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Milí Vrakunčania,
Pred pár rokmi som videl milý film. V hlavnej úlohe bol starosta takej malinkej 
obce. Obec malá, krásna, dobre udržiavaná. Ale ďaleko za siedmimi horami, za 
siedmimi dolami. A ľudia odchádzajú a obci hrozí zánik. Lebo ak sa nerodia deti, 
tak obec zomrie. Ale pán starosta bol mužom činu a začal robiť všetky opatrenia, 
aby obec prežila. Jednoducho organizoval tancovačky a dával mladých dokopy. 
Celé to bolo veľmi milé a mám pocit, že tento film vyhral aj nejaké ceny.  Ne-
viem, či bol vo finále úspešný, ale veľmi sa mi páčil. Film, i starosta. Bojoval 
ako lev:)

Máj je lásky čas. Povinnou jazdou je pusa pod rozkvitnutou čerešňou, 
začínajú fungovať terasy, a aj zmrzlina inak chutí, keď si ju dáte na 
lavičke a slniečko krásne svieti. Zobral som svoje dámy zo sekreta-
riátu na zmrzlinu. Patrí sa to, celý rok tvrdo drú a občas, keď rieši-
me, čo riešiť treba, tak to môže aj iskriť. Predsa len starostovanie 
prináša veľa krízových situácií a tie si žiadajú okamžité riešenia. Kto 
chce pokojný džob, nech pracuje na štatistickom úrade – túto vetu 
rád používa jeden človek z môjho tímu. Snáď nekrivdím ľuďom na 
štatistickom. Ak áno, tak sa hneď aj ospravedlňujem:)

No ako tak oduševnene rozprávam o spomínanom filme, tak som si 
uvedomil, že vlastne aj ja trošku pracujem na tom, aby sme nevymreli. 
Čerešní sme vysadili až-až. Ak má niekto chuť na pusu pod čerešničkou, tak nie je problém nájsť si miesto a vlastnú 
čerešňu. Ale len pusu, nič viac ☺. Ale to je len finál. Začiatok sú predsa detské ihriská. 

Keď som mal  štyri roky, bol som údajne pieskoviskový playboy. Je mi to celkom záhadou, teraz je všetko inak, ale ak je 
vaším zdrojom informácií vaša mamička, tak jej predsa len budete dôverovať. Mal som dokonca paralelný vzťah. To viete, 
keď máte štyri roky a ste kráľom pieskoviska, tak to ide celkom samo...

Detské ihriská komplexne postupne opravujeme. Dovolím si tvrdiť, že sme na svetelné roky ďaleko od situácie pred pár 
rokmi. Ak ste hľadali funkčnú preliezku, tak ste museli prejsť pol Vrakune. Teraz je však všetko inak. No keď sme pri tých 
pieskoviskách, stále mám pocit, že by sme ich mali oplotiť. Predsa len, nie každý psičkár sa správa vždy úplne korektne 
k okoliu.

Tiež si dovolím upozorniť na veľkú a zásadnú rekonštrukciu ihriska na Hnileckej. O mesiac je reálna šanca, že sa tam 
bude hrať hokejbal. Po dlhých rokoch by Vrakuňa hrala svoje domáce zápasy na ozajstnom domácom ihrisku. Aktuálne 
hrávame u našich susedov v Biskupiciach. Pri ihrisku vzniknú aj iné športoviská a niečo aj pre našich najmenších. A rád 
by som mal kvalitného správcu. Ak poznáte šikovného seniora/seniorku, ktorá ma energiu a chuť pomôcť s čistotou 
ihriska, určite sa dohodneme. Šlo by o platenú pozíciu a považujem za korektné poskytnúť aj férovú odmenu. Ak máte 
tip, len sa, prosím, smelo ozvite. 

Keď som spomínal svoju mamičku, tak musím povedať, že som si naozaj užil akciu, kde som mal tú česť poďakovať dá-
mam, za to, že sú úžasné mamičky či babičky. Dámy, robíte náš svet ďaleko lepším miestom a som úprimne presvedčený, 
že čím viac vás bude pôsobiť aj vo verejnom živote, len a len pomôžete našej krajine či štvrti. Tam, kde ideme my silou, 
tam kde my rozrážame dvere a búchame po stoloch, tam vy vnášate pokoj, rozvahu a rácio. Ďakujem za to. Lebo žijeme 
v časoch, ktoré vedia byť kruté a vulgárne. Preto je láska a úcta taká vzácna a dôležitá. 

A na záver jeden citát. Nevedel som o ňom, ale poslal mi ho jeden občan mailom a znie: 

,,Nie práca zabíja ľudí, ale starosti. Starosti sú hrdzou na čepeli.“ Henry Ward Beecher.

Ja som starosta, ktorý rieši starosti Vrakune, tak sa s nimi netrápte. Ďakujem za vašu priazeň ☺.

Príhovor starostu

linkej
mi, za 
a deti, 
enia,
opy. 

Ne-
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Aktuálne

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

V minulom čísle Vrakunských novín sme 
uverejnili článok Lesopark a vodáreň vo 
Vrakuni. V článku na strane 7 sme ne-
správne napísali meno p. Jána Moravca, 
za čo sa ospravedlňujeme.  red

OPRAVA

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa požiadala ministerstvo školstva o dotáciu na opravu 
zatekajúcej strechy. Odpoveď prišla so zamietavým stanoviskom a s odôvodnením, že 
v tomto prípade nešlo o živelnú pohromu. Pár dní potom bola vo Vrakuni silná búrka 
a prietrž mračien, čo spôsobilo zatečenie priestorov vo viacerých miestnostiach v bu-
dove školy . Zároveň prasklo aj kanalizačné potrubie. Mestská časť urgentne začala s 
odstránením havarijného stavu z vlastných prostriedkov.  red

Havária na ZŠ ŽelezničnáHavária na ZŠ Železničná

Novinky z vrakunského 
lesoparku 
Mestská časť sa na tohtoročnú letnú se-
zónu poctivo sa pripravuje aj vo vrakun-
skom lesoparku. V najbližšej dobe pribud-
ne dlho očakávaná toaleta v časti, kde sa 
nachádza detské ihrisko. Trochu ďalej  - pri 
grile bude nainštalovaná fontánka s pit-
nou vodou, ktorá bude označená tabuľou. 
Veríme, že obe novinky prispejú ku kom-
fortnejšiemu tráveniu času v našom krás-
nom lesoparku.  red

Niektorí možno nevedia, že Deň Zeme 
je ovplyvnený dňami, ktoré sa konali pri 
oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca, 
a oslavovali príchod jari. V modernom po-
ňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, 
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia život-
ného prostredia, a oslavuje rozvíjajúcu sa 
diskusiu o možných riešeniach n a celom 
svete. Tento vzácny deň si symbolicky ucti-
li aj starosta Mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa Martin Kuruc so svojím zástupcom 
Stanislavom Brunom, ktorí zasadili strom 
na revitalizovanej pešej zóne vo Vrakuni. 
Pri tejto príležitosti pridali pomocnú ruku 
aj miestni poslanci našej mestskej časti a 

ich priatelia vo Vrakuni. Konkrétne Zuzana 
Schwartzová, Tomáš Galo, Stano Bruna. S 
našimi pracovníkmi VPS upratali a pokosi-
li veľké kríky, ktoré zasahovali na chodník 
pred Vrakunským cintorínom. Pod kríkmi 
vyzbierali nahromadený odpad. Územie je 
v správe Magistrátu hlavného mesta SR, 
ktorý dlhé roky pozemok neudržiava.  red

Deň Zeme

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
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Horúca téma

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
minulý mesiac začala s dlho plá-
novanou revitalizáciou pešej zóny 
vo Vrakuni. Dlhé roky bola táto 
oblasť zanedbávaná a okrem 
orezu drevín sa zóna neupravo-
vala. Vo viacerých mestách je 
trendom revitalizácia – oživenie 
starých priestorov. Dodať im za-
šlú krásu a obyvateľom zlepšiť 
kvalitu žitia v danom prostredí. 
Tohto motta sa držala aj mestská 
časť Vrakuňa. Vrakunská Pešia 
zóna je centrum, kde sa združujú 
občania. Na mieste nájdete ob-
chody, kaviarne, bary, poštu a iné 
rôzne služby. No vzhľadom na 
obmedzené finančné zdroje mu-
sela mestská časť nájsť spôsob, 
ako efektívne oživiť toto miesto. 
V prvej etape sa odstránil hava-
rijný stav zanedbanej pešej zóny. 
Finálna verzia Pešej zóny sa do-
končí v roku 2019 aj na základe 
poznatkov a podnetov občanov a 
odbornej verejnosti. 

Prvá etapa dokončená 

Práce sa rozdelili do dvoch 
etáp s tým, že počas jedné-

ho mesiaca bola revitalizácia 
z prvej etapy, ktorá je mo-
mentálne dokončená. Prvým 
krokom bolo odstránenie 
starej zanedbanej zelenej, 
išlo hlavne o ťahavé tuje, pod 
ktorými sa zhromažďovali 
odpadky a neporiadok. Také-
to tuje neboli peknou domi-
nantou pešej zóny. Súčasťou 
revitalizácie bola aj výmena 
povrchov v prvej časti pešej 
zóny. Nový asfalt nahradil 
starý a deravý povrch. Druhá 
etapa sa uskutoční v roku 
2019. 

Starú zeleň nahradila nová

Hneď, ako sa odstránila stará 
zeleň a upratal sa obrovský 
neporiadok, ktorý sa pod ňou 
skrýval, mestská časť zača-
la s výberom novích drevín 
a kríkov, ktoré sa zasadili na 
pôvodné miesto. Pri výbere 
zelene pracovníci prihliadali 
na výzorovo rozmanitú ze-
leň a zároveň s jednoduchou 
údržbou. 

Pešia zóna 
v novom 
zelenom 
šate

Pešia zóna 
v novom 
zelenom 
šate

Pešia zóna zhora

Kvety tulipanovníka
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Horúca téma
V prvej etape sa vysadilo 50 
nových stromov a kríkov. Ob-
divovať môžete magnólie, 
agáty a katalpie. Spomedzi 
ihličnanov je to napríklad 
céder, jedľa, smrek. Nájde-
te tam aj paulowniu, ktorá 
sa nazýva aj stromom bu-
dúcnosti, pretože dokáže 
vyprodukovať omnoho viac 
kyslíka ako ostatné stromy. 

Paulownia pochádza z Číny, 
kde tento strom patrí me-
dzi najcennejšie už viac ako 
2000 rokov. V japončine je 
známa ako kiri, čo znamená 
strom princezná. Spomedzi 
kríkov na pešej zóne nájde-
te wistériu, judášovec alebo 
javor červenolistý. Celkový 
efekt novej zeleň umocnil 
novo položený trávnatý kobe-
rec. 

Jedinečný tulipanovník 
je srdcom novej pešej zóny 

Dominantou pešej zóny je 
strom ľaliovník tulipánokvetý 
prezývaný tulipánovník, ktorý 
podľa našich informácií je je-
diný strom v Bratislave. Strom 
pochádza z východnej časti 
USA a je národným stromom 
štátov Tennessee a Indiana. 
To však nie je dôvod, prečo 
si mestská časť tento strom 
vybrala, ako dominantu revi-
talizovanej pešej zóny. Pýchou 
tohto stromu sú práve listy, 
ktoré sú tvarom podobné kve-
tu tulipánu, so štyrmi lalokmi. 
Vytvára veľké, atraktívne a vo-
ňavé kvety oranžovo-žltej farby. 
 
Pribudla aj pitná fontánka

Medzi novinky na pešej zóne 
patrí aj nová fontánka. Ob-
čania sa nemusia báť, voda 

vo fontáne je pitná a počas 
letných horúčav padne vhod 
osviežiť sa. Rovnaká fontán-
ka bude aj vo vrakunskom le-
soparku. 

Pešej zóne 
sa nevyhli vandali

Práce sa vykonali pomerne pres-
ne podľa časového harmonogra-
mu. No pracovníci sa stretli aj 
s nepríjemnou situáciou. V noci 
navštívili pešiu zónu vandali, kto-
rí zničili niektoré kríky a stromy. 
Neukradli ich, len neprajnícky 
zlomili a vytrhli. 

Plánované práce

Nie veľmi vábnou súčasťou 
pešej zóny sú aj veľké kveti-
náče, ktoré tvoria bariéru me-
dzi vyššou a nižšou časťou. 
V kvetináčoch sa pravidelne 
zhromažďujú odpadky, nečis-

toty, zvyšky z cigariet. Väčšina 
z nich sa odstráni a na mieste 
sa osadí nové zábradlie. Nie-
ktoré kvetináče ostanú, ale 
nanovo sa vymaľujú. 

Vybrali sme z Facebooku

Čo hovoria občania na novú 
pešiu zónu?
Mária C.: Len tak ďalej, ko-
nečne niekto začal riešiť tie-
to staré kríky. Treba to vytr-
hať, minule som tam videla 
prebehnúť potkana! 
Anna M.: Ani neviete ako sa 
tomu teším, za to vám veľmi 
pekne ďakujem a prajem 
vám veľa šťastia a síl. 
Vierka Š.: Ja som sa nedáv-
no prisťahovala a veľmi sa 
teším, že sa to tu obnovuje.
Alica L.: Ó paráda, neľutu-
jem ani minútu, že som os-
tala bývať vo Vrakuni.

 red
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,, Konečne aj Vrakuňa sa môže pýšiť 
peknou centrálnou zónou,“ povedal 

starosta Martin Kuruc.

Pitná fontánka

Sadenie tulipanovníka 
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Aktuálne

Aj vy ešte môžete spolurozhodnúť o tom, kam pôjde časť z rozpočtu Vrakune. V rozpočte mestskej časti sme na 
občiansky rozpočet spolu s poslancami vyčlenili 20 000 eur. Hlasovanie prebieha už len do 31.5.2018 a Vy máte 
poslednú možnosť ovplyvniť výsledky hlasovania. 

Hlasovania sa môže zúčastniť každý obyvateľ mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Hlasovať môžete v každej kategórii maxi-
málne za dva projekty. Hlasovací formulár nájdete na interne-
tovej stránke www.vrakuna.sk. Hlasovať môže každý obyvateľ 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý 
dosiahol vek 15 rokov. Hlasovať možno aj osobne a to v cez 
podateľňu preukázaním sa identifikačným dokladom.

red

Posledná možnosť zahlasovať v Občianskom rozpočte 2018!

Projekty zaradené do hlasovania:
Sociálne veci:
● Kurz IT zručností pre seniorov
● Sociálna výdajňa

Kultúra:
● Dobré knihy pre život 
●  Vianočné osvetlenie na ul. Dvojkrížna 

a Kazanská 

● Letné kino, divadlo

Šport
● Preskoky so švihadlom
●  Letné cyklo-podujatia pre rodiny a mládež
● Vrakunská jedenástka
●  Rozšírovanie pumptracku a jeho údržba
● Nakreslenie čiar na ihriskách

Životné prostredie
● Psie toalety
● Odchyt holubov
●  Informačné tabule o zvieratách, stro-

moch a odpadoch
● Toaleta v lesoparku
●  Pravidelné upratovanie verejných priestran-

stiev za pomoci obyvateľov Vrakune
● Sadenie stromov s jedlými plodmi  red

V piatok 11. mája 2018 pokračovala výstavba multifunkčného ihris-
ka na Hnileckej ulici. Vzhľadom na náročný technologický postup pri 
kladení betónu bolo potrebné, aby stroje pracovali až do neskorých 
večerných hodín. Mestská časť upozornila občanov na zvýšený hluk 
na svojej oficiálnej stránke. Nestretla sa u všetkých občanov s pocho-
pením, a preto sa v šetkým za zvýšený hluk ospravedlňujeme. Zároveň 
poukazujeme na to, že dlhoročné spustnuté ihrisko sa rekonštruuje 
modernými technológiami, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie no-
vého, krásneho ihriska pre všetkých Vrakunčanov. Na novom ihrisku 
nebude chýbať ani zeleň či inteligentná lavička s wi-fi signálom a na-
bíjačkou na mobilné telefóny, „Športovisko pripravujeme pre ľudí 
a ak všetko pôjde podľa plánu, tak v júni by mohol byť objekt na 
Hnileckej ulici dokončený,“ dodal Martin Kuruc.  red

Výstavba nového ihriskaVýstavba nového ihriska
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Minulé leto sa osvedčil úvodný projekt 
Letné tábory, o ktorý bol veľký záujem. 
A preto mestská časť neváhala vytvoriť 
podobný projekt i tento rok. Pre deti pri-
pravila zaujímavý program – výlety, be-
sedy, športové aktivity, hry, premietanie 
rozprávok a omnoho viac. Letné tábory 
budú v mesiacoch júl a august v dvoch 
turnusoch:

1. turnus 23. 7. – 27. 7. 2018
2. turnus  6. 8. – 10. 8. 2018

Poplatok za dieťa je 50 eur, vek dieťaťa 
od 7 do 14 rokov. Jedného turnusu sa 
môže zúčastniť 40 detí. Poplatok za letný 
tábor musí byť uhradený do 30. 6. 2018 
v pokladni miestneho úradu  Šíravská 7 
a kópiu platby za pobyt spolu s vyplnenou 

prihláškou je potrebné odovzdať osobne 
do 30. 6. 2018 pracovníčke miestneho 
úradu Mgr. Bartákovej (číslo dverí 106) 
alebo zaslať mailom na adresu: 

magdalena.bartakova@vrakuna.sk

Všetky bližšie informácie nájdete 
webovej stránke www.vrakuna.sk 
alebo na tel. čísle 02/40204860. 

 red

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

PRIHLÁŠKA na letný tábor pre deti  2018

Meno a priezvisko dieťaťa 

..........................................................................................................

Dátum narodenia ............................................................................

Zdravotná poisťovňa 

..........................................................................................................

Adresa ..............................................................................................

Telefónny kontakt na rodiča 

.....................................................................................

E-mail ...............................................................................................

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na turnus

Číslo ......................... od ..................do ............... 2018

Odchod dieťaťa domov*: 

so sprievodom

samostatne o ............................ hod.

                                                (*Nehodiace sa prečiarknite)

V BRATISLAVE dňa ..........................................2018

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Meno a priezvisko dieťaťa..............................................................

Turnus: ............... - .............. 2018

Dátum narodenia ...........................................

Zdravotná    poisťovňa ........................................................

„Vyhlasujem, že dieťa je zdravé, nemá žiadne alergie, nie je mu 

uložené žiadne karanténne opatrenie, v rodine a bezprostred-

nom okolí sa nevyskytlo žiadne infekčné ochorenie a je spôsobi-

lé absolvovať program.

Vyhlasujem, že som oboznámen ý/á s podmienkami účasti die-

ťaťa, ktoré sú v pokynoch, a súhlasím s nimi. Súhlasím s tým, 

aby organizátor spracoval osobné údaje za účelom ponuky slu-

žieb v súlade so zákonom č.112/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov.“

Súhlasím – nesúhlasím * s fotografovaním a zverejnením foto-

grafií svojho dieťaťa na webovej stránke organizátora.

                                                (* Nehodiace sa prečiarknite)

Dátum  (deň nástupu)..........................

.…………………………........

Podpis zákonného nástupcu

Denné letné tábory 2018
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Žijeme vo svete, 
v ktorom sa dajú 
riešiť problémy 
a spory viace-
rými spôsobmi. 
Jednou s mož-
ností, ako riešiť 
občianske spory 
m i m o s ú d n o u 
cestou, je mediá-

cia. Oslovili sme mediátora, ktorý u nás vedie 
mediačnú poradňu, aby nás uviedol do prob-
lematiky mediácie.
Možno niektorým čitateľom nie je potreb-
né vás predstavovať, poznajú vás z televízie 
ako právneho zástupcu, alebo mediátora. 
Ale aj tak, povedzte niekoľko slov o sebe:
Je komické, že do povedomia som sa dostal 
ako tzv. „herec“, hoci ja svoje postavenie 
vidím úplne niekde inde. Faktom je, že som 
celý život pracoval v šoubiznise, ale z tej ne-
viditeľnej strany. Po skončení elektrofakulty 
som mal to šťastie, že som mohol pracovať 
v rozhlase i televízii ako zvukový majster. 
Neskôr po revolúcii som založil dnes už nee-
xistujúcu spoločnosť SONICCA, ktorá sa ako 
prvá vo východnom bloku zaoberala digitál-
nym spracovávaní zvuku. Tam som zúročil 

skúsenosti, čo som získal pôsobením v jed-
nom viedenskom post-produkčnom štúdiu. 
Tí, ktorí majú doma CD z obdobia konca mi-
nulého tisícročia, skoro s istotou v tiráži nájdu 
moje meno alebo názov firmy. Pracoval som 
pre asi všetkých známych interpretov a vyda-
vateľstvá tých čias. Najväčšmi si cením spo-
luprácu so skladateľom Ondřejom Soukupom 
na dvoch albumoch pre Luciu Bílú.
Aká bola cesta od zvukára k mediátorovi?
Mal som to šťastie, že som celý život, až na 
drobné výnimky, nemusel pracovať. Vždy som 
robil len to, čo ma bavilo, a preto som svoju 
činnosť ako prácu nevnímal. Ako hudobná 
produkcia upadala, tak som sa začal venovať 
manažmentu, nejaký čas som bol aj riadite-
ľom iných subjektov, napríklad Domu techni-
ky. V tom čase ma začala zaujímať mediácia, 
lebo v občianskom a komerčnom práve som 
sa slušne orientoval a na súde bez právnika 
sa mi podarilo všetko vyhrať. Právnickú fakul-
tu sa vtedy externe študovať nedalo, tak som 
uvažoval o mediácii. 

Posledná kvapka do pomyselného 
pohára kvapla pri nakrúcaní seriálu 
Ochrancovia, keď som sa definitívne 

rozhodol, že budem mediátorom.

Čo je to v skratke mediácia a čím sa medi-
átor zaoberá.
Jednoducho povedané – mediácia je mimo-
súdne riešenie sporov, ale len tých, ktoré je zo 
zákona možné riešiť takouto cestou. V prevaž-
nej väčšine ide o občianske spory, napríklad 
starostlivosť o dieťa, dohoda o rozdelení BSM, 
dedičské spory, výživné, susedské spory a po-
dobne. Ďalšou kapitolou sú ekonomické spory, 
napríklad spory medzi dvomi podnikateľskými 
subjektmi, spory vo vzťahu dodávateľ-zákaz-
ník, spory zamestnávateľ-zamestnanec ako 
nevyplatenie mzdy, mobbing  a pod. Vylúčené 
sú spory, čo spadajú pod trestný zákon, alebo 
kde je nevyhnutný súdny rozsudok. Ale aj tam 
niekedy mediácia môže pomôcť, napríklad ak 
rozvádzajúci sa manželia predložia súdu do-
hodu o starostlivosti o svoje deti, tak je veľmi 
pravdepodobné, že sa im vyhovie.
Aká je hlavná úloha mediátora v riešení sporu?
Mediátor je nestrannou osobou, ktorá ne-
zasahuje do jednania svojimi názormi ani 
návrhmi. Učebnicová téza znie, že mediáciu 
si manažujú účastníci sami. Mediátor je len 
akýsi katalyzátor tejto „spoločensko-chemic-
kej“ reakcie, ktorý by ju mal v dobrom zmysle 
urýchliť a spriehľadniť. 

Pokračovanie na strane 11.

Rozhovor s vrakunským mediátorom 
Jurajom Štubniakom

Chcete vedieť čo sa deje  
              vo Vrakuni? 

Aktuálne informácie  
na jednom mieste 

stále po ruke! 
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Už šiesty Atletický deň vo farnosti Bratislava-
-Vrakuňa bol v znamení bohatej účasti detí, 
pripomenul sa aj Deň matiek a medzi hosťami 
bol slovenský rekordér v šprintoch Ján Volko. 
Dovedna štartovalo v šprinte na 50 m viac 
ako 100 účastníkov a celkovo zaznamenal 
areál ZŠ Železničná vyše 250 návštevníkov. 
Každého od najmenších až po rodičov zaují-

malo, aký čas ich ratolesť dosiahla. Tí najmenší aj s pomocou rodičov to zvládli 
do 20 sekúnd, potom sa tempo zrýchľovalo až po najrýchlejšieho 16-ročného 
Tobiáša Barčíka, ktorý dosiahol čas 7,1 s. Trúflo si aj zopár štyridsiatnikov či 
 mamičiek. Po dobehnutí čakal na všetkých účastníkov guláš, ktorý pripravil sta-
rosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc, nechýbala autogramiáda 
Ján Volka. Slnečné nedeľňajšie popoludnie v dobrej nálade podporila hudobná 
skupina Party Time svojím vystúpením.  autor textu: Monika Juckova

Foto: Radovan Rehák

Projekt Naše mesto je podujatie dobrovoľníkov z firiem na Slo-
vensku a je najväčším svojho druhu v strednej Európe. Prvý raz 
sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali 
ďalšie mestá. Projekt prepája firmy, samosprávy a mimovládny 
sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť, a viditeľne zlepšiť naše mestá. 

Do projektu Naše mesto sa minulý rok zapojila aj 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa. Dobrovoľníci vte-

dy vymaľovali plot vrakunského cintorína a upratali lesopark. 
Tento rok sa mestská časť zapojila opäť so žiadosťou pomôcť 
pri maľovaní zábradlí na kruhovom objazde a popri základných 
a materských školách. Projekt Naše mesto za tento  rok bude 
konať 8. a 9. júna 2018. red

U
-V
p
b
D
a
a
K

m
d
T
 m
r
J
s

Naše mesto 2018 aj u nás 

Vo Vrakuni sa šprintovaloVo Vrakuni sa šprintovalo
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§

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto 
mieste sa pravidelne dočítate o zaujíma-
vých knižných novinkách. V rámci tejto rub-
riky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť 
sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jedno-
duchú otázku: Ktorá knižka vás v posled-
nom čase zaujala a prečo? Vaše odpove-
de 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 redakcia Vrakunských novín.

Ja, Simon ... proti 
pravidlám Homosapiens
Becky Albertalli
Simon vie o Blueovi toto: je to fakt 
zábavný, nenormálne múdry, no aj 
trochu plachý chalan. Simon však 
vôbec netuší, KTO vlastne Blue je. 

Chodia pritom do tej istej školy a už mesiace si vy-
mieňajú e-maily, v ktorých si píšu tie najintímnejšie 
tajomstvá. Potom sa jeden z mailov dostane do ne-
správnych rúk a Simonov svet je zrazu hore nohami. 
Nielenže sa stane obeťou vydierania, ale hrozí, že 
nesmelý Blue navždy zmizne zo Simonovho života. O 
tom, koľko pravidiel bude musieť Simon porušiť, aby si 
vybojoval právo na lásku, sa dočítate v jednom z naj-
krajších milostných príbehov za posledné roky. V júni 
2018 sa môžete tešiť aj na jeho filmové spracovanie!

Náš milý synáčik
Silvia Antalíková
Pubertálne dieťa vie narobiť poriad-
ne veľa starostí, a niektoré ešte ove-
ľa viac. A keď je naň matka sama, 
jedného dňa pohár pretečie. Na-

šťastie každý syn má aj otca, aj keď o ňom šestnásť 
rokov nevedel. Neuveríte, čo všetko sa môže stať, ak 
máte zrazu zo dňa na deň dieťa. Jeden syn, dvaja 
rodičia, jedna pubertaaaaa!    

Slivky v čokoláde
Lenka Hrubová
Rozvedená štyridsiatnička Laura 
žije s dospievajúcim synom. Skla-
maná, životom i vetrami ošľahaná, 
už niekoľko rokov bez vzťahu. Ka-

marátky ju nahovoria na internetovú zoznamku, kde 
sa po rôznych peripetiách zoznámi s mužom, ktorý 
je od nej o pár rokov mladší a je Poliak. Mladík je vo 
vzťahoch úplne neskúsený, navyše má aj mnoho ta-
jomstiev a komplexov, s ktorými sa Laura vyrovnáva 
s jej príznačným nadhľadom i humorom.

Moderný nordicwalking
Lucia Okoličányová
Ak sa chcete udržať zdraví a v 
dobrej kondícii, začnite chodiť! 
Zabudnite na treking alebo na 

nekoordinovanú chôdzu s paličkami, naučte sa 
nordicwalking. Je to bezpečná, jednoduchá, efek-
tívna a zábavná cesta k zdokonaleniu kondície bez 
ohľadu na vek, pohlavie alebo telesnú zdatnosť. 
Jednoducho a zrozumiteľne napísaná praktická 
príručka predstavuje ideálny návod pre úplných za-
čiatočníkov, ale aj skvelú pomôcku pre pokročilých 
walkerov či inštruktorov. Detailne opisuje správnu 
techniku a cvičenia, približuje zdravotné benefity, 
ponúka množstvo rád i skúseností z praxe aj indivi-
duálne tréningové návody. Kniha je bohato ilustro-
vaná farebnými fotografiami.

Aký je postup a podmienky v prípade osvoje-
nia dieťaťa a aké sú následky osvojenia. 

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojen-
com rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deť-
mi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa 
vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Po osvo-
jení dieťaťa majú jeho noví rodičia - osvojitelia 
pri jeho výchove rovnakú zodpovednosť, ale zá-
roveň aj rovnaké práva a povinnosti ako biolo-
gickí rodičia osvojeného dieťaťa. Zároveň osvo-
jením zanikajú vzájomné práva a povinnosti 
medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj 
medzi osvojencom a poručníkom alebo opat-
rovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. 

O samotnom osvojení rozhoduje súd na návrh 
osvojiteľa. Predpokladom osvojenia je skutoč-
nosť, aby medzi osvojiteľom a osvojencom bol 
primeraný vekový rozdiel. Osvojiť tak možno 
len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho zá-
ujme. Osvojiteľ musí taktiež spĺňať zákonom 
stanovené predpoklady, a to najmä zdravotné, 
osobnostné a morálne, musí mať spôsobilosť 
na právne úkony v celom rozsahu a musí byť 
zapísaný do zoznamu žiadateľov o osvojenie, 
ktorý vedie príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Nakoľko slovenské rodinné právo 
je postavené na zásade preferencie rodiny zalo-
ženej manželstvom pred inými formami rodiny, 
podmienkou osvojenia dieťaťa je jeho osvojenie 
spoločne len manželmi. Ďalšími prípadmi mož-
nosti osvojenia je osvojenie jedným z manželov, 
ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v man-
želstve, alebo pozostalým manželom po rodičo-
vi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Len vý-
nimočne môže dieťa osvojiť aj osamelá osoba, 
avšak len ak osvojenie bude v záujme dieťaťa.

Na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvo-
jovaného maloletého dieťaťa, ak zákon o ro-
dine neustanovuje inak. Tento súhlas nie je 
potrebný v prípade, (1.) ak biologickí rodičia 

počas najmenej šesť mesiacov neprejavujú 
o dieťa skutočný záujem (najmä ak ho nena-
vštevujú, neplnia riadne a dobrovoľne vyživo-
vaciu povinnosť a nevynaložia úsilie upraviť si 
svoje pomery tak, aby mohli osobne vykonávať 
starostlivosť o dieťa),ak im v prejavení záujmu 
nebráni závažná prekážka, (2.) ak biologickí ro-
dičia počas najmenej dvoch mesiacov po na-
rodení dieťaťa neprejavili oňho žiadny záujem, 
ak im v tom nebránila závažná prekážka, (3.) 
ak rodičom je žena, ktorá požiadala o utajenie 
svojej osoby v súvislosti s pôrodom a najme-
nej počas dvoch mesiacov po pôrode nepre-
javila o dieťa žiadny záujem a v prípade (4.) ak 
biologickí rodičia dajú súhlas na osvojenie vo-
pred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.

Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť 
maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich 
mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. 
Náklady spojené s predosvojiteľskou starost-
livosťou uhrádza budúci osvojiteľ z vlastných 
prostriedkov bez akéhokoľvek finančného 
nároku či dotácie. Súd je povinný na základe 
lekárskeho vyšetrenia zistiť, či zdravotný stav 
osvojenca a osvojiteľov nie je v rozpore s úče-
lom osvojenia. Do úvahy treba brať skutočnosť, 
že súd vyslovuje osvojenie vždy až vtedy, ak má 
za preukázané, že snaha záujemcu o osvojenie 
je úprimná a najmä trvalá. Aj z uvedeného dô-
vodu možno osvojenie vysloviť až po uplynutí 9 
mesiacov od tzv. predadopčnej starostlivosti. 
Väčšina osvojiteľov však musí absolvovať prí-
pravu záujemcu o osvojenie. Dôležitou okol-
nosťou pre rozhodnutie bude nepochybne aj 
názor osvojenca, ktorý by mal súd v tejto sú-
vislosti rozhodne zisťovať, pokiaľ ide o dieťa, 
ktoré už je schopné formulovať svoje názory.

Splnenie zákonom stanovených predpokladov 
a požiadaviek by malo viesťk eliminovaniu 
neuvážených osvojení, pretože zakladajú vo 
vzťahu k dieťaťu dlhoročné povinnosti zo stra-
ny osvojiteľov, ktorých sa potom nemožno zo 
strany osvojiteľov, len tak svojvoľne a jedno-
ducho zbaviť bez súdneho rozhodnutia, ktoré 
musí byť navrhovateľom odôvodnené zákonný-
mi predpokladmi. Preto je veľmi dôležité, aby 
návrh na osvojenie podávali na súdy osoby, 
ktoré majú reálny záujem o výchovu detí, a ve-
deli dostatočne posúdiť povinnosti ktoré im 
vyplývajú z tohto postavenia.  

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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MDD vo vrakunskom lesoparku 
Aj tento rok sa deti môžu tešiť na zaujímavý program vo vra-
kunskom lesoparku. Nebude chýbať divadlo, diskotéka, slad-
ké odmeny a súťaže. Medzinárodný deň detí bude 2. 6. 2018 
od 16:00 do 19:00. Súčasne bude aj sprievodný program – 
maľovanie na tvár a fotenie s fotostenou a rekvizitami. Teší-
me sa na vás! 
 red

Program MDD 2018
Tárajko a Popletajka pirátska show pre celu rodinu

16:00 Otvorenie 
16:05 - 16:30  Fotenie sa s maskotmi, aktivity na 

stanovištiach
16:30 - 17:00  Mimonská olympiáda s animátormi
17:00 - 17:30  Veľká Mimonská Párty, Minidisko 

s Mimonmi
17:45 - 18:40  Divadelné predstavenie s mas-

kotmi – Tárajko a Popletajka, pi-
rátska 

 show pre celu rodinu
18:40 - 19:00  fotenie sa s maskotmi z predsta-

venia
19:00 ukončenie akcie

Pokračovanie zo strany 8.

Prax je však mierne odlišná. 
Aj keď mám zakázané ponú-
kať riešenia, vždy motivujem 
účastníkov, aby videli to dobré, 
čo im dohoda prinesie a aby 
sa nezaoberali s podružnými 
faktami, ktoré s meritom veci 
zväčša nesúvisia. 
Najpodstatnejšou úlohou me-
diátora je udržiavať v jednaní 
rovnováhu, žiadna zo strán ne-
smie mať pocit, že je utláčaná, 
alebo naopak zvýhodňovaná. 
Tento princíp som preniesol 
aj do grafickej podoby svojho 
loga.
S akými problémami sa na 
vás klienti najčastejšie obra-
cajú?
Je to rôzne, asi najviac je spo-
rov pri rozvodoch. A presne 
túto oblasť mám najmenej 
rád. Ale zas na druhej strane – 
mám v nej bohaté skúsenosti. 
Ak ľudia spolu žijú, nadobud-
nú nejaký spoločný majetok 
a deti, tak sa to bez emócií 
neobíde. Vtedy je mimoriad-
ne náročné udržať atmosféru 
jednania vo vecnej rovine. Ak 
sa jedna zo strán nechce do-
hodnúť len preto, aby úmysel-
ne ublížila druhej strane, tak 
sa ocitáme v patovej situácii, 
a vtedy musím použiť všetku 
svoju výrečnosť na to, aby som 
vrátil takúto stranu k rokova-
ciemu stolu.
No na druhej strane, ak je 
takáto náročná mediácia ko-
runovaná úspechom, tak je 
víťazstvo o to sladšie. Spo-
mínam si na jednu mediáciu, 
počas ktorej som chodil do 
nitrianskej väznice, lebo tam 
mala prechodné bydlisko jed-
na strana. Nakoniec sa všet-
ko podarilo, bolo aj dojatie, aj 
slzy, a odvtedy mi na Vianoce 
prichádzajú blahoprajné po-
hľadnice do schránky. 
Máte aj obľúbený druh medi-
ácie?
Áno, je to ekonomická medi-
ácia. Bohužiaľ, ak konštatuje-
me, že mediácia je ešte u nás 
v plienkach, tak tá ekonomic-
ká je ešte v prenatálnom štá-
diu. Firmy sa radšej súdia, ako 

by sa mali dohodnúť. Hoci zo 
súdu ešte nikto ako absolútny 
víťaz nevyšiel. A pritom vo Švaj-
čiarsku, Nemecku alebo Veľkej 
Británii sa takto rieši viac ako 
80 % sporov! A tí najvychyte-
nejší mediátori berú viac ako 5 
000 libier za spor. To je pre nás 
ako sci-fi. Pomaly sa rozbieha 
mediácia venujúca sa pracov-
ným sporom. Už sa mi podari-
lo vytĺcť z jedného zamestná-
vateľa, o ktorom bolo známe, 
že nekomunikuje, nepriznanú 
mzdu tak, že zamestnanec bol 
veľmi spokojný. A v konečnom 
dôsledku aj zamestnávateľ, 
lebo si zrátal, koľko by ho stál 
či už vyhratý, alebo prehratý 
súdny spor.
Teda, dá sa mediácia jed-
noznačne plošne odporučiť?
Úplne plošne by som to nešpe-
cifikoval. V každom prípade je 
výhodné pred návštevou práv-
nika najprv sa poradiť s medi-
átorom a hľadať cestu zmieru. 
Súdna cesta je cestou dlhou, 
drahou a veľmi tŕnistou, a ak 
po dlhom čase z nej vyjdete 
ako víťaz, doráňaný tŕňmi náš-
ho súdnictva, tak väčšinou zis-
títe, že vás to víťazstvo vlastne 
neteší. Treba si uvedomiť hlav-
ný benefit mediácie – výsle-
dok majú účastníci vo svojich 
rukách, na rozdiel od súdu, 
ktorý rozhodne podľa vlastné-
ho uváženia, niekedy aj proti 
bázalnej logike.
Čo majú záujemcovia o medi-
áciu spraviť pre začatie me-
diačného procesu?
Je to jednoduché. Nájsť si 
mediátora, predniesť mu svoj 
problém, a keď on prípad vez-
me, tak sa riadiť jeho pokynmi 
až do úplného konca – doho-
dy. Na našom miestnom úrade 
poskytujem aj mediačné pora-
denstvo, skoro každú posled-
nú stredu v mesiaci. Priznám 
sa, že tento rok z dôvodu rieše-
nia svojich vážnych rodinných 
starostí, ešte poradňa nebola, 
ale od septembra znovu štar-
tujeme. Ak by niečo neznieslo 
odklad, záujemcovia mi môžu 
zatelefonovať, alebo spojiť sa 
so mnou prostredníctvom mo-
jej web stránky. red
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DEŇ MATIEK VO VRAKUNI

Oslava Dňa matiek sa už stáva 
vo Vrakuni tradíciou. V nedeľu 

13. 5. prišla zabaviť všetky mamič-
ky Gizka Oňová so svojou show. Giz-

ka je Vrakunčanka a v publiku sedelo 
množstvo jej kamarátok.  O zábavu 
a priateľskú atmosféru nebola núdza. 
Plná sála vrakunských mamičiek, ale 
i zopár otcov, tlieskali Gizke za skutoč-
ne skvelý program. Starosta Martin Ku-
ruc odovzdal každej dáme ružu na znak 
úcty. Na záver nechýbala ani Gizkina 
autogramiáda. Tešíme sa, že aj také-
to milé podujatia si našli svoje miesto 
a fanúšikov v našej Vrakuni.   red

BRAVČOVÉ MÄSO NA BIELOM VÍNE
Potrebujeme:
• 500 g bravčového pliecka alebo steh-
na • 200 g mrkvy • 50 g zeleru • 1 ci-
buľu • 2 strúčiky cesnaku • 1 dl bieleho 

vína • 4 PL oleja • 2 PL sójovej omáčky • soľ • mleté čierne 
korenie • štipku rasce
Postup:
Na horúcom oleji speníme kúsky cibule a cesnaku, pridáme 
mäso, nakrájané na slížiky, koreniny a nastrúhaný zeler. Za stá-

leho miešania opekáme 5 min.
Zalejeme vínom, prikryjeme a na 
miernom ohni dusíme asi 40 min.
Pridáme na kolieska nakrájanú mrkvu 
a sójovú omáčku. Dodusíme do mäk-
ka a ozdobíme nasekanou pažítkou.
Servírujeme s cestovinami alebo tar-
hoňou.
Dobré rady:
- Dusíme na miernom ohni, aby sme mäso nepripálili
- Ak chcete mať k mäsu viac šťavy, prilejte s vínom aj trochu 
vody.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU
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Náš vrakunský klub pokračoval poslednými kolami v jarnej čas-
ti, keď doma dva razy prehral s Rebels 3:6 a Tehelným poľom 
3:7. Potom prišli tri kontumačné výhry proti Indiánom, Green-
hornsu a Profisu. V záverečnom kole sme teda ešte bojovali 
o 5. miesto – proti tretiemu celku súťaže HBK 500 Nivy sme 
doma vyhrali 5:4, no Pekníkova tiež vyhrala, a tak sme skon-
čili na konečnom 6. mieste. To neznamenalo nič iné, iba to že 
v play off sa stretneme s HBK 500 Nivy, ktoré skončili v tabuľke 
na 3. mieste. Napriek tomu, že tím z Nív skončil v tabuľke vyš-
šie, v sezóne sme ho porazili dva razy zhodne 5:4. „Náš cieľ je 
postup do semifinále, čo by bolo po ťažkej sezóne úžasné.“ 
povedal na margo play off kapitán HBK Vrakune Andrej Ravasz.
V sobotu 12. 5. 2018 naši teda nastúpili na prvý zápas štvrťfi-
nále proti už spomínaným Nivám. Naši chlapci po tvrdom boji 
vyhrali na súperovom ihrisku v pomere 2:4. „Bol to úplne iný 
zápas ako tie klasické v dlhodobej časti. Boli sme priprave-
ní pobiť sa o výhru a nakoniec sme sa po výbornom výkone 
tešili z výhry. Z pohľadu predvedenej hry bola naša výhra ab-
solútne zaslúžená!“ – povedal o zápase náš kapitán.
„Tiež sa veľmi teším, keď vidím betonáž na Hnileckej ulici. Už 

sa neviem dočkať, keď 
budeme hrať domáce 
zápasy naozaj doma – 
teda vo Vrakuni! Verím, 
že postúpime a možno 
už v semifinále súťaže 
budeme môcť nastú-
piť na domácom ihris-
ku. Musíme však ísť 
skromne krok za krokom,“ dodal Andrej Ravasz na záver.

ZÁPAS PLAY OFF
HBK Vrakuňa v semifinále! Naši hokejbalisti sa prebojovali do 
semifinále keď v sobotu 18.5.2018 v domácej odvete otočili 
nepriaznivý stav 1:4 a na koniec sa tešili z výhry 7:5, ktorá zna-
menala postup medzi štyri najlepšie mužstvá. 
HBK Vrakuňa - HBK 500 Nivy 7:5 (1:4, 0:0, 6:1)
Góly: Hrazdira 2, Soós 2, Ravasz, Nazad, Melišek
Prihrávky: Nazad 3, Ravasz, Soós, Hrazdira, Vitáloš

 HBK Vrakuňa

Výsledky ŠK Vrakuňa
Muži:
29. 4. 2018 TJ Záhoran Jakubov – ŠK Vrakuňa Bra-
tislava 3:2
5. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava – TJ Čunovo 1:4
9. 5. 2018 MFK Rusovce: ŠK Vrakuňa Bratislava 1:1
12. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava – SFC Kalinko-
vo 4:3

Kategória U15
28. 4. 2018 Iskra Petržalka- ŠK Vrakuňa Bratisla-
va 2:4
2. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava -Bernolákovo 2:8
6. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava -Sv. Jur 1:3
8. 5. 2018 Šamorín- ŠK Vrakuňa Bratislava 4:0

Kategória U13 + Foto v prílohe
19. 4. 2018
OFK D. Lužná  ŠK Vrakuňa Bratislava 2:7
22. 4. 2018
ŠK Vrakuňa Bratislava - Senec  0:2
28. 4. 2018
Iskra Petržalka - ŠK Vrakuňa Bratislava  0:1
2. 5. 2018
ŠK Vrakuňa Bratislava - Bernolákovo 2:6
6. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - Sv. Jur  6:1
8. 5. 2018
ŠTK Šamorín - ŠK Vrakuňa Bratislava 5:0

Kategória U11
28. 4. 2018
ŠK Vrakuňa Bratislava -Šamorín 6:1
1. 5. 2018
Cajla Pezinok- ŠK Vrakuňa Bratislava 1:14
5. 5. 2018
Lafranconi- ŠK Vrakuňa Bratislava 1:2
8. 5. 2018 Malacky- ŠK Vrakuňa Bratislava 1:7

Kategória U10
PMA3
8. 4. 2018
Čunovo - ŠK Vrakuňa Bratislava 1:3
12. 4. 2018
ŠK Vrakuňa Bratislava - FC Petržalka 20:0
21. 4. 2018
FK Lamač - ŠK Vrakuňa Bratislava 0:6
28. 4. 2018
ŠTK Šamorín - ŠK Vrakuňa Bratislava 0:5

PMB1
17. 4. 2018
OFK Dunajska Lužná - ŠK Vrakuňa Bratislava 0:12
28. 4. 2018
ŠK Vrakuňa Bratislava - ŠTK Šamorín 17:2
1. 5. 2018
Pezinok Cajla - ŠK Vrakuňa Bratislava 2:4
5. 5. 2018
FA Lafranconi - ŠK Vrakuňa Bratislava 0:5
8. 5. 2018
FC Malacky - ŠK Vrakuňa Bratislava 0:4
 
Kategória U9 
28. 4. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - Šamorín 8:3
1. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - Pezinok Cajla- 
14:0
5. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - Laf-
ranconi -  9:1
8. 5. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - Ma-
lacky - 14:1

14. 4. 2018 (sobota):
U8 – turnaj v rakúskom Neufelde v do-
obedných hodinách, kde sme prihlásili 
dve mužstvá, aby sme dali priestor čo 
najväčšiemu počtu hráčov. Skončili sme 
na 5. a 6. mieste
Mužstvá:

·  ŠK Vrakuňa Bratislava 1
·   ŠK Vrakuňa Bratislava 2
·  1. SC Simmering
·  Lurkó UFC Szombathely
·  ASV Hinterbruhl

 
U7 – turnaj v rakúskom Hainburgu v po-
obedných hodinách, kde sme prihlásili 
dve mužstvá, aby sme dali priestor čo 
najväčšiemu počtu hráčov. Na turnaji sa 
nezapisovali výsledky
Mužstvá:

· ŠK Vrakuňa Bratislava 1
· ŠK Vrakuňa Bratislava 2
· FK Hainburg 1
· FK Hainburg 2

 
28. 4. 2018 (sobota):
U8 – turnaj vo Vrakuni v ranných hodi-
nách, kde sme prihlásili dve mužstvá, 
aby sme dali priestor čo najväčšiemu 
počtu hráčov. Na turnaji sa nezapisovali 
výsledky

· ŠK Vrakuňa Bratislava 1
· ŠK Vrakuňa Bratislava 2
· ŠKF Sereď
· DAC Dunajská Streda

 
U7 – turnaj vo Vrakuni v doobedných hodinách, kde 
sme prihlásili dve mužstvá, aby sme dali priestor čo 
najväčšiemu počtu hráčov. Na turnaji sa nezapisovali 
výsledky

· ŠK Vrakuňa Bratislava 1
· ŠK Vrakuňa Bratislava 2
· MFK Záhorská Bystrica
· TJ Malinovo (účasť na turnaji nakoniec zrušili)

 ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa vstúpila do play off
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Čo je 40 rokov v živote človeka? Určite mnoho. Má za sebou detské, školské a študentské 
časy, postupne si buduje kariéru a úspešnú budúcnosť. Je skrátka v najlepších rokoch. Tak 
aj naša škola je „dáma“, ktorá je v najlepších rokoch, a dámam sa predsa vek nepripomí-
na. Jej zrod sa začal v septembri 1977. Bránami prechádzalo rok čo rok nespočetné množ-
stvo žiakov od nedočkavých prváčikov až po  najstarších ôsmakov a deviatakov. Základná 
škola je pre každého z nás určitým odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium a pre budúce 
povolanie. Tu získavame nové vedomosti, poznatky z rôznych predmetov a určitý všeobec-
ný prehľad.  Zostáva v našich srdciach prvácka učiteľka, ktorá bola ako naša druhá mama, 
a tá posledná triedna alebo triedny, ktorý nás doviedol až do posledného ročníka. Pre 
každého z nás je základná škola taká „alma mater“, ktorá nás poslala do ďalšieho života, 
aby sme zužitkovali v ďalšom štúdiu to, čo nám dala ONA. 
Štyridsať rokov je čas, ktorý ustavične plynie a škola zažíva ďalšie a ďalšie dobrodružstvá 
a úspechy vo všetkých oblastiach vďaka obetavým pedagógom a šikovným žiakom. Dôka-
zom profesionality a kreativity pedagógov, ako aj usilovnosti a šikovnosti žiakov bola sláv-
nostná akadémia k 40. výročiu otvorenia školy, ktorá sa uskutočnila 11. a 17. mája 2018 
v spoločenskej sále v Objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici. Program bol starostlivo 
pripravovaný dlhé týždne takmer celým učiteľským zborom a, samozrejme, našimi žiak-
mi  pod kritickým okom skúsených režisérok Mgr. Kataríny Krajčovičovej a Mgr. Svetlany 
Biskupič Čikelovej. Program bol bohatý, zaujímavý,  ktorým nás previedli profesionálne pri-
pravení moderátori Tomáško Mrváň a Ninka Babulicová, žiaci našej školy. Tí interaktívne 
zapojili do diania na javisku celé hľadisko. Tanečné kreácie striedali spevácke výkony jed-
notlivcov aj skupín. Svoje nadanie a talent mali možnosť predviesť malí aj veľkí. Precízne 
bola pripravená aj scéna a kostýmy účinkujúcich. Úspech bol odmenený dlhým potleskom, 
ktorý bol dostatočnou odmenou pre všetkých žiakov. Najkrajšou bodkou celého programu, 
ktorá zodvihla publikum zo stoličiek – „standing ovation“ a nenechala žiadne oko suché, 
bola záverečná pieseň Happy od Pharrella Williamsa sprevádzaná prehliadkou všetkých 
vystupujúcich.
Pre nás všetkých zúčastnených to bol v skutku šťastný deň, keď sme vzdali hold jednej 
dáme zvanej ŠKOLA. Všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom srdečne ďakujeme za 
obrovské úsilie, ktoré vynaložili na prípravu nádherného programu. 
„V škole sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi.“

PaedDr. Renáta Matúšková, ZŠ Žitavská

 AKCIA PRE ÚTULOK
Dostali sme takéto písomné poďakova-
nie – adresované na ZŠ Železničná 14
V piatok sme mali avizovanú návštevu pani 
vychovávateľky Michalkovej s manželom. 
Priniesli nám vecičky, ktoré vyzbierali deti 
zo Školského klubu detí pri ZŠ Železničná 
14, Bratislava. Do tejto akcie boli zainte-
resované všetky panie vychovávateľky.
Navečer sme to potom triedili a máme 
množstvo cestovín, ryže, vločiek, kon-
zerv, hračiek, granulky, piškóty, vecičky 
do lôžok. . Naozaj veľa, až sme boli pre-
kvapení . Týmto všetkým, ktorí sa na tejto 
zbierke podieľali, srdečne ďakujeme. Sa-
mozrejme, aj ich rodičom, že podporili cez 
svoje ratolesti dobrú vec.
V krátkom čase je to už druhá taká ná-
dielka z bratislavskej školy. A veľmi nám 
pomohli obe. Je super, že sa takýmto spô-
sobom dá pomôcť psíkom, ktorí ešte ne-
mali šťastie na svoj nový domov.

ĎAKUJEME :)
ZOPZ - Združenie ochrancov 

a priateľov zvierat

 OKRESNÉ KOLO VO FUTBALE
Dňa 26. 6. 2018 sa konalo okresné kolo vo futbale. Naša škola sa súťaže 
zúčastňuje pravidelne každý rok. Tak aj teraz sme vybrali chalanov, ktorí 
sú dobrí v každom športe. A „zadarilo“ sa nám. Skončili sme na celkovom 
druhom mieste, z čoho sa veľmi tešíme, ale zároveň je nám to aj ľúto, pre-
tože od postupu do krajského kola nás delil jedine horší vzájomný zápas 
s celkovým víťazom – ZŠ Bajkalská. Takže zároveň sme mali trošku smolu. 
Náplasťou na tento smútok sa nám stala aspoň radosť z umiestnenia náš-
ho žiaka Mateja Blahušiaka zo 6. B triedy. Matej sa stal najlepším strelcom 
turnaja. Srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s ním.
 Mgr.  Gabriel Uňatinský

ZŠ Železničná 14

Čítankovo 
vo Vrakuňáčiku
Naša škôlka Vrakuňáčik sa ako prvá škôl-
ka v bratislavskom kraji aktívne zapája 
do medzigeneračného dobrovoľníckeho 
programu Čítankovo, v rámci ktorého 
budú seniori (v našom prípade z Klubu 
dôchodcov vo Vrakuni) čítať našim deťom 
priamo v priestoroch našej škôlky.
Program Čítankovo vznikol v spolupráci 
s Bratislavským dobrovoľníckym centrom 
a má priniesť deťom aj seniorom mož-
nosť navzájom sa spoznávať cez príbehy, 
a tak sqa deliť o spoločnú radosť z kníh. 
Deti sa veľmi potešili pani Evke a pani 
Veronike, ktoré im s láskou a pútavou 
formou prišli prečítať prvé rozprávky. Te-
šíme sa, že sa takto budeme stretávať 
každý týždeň. 

Tím Vrakuňáčik

40 rokov v živote jednej školy 
na Žitavskej 1
40 rokov v živote jednej školy 
na Žitavskej 1
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 ZŠ Rajčianska organizovala 
aj v tento rok obvodné 
kolá Pytagoriády 
a Matematickej olympiády

Aj žiaci našej mestskej časti sa zúčastnili 
obvodného kola Pytagoriády pre obvod Bra-
tislava II., ktorú organizovala v dňoch 14. 
a 15. marca 2018 ZŠ Rajčianska pod vede-
ním predsedníčky komisie  OK Pytagoriády 
Mgr. Aleny Bielikovej. 
Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak ktorý 
získal minimálne 10 bodov. 
Poznámka: čísla v skratkách znamenajú 
ročník žiakov.

Úspešní riešitelia vrakunských škôl sú: 
PYT3: Háčik (ZŠ Rajčianska), Klenovič (ZŠ 
Rajčianska), Sliva (ZŠ Rajčianska), 
PYT4: Koutný (ZŠ Žitavská), Marcineková 
(ZŠ Rajčianska), Kováč L. (ZŠ Rajčianska), 
Krajča (ZŠ Rajčianska),
PYT5: Gaj (ZŠ Žitavská), Kálosi (ZŠ Želez-
ničná), Marcineková (ZŠ Rajčianska), Krajča 
(ZŠ Rajčianska), Martvoň (ZŠ Rajčianska), 
Mrváň (ZŠ Žitavská), Galková (ZŠ Rajčian-
ska), Šimkovičová (ZŠ Rajčianska), Kissová 
(ZŠ Rajčianska), Rischer (ZŠ Rajčianska), 
Pillár (ZŠ Rajčianska), 
PYT6: Valachová (ZŠ Železničná)
PYT8: Vízner (ZŠ Rajčianska, 5. miesto), 
Benčičová (ZŠ Rajčianska, 8. miesto), Kobe-
lová Lucia  (ZŠ Žitavská, 11. miesto), Kováč 
J. (ZŠ Rajčianska), Jarábek (ZŠ Rajčianska), 
Drozdík (ZŠ Rajčianska), Kobelová Lenka 
(ZŠ Žitavská), Boháčová (ZŠ Žitavská)

Obvodné kolo Matematickej olympiády pre 
kategóriu Z6 – Z8 sa konalo v apríli 2018.  
Opäť sme mali niekoľko úspešných žiakov.
Úspešní riešitelia boli: 
Z6: Hrivňáková (ZŠ Rajčianska, 16. – 
44.miesto), Valachová (ZŠ Železničná, 16. 
– 44.miesto), Šejirmanová (ZŠ Železničná), 
Fraňová (ZŠ Železničná)
Z8: Vízner (ZŠ Rajčianska, 5. miesto).

Do krajského kola matematickej olympiády 
kat. Z9 postúpil Roland Vízner (ZŠ Rajčianska). 
Úspešným riešiteľom blahoželáme 
a pevne veríme, že sa im bude aj na-
ďalej dariť a že ich budú vyučujúci 
aj naďalej podporovať v matematic-
kých súťažiach.  

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Opäť je tu sviatok detí, a tak ako pominulé roky, aj 
tento rok Detský fond Slovenskej republiky orga-
nizuje pre najmenších Mixácky deň detí. Táto uda-
losť sa uskutoční v sobotu 2. 6. 2018 od 13:00 do 
16:00 na Stavbárskej 38 v Bratislave, v centrách 
Mixklub a Mixáčik a priľahlom parku. Deti a mla-
dí ľudia sa môžu tešiť na viaceré stanovištia, kde 
budú pre nich pripravené rôzne aktivity spojené 
so súťažením, pohybom, tvorivosťou, hrou, ale aj rozhovorom. Na každom stanovišti 
si budú môcť zarobiť „Mixácke lóve“ a za ne si nakúpiť v „Mixáckom bufete“. V ňo m 
nájdu rôzne hračky, školské potreby, kozmetiku a chutné občerstvenie. Tradičným 
záverom tohto úžasného dňa bude posedenie pri torte. Týmto vás všetkých srdečne 
pozývame na veľkolepú oslavu, na ktorú sa veľmi tešíme. Ste vítaní. 
PS: V prípade, že máte záujem pripraviť si samostatné stanovište pre deti, stačí vypl-
niť formulár, ktorý nájdete na našej Facebook stránke s názvom Mixklub. 

Detský fond Slovenskej republiky

Mixácky deň detí
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