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mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Detský kútik 
v novej 
knižnici
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Milí Vrakunčania,

ak existuje niečo, čo v našej krajine kríva na obe nohy, je to zdravotníctvo. Poznáte 
to, dlhé čakacie lehoty, nesystémové opatrenie strieda ešte menej systémové. 
Akoby všetko, čo sa mohlo pokaziť, tak sa aj pokazilo. Keď raz odovzdáme kraji-
nu našim deťom, tak sa budú oprávnene pýtať, či sme v tejto oblasti nemohli 
urobiť viac. Samozrejme, odpoveď je prostá. Mohli a mali.

My vo Vrakuni máme naše zdravotné stredisko. Keď som prebral funkciu 
starostu, vedel som, že tu sa nie je čím chváliť. Investičný dlh trápil 
celú našu mestskú časť, ale situácia v zdravotnom stredisku bola 
ešte horšia ako v iných oblastiach. Horšia ako zlá. So svojím tímom 
sme absolvovali inšpekciu a bolo mi doslova do plaču. Chlapi však 
neplačú, tak sme začali rozmýšľať, ako na to, ako čo najskôr von 
z tejto šlamastiky. Prvý bol tragikomický návrh, že to stredisko mô-
žeme ponúkať filmárom ako kulisu. Napríklad scéna z roku 1987 
by sa tam dala nakrútiť prakticky bez investovania čo i len eura. No 
smiech cez slzy. Ale bolo nám jasné, že treba začať „makať“.

A tam som začal snívať, že raz toto dokážeme a budeme mať v zdra-
votnom stredisku moderné čakárne či moderné spoločné priestory pre pacientov.

Veľa práce na zdravotnom stredisku sa už spravilo a teraz prebieha realizácia komplexnej prestavby čakárne pre detičky. 
A ony majú rady farby. Preto bude tento priestor krásne farebný. V čakárni bude televízor, aby si decká mohli krátiť chvíľu 
pozeraním rozprávok. A myslíme aj na detaily. Napríklad taká samozrejmá vec, akou sú malé umývadielka. Budú nižšie, 
menšie a deti nemusí nikto zdvíhať na ruky. V čakárni si prajem mať aj rýchle pripojenie na internet, aby aj rodičia mali 
možnosť napríklad poslať mail či len tak si krátiť chvíľu pri internete.

Spoločným menovateľom každej stavebnej úpravy je zadanie. Jednoduché, ale pritom vlastne geniálne zadanie. Znie 
takto: „Urobte to tak, ako keby ste to robili pre seba.“ V tomto prípade pre vlastného potomka. Funguje to, v blízkom čase 
sa sami budete môcť presvedčiť.

Rovnaký recept sme použili napríklad pri budovaní ihrísk v lesoparku. Všetky osadené herné prvky sú kvalitné a atesto-
vané produkty. Sú bezpečné, kreatívne riešené a majú trvácnosť. Lebo presne také si naše deti zaslúžia. A môžem sľúbiť, 
že takto budeme postupovať aj naďalej. Pribudne senzačná vec, ktorú nám bude závidieť celá Bratislava. Neprezradím, 
o čo ide, ale už na tom pracujem:) Toto leto už bude všetko, ako má byť.

No a keď sme pri lete – ak všetko pôjde dobre, tak si budeme môcť užiť na Hnileckej rôzne športové aktivity. Smutný po-
hľad na roky osirelé ihrisko bude minulosťou. Hokejbal, basketbal, futbal a ihrisko pre najmenších. Toto všetko pribudne 
a tiež sa budeme držať môjho obľúbeného hesla. Jednoducho to má byť moderné a kvalitné. A tak to aj bude, osobne 
dohliadnem, poznáte ma. Potom napríklad hokejbalisti odohrajú po rokoch prvý raz domáci zápas naozaj vo Vrakuni. Už 
roky hrá Vrakuňa u susedov v Podunajských Biskupiciach. Naši susedia prejavili veľkú ochotu a dovolili nám používať ich 
ihrisko. Ale doma, je doma – čo si budeme hovoriť.

A malá pikoška na záver. Tiež hrávam hokejbal za našu Vrakuňu. Keď to zistila jedna milá pani, tak sa ma pýtala, či ma 
spoluhráči poslúchajú. Úplne som nerozumel, prečo by mali počúvať práve mňa, ale pani mala jasno.: „Však starosta 
musí byť predsa kapitán!“ No nemusí:) Síce šéfujem Vrakuni, ale na ihrisku počúvam chlapcov a kapitána zvlášť. A doma, 
samozrejme, moju manželku. Aj taký je život starostu:)

Prajem vám krásny mesiac marec.

 

 Váš Martin

Príhovor starostu

oznáte 
mové. 

raji-
hli 
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Aktuálne

Prvý raz v tomto roku dňa 27. 2. 2018 
zasadalo miestne zastupiteľstvo MČ 
Bratislava-Vrakuňa. Poslanci opäť prero-
kovávali tému zberných hniezd na sepa-
rovaný odpad, okolie ktorých pravidelne 
znečisťujú samotní občania. Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa sa plánuje zapo-
jiť do ďalšieho projektu polopodzemných 
kontajnerov na separovaný odpad, ako 
to bolo v prípade na Stavbárskej ulici, 

a to v spolupráci s hlavným mestom SR 
a OLO, a. s. Zámerom projektu je exis-
tujúce nevyhovujúceho zberné hniezda 
nahradiť na vytypovaných pozemkoch 
polozapustnenými kontajnermi na zber 
triedeného odpadu. Ďalej sa na zasadnu-
tí diskutovalo o veľmi aktuálnej téme – 
o stave reklamných stavieb vo Vrakuni
a o návrhoch ich riešenia do budúcnosti. 
Ďalšie zasadnutie bude v apríli.  red

Z miestneho zastupiteľstva

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

Zápisy deti do materských a základných škôl

Zápis žiakov do základných šlôl
na školský rok 2018/2019 sa uskutoční

13. 4. 2018 piatok od 14:00 h – 18:00 h
14. 4. 2018 sobota od 8:00 h – 12:00 h

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na 
školský rok 2018/2019 sa bude prijímať v materských školách

od 16. 04.–19. 04. 2018 od 08:00 do 11:00 hod.
dňa 16. 04. 2018 aj od 13:00 do 15:00

len v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava
a MŠ Kríková 20, Bratislava

Žiadame rodičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi.
Prosíme, aby ste použili aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na

http://www.mskameliova.sk/
http://www.mskrikova.sk/                                       red

Deň Zeme vo Vrakuni
Ak aj Vám nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijeme, zapojte sa! Tak ako pomi-
nulé roky, pri príležitosti Dňa Zeme budú v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 
21.4.2018 pristavené veľkokapacitné kontajnery na zelený ,prípadne zmesový od-
pad. Do upratovania sa môžete zapojiť aj Vy. Na týchto miestach Vám pracovníci VPS 
radi poskytnú rukavice a vrecia na odpad. 

K dispozícií bude päť veľkokapacitných kontajnerov:
1. vedľa plotu cintorína Vrakuňa pri Malom Dunaji,
2. záhradkárska oblasť od Priehradnej ulice,
3. Hradská ulica pri Mea Culpa,
4. pri Pentagóne na Stavbárskej ul., vedľa skládky odpadov,
5. ulica Amarelková pri vstupe do panelárni.
Kontaktná osoba: Ing. J. Lalík – tel. 0911543541 red

Zdroj: internet
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Horúca téma

Spoločenstvá vlastníkov, ktoré prejavia záujem o nové polopodzemné 
kontajnery, dostanú na ich vybudovanie finančnú dotáciu. Schválilo to 
na svojom zasadnutí Mestské zastupiteľstvo Hl. mesta SR Bratislava.
Predkladateľmi návrhu uznesenia boli mestskí poslanci Martin Kuruc 
a Martin Borguľa. „Nové kontajnery predstavujú moderné riešenie, 
vďaka ktorému sa nám podarí výrazne pozdvihnúť úroveň čistoty a po-
riadku v meste. Neporiadok a zápach v okolí kontajnerových stojísk je 
jedným z problémov, na ktoré sa Bratislavčania konštantne sťažujú. 
Polopodzemné kontajnery to elegantne vyriešia. Takže prinášame ob-
čanom mesta skutočné riešenie ich reálnych problémov. A to je podľa 
mňa presne to, čo od nás občania očakávajú,“ povedal Martin Kuruc.
Hlavným benefitom uznesenia je schválenie dotačnej schémy na budo-
vanie polopodzemných kontajnerov. Spoločenstvá vlastníkov, ktoré budú 
mať o nové kontajnery záujem, dostanú na ich vybudovanie nenávratnú 
finančnú dotáciu zo spoločnosti OLO až vo výške 50 %.
Uznesenie ďalej zaväzuje primátora, aby pripravil žiadosť o dotáciu aj z fi-
nančných prostriedkov EÚ. Schválené bolo tiež vypracovanie projektovej 
dokumentácie na vybudovanie nových kontajnerov v spolupráci s mest-
skou spoločnosťou OLO a jednotlivými mestskými časťami. O projekt sa 
uchádza aj naša mestská časť pri budovaní verejných zberných hniezd.
 red

Vrakuňa chce vygumovať 
reklamné plochy

Bratislavčania môžu žiadať príspevok 
na polopodzemné kontajnery

Vrakuňa chce vygumovať 
reklamné plochy
Menej reklamných nosičov a bilboardov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa chce 
byť prvou mestskou časťou, ktorá plánuje úplne odstrániť vonkajšiu reklamu. 
Chce tým prispieť k znižovaniu vizuálneho smogu v meste.
Miestne zastupiteľstvo schválilo tento 
zámer, starosta Martin Kuruc pripraví 
na aprílové zastupiteľstvo návrhy rieše-
nia. Starosta zároveň ďakuje poslancom 
miestneho zastupiteľstva za prístup 
k tejto problematickej téme.
„Bilboardy a rôzne formy vonkajšej re-
klamy doslova zaplavili celú Bratislavu. 
Okrem toho, že sú v takomto množstve 
doslova vizuálnym smogom, neraz aj za-
cláňajú vo výhľade vodičom či zavadzajú 
chodcom,“ vysvetľuje starosta mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc.
Starosta Vrakune urobil medzi obyvateľ-
mi mestskej časti anketu, v ktorej pove-
dali svoje jasné NIE reklamným plochám. 

„Sadol som si so svojím tímom a disku-
tovali sme o tom, ako urobiť viditeľné 
riešenie, nielen kozmetické zmeny. 
V prvom kroku sme sa pozreli na štyri 
nové reklamné plochy, ktoré nedávno 
pribudli na súkromnom pozemku pri 
Malodunajskej promenáde. So zástup-
cami vlastníka sme sa dohodli, že na 
februárové zastupiteľstvo pripravíme 
návrh na zámenu pozemkov.“ Poslanci 
starostov návrh schválili a mestská časť 
by sa mala po dohode s Poľnohospodár-
skym družstvom Podunajské Biskupice 
stať vlastníkom pozemku. Miestny úrad 
potom odstráni všetky reklamné zariade-
nia v tejto lokalite.

Starosta Martin Kuruc minulý rok v spolu-
práci s magistrátom Bratislavy rozhodol 
o zrušení 16 reklamných plôch. V tomto 
roku nepredĺžil ďalších šesť plôch. „Do 
miestneho zastupiteľstva pripravujem 
úplne prevratný návrh, aby sa Vrakuňa 
ako prvá a zatiaľ jediná mestská časť 
v Bratislave úplne vzdala všetkých re-
klamných plôch. Takto by sme sa v hori-
zonte niekoľkých rokov stali príkladom 
mestskej časti bez reklamného smo-
gu.“ Ako dodal, mestská časť Vrakuňa 
má veľmi obmedzené, ba takmer nijaké 
možnosti, ako zamedziť reklame na sú-
kromných pozemkoch, ako sú napríklad 
brány alebo ploty, a preto chce vyzvať 
majiteľov, aby zvážili, či chcú mesto zahl-
covať reklamným smogom.
 red
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Horúca téma

Od začiatku roka 2018 sa mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa pustila do 
mnohých projektov. S veľkým elá-
nom plánuje viacero zlepšení, kto-
ré prispejú k lepšej kondícií našej 
mestskej časti. Postupne vás bude-
me informovať o všetkých novinkách 
a postupoch našej práce.

Oprava detskej čakárne 
v Zdravotnom stredisku

Vďaka pomoci sponzorom a spolupráci 
Spokojného bývania, s. r. o., sa nám cez 
jarné prázdniny podarilo začať rekonštruk-
ciu detskej čakárne v Zdravotnom stre-
disku Bebravská. Vymenili sme sociálne 
zariadenia pre deti aj lekárky. Detskú ča-
káreň vylepší nová podlaha, nátery, lavice. 
Veríme, že deti potešia aj pekné maľby na 
stenách. Dôležité je, aby deti a aj všetci os-
tatní občania Vrakune mali moderné zdra-
votné stredisko z 21. storočia.

Oprava ďalšej rampy na MŠ Kríková

Ako sme sľúbili, pokračujeme v druhej 
etape rekonštrukcie Materskej školy Krí-
ková. Mestská časť cez jarné prázdniny 
odstránila havarijný stav rampy druhej 
kritickej steny a vybuduje novú so zatep-
lením. V roku 2017 sa vykonala rekon-
štrukcia rampy na druhej strane budovy.

Knižnica v nových priestoroch

Už 22. marca sa otvárajú nové priestory 
knižnice na Toplianskej ulici. Stiesnené do-
časné priestory vystriedajú nové priestran-
né a slnečné miestnosti. Na svoje si prídu 
všetci, ktorí knižnicu navštívia. Deti čaká 
príjemná farebná zóna a dospelých od-
dychová časť, kde si budú môcť v pokoji 
čítať knihy. Do knižnice plánujeme zaradiť 
viaceré novinky, ktoré prispejú k moderni-
zácií a atraktívnosti našej knižnice.

Nová strecha na ŠK Vrakuňa

Určite si pamätáte veternú smršť v roku 
2017, ktorá spôsobila na celom Sloven-
sku nemalé škody. Vo Vrakuni víchrica 
najväčšmi zničila strechu na objekte 
športového klubu ŠK Vrakuňa. Násled-
kom bolo zatekanie strechy v celom ob-
jekte. Mestská časť sa zapojila do výzvy 
Ministerstva financií SR na odstránenie 
stavov spôsobených živelnými pohroma-
mi. Objekt je vo vlastníctve Mestskej čas-
ti Bratislava-Vrakuňa a veríme, že sa nám 
problém podarí čoskoro vyriešiť.

Podateľňa úradu v novom šate

Vyšli sme ľuďom v ústrety a od začiatku marca 
majú možnosť navštíviť podateľňu v nových 
priestoroch na miestnom úrade na Šíravskej 

ulici 7. Občania nájdu všetko, čo potrebujú na 
jednom mieste a hneď pri hlavnom vchode.

Školička v „novom“

V rámci opráv sme začiatkom marca mu-
seli urgentne riešiť haváriu kanalizačné-
ho potrubia pod objektom „školičky“ na 
Železničnej ulici. Havária kanalizačného 
potrubia spôsobila, že sociálne zariadenia 
neboli prevádzkyschopné pre návštevní-
kov „školičky“. Vo februári sme tiež rieši-

li výmenu zadných vchodových dverí do 
tohto objektu. Žiaľ, žiaci základnej školy 
Železničná tieto dvere poškodili svojím ne-
disciplinovaným správaním. Takéto sprá-
vanie detí je pre nás nepochopiteľné. Na-
šťastie, rodičia vinníkov prijali za svoje deti 
zodpovednosť a prispeli na opravu dverí.

Nové búdky v lesoparku

Začiatkom marca Mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa osadila 10 nových búdok 
pre dravcov a sovy v našom lesoparku. 
Cieľom je chrániť prirodzený život týchto 
vtákov vo voľnom prostredí, ktorým le-
sopark je.

Nová strecha na MŠ Hnilecká

Cez jarné prázdniny sme vymenili 23 
kusov zatekajúcich svetlíkov na streche 
materskej škôlky .

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 
na ZŠ Rajčianska

Začiatkom roka 2018 sme pokračova-
li v spolupráci so 
ZŠ ďalšej etape 
rekonštrukcie so-
ciálnych zariadení 
na základnej škole 
Rajčianska. Teší-
me sa, že sociálne 
zariadenia budú 
konečne v tejto 
škole pekné a mo-
derné.

 red

Robíme to pre Vás

V budúcom čísle Vrakunských novín 
sa dozviete o našich ďalších plánoch 
v tomto roku. Plánujeme vybudovať 

verejné toalety v lesoparku, konečne 
sa sprevádzkuje cyklokaviareň a dopl-
ní mobiliár detských herných prvkov. 
Z pustošeného ihriska na Hnileckej 

ulici vybudujeme multifunkčne športové 
ihrisko spĺňajúce štandardy moderných 
čias. A máme pre vás ešte aj jedno veľ-

ké prekvapenie…
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Aktuálne

Čistota a poriadok je každodenná pri-
orita Mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa. Predsa každý z nás chce bývať 
v čistom a krásnom prostredí.

Zima sa pomaly končí a aj tento rok sa 
začína jarné upratovanie v marci. Počas 
upratovania budú platiť nové pravidlá 
pristavovania a odvozu veľkokapacit-
ných kontajnerov tak, ako sme si mohli 
vyskúšať počas jesenného upratovania.

Na jar mestská časť pokračuje v tretej 
etape projektu nových smetných košov, 
ktoré pribudnú vo Vrakuni. Už v rokoch 
2016 a 2017 sa vymenila časť miest-
neho mobiliáru. Pôvodné smetné koše 
sa nahradili novými a na miestach, kde 
chýbali, sa doplnili. V tretej etape pribud-
ne ďalších 50 nových smetných košov, 
ktoré sa budú čistiť v pravidelných inter-
valoch. Koše budú slúžiť aj na psie exkre-
menty. Všetci majitelia psov, ktorí si spl-

nili svoju oznamovaciu povinnosť, dostali 
od mestskej časti 500 ks vrecúšok na 
rok 2018 na psie exkrementy.
V prípade, že nebudete spokojní s čisto-
tou smetných košov, kontaktujte nás na 
telefónnom čísle 0911 543 541. Ak viete 
o mieste, kde smetný kôš chýba, prosím, 
pošlite nám svoj tip na adresu starosta@
vrakuna.sk. Nezabúdajte však na to, že 
poriadok a čistota je obrazom ľudí, ktorí 
v danom prostredí žijú. red

Jarné upratovanie sa začína 19. 3. 2018

Jarné upratovanie rok 2018
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 6 VZN č. 2/2017 MČ Bratislava – Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú 
veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch:

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uliciach
Pondelok 19. 3. 2018 Utorok 3. 4. 2018

Platanová ul. – Priehradná – od 7.00 hod. - do 16.00 hod. Anízová – od 7.00 hod. -  do 16.00 hod.

Arménska ul. – Podunajská – od 8.00 hod. - do 17.00 hod. Podpriehradná – od 8. 00. hod. - do 17.00 hod

Malodunajská 9 – od 9.00 hod. - do 18.00 hod. Majerská za koľajnicami – 
záhrady – od 9.00 hod. - do 18.00 hod.

Utorok 20. 3. 2018 Streda 4. 4. 2018

Vŕbová – od 7.00 hod. - do 16. 00 hod. Rajecká 16 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Jedľová – od 8.00 hod. - do 17.00 hod. Bučinová 16 – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Jedľová 2 – roh – od 9.00 hod. - do 18.00 hod. Poľnohospodárska 22 – od 9.00 hod. - do 18.00 hod.

Streda 21. 3. 2018 Štvrtok 5. 4. 2018

Píniová 14 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod. Slatinská 20 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Brezová 5/A – od 8.00 hod. - do 17.00 hod. Žitavská 2 z boku 
pri garážach – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Hradská 122 – Estónska parkovisko – od 9.00 hod.  - do 18.00 hod Vážska za Žitavou – od 9.00 hod. - do 18.00 hod.

Štvrtok 22. 3. 2018 Piatok 6. 4. 2018

Priehradná – Hradská – od 7.00 hod. - do 16.00 hod Rebarborová 51 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Šípová – od 8.00 hod. -  do 17.00 hod. Železničná parkovisko 
pri zberných surovinách – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Železničná 5 – od 9.00 hod. -  do 18.00 hod. Priehradná – Tymianová – od 9.00 hod. - do 18.00 hod.

Piatok 23. 3. 2018

Rajčianska 8 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Toplianska 2 – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Hnilecká – Bebravská pri ŠI – od 9.00 hod. - do 18.00 hod.

Pondelok 26. 3. 2018

Toryská 22 – Bodvianska – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Rajčianska 28 – 32 – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Toryská 21 – od 9.00 hod. -  do 18.00 hod.

Utorok 27. 3. 2018

Hrušovská – Marhuľová – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Stavbárska 38 pri trafostanici – od 9.00 hod. - do 18.00 hod

Streda 28. 3. 2018

Čiližská 2 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Čiližská 26 – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Hradská 87 – roh Stavbárska – od 9.00 hod. - do 18.00 hod

Štvrtok 29. 3. 2018

Kríková 7 – od 7.00 hod. - do 16.00 hod.

Rajecká 2 – od 8.00 hod. - do 17.00 hod.

Stavbárska 52 pri Talline – od 9.00 hod. - do 18.00 hod

y
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Po vzore iných miest plánuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
otvoriť pravidelné farmárske trhy aj vo Vrakuni, a to na Bebrav-
skej ulici pred zdravotným strediskom. Trhy sa začínajú už v utorok 
27. 3. 2018 od 8:00 do 18:00 hod. a budú pravidelne jeden raz me-
sačne, pravda, bude to závisieť aj od poveternostných podmienok.

Čo na trhoch nakúpite?

Predovšetkým výrobky od slovenských výrobcov, ktoré sú vždy 
čerstvé a voňavé. Môžete sa tešiť na mäsové výrobky z man-
galice – klobásky, jaterničky, pekne opaprikovanú podhrdlinu 
a pod., kváskový chlebík od pekára, rôzne originálne sladké pe-
čivo, ktoré inde nekúpite, slané pečivo ako oškvarkové a slneč-
nicové tyčinky, lokše atd., rôzne druhy korenia, samozrejme, 
bez glutamátu, asi 20 druhov čajov z našich bylín, domáce va-
jíčka, sirupy, čerstvé aj archívne syry z kravského, kozieho a ov-
čieho mlieka, vínko od vinára, čerstvú aj nakladanú zeleninu 
od malopestovateľov, rôzne zeleninové šaláty, sušené i čerstvé 
ovocie, zavárané čučoriedky, med od včelára a mnoho iných 
slovenských dobrôt. Sem-tam prídu aj hostia z Čiech s maslo-
vými frgálmi a inými dobrotami, ktoré stoja za ochutnanie. Aby 
ste boli štýloví, môžete si kúpiť aj prútený košík, aby sa vám 
nákup nesparil.
Snahou je, aby predaj na trhoch nebol anonymný, a tak máte 
možnosť na rozdiel od nákupu v reťazcoch spoznať a poroz-
právať sa s výrobcom, ochutnať jednotlivý sortiment, aby ste 

vedeli, čo kupujete. Cieľom trhu je vytvoriť priestor, kde sa nielen 
nakupuje, ale ľudia sa tam dobre cítia, porozprávajú sa, vytvoria 
atmosféru pohody a pokoja. Veríme, že obyvatelia Vrakune privítajú 
a nájdu si cestu na trhy tak, ako v iných mestách.
Termíny farmárskych trhov (zmena termínu vyhradená): 27. 3. , 
24. 4. , 22. 5. , 19. 6. , 17. 7. , 14. 8. , 11. 9. , 9. 10. , 6. 11. , 4. 12.

red

Od 1. apríla sa Bratislavská integrovaná doprava pripravuje na vstup nové-
ho dopravcu RegioJet do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji (IDS BK) v zmysle stanoveného harmonogramu. Mestská časť už dostala 
oznámenie o umiestnení označovača cestovných lístkov.

RegioJet v súčasnosti upravuje svoje 
predajné systémy, zároveň sa medzi 
partnermi a dopravcami koná pripo-
mienkové konanie nevyhnutnej zmluv-
nej dokumentácie. Zapojením RegioJetu 
do integrovanej dopravy budú môcť oby-
vatelia vymeniť šoférovanie v zápchach 
na cestách za pohodlné a rýchle cesto-
vanie. 

„Jazdný čas nášho vlaku z Vrakune na 
hlavnú stanicu je až o viac ako polovicu 
kratšia než trolejbusu. V rannej špičke 

tak môžu cestujúci ušetriť aj 
15 až 30 minút. Keď bude 
v trolejbuse a aj vo vlaku 
platiť rovnaký lístok či elek-
tričenka, cestujúci sa môžu 
rozhodnúť pre to, čo im väčš-
mi vyhovuje. Náš vstup do 
IDS BK prinesie ďalší impulz 

k tomu, aby ešte viac cestujúcich zača-
lo využívať pri dochádzaní za prácou či 
školou do hlavného mesta vlakovú do-
pravu. Len v súčasnosti ich každé ráno 
privezieme do Bratislavy viac ako tritisíc. 
Počet cestujúcich sa v našich vlakoch za 
posledné roky zvýšil až 3,5-násobne,“ 
doplňuje Radim Jančura.
So zapojením nového dopravcu do IDS 
BK súvisí aj doplnenie označovačov na 
nákup cestovných lístkov pre cestujúcich 
na železničných zastávkach. Po schvá-
lení stavebného konania dopravným 
úradom bude môcť Bratislavská integ-
rovaná doprava pristúpiť k samotnému 
osadeniu a inštalácii nových označova-
čov cestovných lístkov pre obyvateľov.

Ako budeme cestovať 
s RegioJetom v IDS BK?

Trasa: RegioJet bude v rámci IDS BK ob-
sluhovať zastávky Bratislava-Hlavná sta-
nica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-
-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, 
Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov 
zastávka, Kvetoslavov. Vlaková linka bude 
prevádzkovaná od 15-minútového interva-
lu počas špičky a v 60-minútových inter-
valoch v ostatných časoch.

Cestovné lístky: Pri cestovaní RegioJe-
tom budú platné všetky lístky IDS BK – 
jednorazové papierové, elektronické, 
predplatné cestovné lístky, denné, aj tu-
ristická Bratislava Card. S integrovanými 
cestovnými lístkami budú môcť obyvatelia 
cestovať nielen s RegioJetom, ale aj brati-
slavskou MHD, vlakmi ZSSK či autobusmi 
Slovak Lines podľa platnosti lístka. Záro-
veň bude v RegioJete uplatnená duálna 
tarifa – cestujúci si budú môcť aj naďalej 
zakúpiť cestovné lístky RegioJetu, kto-
ré nebudú platiť v integrovanej doprave 
u iného dopravcu.

Zdroj:
Bratislavská integrovaná doprava

RegioJet v súčasnosti upravuje svoje k tomu aby

Zapojenie RegioJetu do integrovanej dopravy sa blíži

PRAVIDELNÉ FARMÁRSKE TRHY VO VRAKUNI

Pravidelné farmárske e trhy delné farmárske
vo Vrakuni 

erskee
nini  

 
V pravidelných termínoch od d 8:00 0 –– – 18:00 0  V pravidelných termínoch odd 

pred Zdravotným strediskom na 
000 8:0081d :8:

a a Bebravskej
:00
ee  
000
ejej ulicicicc  p ýý j

Čakajú Vás: domáce mäsové výrobky, ovčie, kravské a kozie syry, 
sladké a slané pečivo, domáci chlieb, moravské koláče a valašské 

frgále, víno z Modry, domáci med, korenie a čaje, ovocie 
a zelenina , zaváraniny, sirupy, nakladané zelenina, výrobky 

z prútia a mnoho viac.. 
 

Zmena termínu vyhradená! Viac informácií na www.farmarsketrhy.sk w farmarsketrhy ssk

Tešíme sa na Vás! 

Termíny farmárskych trhov: 27.3., 24.4., 22.5., 
19.6., 17.7., 14.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. 

„Na jeden lístok môžu ľudia cestovať 
v Bratislave vlakom, MHD aj autobusmi 

Slovak Lines, čo bude určite veľkým 
prínosom,“ povedal starosta Martin Kuruc.
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Zlepšenie kvality života a bezpečnosti 
najmä v okolí Pentagónu bola hlavná 
téma okrúhleho stola, ktorý sa usku-
točnil 28. februára v Spoločenskej sále 
na Poľnohospodárskej ulici v rámci 
projektu, Vrakuňa bez drog.
Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z Minis-
terstva vnútra SR, krajského riaditeľstva 
policajného zboru, Detského fondu SR, 
občianske združenia Odyseus, náčelník 
mestskej polície, ako aj poslanci mestské-
ho a miestneho zastupiteľstva.

„Samospráva sa snaží urobiť maximum, 
no bez spolupráce so štátom to nepôjde. 
V mnohom došlo k zlepšeniu, spoločne 
sme urobili v Pentagóne mnoho viditeľ-
ných aktivít. Chceme, aby Vrakuňa bolo 
dobré miesto na bývanie.“ Starosta sa oso-
bitne poďakovali občianskym združeniam 
pôsobiaci v lokalite Pentagónu.
Roman Fekete z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR Bratislava II poďako-
val za pomoc pri hliadkach. 

Podľa náčelníka mestskej polície Ivana 
Lechnera bola síce ich angažova-
nosť relatívna malá, ale mestskí 
policajti majú v lokalite bežné 
hliadky. „Doposiaľ sa žiadny sta-
rosta neangažoval ako súčasný 
starosta Martin Kuruc.“ Podobne 
sa vyjadril aj viceprimátor Milan 
Černý: „Nepamätám si, že by v his-

tórii niekto robil toľko aktivít ako súčasný 
starosta. Budem informovať primátora 
a požadovať pomoc.“ Martin Kuruc na to 
reagoval slovami, že bez spolupráce s po-
slancami aj mestského aj miestneho zastu-
piteľstva by to nešlo. 

„O tejto lokalite vieme od občanov, aj 
z vlastnej iniciatívy, hliadky tam chodia 
pravidelne. S ľuďmi bez domova, ak sa 
nedopúšťajú priestupkov, sa nedá sa robiť 
zákrok. Ak pijú alkohol alebo znečisťujú 
životné prostredie, tak tam vieme zakro-
čiť,“ vysvetlil náčelník mestskej polície I. 
Lechner. Podľa neho v okrese Bratislava II 
pôsobí 39 policajtov, plán je 79 policajtov. 
Priznal, že majú problém s prijímaním ľudí.
Podľa Jaroslava Tuleju keby „občania nevy-
hadzovali svoje nadbytočné predmety ku 
kontajnerom, nemali by to bezdomovci od-

kiaľ zbierať. Preto sa zriadili polopodzemné 
kontajnery, ktoré splnili účel – keď to tam 
hodíte, už to nikto nevyberie.“ Starosta M. 
Kuruc reagoval, že „mestská časť robí jarné 
upratovanie, donesie kontajner, ľudia môžu 
doniesť odpad, upracú, no na druhý deň je to 
tam zase. Zorganizovali sme tri brigády, prišli 
dvaja ľudia. A počas upratovania nám nepo-
riadnici hádzali odpadky rovno na hlavu.“
Poslanec Galo avizoval, že pri lesoparku majú 
obyvatelia problém so zlodejmi. Podľa neho 
polícia to nebola ochotná riešiť, lebo tam ne-
bola škoda viac ako 300 eur. 
Podľa viceprimátora Černého mestská polícia 
spadá pod mesto, financie pochádzajú z mest-

ského rozpočtu. „Investovali sme peniaze do 
áut, lepšieho vybavenia, techniky a podobne.“ 
Upozornil však, že napríklad oproti mestu Brno 
máme tretinový počet policajtov.
Pani Poláková, zástupkyňa vlastníkov z Pen-
tagónu uviedla, že organizujú zbieranie ihiel. 
„Po poslednom okrúhlom stole som si mysle-
la, že sa nič nebude diať, ale opak je pravda. 
To, čo sa začalo diať na Stavbárskej, je pozi-
tívne. V živote tam nebol taký poriadok ako 
teraz.“ Pochválila aj činnosť polície.
Barbora Brichtová z Detského fondu SR oce-
nila snahu vyriešiť situáciu v Pentagóne.
„Poďme sa zamyslieť, čo s vnútroblokom, kto-
rý je súkromný pozemok.“ Ako povedala, „chý-
ba mi tu krok nula, zanalyzovať reálny stav“.
Na záver Martin Kuruc poďakoval všetkým za 
účasť a zdôraznil, že mestská časť hľadá rov-
nováhu medzi prevenciou a represiou. red

ko aktivít ako súčasný

OKRÚHLY STÔL
K BEZPEČNOSTI
VO VRAKUNI

Bratislavská 
mestská spo-
ločnosť Odvoz 
a likvidácia 
odpadu (OLO) 
začala s odvo-
zom biologicky 
rozložiteľné -
ho komunál-
neho odpadu 
zo záhrad od štvrtka 1. 3. 2018. Odvoz 
bio odpadu potrvá do 30. 11. 2018 v in-
tervale jedenkrát za 14 dní.
Informáciu o tom, v ktorý deň sa vyko-
náva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia 
na nálepke, umiestnenej na svojej hne-
dej zbernej nádobe. Vďaka novinke, kto-
rú spoločnosť OLO pripravila, si odvozný 
deň bio odpadu z hnedých nádob, môžu 
obyvatelia overiť aj na webstránke www.
olo.sk. Stačí, ak v banneri s názvom „Zis-
tite si Váš odvozný deň bio odpadu,“ za-
dajú názov požadovanej ulice. Prosíme 
obyvateľov, aby svoje hnedé zberné ná-
doby v odvozný deň sprístupnili a vyložili 

„Bezpečnosť vo Vrakuni je pre našu 
mestskú časť prioritná téma, 

aj preto sme zorganizovali ďalší odbor-
ný okrúhly stôl o tejto téme,“ uviedol 

na úvod starosta Vrakune Martin Kuruc. 

Poslanec Ľubomír Czaja sa sťažoval 
na asociálov v okolí zastávky. 

Sú možnosti ako to riešiť? 

Poslanec miestneho zastupiteľstva 
Tomáš Galo vníma, že „je to posun 

a dúfa, že časom Vrakuňa nebude mať 
problém s drogami.“

Zástupca z ministerstva vnútra pri-
pomenul, že každý policajt je povinný 

prijať oznámenie. „Ak sa dozviete, 
že to nie je ochotný urobiť, tak to 

treba oznámiť na odbore kontroly.“

„Oproti roku 2017 máme pokles kri-
minality o polovicu, o 44 % sa zvýšila 
aj objasnenosť. Hliadky majú vplyv 
na bezpečnostnú situáciu, ale v ne-
poslednom rade je to záujem obča-

nov, ktorí hlásia vstup nepovolaných 
osôb a pomáhajú. Za uplynulé štyri 

mesiace sme mali 167 výjazdov, je to 
navýšenie o 62 výjazdov za rovnaké 

obdobie v minulom roku. Môžem 
skonštatovať, že bezpečnostná situá-

cia vo Vrakuni sa výrazne zlepšila.“
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Ľudia z Vrakune budú mať od apríla 
k dispozícii nové stredisko dialýzy 
s odbornými ambulanciami, ktoré sa 
nachádza na Šíravskej ulici.
Spoločnosť B. Braun Avitum CZ/SK vybu-
dovala toto zdravotnícke stredisko v spolu-
práci s mestskou časťou a vďaka podpore 
starostu Martina Kuruca. 

Nové stredisko začala na začiatku mája 
minulého roka stavať spoločnosť Met-
rostav. V objekte bývalej materskej školy 
a následne skladu potravín z prvej polo-
vice 20. storočia sa teraz konajú dokon-
čovacie práce. Trojposchodová budova, 
umiestnená na hranici zástavby rodin-
ných domov a panelovej výstavby, stojí na 
vlastnom pozemku spoločnosti B. Braun 
Avitum CZ/SK. Výhodné je aj jej umiest-
nenie približne 200 metrov od zastávky 

autobusu.
Na prvom po-
schodí objektu 
pacienti nájdu 
stredisko dialý-
zy, na druhom 
k a n c e l á r i e , 
školiace miest-
nosti a odbor-
né ambulancie 
a posledné po-
schodie patrí technickému zázemiu, kde 
sa nainštaluje aj úpravňa vody Aquaboss, 
ktorá bude vyrábať tzv. ultra čistú vodu 
pre potreby dialyzačných ošetrení. Ide 
o najlepšiu úpravňu ultra čistej vody na 
použitie v dialyzačnom procese, ktorá je 
momentálne celosvetovo k dispozícii.
Celková investícia do nového strediska 
dialýzy presiahla čiastku 3 milióny eur. 
Stredisko bude vybavené dialyzačnými 
prístrojmi poslednej generácie a pacienti 
budú mať v priebehu dialýzy k dispozícii 
televíziu aj internet. 
Súčasťou strediska budú aj odborné am-
bulancie. Okrem nefrologickej ambulan-
cie, ktorá je štandardnou súčasťou všet-
kých stredísk dialýzy B. Braun Avitum, 
sa o pacientov budú starať odborníci 

z oblasti geriatrie a diabetológie. Hlav-
ným dôvodom je skutočnosť, že priemerný 
vek pacientov na dialýze B. Braun Avitum 
je 71,8 roka u žien a 68,3 roka u mužov, 
a geriatria a diabetológia sú tak pre kom-
plexnú starostlivosť veľmi dôležité. Stre-
disko dialýzy sa slávnostne otvorí na konci 
apríla tohto roka. Teda prakticky do roka 
a do dňa od začatia výstavby. red

o-
u

Vrakuňa bude mať nové zdravotné
stredisko s dialýzou
Vrakuňa bude mať nové zdravotné
stredisko s dialýzou

Mestská spoločnosť OLO začalo s odvozom
bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2018
ich na miesto dostupné našej zvozovej 
technike.
Do hnedých zberných nádob je potrebné 
umiestňovať kvety, štiepky, piliny, po-
kosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, 
odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez 
plastových vriec a iných obalov. Rodinné 
domy môžu stále požiadať o hnedú ná-
dobu alebo kompostér
V zmysle VZN 
hlavného mesta 
sú domácnosti 
(iba majitelia ro-
dinných domov) 
povinné zapojiť 
sa do systému 
zberu odpadu zo 
záhrad. V prípa-
de, že ste zatiaľ 
nepodali „Žiadosť 

o zapojenie sa do systému zberu odpadu 
zo záhrad,“ môžete tak urobiť na Odde-
lení miestnych daní, poplatkov a licencií 
Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave 
osobne alebo poštou. Všetky náklady na 
kompostér alebo hnedú zbernú nádobu 
a s tým súvisiaci zber a odvoz bio odpa-
du zo záhrad, sú hradené z miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

Od marca môžu o kompostér
požiadať aj bytové domy

Od 1. 3. 2018 majú v Bratislave možnosť 
riešiť nakladanie s bio odpadom zo zá-
hrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi 
pozemku so zeleňou. V takomto prípade 
môže správca nehnuteľnosti podať žia-
dosť na Oddelenie miestnych daní, po-

platkov a licencií Magistrátu a požiadať 
o kompostér.

Nálepka, dodávaná s hnedou zbernou 
nádobou, s informáciou o dni odvozu 
biologicky rozložiteľného odpadu

Z uvedenej nálepky vyplýva, že odvoz-
ný deň je v utorok párny týždeň, teda 
prvý odvoz bude v utorok v 10. týždni 
(6. 3. 2018)  OLO,a.s.

„Otvorenie nového strediska prinesie 
pacientom zásadné zvýšenie komfor-
tu, predovšetkým to nebudú mať tak 

ďaleko na dialýzu. Pre B. Braun je Vra-
kuňa už druhou dialýzou v Bratislave, 
o ktorú sme sa dlho usilovali. Obidve 

dialýzy si teraz môžu pomáhať, čo 
pre pacientov znovu znamená vyššiu 

kvalitu starostlivosti“ 

„Sme veľmi radi, že môžeme obyvate-
ľom Vrakune ponúknuť ďalšie skva-
litnenie zdravotnej starostlivosti. Už 
čoskoro budú mať k dispozícii super-
moderné stredisko dialýzy nadnárod-
ného prevádzkovateľa stredísk dia-
lýzy s vysokým štandardom,“ hovorí 

starosta Vrakune Martin Kuruc.“
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Kultúra vo Vrakuni

Od októbra 2016 do januára 2018 bola knižnica v dočasných 
priestoroch, a to kvôli rekonštrukcii objektu na Toplianskej ulici. 
Napriek stiesneným podmienkam nám zostalo verných počas 
minulého roku 638 čitateľov, ktorí našu knižnicu navštívili 7 309 
krát a ich a našimi rukami prešlo 25 076 kníh a periodík. Vernosť 
našich čitateľov si udržiavame hlavne pravidelným prísunom no-
vých kníh, z ktorých pribudlo 433 kúpou a 422 ako dar od našich 
čitateľov. Dary od viacerých čitateľov (ktorí nechcú byť menovaní) 
vyjadrujú ich pozitívny vzťah ku knižnici aj týmito vyjadreniami:
„Ja tu tak rada chodím, že som ochotná nakúpiť vám 10 kníh 
podľa vášho výberu.“
„Túto knihu som už prečítal, je dobrá, tak som vám ju priniesol aj 
pre iných čitateľov, nech sa vzdelávajú!“
„Táto kniha sa vám hodí do fondu, ešte ju nemáte.“
„Prečítala som a doniesla aj pre vašich čitateľov. Ja to už druhý-

krát čítať nebudem a vám sa to tu zíde!“
„Tieto knihy mi nosí dcéra, ja ich prečítam a všetky vám ich pri-
nesiem!“
„Manžela som presvedčila, aby si toto periodikum neobjednával 
v elektronickej verzii, ale v tlačenej. A potom vám ho sem done-
sieme.“
V roku 2017 sa nám podarilo získať aj dotáciu z Fondu na podpo-
ru umenia vo výške 2 000 eur. Tieto sa použijú na nákup interié-
rového vybavenia knižnice – časť 12 nových regálov a 2 sedacie 
vaky do detského oddelenia v nových priestoroch.
Sme vďační všetkým našim čitateľom za ich vernosť a pozitívny 
vzťah ku knižnici. Veríme, že nové priestory, ktoré sa sprístup-
nia koncom marca, prilákajú ešte viac čitateľov a naša vzájom-
ná snaha o kultúrne povznesenie našej mestskej časti padne na 
úrodnú pôdu. red

Miestna knižnica Vrakuňa v roku 2017

Máme sa na čo tešiť! Počas roka 2017 
sa vo Vrakuni uskutočnilo mnoho zau-
jímavých kultúrnych podujatí. Inak to 
nebude ani v tomto roku. Mestská časť 
pripravuje mnoho zaujímavých projektov 
v interiéri či v exteriéri.

Medzi najpopulárnejšie pra-
videlné projekty patrí stan-
dupcomedy show Traja 

vo Vrakuni, ktorú 
sme odštartovali už 
vo februári. Potešil 
nás obrovský záujem 
o toto podujatie, kto-
ré bolo už tri týždne 

pred termínom vypre-
dané. Teraz Michaela 

Szatmáryho vystriedala 
Lujza Garajová Schrame-
ková, ktorá zaujala svojím 
ženským šarmom a vti-
pom. Ďalší Traja vo Vrakuni 
prídu už 27. 4. 2018. Všet-

ky bližšie informácie postup-
ne uverejňujeme na webovej 

stránke www.vrakuna.sk alebo na face-
booku.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripra-
vuje v jarných a letných mesiacoch naozaj 
zaujímavý program pre všetky vekové ka-
tegórie. Tešiť sa môžu deti, mládež, rodi-
čia aj seniori. V pravidelných termínoch 
pokračujú divadielka pre deti, tanečné zá-
bavy a aj deň hier pre deti a rodičov. Novin-
kou sú aj tvorivé dielne pre deti a rodičov, 
ktoré budú súčasne s nedeľnými hrami.
Síce je ešte len marec, ale už teraz si môže-
te zapísať do kalendára najväčšie kultúrne 
podujatia, ktoré mestská časť pripravuje. 
Už 2. 6. 2018 ožije náš lesopark detským 
smiechom a radosťou, a to na obľúbenom 
Medzinárodnom dni detí v lesoparku. 
Kultúrne leto odštartuje druhým ročníkom 
Jánskeho pivného festivalu v lesoparku 
dňa 23. 6. 2018, ktorý minulý rok dopa-
dol na jednotku. Počas leta pripravujeme 
aj pravidelné detské divadielka a cvičenia 
v lesoparku. Vyvrcholením kultúrneho leta 
bude trojdňová Vrakunská hodová sláv-
nosť v dňoch od 7. do 9. 9. 2018. red

Kultúra vo Vrakuni na úrovni!

Medzi n
videlné
dupco

v
s
v
n
o 
ré

pre
dané

Szatmá
Lujza G
ková, k
ženským
pom. Ďa
prídu už

ky bližšie
ne uverejň

Ženám zaspieval
Števko Skrúcaný

Pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa 
žien sme do Vraku-
ne pozvali Štefana 
Skrúcaného, ktorý 
predviedol svoju 
šou. Ženám zaspie-
val nezabudnuteľné 
piesne so svojho re-

pertoáru, porozprával vtipy a zaspomínal 
na svojich hereckých kolegov. Starosta 
Martin Kuruc zaželal všetky ženám všet-
ko dobré a na znak úcty ich obdaroval 
ružou. Veríme, že sa predstavenia páčilo 
všetkým dámam, ktoré s dobrou náladou 
                        odchádzali.  red

ŽŽŽ á

Miestna knižnica Vrakuňa bude ofi-
ciálne otvorená od dňa 23. marca 
2018, kde okrem požičiavania kníh 
ponúkne pre svojich čitateľov krásne 
nové priestory, internetovú kaviareň 
a detský kútik.

Deň Výpožičná doba 
Pondelok 13,00 – 18,00
Utorok 10,00 – 12,00 
 13,00 – 16,00
Streda 13,00 – 18,00
Štvrtok  13,00 – 16,00
Piatok 13,00 – 16,00

á á
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§

Aktuálne

Aké možnosti má otec v prípade, ak po 
rozvode manželstva bolo rozhodnutím 
súdu o rozvode manželstva zároveň roz-
hodnuté, že maloleté deti sa zverujú do 
osobnej starostlivosti matky, pričom 
styk sa rozhodnutím súdu neupravil, a po 
uplynutí istého času od rozhodnutia súdu 
začala matka z nezmyselných dôvodov 
brániť v stretávaní otca so svojimi deťmi 
a odmieta deti otcovi odovzdať?
V súvislosti s uvedenou problematikou si 
dovoľujem uviesť, že aj v prípade, keď dôjde 
k rozpadu rodiny a je nevyhnutné rozhod-
núť, s ktorým z rodičov bude dieťa naďalej 
bývať, nezasahuje sa týmto rozhodnutím 
do rodičovských práv a povinností druhého 
rodiča. Tieto zostávajú v nezmenenom roz-
sahu zachované. Napriek tomu, že jeden 
z rodičov nežije v spoločnej domácnosti 
s druhým rodičom a dieťaťom, dieťa má prá-
vo stýkať sa s týmto rodičom, ktorý má voči 
nemu stále zachované svoje rodičovské prá-
va a povinnosti, vrátane práva podieľať sa 
na jeho výchove. Rodičovské práva a povin-
nosti rodiča, ktorý so svojím dieťaťom trvalo 
nežije, tento rodič realizuje práve v rámci 
styku s dieťaťom.
Tento rodič, ktorý so svojím dieťaťom trvalo 
nežije, má právo na pravidelný styk so svo-
jím dieťaťom, a to aj napriek tomu, že bolo 
zverené do osobnej starostlivosti druhého 
rodiča a aj napriek tomu, že rozhodnutím 
súdu nie je styk upravený. Právo styku to-
tiž rodičovi prináleží bez ohľadu na to, či je 
upravené súdnym rozhodnutím, alebo nie.
Ak rozhodnutím súdu o rozvode manželstva 
nebol zároveň určený styk rodiča s dieťa-
ťom, tak jedine preto, lebo rodičia dieťaťa 
sa v tom čase na styku zrejme vedeli dohod-
núť a žiadali styk neurčiť. V takom prípade 
sa predpokladá, že rodič, ktorý má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti, umožní 
druhému rodičovi na základe vzájomnej do-

hody pravidelný kontakt s dieťaťom. Tento 
rodič nie je oprávnený bezdôvodne tomuto 
kontaktu brániť, resp. ho bezdôvodne nie-
čím podmieňovať. Takýmto konaním by to-
tiž nielenže obmedzoval rodičovské práva 
druhého rodiča, ale tiež právo dieťaťa na 
výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch 
rodičov a na udržovanie pravidelného, rov-
nocenného a rovnoprávneho osobného 
styku s obidvoma rodičmi, ktoré vyplývajú 
z ust. § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z.z. 
o rodine v platnom znení. Zároveň je pod-
ľa môjho názoru takéto konanie v rozpore 
s najlepším záujmom dieťaťa.
Dovoľujem si poukázať napríklad na roz-
hodnutie Najvyššieho súdu ČSR, zo dňa 
30. 5. 1967, sp. zn. 5Cz/57/1967, R 
96/1967, v zmysle ktorého „v prípadoch 
bránenia styku rodiča s dieťaťom je povin-
nosťou súdu, aby najprv skúmal podrob-
ným spôsobom motívy odporu rodiča, ktorý 
vychováva dieťa, k styku dieťaťa s druhým 
rodičom. Ak je konanie rodiča, ktorý vycho-
váva dieťa, v rozpore so záujmom dieťaťa 
(a tak je tomu aj vtedy, ak je uvedený odpor 
len prejavom svojvôle a prehliadania význa-
mu čiastočnej spoluúčasti druhého rodiča), 
uváži súd vždy, či nie sú splnené podmien-
ky pre prípadnú zmenu výchovného pros-
tredia maloletého dieťaťa. V tejto súvislosti 
nie je bez významu, že bezdôvodné bráne-
nie maloletému dieťaťu v styku s rodičom, 
ktorému nebolo zverené do výchovy, je po-
kladané právom za významný nedostatok 
vo výchove maloletého dieťaťa, ohrozujúci 
vývoj osobnosti dieťaťa menovite v citovej 
a charakterovej oblasti.“
V takomto prípade môže otec, resp. rodič kto-
rý nemá maloleté dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti, podať návrh na súd, ktorým 
bude žiadať zmenu pôvodného rozhodnutia 
o úprave rodičovských práv a povinností 
k maloletému dieťaťu, a to napríklad tak, 
aby bol styk tohto rodiča s maloletým dieťa-
ťom presne určený rozhodnutím súdu. V ta-
komto prípade už bude musieť druhý rodič 
tento určený styk rešpektovať. V prípade, že 
nebude, tak bude možné postupovať naprí-
klad podaním návrhu na vykonanie súdne-
ho rozhodnutia, alebo je možné prípadne aj 
podať trestné oznámenie pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu marenia výkonu 
úradného rozhodnutia.

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
Farský kostol

Mena Panny Márie
vo Vrakuni

Spovedanie
pred veľkonočnými sviatkami:

Sobota 24. 3.
od 15:00 do 18:30 (viac kňazov)

Pondelok 26. 3.
od 15:00 do 18:30

Streda 28. 3.
od 15:00 do 18:30

Farský kostol
Mena Panny Márie

vo Vrakuni
Poriadok bohoslužieb

na Veľkú Noc 2018:

Zelený štvrtok, 29. 3. :
Svätá omša:

17:00 maďarsky
19:00 slovensky

Adorácia do 21:00

Veľký piatok, 30. 3. :
7:30 ranné chvály
8:00 krížová cesta

Obrady:
13:30 maďarsky
15:00 slovensky

Poklona v Božom hrobe do 20:00
Lamentácie proroka Jeremiáša 

o 20:00

Biela sobota, 31. 3. :
7:30 ranné chvály

Poklona v Božom hrobe 
od 8:00 do 17:00

Veľkonočná vigília:
17:30 maďarsky
19:30 slovensky

Veľkonočná nedeľa, 1. 4. :
Sväté omše:

7:30; 8:30 (maďarsky);
9:45; 11:00; 18:00

Veľkonočný pondelok, 2. 4. :
Sväté omše:

7:30; 8:30 (maďarsky);
9:45; 11:00
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KYSNUTÉ KOLÁČE OD GIZKY

Potrebujeme:
• 1 kg hladkej múky „Špeciál“ 
• 6 PL kryštálového cukru 
• 1 prášok do pečiva 
• 2 KL soli 
• 2 dl oleja 
• 1/2 l mlieka 
• 2 celé vajcia 
• 2 kocky droždia

Postup:
Do preosiatej múky dáme cukor, prá-
šok do pečiva, soľ, olej a vajcia.

Vo vlažnom mlieku rozmiešame droždie 
a nalejeme do múky; vypracujeme hladké 
cesto.

Nečakáme, aby vykyslo, 
hneď začneme formovať 
koláčiky. Tie dáme na vy-
mastený plech a tam ich 
necháme kysnúť 1 hod.
Vrch potrieme vajíčkom a koláče pečieme 
v predhriatej rúre asi 20 min.
Ako plnku môžeme použiť tvaroh, mak, ore-
chy alebo džem.
Dobrá rada:
Kysnuté cesto má univerzálne použitie: Upe-
čieme z nich rožky, záviny, osie hniezda aj ha-
nácke koláče.
 Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate 
o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás 
pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú 
otázku: Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše od-
povede 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 šťas-
tia praje redakcia Vrakunských novín.

Krížova cesta
Vrakunčan Ivan Kríž počas svojej 25-ročnej novinárskej 
práce v Tlačovej agentúre SR mapoval významné me-
dzinárodné aj domáce udalosti. Vo svojej knihe Krížova 
cesta otvára trinástu komnatu svojich spomienok a pri-
bližuje čitateľovi aj odvrátenú stranu práce novinára. Ko-

mické, ale aj tragické spomienky na udalosti, o ktorých vydával správy 
v štátnej tlačovej agentúre, dokážu čitateľa nielen pobaviť, ale ho aj 
prinútia zamyslieť sa.
„Zdá sa mi, že Ivan nikdy nemôže byť unavený mladosťou. Nedá sa, nej-
de to, pretože sa dokáže usmievať. A neraz sám nad sebou. Tým je pre-
siaknutá táto živá, pútavá a zatiaľ ojedinelá kronika príbehov o stretnu-
tiach a udalostiach všedných i bizarných, písaných so šarmom, vtipom, 
svojsky a neopakovateľne. Je fajn, že Ivan odomkol svoju 13. komnatu 
spomienok a priblížil čitateľovi aj druhú stránku práce novinára. Že to 
nie je iba boj s časom a snaha nakŕmiť spravodajský kolos, ale aj naoko 
obyčajné, každodenné dobrodružstvá. A vtipne zaznamenané. To doká-
že iba bystrý pozorovateľ,“ uviedol na margo knihy dlhoročný redaktor 
SRo a legenda slovenskej rozhlasovej žurnalistiky Michal Tvarožek.

Manželstvo pre potešenie
- Tahar Ben Jelloun
Amir, úspešný obchodník vo Feze, je ženatý a má štyri 
deti. Každý rok cestuje cez púšť do Senegalu po nový 
tovar. Tam sa zoznámi s Nabou a aby ako silno veria-
ci moslim nemusel žiť v hriechu, uzavrie s touto ženou 

„manželstvo pre potešenie“, ktoré islam veriacim povoľuje. Nabou 
mu porodí dvojčatá-chlapcov, jedného bieleho, druhého čierneho. 
A hoci oboch spája pokrvné puto, ich životy sa časom uberú odliš-
nými smermi. Ben Jelloun prostredníctvom osudov troch generácií 

ponúka nezvyčajný a výnimočný pohľad na spoločensko-politickú 
situáciu v Maroku od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Tahar 
Ben Jelloun je významný prozaik, básnik a výtvarník marockého pô-
vodu, píšuci po francúzsky. Za svoj román Svätá noc dostal v roku 
1987 prestížnu Goncourtovu cenu, jeho diela boli preložené do vyše 
20 jazykov.

Struny času - Madeleine L’Engle
Madeleine L‘Engle stvorila sériou Struny času klasiku 
tínedžerskej sci-fi literatúry, ktorá ovplyvnila tvorbu spi-
sovateľov posledných päťdesiatich rokov.
Meg Murryová je obyčajná tínedžerka s nízkym seba-
vedomím a túžbou zapadnúť. Je dcérou svetoznámeho 

fyzika a je rovnako inteligentná a talentovaná ako jej mladší brat Char-
les Wallace. Všetko sa pokazí, keď ich otec zmizne za záhadných okol-
ností, čo jej matke zlomí srdce. Zdrvenú Mega jej kamaráta Calvina 
predstaví jej brat trom záhadným nebeským bytostiam, ktoré prices-
tovali na Zem, aby zachránili pána Murryho. Spoločne sa vydávajú na 
neuveriteľnú dobrodružnú cestu naprieč časom i priestorom, objavujú 
svety za hranicami našej fantázie, kde musia čeliť mocnému zlu. Meg 
sa môže domov vrátiť až po tom, čo porazí temnotu vo vlastnom srdci 
a objaví silu na boj s temnotou, ktorá postupne zahaľuje celý vesmír.
Rovnomenný film prichádza do slovenských kín 12. apríla 2018 
s hviezdnym obsadením!

Láska a iné pobláznenia - Daniella Ferková
Láska je naša najväčšia inšpirácia. O láske sa 
hovorí, spieva, píše. Láska je dôvod, prečo ľudia 
tvoria, premýšľajú, žijú. Nelipne na veku, pohlaví 
či rase, ľudí lieči aj ničí, žije, i keď dávno umrela. 
A neustále protestuje, vymýšľa, prekáža a bráni. 

Vďaka nej sa smejeme i hádame, je to ona, čo dáva i berie – 
nádej, život, všetko. Láska môže byť drogou i fantáziou. Lebo 
láska je všade. O láske je nová kniha Danielly Ferkovej. O láske 
detí, tínedžerov, mladých dospelých. O láske surovej i necen-
zurovanej. A taká je aj táto kniha – surová a necenzurovaná 
výpoveď mladého človeka o láske, ktorej nerozumie, ale vidí ju 
všade naokolo. O láske, ktorú nevysvetlí nik, ale potrebujeme 
ju k životu všetci.

Ivan Kríž
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Počas bežného otvorenia nízkopraho-
vých centier Mixklub a Mixáčik sa deti 
a mladí ľudia spolu s pracovníkmi zapá-
jali do rôznych aktivít. Pri hraní stolného 
tenisu si zašportovali a zároveň trénova-
li svoje zručnosti, iní pretekali na autách 
pri hraní počítačovej hry, pozerali si vi-

deá na internete alebo sedeli a len tak sa rozprávali. Menšie deti sa v Mixáčiku 
hrali na školu a rodinu. Kreslili, vyfarbovali alebo si vyrábali bábky z papiera.
V tomto mesiaci sa uskutočnil aj prevenčný deň O láske, ktorý sa niesol vo va-
lentínskom duchu. Deti a mladí ľudia sa dozvedeli o histórii tohto dňa, vyfarbili 
si balón priateľstva a vyrobili valentínku. Spolu s pracovníkmi sa rozprávali 
o prejavoch lásky a ideálnych partneroch.
Vďaka podpore z Nadácie pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom sme 
boli na návšteve v Klube CPPPaP Bratislava 2 na Drieňovej ulici. Tam sa usku-
točnil priateľský stolnotenisový turnaj, kde si deti a mladí ľudia zmerali svoje 
zručnosti a schopnosti v tejto hre. Pripravili sme pre nich aj malé odmeny. 
Okrem hrania stolného tenisu si budovali vzájomné vzťahy pri modelovaní z hli-
ny a hraní na hudobných nástrojoch.
Veríme, že aj nasledujúci mesiac strávime v priestoroch centier aj mimo nich 
pekný čas a užijeme si spoločne strávené chvíle. Ak chcete podporiť naše ak-
tivity a zároveň neviete, komu venujete svoje 2 % z dane, stačí navštíviť našu 
stránku www.dfsr.sk a kliknúť na Darujte 2 % z dane, kde si stiahnete potreb-
né tlačivá na vyplnenie. Ďakujeme.
 Mixklub, nízkoprahové centrum pre deti a mládež

Mixáčik, nízkoprahové rodinné centrum

á

Posledný februárový 
víkend sa nám opäť 
začali ligové povinnos-
ti. HBK Vrakuňa, žiaľ, 
opäť nestačila na AHK 
Pekníková a aj druhý raz 
v sezóne naši chlapci ne-
šťastne prehrali 5:6. „Na 

zápas nás bolo pomerne málo, ani pod-
mienky neboli úplne ideálne. Súper mal 
však podmienky rovnaké, takže príčiny 
prehry treba hľadať v nás. Zápas sa hral 
v dobrom tempe, myslím si, že sme mali 
herne na vrch, žiaľ, chyby jednotlivcov 
nás stáli body. Musíme sa z chýb poučiť 
a ideme ďalej,“ povedal na margo na-
šej prehry sklamaný kapitán.
„V priebehu mesiaca marec by sa malo 
začať aj s dlho očakávanou výstavbou 
hokejbalového ihriska na Hnileckej uli-
ci, ktorého sa už nevieme doč-
kať. Tiež máme v pláne dať 
ušiť nové dresy a v nadväz-
nosti na ihrisko zorganizovať 
medzinárodný turnaj,“ povedal 
v krátkosti o budúcnosti klubu 
Andrej Ravasz.

Cez zimu sa k našim chlapcom pripo-
jil 18-ročný hokejista so skúsenosťami 
z kanadskej juniorskej ligy Ladislav Sóos. 
S Ladislavom Sóosom sme pre vás pri-
pravili krátky rozhovor:
Mali by ste byť jarnou posilou HBK Vra-
kune, povedzte nám niečo o sebe.
Venujem sa predovšetkým ľadovému ho-
keju, ktorý hrávam už 13 rokov. V aktuál-
nej sezóne som hral v kanadskej junior-
skej lige GMHL za tím Seguin Huskies.
Ako ste sa dostali k hokejbalu a ako 
do nášho novo zloženého vrakunského 
tímu?
K hokejbalu som sa dostal pred štyrmi 

rokmi, keď ma kamarát pozval na tur-
naj do Nitry. Hokejbal sa mi od prvej 
chvíle zapáčil kvôli nespornej po-
dobnosti s ľadovým hokejom. V sú-
časnosti ho vnímam ako výborný 

doplnkový šport v rámci prípravy 
na ľadový hokej.
Do klubu Vrakune som sa 
dostal po tom, čo ma zakla-
dateľ klubu HBK Vrakune 
Andrej Ravasz oboznámil so 
smelými víziami na sezónu 

a aj do budúcnosti. Chcel som sa stať 
toho súčasťou a som rád, že už aj som.
Za krátky čas ste stihli odohrať tri due-
ly s úctyhodnou bilanciou 7 bodov za 5 
gólov a dve prihrávky. Ako vidíte kvalitu 
mužstva?
Herná kvalita je vysoká, prevládajú skú-
senosti, ale nechýba ani mladícka dra-
vosť. Nechcem robiť unáhlené závery, ale 
ak pôjdeme poctivo od zápasu k zápasu 
a necháme na ihrisku sto percent, môže-
me siahať na najvyššie priečky. Je prisko-
ro hovoriť, ale ciele sú tie najvyššie.

Nasledujú zápasy: 
HBK Vrakuňa – Green horns 
10. 3. 2018 o 11:00 ihrisko Baltská
Hancop – HBK Vrakuňa 
17. 3. 2018 o 9:00 ihrisko Baltská
HBK Vrakuňa – Karlova Ves 
24. 3. 2018 o 11:00 ihrisko Baltská
LG Barbari – HBK Vrakuňa 
7. 4. 2018 o 11:00 ihrisko Engerau aréna

HBK Vrakuňa

Vrakunčanka Iveta Putalová 
kvalitne obstála na halových 
majstrovstvách sveta v atleti-
ke v anglickom Birminghame.
Postupila z rozbehu do semi-
finále v behu na 400 m. Za-
behla časy 53,97 v rozbehu 
a 53,46 v semifinále. Bola 
jednou z trojice slovenských 

reprezentantov na tomto podujatí. Po rozbehu uviedla: 
„Bolo to náročné, ale vedela som, že musím vybojo-
vať druhé miesto, lebo sme mali pomalší začiatok. 
Vyšlo to a teraz musím večer zabojovať v semifinále.“
Po semifinále povedala: „Škoda, že som neskončila 
o niečo lepšie v celkovom poradí. Viem, že dnes to na 
postup nebolo, no aj v konkurencii, ktorá bola omnoho 
početnejšia i kvalitnejšia ako v roku 2016, som mohla 
skončiť o dve-tri miesta lepšie. Záver bol celkom dobrý, 
zabrala som, no nestačilo to, aby som sa dotiahla na 
súperky. Rýchlostne na tom už nie som tak dobre ako 
kedysi, no aj takáto štvorstovka je dobrá východisková 
pozícia pre osemstovku, ktorej sa chcem v budúcnosti 
venovať,“ naznačila I. Putalová, ktorá onedlho oslávi tri-
dsiatku, ktorým smerom sa budú uberať jej kroky. „Ďa-
kujem všetkým, ktorí mi doma držali palce!“

Pavol Uhrin pre www.topathletics.org

HBK Vrakuňa – boj na všetkých frontoch

Februárové dni v centrách
Mixklub a Mixáčik

Naša Vrakunčanka úspešne reprezentovala 
Slovensko
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Oprava
Ospravedlňujeme sa, že v predchádza-
júcom čísle Vrakunských novín, boli 
uverejnené nesprávne údaje združenia 
Slovenská rada rodičovských združení 
pri Materskej škole, kde sme uverejnili 
nesprávne IČO. Za vzniknuté problémy 
sa ospravedlňujeme.
Názov  Slovenská rada rodičov-

ských združení Rodičov-
ské združenie pri Mater-
skej škole

IČO 173196170812
Ulica Kaméliová 10
Mesto Bratislava
PSČ 821 07
Okres Bratislava II

Rodičovské združenie, ktoré je na elo-
kovanom pracovisku Hnilecká 2:

Názov  Slovenská rada rodičov-
ských združení Rodičov-
ské združenie pri Mater-
skej škole

IČO: 173196170906
Ulica Hnilecká 2
Mesto Bratislava
PSČ 821 07
Okres Bratislava II red

Dňa 20. februára 2018 sa žiaci 8. C triedy 
ZŠ Rajčianska 3 zúčastnili aktivít v rámci 
projektu Romantické násilie. Tento projekt 
poskytuje metódy, nástroje a aktivity vytvo-
rené na základe knihy Romantické násilie, 
ktoré umožnia citlivo otvárať témy predchá-
dzania extrémizmu a hrozby radikalizácie 
mládeže.
„Romantické násilie je varovný príbeh 
o tom, ako bola Christianovi, osamelému 
outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, 
keď ako tínedžer najviac zo všetkého túžil 
niekam patriť, a po rokoch boja s mon-
štrom, ktoré sám stvoril, bol schopný začať 
nanovo, podieľal sa na založení neziskovej 
organizácie na podporu mieru Life After 
Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa zo 

združenia šíriaceho nenávisť a nájsť lásku 
k sebe samému, prijímať ostatných bez 
ohľadu na farbu pleti, náboženské vyzna-
nie“ (zdroj: Martinus.sk).
Spolu s vyučujúcou M. Tutokyovou sa žiaci 
zaoberali témou „hrdinstvo“, na ktorú naze-
rali z viacerých uhlov. Aktivity boli doplnené 
ukážkami z uvedeného literárneho diela.
Na akcii sa zúčastnili zástupcovia americ-
kej ambasády, ako aj predstavitelia tretie-
ho sektoru – Gabriela Mezeiová, projektová 
manažérka Človek v ohrození, ktorá projekt 
zastrešuje, a Andrej Návojský, projektový 
manažér Nadácie Milana Šimečku, ktorý 
na tomto projekte participuje.

PaedDr. Mária Tutokyová,
ZŠ Rajčianska

Romantické násilie

Novoročný 5-boj 2018
Už tradične sa na začiatku kalendárne-
ho roka stretávajú na ZŠ Železničnej 14 
v Bratislave predškoláci z okolitých
materských škôl, aby si vyskúšali športo-
vé danosti. Rozbehnúť sa vo veľkej, ozajst-
nej telocvični láka všetkých…
A práve utorok bol mimoriadne plný budú-
cich prvákov, ktorí túžili ihneď vyštartovať!
Veľmi pozorne a odhodlane počúvali zada-
né úlohy a s plným nasadením ich plnili.
My pedagógovia môžeme konštatovať, že 
nastávajúci školáci sú na vstup do školy 
veľmi dobre pripravení.
A tu sú výsledky Novoročného 5-boja 
2018:
 
Umiestnenie Materská škola
1. miesto Hnilecká 1
1.miesto Hnilecká 2
2.miesto Šíravská
2. miesto Kríková 1
3.miesto Kaméliová 1
3.miesto Kríková 2
4.miesto Kaméliová 2

PaedDr. Iveta Martinkovičová
ZŠ Železničná

Zážitkové vyučovanie, ako už konkrét-
ny spôsob edukácie, sa snaží prostred-
níctvom zážitku a skúsenosti pomôcť 
žiakovi získať vedomosti, schopnosti 
a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý 
život. Zážitkové vyučovanie sa však ne-
sústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale 
predovšetkým na jeho spracovanie, na 
jeho implementovanie do reálneho života 
a na jeho prepojenie so získanými teore-
tickými poznatkami.
Centrum environmentálnej a etickej vý-
chovy (CEEV) Živica v spolupráci so ZSE 
pripravili pre základné školy putovnú in-
teraktívnu výstavu o elektrine a ener-
getike s názvom Energia zblízka spojenú 
s rovesníckym vzdelávaním a zážitkovým 
učením, ktoré je už teraz neodmysliteľ-
nou súčasťou vyučovacieho procesu.
V Základnej škole na Žitavskej ul. č. 1 
bola táto výstava umiestnená od pondel-
ka 26. 2. 2018 do pondelka 12. 3. 2018.
CEEV Živica zadarmo poskytla škole všet-

ky materiály potrebné na zhotovenie a in-
štaláciu exponátov výstavy – 3 hlavné 
moduly (1. Meranie fyzikálnych veličín, 2. 
Súboj robotov a 3. Hra vo virtuálnej reali-
te), súťažný infopanel a fotostenu.
CEEV Živica aj zadarmo zaškolila žia-
kov – lektorov (žiakov 9. ročníka) tak, aby 
mohli samostatne lektorovať výstavu pre 
ostatných žiakov. Bez nároku na honorár 
poskytla CEEV Živica aj metodické ma-
teriály – inštrukcie pre žiakov-lektorov 
a pracovné listy pre účastníkov výstavy.
Škola sa zaviazala poskytnúť priestor na 
inštaláciu výstavy, umožniť všetkým žia-
kom 7., 8. a 9. ročníkov školy absolvovať 
výstavu (v trvaní 2 vyučovacích hodín) 
a zabezpečiť stretnutie výchovného po-
radcu školy s pracovníkmi ZSE, ktorí mu 
poskytli informácie o možnostiach štú-
dia elektrotechnických odborov na SOŠ 
a o možnostiach duálneho vzdelávania 
v ZSE a ďalšieho uplatnenia na trhu práce.
Na základe vyplnených dotazníkov spät-

nej väzby účastníkmi vý-
stavy – žiakov a učiteľov 
sme znova dospeli k ná-
zoru, že prostredníctvom 
zrealizovanej interak-
tívnej putovnej výstavy 
sme opäť prepojili „ško-
lu“ so životom a „otvorili 
sme sa“ novým a najmä 
pre žiakov iným spôso-
bom získavania vedo-
mostí a zručností.

RNDr. Jana Weisová, 
riaditeľka školy

ZŠ Žitavská

Interaktívna putovná výstava o elektrine a energetike
ENERGIA ZBLÍZKA v Základnej škole na Žitavskej ulici
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Polovica školského roka je za nami, kaž-
dý sa dozvedel, v čom je výborný a v čom 
sa mu darilo trošku menej. Ale čas sa ne-
zastavuje a my sa už pozeráme do druhé-
ho polroka.
Najstarší študenti jediného gymnázia 
v našej mestskej časti majú za sebou 
stužkovú slávnosť a naozaj majú byť na 
čo hrdí. Bola to oslava na úrovni a trvala 
do skorých ranných hodín, lebo nikomu 
sa nechcelo ísť domov. No maturanti to 
budú mať čoskoro „veselé“, lebo písom-
né maturitné skúšky sa rýchlo blížia. 
Hneď po jarných prázdninách v utorok 
sa píše slovenský jazyk, v stredu cudzie 

jazyky a vo štvrtok ma-
tematika.
Aj napriek tomu, že uče-
nie dá zabrať, gymná-
zium žije bohatým mimo-
školským životom. O pár 
dní odchádza skupina 
žiakov a vedenie školy 
na exkurziu do Nemec-
ka, na ktorej sa stretne 
s veľvyslancom SR. Pri-
pravujeme aj návštevu 

spriatelenej školy v Chorzowe v Poľsku. 
Bude to už v poradí tretie stretnutie uči-
teľov a žiakov oboch škôl a vzájomné po-
znávanie kultúr, histórie a školstva oboch 
krajín. Počas poslednej návštevy si poľskí 
študenti užívali golfový areál, na ktorom si 
niektorí prvý raz vyskúšali, ako sa hrá golf.
V polovici februára sa 35 učiteľov z Ukra-
jiny počas svojej ceste po stredoeuróp-
skych krajinách zastaví aj v našej škole, 
aby mohli spoznávať náš školský systém 
a atmosféru našej školy.
Na lyžovačku už takmer v jarnom počasí 
sa v druhej polovici marca vyberie 40 žia-
kov našej školy do rakúskych Álp, aby si 

ešte vychutnali sneh a zábavu uprostred 
nádhernej prírody.
V máji nás čaká už 7. ročník majstrovstiev 
Slovenska základných, stredných a vyso-
kých škôl v golfe v Skalici. Toto podujatie 
je jedno z najväčších golfových podujatí 
v rámci škôl a naše gymnázium, ktoré je 
jeho hlavným organizátorom, patrí každo-
ročne medzi veľkých favoritov. Naše gol-
fistky sú opakovane zlatými majsterkami 
a budeme im držať palce aj tento rok.
Zaháľať nebudú ani naši študenti diplo-
macie, ktorých čaká niekoľko stretnutí 
s našimi politikmi a diplomatmi.
Muzikáloví nadšenci po úspešnom vystú-
pení na Vianočnej akadémii pripravujú 
predstavenie ku koncu školského roka, 
ktoré sa bude niesť v duchu melódií 
z muzikálu Mníšky. Popri tom stihnú diev-
čatá z primy a kvarty súťaže v prednese 
poézie a prózy, ktorých sa zúčastňujeme 
pravidelne a občas sa nám podarí aj zís-
kať umiestnenia.
Určite toho bude ešte viac, veď ako sa 
hovorí: Stále sa niečo deje. Ale o tom na 
budúce.  Darina Šuľanová,
 Súkromné gymnázium Vrakuňa

Na našom gymnáziu sa vždy niečo deje

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

t. č.: 02/45 24 11 67 

https://zs-zitavska.edupage.org/ 
 

e-mail: skola.zszitavska@gmail.com 
 
 

 
 
 

POZVÁNKA 
 

na predškolácky 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 
 

Žiaci  ZŠ na Žitavskej ul. 1 vo Vrakuni vás touto cestou srdečne pozývajú  

na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,  

ktorý sa uskutoční 

27. marca 2018 v čase od  8.00 do 15.00 hod. 

Pre predškolákov a ich rodičov sú pripravené zaujímavé vyučovacie 

hodiny a v školskom klube detí zaujímavé aktivity. 

 

Tešíme sa na vás! 
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Marec
1. 3. Vrakunská tanečná zábava 17,00  - 21,00 vstupné 

3 Eur/osoba

11.3.
Medzinárodný deň žien 

Show Štefana Skrúcaného
17,00-19,00 vstup voľný 

24.3. Detské divadelné predstavenie 10,30 - 11,30 rodinné vstupné 
33 Eur/1 dieťa+2 rodičia

225.3.
Deň hier pre deti a rodičov 

„Vyzvi svojho starostu“ 
(monopoly)

15,00 - 18,00 vstup voľný 

25.3. Tvorivé dielne pre deti a rodičov 
„Maľovanie – čarovanie“ 15,00 - 18,00 vstup voľný 

Apríl
5.4. Vrakunská tanečná zábava 17,00  - 21,00

vstupné 
3 Eur/osoba

21.4. I. Teplákový bál 19,00 - 24,00 Vstupné
5 eur/osoba

24.4. Detské divadelné predstavenie 10,30  - 11,30
rodinné vstupné 
3 Eur/1 dieťa+2 

rodičia

25.4.
Deň hier pre deti a rodičov

„Vyzvi svojho starostu“
F I N Á L E

15,00 - 18,00 vstup voľný 

25.4. Tvorivé dielne pre deti a rodičov
„ Šikovné ručičky- práca s hlinou“ 15,00 - 18,00 vstup voľný 

27.4. Traja vo Vrakuni 
STAND UP COMEDY SHOW

19,00 – 21,00 Vstupné
9 eur / osoba 

Zmena programu vyhradená


