festival otvoril Kultúrne leto vo Vrakuni!
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Chcete vedieť čo sa deje e  Chcete vedi
              

eť čo sa dejeeedi
vo Vrakuni? 

Aktuálne informácie  
na jednom mieste 

stále po ruke! 

Pentagon je miesto, ktorého obyvatelia sa denne stretávajú a bo-
ria s témou drog. Napriek tomu, že títo obyvatelia nemusia byť uží-
vateľmi drog, majú pracovníčky OZ Odyseus záujem vedieť aj o ich 
problémoch a potrebách. Pracovníčkam tiež záleží, aby každý oby-
vateľ nielen Pentagonu, ale aj mestskej časti Vrakuňa vedel, že ide 
najmä o bezpečnosť širšieho okolia Pentagonu a jeho obyvateľov. 
Výmenou a zberom použitých striekačiek tak dochádza k ochrane 
zdravia a k znižovaniu ohrozenia vírusovými ochoreniami, ako sú 
hepatitída alebo HIV.
Občianske združenie Odyseus je jedna z najstarších organizácií 
na Slovensku, ktorá už 20 rokov poskytuje v Bratislave pomoc 
ľuďom užívajúcim drogy. Ročne pracuje s približne 1000 ľuďmi 
užívajúcimi drogy, z ktorých približne polovicu predstavujú práve 
užívatelia drog z Pentagonu. Na Stavbárskej ulici OZ Odyseus zria-
dilo Centrum K2- kontakt s komunitou, ktoré tak má možnosť čas-
tejšie a efektívnejšie poskytovať služby tam, kde je to potrebné.
Odborná pomoc užívateľom drog¬, ochrana verejnosti pred šíre-
ním chorôb, zapájanie užívateľov drog do upratovania sídliska – to 
všetko, ale aj omnoho viac v sebe skrýva názov OZ Odyseus. Odys-
eus, to nie sú len injekčné striekačky. Sú to v prvom rade vyškole-
né sociálne pracovníčky, profesionálne služby a presvedčenie, že 
život každého človeka má význam.
Ľuďom v núdzi sa okrem čistých injekčných striekačiek Odyseus 
a jeho pracovníčky snažia pomáhať napríklad s nájdením si býva-
nia, práce, vybavením dokladov, sprevádzania týchto ľudí do zdra-
votníckych zariadení, na úrady. Odyseus tak pomáha vo chvíľach, 
keď to ľudia potrebujú, pracovníčky sú často jediné, ktoré týmto 
ľuďom ponúkajú pomocnú ruku. Dôležitou súčasťou práce je po-
radenstvo na rôzne či už sociálne, zdravotné témy alebo možnosti 
liečby. Ľuďom, ktorí užívajú drogy, Odyseus pomáha opäť sa po-

staviť na nohy a poskytovať informácie o tom, ako zlepšiť svoju 
životnú situáciu.
Odkedy Odyseus otvoril Centrum K2 – kontakt s komunitou, pracov-
níčky vidia pozitívne zmeny a malé kroky, ktorými sa títo ľudia posú-
vajú aj v súvislosti s čistotou a poriadkom na sídlisku. Aj užívateľom 
drog záleží na poriadku a dodržiavaní čistoty na sídlisku. Dôkazom 
toho sú pravidelné upratovacie brigády či vlastná iniciatíva a záujem 
jednotlivcov, ktorí neváhajú vziať do rúk metlu a vrecia na odpadky 
a niekoľko hodín tak strávia upratovaním a skrášľovaním okolia.
Práve zapájanie komunity formou upratovania je cesta, ktorou 
chce OZ Odyseus a jeho pracovníčky pokračovať aj v najbližšom 
čase. Odyseus preto plánuje spustiť komunitné hliadky aj z radov 
užívateľov, ktorí budú dohliadať na poriadok vo svojej komunite. 
O komunitných hliadkach 
vás budeme informovať na-
budúce.
V prípade, že vás ako oby-
vateľov trápia pohodené in-
jekčné striekačky, radi vám 
pomôžeme aj s týmto prob-
lémom. Preto neváhajte 
a kontaktujte nás mailom 
na Centrum K2 - kontakt 
s komunitou centrum@ozo-
dyseus.sk.
Pomôžte tak aj vy meniť 
Pentagon na lepšie miesto 
na život pre každého. Sme 
tu pre vás. 
 Občianske 

združenie Odyseus

Odyseus pre každého obyvateľa Vrakune

Pentagon je miesto ktorého obyvatelia sa denne stretávajú a bo

Novinky v Miestnej knižnici Vrakuňa
Od mája 2018 sa v našej knižnici udiali ďalšie pozitívne zme-
ny. Novinkou nie je len to, že sme knižnicu v tomto roku pre-
sťahovali do nových priestorov, ktoré sú plne klimatizované 
(čo oceňujú všetci v týchto horúcich letných mesiacoch). Kniž-
nica sa rozšírila aj o ďalšiu novinku - letnú čitáreň. Altánok 
stojí v trávnatej časti detského ihriska, je prepojený s knižni-
cou, doplnený lavičkami, prenosnými stolíkmi, vyzdobený je 
lampášmi a kvetmi. Tu si naši čitatelia v krásnom prostredí 
môžu čítať knihy a časopisy pri káve či čaji.
Vzhľadom na dlhé letné dni sme v letných prázdninových me-
siacoch upravili výpožičný čas – pondelok bude „dlhý“ deň, 
knižnica bude otvorená až do 20.00 hod. Týmto sa snažíme 
vyjsť v ústrety pracujúcim, ale aj mladším ročníkom, ktorí po-
obedný čas mnoho ráz využívajú na iné aktivity. Dúfame, že 
táto novinka osloví viacerých a plne si ju vychutnajú. red

Letné otváracie hodiny:
Deň Výpožičná doba
Pondelok 13,00 – 20,00
Utorok 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Streda   9,00 – 11,00 13,00 – 16,00
Štvrtok 13,00 – 16,00
Piatok 13,00 – 16,00



11

Aktuálne

§

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

Do plaviek
Eva Borušovičová
Prečo do plaviek? Pretože 
táto kniha je plná textov, 
ktoré mnohé veci odha-
ľujú a ponúkajú návod, 
ako preplávať životom, 
láskou, manželstvom, ro-

dičovstvom, každodennými radosťami 
aj stratami. Popri hravých textoch sa 
občas čitatelia v príbehoch dostanú aj 
do vážnejších vôd politiky, verejného ži-
vota a morálnych volieb, medzi hrdinov 
aj zbabelcov. No sú to texty, kde aj do 
tých najsmutnejších a najtemnejších hĺ-
bok prenikne lúč hrejivého a láskavého 
slova. A dávajú odvahu. Texty vychádzali 
v denníkoch, týždenníkoch a mesační-
koch a ľudia sa na dni, keď ich mohli 
čítať, tešili. Teraz sa s nimi, zoskupenými 
v jednej knižke, môžu tešiť každý deň. 
Tak do plaviek! Do plaviek nie je treba 
schudnúť, opáliť sa, ani inak zdokonaliť. 
Do plaviek sa treba obliecť.

Za všetko 
(ne)môže Štúr
Róbert Beutelhauser
Ďalším zväzkom edície 
Naše hrôzyplné dejiny sa 
dostávame do 18. storočia, 

do obdobia osvietenstva, keď sa z feu-
dálneho spoločenstva začínajú vyčle-
ňovať moderné národy. Do 18. storočia 
ľudia mali čo robiť, aby sa dožili nasle-
dujúceho dňa, a preto im bolo ukradnu-
té, či sú Slováci, Maďari, Nemci alebo 
Huróni. No zrazu sa mali lepšie, deťom 
pribudlo viac voľného času, ktorý vďaka 
Márii Terézii začínajú tráviť v škole, a títo 
vzdelaní ľudia vždy viac špekulujú nad 
životom a svetom. Popri mnohých pre-
vratných úvahách si uvedomia, že v krá-
ľovstve, ktorému vládnu Habsburgovci, 
žijú skupiny ľudí s rozdielnymi jazykmi 
i zvykmi. Tie skupiny sa nazývajú národy 
a proces uvedomovania si svojej výni-
močnosti zas národné obrodenie. Čaká 
ťa listovanie v cholerovom denníku, ráta-
nie škôd, ktoré za sebou nechali Napole-
onovi vojaci, dozvieš sa, čo sa udialo 22. 
augusta 1830 v liptovskomikulášskom 
hostinci Čierny orol, prečo vlastne Štúr 
zomrel, čo je to silozpyt a množstvo iných 
zaujímavostí. A ako odmenu za čitateľ-
skú vernosť si môžeš zarapovať Žiadosti 
slovenského národa.

Akým spôsobom riešiť situáciu keď podielo-
vý spoluvlastník nemá záujem naďalej zotr-
vať v spoluvlastníckom vzťahu.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlast-
níctva upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občian-
sky zákonník v ustanoveniach § 141 a 142. Pri 
úprave vychádza Občiansky zákonník zo zásady, 
že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v spoluvlast-
níckom vzťahu, pričom o zrušení a vzájomnom vy-
sporiadaní sa majú dohodnúť predovšetkým spo-
luvlastníci. V prípade, ak dohoda spoluvlastníkov 
nie je možná, zrušenie a vyporiadanie sa vykoná 
súdnym rozhodnutím na základe žaloby o zruše-
nie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva 
podanej niektorým zo spoluvlastníkov.

Čo sa týka dohody spoluvlastníkov, táto musí 
spĺňať podmienku písomnej formy v prípade, 
ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľ-
nosť. Nakoľko takáto dohoda sa chápe ako 
zmluva o prevode vlastníctva, musia byť splne-
né aj ďalšie podmienky stanovené zákonom č. 
162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zá-
pise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnos-
tiam (napr. úradne osvedčený podpis účastníkov 
dohody, podanie návrhu na vklad vlastníckeho 
práva na príslušný katastrálny úrad, a pod.). Ak 
je predmetom spoluvlastníctva hnuteľná vec, 
dohoda písomnú formu mať nemusí pokiaľ sa 
na tom spoluvlastníci nedohodli. V takom prí-
pade je však každý zo spoluvlastníkov povinný 
vydať ostatným na požiadanie písomné potvr-
denie o tom, ako sa vysporiadali.

Pokiaľ ide o spôsob vyporiadania, v prípade 
uzatvorenia dohody spoluvlastníkov ako aj 
v prípade súdneho rozhodnutia prichádzajú do 
úvahy nasledovné možnosti:
- reálne rozdelenie veci,
- pripadnutie, resp. prikázanie veci za prime-
ranú náhradu jednému alebo viacerým spolu-
vlastníkom,

- predaj veci tretej osobe a rozdelenie výťažku.
Pri uzatvorení dohody majú spoluvlastníci voľ-
nosť pri výbere ktorejkoľvek z uvedených mož-
ností.

Ako je zmienené vyššie, ak sa spoluvlastníci 
na zrušení a vysporiadaní podielového spolu-
vlastníctva nedohodnú, spoluvlastníctvo zruší 
a vysporiada na návrh niektorého zo spolu-
vlastníkov súd. Prihliadne pritom na veľkosť 
podielov a na účelné využitie veci. V takom 
prípade však zákon ustanovuje poradie spô-
sobov vyporiadania, ktoré je pre súd záväzné. 
Ak je to možné, súdnariadi rozdelenie spoloč-
nej veci (tento spôsob prichádza do úvahy na-
príklad pri nezastavanom pozemku, avšak na-
opak je v zásade nerealizovateľný napríklad 
pri spoluvlastníctve bytu). Ak nie je rozdelenie 
veci dobre možné, prikáže súd vec za prime-
ranú náhradu jednému alebo viacerým spolu-
vlastníkov. Prihliadne pritom na to, aby sa vec 
mohla účelne využiť a na prípadné násilné 
správanie podielového spoluvlastníka voči os-
tatným spoluvlastníkom. Pri tomto spôsobe je 
potrebné určiť výšku primeranej náhrady, kto-
rá prináleží tým spoluvlastníkom, ktorým spo-
ločná vec nebola prikázaná do vlastníctva. 
Túto primeranú náhradu je potrebné chápať 
ako hodnotový ekvivalent vyjadrený v penia-
zoch umožňujúci podľa miestnych podmienok 
obstaranie obdobnej veci. Musí ísť o náhradu, 
ktorá predstavuje objektívnu cenu, za ktorú 
by vec bolo možné predať. V prípade, ak spo-
ločnú vec ani jeden zo spoluvlastníkov nech-
ce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí 
podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov. Súd 
výnimočne z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa môže rozhodnúť aj tak, že spoluvlast-
níctvo nezruší a nevysporiada prikázaním veci 
za náhradu alebo predajom a rozdelením vý-
ťažku – za takýto prípad je možné považovať 
napr. vysoký vec žalovaného spoluvlastníka, 
alebo jeho zdravotný stav.

Pri zrušení a vysporiadaní podielového spolu-
vlastníctva pokiaľ je to možné vždy odporúčam 
dohodu spoluvlastníkov, a to jednak z dôvodu 
dĺžky trvania súdneho konania ako aj z dôvo-
du finančnej výhodnosti uzatvorenia dohody. 
V prípade podania žaloby je totiž nevyhnutné 
uhradiť súdny poplatok, ktorý je v danom prípa-
de 6 % z ceny podielu žiadaného žalobcom, t.j. 
z hodnoty spoluvlastníckeho podielu žalobcu.

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
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Tento rok MČ Bratislava-
-Vrakuňa zorganizovala po 
prvý raz pre svojich senio-
rov 3-dňový kúpeľný pobyt 
v Sklených Tepliciach. V kú-
peľoch si seniori mohli pre-
liečiť choroby pohybového 
ústrojenstva, najmä bolesti 
chrbtice, krížovej oblasti 
a kĺbov, artritídu, osteoporózu a reu-
matické ochorenia. Mohli využívať ba-
zény s teplou a horúcou vodou, jaskyn-
ný parný kúpeľ Parenica s kamenným 
vodopádom, bahenné a parafínové 
zábaly a masáže.
Na pobytu sa zúčastnilo 40 senio-
rov, v cene bolo zahrnuté ubytovanie 
v dvojlôžkových izbách s plnou pen-
ziou a štyrmi procedúrami. Procedúry 
si mohli seniori ešte navyše dokúpiť 
podľa vlastného uváženia. 

Na spiatočnej ceste do Bratislavy si 
naši seniori urobili zastávku v Banskej 
Štiavnici, kde mali možnosť si prezrieť 
prekrásne mesto, navštíviť rôzne pa-
miatky a múzeá, prípadne posedieť 
v príjemnej kaviarni.
Za úžasný regenerujúci pobyt seniori 
vyjadrujú veľké poďakovanie mestskej 
časti, ktorá seniorom na pobyt finančne 
prispela a mohli sa tak vrátiť zregenero-
vaní, plní nových síl a prekrásnych zážit-
kov.  red

Seniori v Sklených Tepliciach

ó N i t č j t d B ti l i

CESTOVINOVÝ
ŠALÁT
SO ŠAMPIŇÓNMI
Príprava trvá 25 min.

Potrebujeme:
• 200 g cestovín
• 200 g šampiňónov
• 50 g novej cibuľky
• 50 g masla
• 1 PL smotany
• 1 PL majolky
• soľ
• korenie
Postup:
Na masle podusíme cibuľku so šampiňónmi; 
pridáme uvarené cestoviny, smotanu a majolku. 
Osolíme, okoreníme.
Podávame s čerstvým šalátom (podľa sezóny).

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Zmena predsedu 
v ZO Vrakuňa 
Okresná organizácie JDS – Bratislava II. si pokladá za 
povinnosť oznámiť členom ZO – JDS Vrakuňa zmenu na 
poste predsedu, nakoľko predsedníctvo Okresnej orga-
nizácie JDS na svojom zasadnutí dňa 30. 5. 2018 uvoľ-
nilo Annu K i r á l y o v ú z tejto funkcie a jej vykonávaním 
poverilo pani Darinu Jonášovú, bytom Čiližská 28 – Bra-
tislava, Vrakuňa. Menovaná má skúsenosti v tejto funk-
cii, v Okresnej organizácii – Bratislava I.-Staré Mesto, 
klub na Karadžičovej č. 1. bola zvolená za predsedníč-
ku Organizácie JDS – Bratislavského kraja /KO JDS/ na 
sneme KO JDS, konanom 17. 5. 2018 v zasadačke Bra-
tislavského samosprávneho kraja, namiesto pani Žofie 
Lomnickej, ktorá v apríli t. r. navždy opustila naše rady. 
Aj keď pani Anna Királyová obsadila post Krajskej pred-
sedníčky JDS, je nám ľúto, že odchádza, lebo bola hna-
cím motorom a dušou vrakunskej organizácie, ktorú 
s podporou okresnej organizácie a pomocou starostu 
MČ Bratislava-Vrakuňa Martina Kuruca s priestormi, v 
apríli roku 2014 založila, kde ju ustanovujúca schôdza 
zvolila za predsedníčku. 
Jej zásluhou sa v ZO JDS uskutočnilo nespočetné 
množstvo vydarených podujatí v prospech seniorskej 
obce, ktorá nestráca kontakt so spoločnosťou a verej-
ným dianím. Okres vyslovuje menovanej poďakovanie 
za doterajšiu aktívnu činnosť a tiež želanie, aby v novej 
funkcii využila svoj prirodzený prejav k spoločnému die-
lu, a priateľský vzťah k ľuďom, čo je dobrý predpoklad 
na novú funkciu, do ktorej bola zvolená. 
Okres vyslovuje presvedčenie, že novozvolená pred-
sedníčka ZO Vrakuňa, Darina J o n á š o v á bude v ak-
tívnej činnosti pokračovať, prajeme veľa nápadov pre 
bohatú a rôznorodú činnosť.  Gabriela KLUČKOVÁ 

predsedníčka OO-JDS-BA II. 
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Náš Vrakunský klub pokračoval v playoff. 
Po vyradení HBK Nivy vo štvrťfinále, ktoré 
bolo po základnej časti na 3. mieste, náš 
klub čakal ten najťažší súper. Hancop Dol-
né Hony, tím ktorý v 22 kolách základnej 
časti raz remizoval a 21 ráz vyhral. Naši 
chlapci sa však súpera nezľakli. Hneď prvú 
sobotu na dobre známom ihrisku na Han-
cope sa im podarilo ako prvému mužstvu 
vyhrať s týmto súperom. Po fantastickom 
výkone vyhrali 3:4 po nájazdoch a ujali sa 
vedenia v sérii. Žiaľ, o týždeň to už tak vese-
lo nebolo, keďže v prvej odvete naši chlapci 
nevyužili vedenie 2:0 a prehrali v pome-
re 3:4. V nedeľu tak hrali o všetko. Žiaľ 
s Hancopom hralo aj šťastie a po našich 
dvoch žŕdkach vyhrali 1:0 a v celej sérii 2:1. 
Chlapcom z Vrakune však nie je čo vyčítať, 
v každom zápase šli na dno svojich síl. V ko-
nečnom dôsledku HBK Vrakuňa skončila 
na krásnom 4. mieste, no najmä úspešne 
reprezentovala našu mestskú časť.
„Ťažko sa mi hovorí o úspechu, štvrté 
miesto nie je zlé, ale ja som chcel ligu 
vyhrať, prehrávať som sa nenaučil. ale 
viem, že sme pre to urobili všetko, chý-
bal iba kúsoček šťastia. Žiaľ, šport je aj 
takýto. Chcem sa poďakovať všetkým, 
čo pri nás stáli počas celého roku, ktorí 

nám fandili či už 
priamo na ihrisku 
alebo hoc aj prí-
spevkom. Ale naj-
väčšmi sa chcem 
poďakovať cha-
lanom, ktorý sa 
na to pred asi ro-
kom dali so mnou 
a spolu sme to ťa-
hali až do posled-
nej chvíle. Nie 
vždy to bolo ľahké. Ale verím, že budúcu 
sezónu už na domácom ihrisku na Hni-
leckej to dokážeme a pre Vrakunčanov 
ligu vyhráme. Prajeme všetkým príjemné 
prežitie letných prázdnin,“ zhodnotil se-
zónu kapitán HBK Vrakuňa Andrej Ravasz.

Tím Vrakune v ročníku 2017/2018:
Brankári: Lukáš Moravčík, Martin Men-
dl, Emil Valko
Obrancovia: Andrej Ravasz, Miroslav 
Hrazdira, Peter Krajčírovič, Richard Kad-
lečík, Pavol Porubský, Martin Jančovič
Útočníci: Jaroslav Vitáloš, Róbert Str-
nád, Marcel Nazad (CZ), Ladislav Soós, 
Patrik Cvengroš, Marko Melišek, Martin 
Kuruc HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa pred bránami finále

Náš futbalový klub ŠK Vrakuňa Bratislava v spolupráci 
s Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa zorganizovala 
podujatie, ktoré dlhé roky dávalo možnosť širokej verej-
nosti aktívne sa zúčastniť športovo-spoločenskej akcie. 
Po poslednom súťažení z roku 2004 sme už netrpezlivo 
čakali na pokračovanie tejto tradície. V troch rôznych ka-
tegóriách a to muži, ženy a deti (do 15 rokov) sa mohli 
zúčastnení prezentovať súťažnými kopmi najprv v zák-
ladnej časti, v ktorej sa bolo potrebné prebojovať cez tri 
kolá, a následne pre tých najlepších do samotnej finálo-
vej časti, kde vzišli víťazi jednotlivých kategórií. V duchu 
myšlienky, ktorú použil pán starosta pri príhovore „nie je 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, sa súťaže niesli v na-
ozaj športovom duchu. Krásne slnečné počasie len sprí-
jemnilo atmosféru, ktorá panovala nielen medzi súťažia-
cimi, ale aj medzi fanúšikmi na tribúnach. Vyhodnotenie 
spojené s odovzdávaním atraktívnych športových cien 
uzavrelo toto krásne podujatie s vierou, že jeho pokračo-
vanie na seba nenechá dlho čakať. Všetci preto veríme, 
že nám bude Vrakunská penalta robiť radosť aj budúci 
rok! Juraj Šindler

ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA

Vrakunská penalta
po 14-tich rokoch opäť ožila!

Vrakunská penalta
po 14-tich rokoch opäť ožila!

1. SEMILFINÁLE PLAYOFF

HANCOP – 
HBK Vrakuňa

3:4sn (0:0, 2:2, 1:1 – 0:0, 0:1))

Góly: 
Hrazdira, Vitáloš, Ravasz, 

Strnád (sn)

Prihrávky: Ravasz, Vitáloš

2. SEMILFINÁLE PLAYOFF

HBK Vrakuňa 
- HANCOP

3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Góly: Vitáloš 2, Cvengroš

Prihrávky: Ravasz, Strnád, Porubský

3. SEMILFINÁLE PLAYOFF

HANCOP – 
HBK Vrakuňa

1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
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Malí Vrakunčania

Jedného slnečného dňa, konkrétne 2. 
júna, sa v priestoroch Mixklubu a v priľah-
lom parku na Stavbárskej ulici 38 konal Mi-
xácky deň detí. Popoludní sme začali spolu 
s dobrovoľníkmi za sprievodu detí pripra-
vovať stanovištia. Na nich si vyskúšali svo-
je zručnosti v športových aktivitách, hrách, 
tvorivých činnostiach alebo sa len poroz-
právali. Za presnú mušku pri strieľaní do 
terčov hokejkou a loptičkou, dávanie krás-
nych gólov futbalovou loptou, navliekanie 
farebných korálok či poskladanie loďky 
z papiera si zarobili veľa „Mixáckychlóvov“. 
Najväčší boháči si v bufete kúpili kolobež-

ku, pennyboard či elektroniku. Iné deti 
a mladí ľudia mali záujem o hračky, drogé-
riu alebo spoločenské hry a bižutériu. Pre 
maškrtníkov boli pripravené keksíky, po-
pcorn, koláče a kofola. Vyvrcholením tohto 
úžasného dňa bolo posedenie pri výbornej 
torte. Deti, mladí ľudia a ich rodinný prís-
lušníci, pracovníci, dobrovoľníci či ľudia 
z blízkeho okolia, všetci sme sedeli za sto-
lom ako jedna veľká rodina a vychutnávali 
si tortu a atmosféru. Veríme, že si všetci 
tento deň užili a so spomienkami naň sa 
im vyčarí úsmev na tvári.
PS: Ďakujeme všetkým, ktorí svojou oso-

bou alebo inak prispeli, aby bol Mixácky 
deň detí taký krásny, aký bol.

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38

821 07 Bratislava

Ako sme si užili Mixácky deň detí

Poďme spolu športovať – bol názov netradič-
nej akcie, ktorá sa konala 28. 5. 2018
na MŠ Bodvianska. Akcia bola na školskom 
dvore, kde sa nám v spolupráci s Mestskou 
časťou Bratislava-Vrakuňa a tiež realizáciou 
projektov cez Nadačný fond Telekom a Tesco, 
podarilo revitalizovať, upraviť školský dvor 
a umiestniť niekoľko hracích prvkov pre deti 
našej materskej školy. Pozvanie na akciu 
prijali rodičia detí, vedenie materskej školy 
a starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
Martin Kuruc, ktorý slávnostným prestrihnu-
tím stuhy otvoril školský dvor i celú športovú 
akciu.
Pre deti i rodičov pani učiteľky pripravili stano-
vištia, kde sa špor-
tovalo a súťažilo 
v rôznych športovo-
-pohybových aktivi-
tách. O hudobno-zá-
bavnú časť akcie sa 
postarala agentúra 
StepUP. Kým deti 

s rodičmi športovali, pán starosta griloval, 
a tak na všetkých čakalo i chutné pohostenie. 
Všetky deti i rodičia aktivity zvládli a po vyhod-
notení, oceneniach prišla ešte jedna odmena 
pre všetkých súťažiacich – bublinková šou.
Na záver ešte všetkých čakalo prekvapenie. 
Naše pozvanie prijali i pracovníci HaZÚ z HS 
3 Bratislava-Nové Mesto – Hálková, ktorí 
nám spolu s vrakunským starostom spoločne 
predviedli ukážku zásahu „hasenie horiace-
ho vláčika“ a tiež nám pokrstili školský dvor. 
Nakoniec si aj deti s rodičmi mohli vyskúšať 
hasičskú prilbu a hasenie.
Spoločne prežité slnečné popoludnie bolo 
plné dobrej nálady, športu, zábavy a krásnych 

zážitkov. V tomto 
duchu chceme po-
kračovať aj ďalej, 
preto sa už teraz 
tešíme na ďalšie 
akcie.

Miriam Hríbiková
MŠ Bodvianska

Spevácka súťaž
v Spoločenskej sále
Po niekoľko týždňovej príprave, ktorú 
deti absolvovali vo svojich triedach pod 
vedením svojich paní učiteliek, sa usku-
točnila súťaž v speve za účasti 19 malých 
spevákov a speváčok zo siedmich tried 
MŠ Kaméliová. Pani učiteľky pripravova-
li malé speváčky a spevákov, z ktorých 
vybrali niekoľko najodvážnejších detí. 
Každý malý speváčik dostal diplom a od-
menu za nádherný spevácky výkon. Celú 
súťaž moderoval Roman Juraško, ktorý 
je deťom známy z našej predchádzajúcej 
speváckej súťaže. V objekte 221 si deti 
vyskúšali, aké je to stať sa na malú chvíľ-
ku „naozajstným spevákom,“ stáť na pó-
diu, spievať obrovskému obecenstvu do 
skutočného mikrofónu s klavírnym sprie-
vodom či s hudobným sprievodom z CD.

Mgr. Petra Minarčíková
MŠ Kaméliová

Materská škola Kríková sa už druhý rok 
zapojila do projektu Nadácie Pontis Naše 
mesto. Chceme, aby naša materská škola 
bola čoraz krajšia a jej školský dvor príjem-
ným miestom na aktivity detí počas pobytu 
vonku. Aby to tak bolo, je potrebné všetky 
hracie prvky obnovovať a revitalizovať. Pre-
to sa v piatok 8. 6. popoludní niektorí za-
mestnanci, rodičia, ale najmä dobrovoľníci 
zapojili do aktivity Dnes mám rande s naším 
mestom a začalo sa maľovanie drevených 
prvkov a oplotenia okolo školského dvora.
Hoci počasie bolo celý týždeň daždivé, v piatok 

na maľovanie ideálne – slnečné. Dobrovoľníci 
dostali materiál na maľovanie – farby, štetce, 
valčeky, rukavice. Nechýbalo ani občerstve-
nie – chutné nátierky s chlebom, ktoré mno-
hým pripomínali detské časy. To, že sa u nás 
cítili výborne a panovala vynikajúca nálada, po-
tvrdili svojím vyjadrením v školskej kronike. Ďa-
kujeme zamestnancom niektorých spoločností 
a firiem, ktorí vymenili čas denne trávený pri 
písacích stoloch a počítačoch za fyzickú aktivi-
tu, ktorou skrášlili prostredie školského dvora.
Maľovanie je celkom zábavná aktivita, a pre-
to sme sa rozhodli pokračovať a postupne 

namaľovať celé oplotenie. Nechceme to ro-
biť sami, preto uvítame aj iniciatívu rodičov 
detí navštevujúcich našu materskú školu.
Ešte raz v mene našich detí pekne ďakujem 
dobrovoľníkom a tiež aj koordinátorom jed-
notlivých aktivít. Miroslava Koprdová

Materská škola Kríková
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„Poďme spolu športovať“

Naše mesto v MŠ Kríková



Malí Vrakunčania

15

Turnaj o pohár starostu
Už tradične sa v poslednú stredu v máji 
konal turnaj o Pohár starostu Vrakune 
pod záštitou MČ Bratislava-Vrakuňa 
a pána starostu. Na turnaji sa stretli žiaci 
z našich troch základných škôl – ZŠ Že-
lezničná, ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianska.
Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej 
a chlapci vo futbale. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách mladší žiaci a starší žiaci. Vy-
bíjaná sa konala na ZŠ Železničná a fut-
bal na štadióne ŠK Vrakuňa.
Po sčítaní jednotlivých bodov z jednot-
livých súťaží chlapcov a dievčat sa roz-
hodlo o víťazovi a o tom, kto získal pohár 
starostu.

Celkové
umiestnenie škôl:
1. miesto:
 ZŠ Železničná
2. miesto:
 ZŠ Rajčianska
3. miesto:
 ZŠ Žitavská
V mene pána sta-
rostu sa športovcom prihovorili a osobne 
odovzdali ceny pani Mgr. Galajdová a pani 
Mgr. Bartáková. Popriali im ešte veľa špor-
tových úspechov a úspešný koniec škol-
ského roka.
Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Janka Kalinková
ZŠ Železničná

Začuli ste už niekedy volanie 
prírody o pomoc a ochranu? 
Príroda už dlho volá a kričí, 
ale takmer všetci sa tvária, 
že nepočujú! Nechcú počuť, 
sú ľahostajní a pohodlní 
zmeniť svoje návyky. Ľudia 
drancujú prírodu, vyrábajú 
a kupujú veci, ktoré k životu 
vôbec nepotrebujú. Znečis-
ťujú vodu, pôdu aj vzduch.
Sú však deti, ktoré sa sna-
žia myslieť a správať ekologicky, šetrne 
k prírode. Preto práve deti zo Zelenej 
školy ZŠ Žitavská boli 1. júna 2018 na 
Deň detí obdarované darmi matky príro-
dy i výnimočným programom.
Zažili sme deti zo školského klubu ZŠ 
Žitavská, ktoré nadšene a s radosťou 
spolupracovali v tímoch pre dobrú vec. 
Dokázali si zvoliť správnu stratégiu a za-
bojovať o každú kvapku zachytenej vody, 
spoločne postupovať pri záchrane ľado-
vých medveďov. Odpad dokázali triediť 
aj so zaviazanými očami. Triedenie od-
padu je pre ne samozrejmosťou. Vedia, 
že stoja pred novou výzvou, aby odpadu 
tvorili čo najmenej. Deti nakreslili svet 
tak, ako podľa nich bude vyzerať o 50 
rokov. Dokážete si ho predstaviť aj vy?
Vlastnými silami deti získali a zasadili dva 
stromy na školskom dvore, ktoré nám 

všetkým raz budú prinášať úžitok. Kyslík 
na dýchanie, tieň v horúčavách i chutné 
plody. Každý sa ponáhľal pomôcť, kopať, 
sadiť, polievať. Deti tiež spolu získali aj 
päť balíčkov bioproduktov od dm droge-
riemarkt. Týmito balíčkami pomoci bolo 
anonymne obdarovaných päť rodín ich 
spolužiakov.
Deti zo zelenej školy dokázali hrať hry 
netradične, podľa nových pravidiel. Do-
kážemeaj my dospelí zmeniť svoje návy-
ky pre záchranu prírody?
My všetci, dobrovoľníci z OZ QUIDO team, 
dobrovoľníci z dm drogeriemarkt a aj pa-
nie vychovávateľky zo ŠKD sa tešíme, že 
deti zo ZŠ Žitavská sa v deň ich sviatku 
nielen dobre zabavili, ale tiež pomohli 
prírode i sebe navzájom. Ďakujeme! ☺

Mgr. Jana Šutriepková
ZŠ Žitavská

Počas celého školského roku 2017/18 pre-
behol na ZŠ Rajčianska program Erasmus+ 
s názvom: Využitie inovatívnych metód na 
vyučovaní cudzích jazykov s dôrazom na 
skvalitnenie jazykových schopností učiteľov. 
Naša škola získala 7 miest pre pedagógov na 
študijný pobyt do Veľkej Británie (Maidstone, 
Cambridge, Portsmouth) a Nemecka (Re-
gensburgu). Počas týchto stáží mali možnosť 
získať nové poznatky a vymeniť si skúsenos-
ti s kolegami z iných krajín v predmete an-
gličtina a nemčina. Po návrate začali svoje 
novonadobudnuté skúsenosti zavádzať do 
pedagogickej praxe. Vďaka týmto novým skú-
senostiam sú hodiny cudzích jazykov oboha-
tené novými hrami a námetmi získanými na 
workshopoch. Žiaci taktiež absolvovali pred-
nášku o dejinách Anglicka a pamätihodnos-
tiach Londýna. V závere prednášky si svoje 
vedomosti vyskúšali formou kvízu a boli od-
menení knihami v anglickom jazyku.

Pedagógovia našej školy 
sa svojim aktívnym prí-
stupom snažia maximál-
ne vytvoriť u detí pozitív-
ny vzťah k osvojovaniu si 
cudzieho jazyka, nakoľ-
ko si všetci uvedomujme 
jeho dôležitosť v rámci 
začlenenia našej krajiny 
do EU.

ZŠ Rajčianska 3

P d ó i š j šk l

Erasmus na ZŠ Rajčianska

DEŇ DETÍ, KTORÝ POMOHOL
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