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Milí Vrakunčania,

Úvodom mi prosím dovoľte, aby som sa vám úctivo poďakoval za vašu 
priazeň. Dali ste mi dôveru a ja urobím všetko pre to, aby som ju neskla-
mal. Nie je hanbou priznať, že ma sila vašej priazne dojala. Výsledok 
viac ako 94 % voličov v môj prospech je úžasné číslo. Silný mandát, 
veľký záväzok – a množstvo práce pred sebou. To mi v skratke ako 
prvé prišlo na um, keď som uvidel čísla. Túto volebnú noc si vďaka vám 
budem pamätať celý život. Ešte raz ďakujem.

Čo bude s Vrakuňou, pán starosta? To je otázka, ktorú po voľbách do-
stávam veľmi často. Samého ma to prekvapuje, veď ma už nejaký ten 
piatok poznáte ☺. Nič mimoriadne sa diať nebude, budeme len tvrdo 
a zmysluplne makať, tak ako doteraz. Ako prvá mestská časť sme mali 
novozvolené zastupiteľstvo. Noví aj staronoví poslanci si prebrali svoje 
mandáty. Odo mňa dostali aj prvé pokyny a spoločne sme si určili priori-
ty na ďalšie 4 roky. Veľmi ma potešila mimoriadne konštruktívna atmo-
sféra a verím, že vytvoríme dobrú partiu. Nie je totiž dôvod naťahovať 
čas. Spoločným menovateľom našej práce je lepší život v našej štvrti.

Tiež považujem za veľmi dôležité, že sa na našom prvom zastupiteľstve 
zúčastnili aj pán primátor Matúš Vallo a predseda BSK Juraj Droba. S pánom županom už máme pozitívnu historickú 
skúsenosť, a preto si dovolím najprv pár viet k nemu.

Juraj Droba je vo svojej funkcii už vyše roka a ja musím pochváliť našu spoluprácu. Župan drží slovo aj dohodnuté termí-
ny. Vždy, keď to Vrakuňa potrebuje, zdvihne telefón a aj poskytne kvalifikovanú pomoc. Som veľmi rád a musím povedať, 
že Vrakuňa má v župe silného spojenca.

S pánom Vallom som sa stretol niekoľko ráz už pred voľbami. Bol výborne pripravený, vedel, čo nás hnevá, kde nás tlačí 
topánka, aj v akej pozícii sa Vrakuňa nachádza. Pre nás je dobrou správou, že sa pomery na magistráte zmenili. Už teraz 
viem, že pred sebou máme veľmi potrebnú spoluprácu na zásadnom projekte, ktorý uľaví našej komplikovanej doprav-
nej situácii. My sme si svoju domácu úlohu splnili a nový pán primátor má od nás všetky podklady pripravené. Len ich 
zaviažeme a urobíme červenú mašľu… ☺

Silný mandát je zároveň silným záväzkom. Pokúsim sa vyhovieť každej rozumnej žiadosti či iniciatíve, ktorá vo Vrakuni 
vznikne. Občas možno máte pocit, že vo vašom priamom okolí niečo nie je v stopercentnej kondícii, že by sa toho dalo 
urobiť viac alebo lepšie. Úplne s tým súhlasím, preto ma, prosím, smelo informujte. Pred štyrmi rokmi som otvoril úrad 
ľuďom a teraz ho nehodlám privrieť ani o milimeter. Denne som prítomný na sociálnych sieťach alebo ma môžete prísť 
navštíviť osobne a spoločne preberieme, ako urobiť našu štvrť ešte lepšou. Jediná vec, ktorá nás aktuálne limituje, sú 
peniaze. Vrakuňa sa prikrýva len takou perinou, na akú má. Sme korektní a informujeme vás aj o tom, koľko financií 
máme k dispozícii a ako s nimi hospodárime. Aj preto sa nám podarilo realizovať množstvo úžasných projektov.

Občas sa, samozrejme, stane, že niekto sa cíti ukrivdený, pretože priamo jemu sme nevyhoveli. Niekto si praje detské 
ihrisko pod balkónom, niekoho rušia detičky, čo sa hrajú. Niekto chce dokúpiť vianočnú výzdobu, niekde chce možno 
opraviť kus chodníka. Vždy ide niečo na úkor iného a my musíme spoločne nájsť tú správnu rovnováhu, ako to celé zvlád-
nuť. Za ostatné štyri roky sme sa naučili aj toto. Lebo akokoľvek by som chcel, samému by sa mi Vrakuňu nepodarilo 
zmeniť nikdy.

Dôležite je nebáť sa tvrdo makať.

„Usilovnosť je matka úspechu,“ povedal Benjamin Franklin.

Príhovor starostu

Váš Martin
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Aktuálne

Dňa 20. 11. 2018 sa v sobáš-
nej sieni vo Vrakuni konalo prvé 
slávnostne zastupiteľstvo po 
komunálnych voľbách. Novozvo-
lené vrakunské zastupiteľstvo 
zasadalo ako prvé v celej Brati-
slave. Zúčastnili sa ho predseda 
BSK Juraj Droba, novozvolený 
primátor Matúš Vallo a naši 
miestni poslanci. Všetci zúčast-
není poslanci a starosta zložili 
sľuby a vyjadrili svoje presved-
čenie v ďalšie pozitívne smero-
vanie lepšej Vrakune.
Ďalšie pracovné zastupiteľstvo sa bude konať 

18. 12. 2018 na ktorom budú poslanci schva-
ľovať rozpočet na rok 2019. 
 hdvorská

Prvé slávnostné miestne zastupiteľstvo

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej 
analýze vody v našich studniach vo 
Vrakuni. V prvom kole bolo vybraných 
20 studní, ktoré Ministerstvo životného 
prostredia SR otestuje. Podľa lokalít 
spoločne mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 20 
miest v celej Vrakuni. Všetky výsledky 
a aktuálne informácie nájdete na strán-
ke www.vrakuna.sk, sekcia informácie 
o skládke chemického odpadu vo Vra-
kuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/.
 MÚ Vrakuňa

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa

Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 02/452 596 07

Starostlivosť o verejnú zeleň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie

referátu správy a údržby pozemných

komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk

Verejné osvetlenie Siemens

– poruchová služba

Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.

Poruchy vody a kanalizácií -

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122

Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.

Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.

Poruchová služba plyn: 0850 111 727

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom:

tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku

Ing. Ján Králik – 0903 412 292

Nahláste „opustené 
auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť nahlásiť „opuste-
né“ vozidlo alebo vrak. To znamená, 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 pravdepodobne neplní povinnosti 
ustanovené § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch 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.  MÚ Vrakuňa

Zberný 
dvor 
počas 
Vianoc
Počas koncoročných sviat-
kov bude Zberný dvor na Ráz-
točnej ulici od 21. 12. 2018 
do 3. 1. 2018 zatvorený. Po 
tomto dátume bude prevádz-
kovaný naďalej podľa zimné-
ho režimu. Ďakujeme za po-
chopenie.  MÚ Vrakuňa

18 12 2018 na ktorom budú poslanci schva

Dňa 20 11 2018 sa v sobáš

Starosta vymenoval 
svoju zástupkyňu
Po novembrových komunálnych 
voľbách starosta Martin Kuruc 
vymenoval za svojho zástup-
cu miestnu poslankyňu, ktorá 
Vrakuňu zastupuje aj na župe 
Ing. Zuzanu Schwartzovú. Dňa 
30. 11. 2018 jej slávnostne 
starosta odovzdal menovací 
dekrét do tejto funkcie.
 hdvorská
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KO M U NÁLN E  VO ĽBY  201 8
Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2018 (skrátene komunálne voľby v roku 2018) boli voľby poslancov za-
stupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov. Konali sa v sobotu 10. novembra 2018. Vo Vrakuni bola volebná účasť 
36,20 %. Zo 17 544 zapísaných voličov prišlo voliť 6 352 obyvateľov.

Zvolený starosta MČ Bratislava-Vrakuňa
Martin Kuruc Nezávislý 5 779 94,19

Zvolení poslanci MČ Bratislava-Vrakuňa

Meno Priezvisko Politický subjekt Volebný obvod
 v obci

Počet
platných
hlasov

Tomáš Galo SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 1 502

Robert Greizinger Progresívne Slovensko, SPOLU 1 353

Eva Samolejová SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 1 333

Zuzana Schwartzová SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 2 1 332

Stanislav Bruna SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 2 955

Zuzana Magálová Progresívne Slovensko, SPOLU 2 939

Ladislav Kugler SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 2 802

Marcel Boris SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 2 771

Jana Némethová SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 2 710

Miroslav Macko Progresívne Slovensko, SPOLU 3 82
Soňa Svoreňová Nezávislý 4 1 175

Andrej Ravasz SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 4 568

Ondrej Hrivňák Progresívne Slovensko, SPOLU 4 552

Marek Zajíček SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 4 552

Lívia Benedeková SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, 
Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár 4 542

Viac informácií nájdete na www.vrakuna.sk.  hdvorská

Slovenskí chovatelia musia 
registrovať všetky ošípané
Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu 
chovaných jedincov si musia svoje chovy 
zaregistrovať v Centrálnej evidencii hos-
podárskych zvierat. Povinnosť registrácie 
chovov, vrátane chovov ošípaných, upra-
vuje zákon o veterinárnej starostlivos-
ti, ktorý ukladá povinnosť pred začatím 
chovu hospodárskych zvierat požiadať 
miestne príslušnú RVPS SR o registráciu 
chovu hospodárskych zvierat. Podrob-
nosti označovania ošípaných sú uvedené 
vo vyhláške Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR. Spomínaná 
zmena bola zo strany Európskej komisie
prijatá v súvislosti so šírením Afrického 
moru ošípaných v Európe. Viac nájdete na 
www.vrakuna.sk.  hdvorská

Prevencia 
kriminality
Dňa 28. 11. 2018 starosta Mar-
tin Kuruc vymenoval za predsedu 
poradnej komisie pre prevenciu 
kriminality novozvoleného miest-
neho poslanca Mgr. Miroslava 
Macka. Komisia je poradným or-
gánom starostu a spoločne budú 
konzultovať problémy s bezpeč-
nosťou a prevenciu kriminality vo 
Vrakuni. Ďalej do poradného or-
gánu budú vymenovaní členovia 
z radov obyvateľovou a združení.
V prípade otázok a podnetov 
kontaktujte p. Macka mailom:
miro.macko@gmail.com. 
 hdvorská
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Komisia finančná a podnikateľská
Kontakt: komisiafinancna@vrakuna.sk

Vypracúva stanovisko k návrhu rozpočtu 
mestskej časti, k jeho zmenám a dopln-
kom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania. 
Zaujíma stanovisko k návrhu záverečného 
účtu, k výške nájmu a cene predávaného 
majetku mestskej časti. Zaujíma stanovis-
ko k zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mestskej časti a s majetkom, 
ktorý mu bol zverený, a podieľa sa na kon-
trole hospodárenia s ním.

Mgr. Art Jana Némethová,
predsedníčka
Mgr. Robert Greizinger, podpredseda
JUDr. Ing. Marek Zajíček, člen
Ing. Tomáš Galo, člen
Mgr. Miroslav Macko, člen
Ing. Ivo Nemčič, člen komisie, neposlanec

Komisia pre kultúru, školstvo, šport 
a sociálne veci
Kontakt: komisiakultura@vrakuna.sk

Vyjadruje sa k činnosti miestnych kultúr-
nych organizácií, k zostavovaniu rozpočtu 
základných a materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej časti. Vyjad-
ruje sa k sociálnej problematike bezdo-
movcov, slobodných matiek, narkomanov 
a prostitúcie, najmä z hľadiska prevencie 
poskytovaním sociálnych služieb. Ana-
lyzuje sociálnu problematiku zdravotne 
postihnutej mládeže a občanov so za-
meraním na vytváranie podmienok zod-

povedajúcej starostlivosti a uplatňovania 
v živote. Sleduje sociálnu problematiku 
osamelých, starých a chorých občanov 
so zameraním na budovanie, udržiavame 
a skvalitňovanie siete sociálnych služieb. 
Podieľa sa na riešení sociálnej proble-
matiky opustených detí a sirôt, iniciuje 
vytváranie rodinných opatrovateľských 
spoločenstiev. Vyjadruje sa k mládežníc-
kym športovým aktivitám a k aktivitám 
mestskej časti zameraných na rozvoj 
športu a rekreačných zariadení pre deti 
a mládež.

PhDr. Eva Samolejová, MPH,
predsedníčka
Mgr. Zuzana Magálová, podpredsedníčka
Andrej Ravasz, člen
Mgr. Art. Jana Némethová, členka
Lívia Benedeková, členka
Andrea Kuglerová, členka komisie, nepo-
slankyňa
Róbert Martin Hudec, člen komisie, ne-
poslanec

Komisia výstavby, územného rozvoja, 
životného prostredia a dopravy
Kontakt: komisiavystavby@vrakuna.sk

Podieľa sa na vyjadrovaní k návrhu územ-
ného plánu hlavného mesta a mestskej 
časti a návrhom celomestských kon-
cepcií rozvoja jednotlivých oblastí života 
hlavného mesta a mestskej časti. Vy-
jadruje sa ku koncepcii, návrhu prípra-
vy, spôsobu realizácie stavieb na území 
mestskej časti. Vyjadruje sa k návrhom 

zásad ochrany a tvorby životného pros-
tredia v mestskej časti a podieľa sa na 
kontrole ich dodržiavania.

Mgr. Zuzana Magálová, predsedníčka
PhDr. Stanislav Bruna, podpredseda
JUDr. Marcel Boris, člen
Ing. Ladislav Kugler, člen
Ing. Soňa Svoreňová, členka
Martin Varga, člen komisie, neposlanec
Ing. Beata Kristínová, členka komisie, ne-
poslankyňa
Lenka Poláková, členka komisie, nepo-
slankyňa
Pavel Neština, člen komisie, neposlanec

Komisia mandátová, verejného poriadku, 
ochrany verejného záujmu a legislatívna
Kontakt: komisiamandatova@vrakuna.sk

Táto komisia overuje platnosť zloženia 
sľubu poslancov miestneho zastupi-
teľstva a starostu. Sleduje a vyhodno-
cuje účasť poslancov na zasadnutiach 
miestneho zastupiteľstva a orgánov, do 
ktorých boli zvolení, podľa potreby pred-
kladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy 
na prijatie potrebných opatrení. Sleduje 
dodržiavame Organizačného poriadku 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Prero-
kúva podnety podané na porušovateľov 
verejného poriadku.

JUDr. Ing. Marek Zajíček, predseda
Mgr. Miroslav Macko, podpredseda
Mgr. Ondrej Hrivňák, člen

hdvorská

Komisie v novom volebnom období 2018-2022

Jednosmerka na Priehradnej
Jozef napísal: Momentálne je uzatvorené 
železničné priecestie na ulici Na piesku, 
čo spôsobilo neprejazdnosť Priehradnej 
a Brezovej ulice v smere z mesta. Prvot-
ne to mňa aj mojich susedov nehnevalo, 
ale v konečnom dôsledku táto uzávera 
bola veľmi prospešná. Hradská bola pre-
jazdná skoro počas celého dňa a netvori-
li sa stojace kolóny. Chcem sa spýtať, je 
možné zjednosmerniť Priehradnú ulicu, 
a tak pomôcť katastrofálnje doprave na 
Hradskej?
Odpovedá vedúci pracovníčka Odboru 
regionálneho rozvoja a životného pros-
tredia Mgr. Margita Brynkusová:
Tento podnet evidujeme a momentál-
ne komunikujeme s krajským doprav-
ným inšpektorátom, ktorý je v otázke 

dopravy rozhodujúcim orgánom. Mest-
ská časť spraví všetky možné kroky na 
zlepšenie momentálnej situácie. O ďal-
ších krokoch vás budeme informovať.

Neporiadok pri Pentagone
Janka napísala: Do nedávna bolo v oko-
lí Pentagonu poriadok a čistota. Všimli 
sme si to všetci, ale od určitého dňa je 
to katastrofa. Neprispôsobiví občania ro-
bia neporiadok a my slušní ľudia sa na to 
musíme pozerať. Prečo okolie Pemtagó-
nu už nikto neupratuje?
Odpovedá starosta MČ Bratislava-Vra-
kuňa Martin Kuruc: Pracovníci mest-
skej časti upratujú okolie Pentagónu 
v pravidelných intervaloch. Vrakuňa nie 
je len Pentagón, ale musíme sa starať 
o všetky časti rovnako. Aj v budúcnos-

ti budú pracovníci upratovať celú Vra-
kuňa pravidelne podľa harmonogramu 
tak, ako nám technické a personálne 
možnosti dovolia.

Veľké bránky na Hnileckej
Igor napísal: Chodím pravidelne so sy-
nom na ihrisko na Hnileckej. Veľmi oce-
ňujem snahu mestskej časti vybudovať 
takýto multifunkčný priestor, kde môžu 
chodiť celé rodiny. Chcem sa len opýtať: 
bolo by možné znížiť bránky na futbalo-
vom ihrisku?
Odpovedá prednostka úradu MČ Bra-
tislava-Vrakuňa Ing. Lýdia Adamovičo-
vá: Ďakujeme za podnet. Máte pravdu, 
viacerí občania nás na problém upo-
zornili a momentálne sú už bránky vy-
menené.  hdvorská

Podnety od občanov – vyberáme z Facebooku
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Aktuálne

Lívia Benedeková
prevádzkarka
členka Komisie pre kultúru, 
školstvo, šport a sociálne veci
V prvom rade sa chcem poďakovať ľuďom za preja-
venú dôveru. Je to pre mňa nová životná skúsenosť 

a výzva zároveň. Som rada, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý už roky zve-
ľaďuje a zlepšuje Vrakuňu. Isto najväčším problémom nášho každodenného 
života je bezpečnosť a doprava. Nekonečné zápchy trápia snáď všetkých 
a stratený čas sa dá využiť určite efektívnejšie. Je to naša priorita, a preto 
sa budeme snažiť o zlepšenie v záujme každého z nás. Som za obnovu linky 
č. 78 počas víkendov, prehodnotiť frekvenciu a efektivitu spojov, nadväznosť 
spojov 78, 87 a propagáciu využívania MHD. Treba postupne opraviť všetky 
poškodené chodníky a cesty, zlepšiť zimnú údržbu chodníkov. V rámci bez-
pečnosti zlepšiť nočné osvetlenie a dohliadnuť na funkčnosť existujúcich 
kamerových systémov. Pre rodiny s deťmi som za revitalizáciu a efektívnejšie 
využívanie vrakunského štadióna, na ktorom by sa organizovali v letných me-
siacoch športové a kultúrne podujatia. Vybudovanie basketbalového a volej-
balového ihriska na Bodvianskej ulici, ktoré v minulosti slúžilo mnohým z nás. 
A keďže z vlastnej skúsenosti viem, ako je ťažko osamelým matkám a soci-
álne slabším rodinám, tak by som rada pomohla pravidelným organizovaním 
charitatívnych zbierok, kam by ľudia nosili svoje nepotrebné veci a týmto 
rodinám ich darovali. Keďže som dlhé roky pracovala ako opatrovateľka, nie 
sú mi ľahostajní ani seniori. Budem sa snažiť o nové kultúrne a spoločenské 
aktivity pre nich. V jedálni na Toplianskej bude k dispozícii zošit, kam môžete 
písať svoje návrhy a pripomienky, ktoré vám pomôžu zlepšiť kvalitu vášho ži-
vota. Na zastupiteľstve ich budem pravidelne predkladať a verím, že to bude 
prínosom pre Vrakuňu.

Otázka pre poslancov
Po komunálnych voľbách boli do miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vrakuňa zvolení noví poslanci, ktorí budú 
vo volebnom období 2018-2020 hájiť záujmy našej mestskej časti. Preto nás zaujímalo, čo by chceli vo Vrakuni 
zlepšiť a aké sú ich priority v tomto volebnom období.

Čo by ste ako miestny poslanec chceli za štyri roky dosiahnuť, resp. zlepšiť vo Vrakuni?

Ing. Ladislav Kugler
projektový manažér
člen Komisie výstavby, územ-
ného rozvoja, životného pros-
tredia a dopravy
Kvôli malému priestoru na vy-

jadrenie budem veľmi stručný. V súčasnosti jeden 
z najvážnejších problémov je neúnosná dopravná 
situácia. Chýbajú kvalitné a priepustné cesty, parko-
vacie miesta. Musíme zabezpečiť rýchlu a pohodlnú 
dopravu. Preto podporím vybudovanie integrovanej 
železničnej zastávky na Čiližskej a zabezpečíme 
výstavbu obratiska autobusov MHD v lokalite Ráz-
točnej, kde doteraz MHD nechodí. Ďalšou mojou 
snahou je budovanie a rekonštrukcia športovísk, 
ihrísk, parkov a zveľaďovanie zelene. Tiež chcem 
pokračovať v 2. etape revitalizácie pešej zóny 
a v sprístupnení brehu Malého Dunaja na oddych 
a šport, ktorého súčasťou budú aj nové cyklotrasy. 
Mojou ďalšou prioritou je obmedziť nezmyselné za-
husťovanie zástavby, z ktorého ťažia len developeri. 
Obšírnejšie možno nabudúce.

JUDr. Marcel Boris
advokát
člen Komisie výstavby, územ-
ného rozvoja, životného pros-
tredia a dopravy
Chcel by som dosiahnuť najmä zlep-

šenie celkovej dopravnej situácie Vrakune, budovanie 
cyklotrás, parkovacích miest a zavedenie rezidentského 
systému parkovania. Podporím aj myšlienku električko-
vého spojenia Vrakune s Ružinovom. Ďalej by som chcel 
dosiahnuť väčšiu bezpečnosť a čistotu našej mestskej 
časti, riadne dodržiavanie VZN, pričom sám mám v plá-
ne navrhnúť znenia VZN, ktoré by mali byť prijaté, a bu-
dem sa zasadzovať za prijatie opatrení na odstránenie 
zápachu z čističky odpadových vôd. Medzi moje priority 
patrí tiež podpora detí a mládeže, obnovenie detských 
ihrísk a športovísk, ako aj kultúrneho vyžitia obyvateľov 
Vrakune.

Ing. Zuzana 
Schwartzová
zástupkyňa starostu
Priznám sa, že som si po voľ-
bách v duchu dala záväzok, že 
upracem svoju domácu kance-

láriu, vytriedim staré, neaktuálne písomnosti, 
zápisky. Ešte som sa k tomu nedostala. :))
Ale teraz k otázke: Za posledné štyri roky Vra-
kuňa napredovala míľovými krokmi, vidí to 
každí z nás. A v tomto tempe by som chcela 
pokračovať aj naďalej. Máme veľa začatých 
projektov, nápadov ako ešte väčšmi oživiť 
našu Vrakuňu – cyklocesty, rekreačné vyu-
žitie toku Malého Dunaja, parkovanie v okolí 
zdravotného strediska, zrevitalizovanie trho-
viska pri pešej zóne, zateplenie budov v na-
šej správe, pokračovať v údržbe našich ciest 
a chodníkov, ešte väčšmi oživiť kultúrny život 
Vrakunčanov a veľa, veľa iných. A takisto je 
mnoho problémov, ktoré musíme spoloč-
ne riešiť, ako sú zápach z ČOV, pri skládke 
CHZJD, MHD a doprava ako taká. A, samo-
zrejme, citlivá téma – neustále zahusťovanie 
výstavby na našom území.

PhDr. Stanislav 
Bruna
odborník na eurofondy
podpredseda Komisie výstav-
by, územného rozvoja, život-
ného prostredia a dopravy

Chcel by som sa poďakovať za opätovné zvo-
lenie za poslanca a možnosť opäť pracovať 
pre našu mestskú časť. V roku 2019 chceme 
vybudovať novú cyklotrasu na letisko, sprístup-
niť brehy Malého Dunaja, školy vybaviť novými 
učebnými pomôckami a modernizovať denný 
stacionár. Toto všetko v sume 1 mil. eur z euro-
fondov. Medzi ďalšie ciele si kladiem cyklotrasu 
po Hradskej do Ružinova, parkovaciu politiku 
zvýhodňujúcu Vrakunčanov a nové 2 – 3 ohra-
dené priestory na venčenie psov s agility prvka-
mi. K tým dlhodobejším cieľom patrí rozbehnúť 
prípravu projektovej dokumentácie na električ-
ku do Vrakune a zriadenie vlastnej mestskej 
polície, ktorú si budeme riadiť sami.

Mgr. Robert Greizinger
zástupca riaditeľa a obchodu
podpredseda Finančnej komisie
• Jedna z mojich priorít je 
riešenie zápachu z čističky 
odpadových vôd.

• Skládka CHZJD: podpora komplexného 
riešenia (nielen dočasného).
• V rámci vylepšenia dopravnej infraštruktú-
ry podpora projektu električky do Vrakune.
• Podpora jednočlenných domácností 
a dôchodcov.
• Podpora a rozšírenie materskej školy.
• Zvýšenie intenzity dopravných liniek 
MHD počas víkendu do/z Vrakune.
• Oprava ciest a chodníkov, následná efek-
tívna údržba.
• Podpora vybudovania BUS pruhov, kde 
to bude technicky možné a uskutočniteľné.
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Ing. Soňa Svoreňová
manažérka cestovnej agentúry
členka Komisie výstavby, 
územného rozvoja, životné-
ho prostredia a dopravy
K mojim prioritám patria do-

pravné riešenia: rozšírenie kruhového objazdu, 
dotiahnutie potrebného pruhu pre autobus 
smerom do Vrakune a tlak na navýšenie kapa-
city vlakov. Veľa Vrakunčanom by tiež pomoh-
la sociálna výdajňa, kde by si mohli zadarmo 
vyzdvihnúť potraviny či kozmetiku, ktorá bola 
stiahnutá z predaja napríklad len pre poškode-
ný obal. K bezpečnosti patrí aj bezpečný peší 
pohyb, preto chcem, aby sa na hlavných prie-
chodoch pre chodcov doplnilo osvetlenie, ktoré 
sa rozsvieti, keď chodec prechádza, a tiež sa 
dokončenie tretej etapy osvetlenia v lesoparku. 
A, samozrejme, byť tu vždy pre Vrakunčanov 
a pomôcť, kde bude práve treba.

Ing. Tomáš Galo
Predseda Dozornej rady
Spokojné bývanie

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. Art. Jana
Némethová
riaditeľka umeleckej školy
predsedkyňa Komisie finanč-
nej a podnikateľskej
členka Komisie pre kultúru, 

školstvo, šport a sociálne veci

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Mgr. Ondrej Hrivňák
štátny zamestnanec
člen Komisie mandátovej, ve-
rejného poriadku, ochrany ve-
rejného záujmu a legislatívna

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Andrej Ravasz
živnostník
člen Komisie pre kultúru, 
školstvo, šport a sociálne veci
Ako Vrakunčanovi mi je zrejmé, 
aké problémy máme v našej 

mestskej časti. Po vybudovaní multifunkčného 
ihriska na Hnileckej chcem určite pokračovať 
v obnove a budovaní ďalších detských ihrísk pre 
deti a dorast. Tiež je nutné zlepšenie dopravnej 
a parkovacej situácie. Bol by som rád, aby sa 
k tradičným komunitným akciám pridali ďalšie, 
aby sme mali my Vrakunčania k sebe ešte bliž-
šie. Samozrejme, budem rád za každý dobrý ná-
pad, s ktorým za mnou ktokoľvek príde, a tiež 
rád podporím každý dobrý nápad ktoréhokoľ-
vek z mojich kolegov. Pevne verím, že vytvoríme 
tím, vďaka ktorému bude naša Vrakuňa ešte 
krajšia!

Mgr. Miroslav Macko
key account manager
podpredseda Komisie man-
dátovej, verejného poriadku, 
ochrany verejného záujmu 
a legislatívna

člen Komisie finančnej a podnikateľskej
Predovšetkým ďakujem všetkým obyvateľom 
Stavbárskej ulice za dôveru, ktorú mi dali vo 
voľbách. Za svoje priority som si určil okruhy, 
ktoré sa dotýkajú všetkých obyvateľov Vra-
kune. Bratislavu čakajú od jari veľké zmeny 
v okolí Prístavného mosta, ktoré sa negatív-
ne dotknú aj nás. Takže doprava a cyklistika 
+ bikesharing aj do Vrakune. Spojenie s Ru-
žinovom a parkovanie, určite bezpečnosť 
a skvalitnenie nášho životného priestoru, 
taktiež aktívna participácia na všetkých 
projektoch, ktoré spravia Vrakuňu lepším 
miestom pre život. Riešenie skládky a život-
ného prostredia, podpora rozvoja voľnočaso-
vých aktivít pre deti aj dôchodcov. Nech sa 
nám všetkým darí.

JUDr. Ing. Marek 
Zajíček
obchodný riaditeľ
predseda Komisie mandá-
tovej, verejného poriadku, 
ochrany verejného záujmu 

a legislatívna
člen Finančnej a podnikateľskej komisie
V nasledujúcich štyroch rokoch sa chcem 
predovšetkým venovať téme zvyšovania 
bezpečnosti, doprave, parkovacej politike 
a rekonštrukcii detských ihrísk a školských 
dvorov. Teším sa na spoluprácu v zastupi-
teľstve a s pánom starostom a miestnym 
úradom. Verím, že vo všetkých dôležitých 
témach nájdeme spoločnú reč a podarí sa 
nám posunúť Vrakuňu dopredu.

PhDr. Eva
Samolejová, PHD
riaditeľka domova dôchodcov
predsedníčka Komisie pre 
kultúru, školstvo, šport a so-
ciálne veci

Vrakunčanov trápi a obťažuje stupňujúci sa 
zápach z čističky odpadových vôd. Budem sa 
angažovať pri riešení tohto problému. Druhou 
mojou veľkou prioritou bude presadzovať kom-
plexné riešenie skládky CHZJD o to väčšmi, že 
bývam v najväčšmi zasiahnutej oblasti. V rámci 
dopravnej infraštruktúry budem podporovať za-
vedenie kyvadlovej dopravy, ako aj bezpečného 
priechodu pre chodcov a cyklistov z Vrakune do 
Ružinova cez lokalitu Na Piesku. V neposled-
nom rade sa chcem venovať sociálnym témam 
a problémom našej Vrakune.

Mgr. Zuzana Magálová
občianska aktivistka
predsedníčka Komisie výstavby, 
územného rozvoja, životného 
prostredia a dopravy
podpredsedníčka Komisie pre 

kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
V súčasnosti sa podporuje najmä chlap-
čenský šport, preto chcem podporiť v na-
šej mestskej časti športové krúžky pre 
dievčatá, ako sú volejbal, dievčenský fut-
bal a cheerleading. Krízové centrum Dúha 
zápasí s nedostatkom základných potravín 
pre svoje klientky, túto situáciu chcem vy-
riešiť. Budúci rok sa má začať so zakap-
sulovaním skládky CHZJD, ale týmto ne-
môžeme problém považovať sa vyriešený. 
Budem sa téme naďalej venovať, a vytvá-
rať tlak na kompletnú sanáciu. Teším sa na 
to, že ako sobášiaca poslankyňa sa s nie-
ktorými Vrakunčanmi stretnem pri jednej 
z najkrajších chvíľ ich života.
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Vrakuňa sa pýši
novou rozhľadňou
v lesoparku
Vo Vrakunskom lesoparku vyrástla 
nová vyhliadková rozhľadňa. Vyso-
ká je takmer 17 metrov a všetkým 
návštevníkom ponúka výhľad na 
Malý Dunaj, celý lesopark a aj na 
samotnú mestskú časť.

„Po detských ihriskách, grile, 
posedení sa nám podarilo získať 
financie aj na vyhliadkovú vežu, 

ktorá vyrastie práve v našom 
krásnom lesoparku. Postupne 

pribudnú ďalšie lavičky, drevené 
futbalové bránky a stále vymýš-
ľame nové aktivity, ktoré náš le-
sopark oživia,“ povedal starosta 

Martin Kuruc.

Nosná konštrukcia veže je tvorená 
drevenými hranolmi, ktoré sú zakot-
vené do základov. Drevo je ošetrené 
náterom proti škodcom, plesniam 
a drevokazným hubám. Podlaha 
prístrešku je navrhnutá zo zámko-
vej dlažby. Zastrešenie pozostáva 
z dreveného šindľa. hdvorská
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Inzercia

Prihláste váš projekt a my na jeho realizáciu prispejeme sumou
až do 4 000 eur. Podporíme sociálne, komunitné a kultúrne projekty

v lokalitách:
Vrakuna Podunajské Biskupice

Viac na www.slovnaftludom.sk

Rovinka

Malé projekty
zvládnete 

aj sami
S tými väčšími
vám pomôže

DOBRÝ
SUSED
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Kultúra vo Vrakuni

Už tradične sa v našej Vrakuni varila kapustnica a to vo veľkom 
štýle! Dňa 3. 11. 2018 sa konal už štvrtý ročník súťaže varenia 
kapustnice vo Vrakuni. Zúčastnilo sa až 15 družstiev, čo preko-
nalo všetky predchádzajúce ročníky. Počasie vyšlo na jednotku, 
keďže november bol celkovo v tomto roku veľmi teplý. O hudob-
ný program sa postarala ľudová hudba Andreja Záhorca a celý 
program moderoval Michal Domonkos v tradičnom ľudovom 
odeve. Návštevníci mali možnosť vidieť tradičnú zabíjačku a na-
kúpiť si rôzne mäsové špeciality.
Atmosféru doplnili farmárske trhy. Slovenský lokálny výrobcovia 
ponúkal rôzne tradičné výrobky ako napríklad medové výrobky, 
syry, slané a sladké výrobky, šperky, víno a mnoho iného. Staros-
ta Martin Kuruc pozval všetkých návštevníkov do svojho hostin-
ca, kde nalieval slivovicu a krájal klobásku. A všetkým náramne 
chutilo! Nakoniec odborná porota vybrala tie najlepšie kapustni-
ce. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa o rok!
Výhercovia:
1. Team Vallo
2. Tím Ideme Ďalej Vrakuňa!
3. Matúška tím hdvorská

Už t dič š j V k i il k t i t ľk

Súťaž vo varení kapustniceSúťaž vo varení kapustnice
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Kultúra vo Vrakuni

Posledné októbrové dni sa vo Vrakuni 
niesli v duchu Týždňa kultúry. Pre na-
šich obyvateľov bol pripravený bo-
hatý program. Ľudia si mohli vybrať 
z pestrej ponuky rôznych žánrov, či už 
to bola Ivánska dychovka alebo Giz-
ka Oňová s Miroslavom Švábom. Vo 
Veselej operete zaspievali speváčky 
Daria Pavlová s Evou Battyányiovou.
Herečky Oľga Belešová s kolegyňou 
Zuzanou Martinkovou rozosmiali 
našu spoločenskú sálu so svojím 
divadelným predstavením Baby na 
palube. Na záver Týždňa kultúry sme 
pripravili program aj pre najmenších. 
S Michalom Domonkosom – krás-
nym princom prišla do Vrakune aj 
múdra princezná Sofia. Spolu s deť-
mi hľadali poklad a výborne sa pri 
tom zabavili.
Týždeň kultúry vo Vrakuni ponúkal 
skutočne pestrú škálu podujatí a my 
dúfame, že v ďalších ročníkoch sa 
k nám príde zabaviť oveľa viac Vra-
kunčanov.  hdvorská

Týždeň kultúry 
vo Vrakuni

Sakrálny koncert
v našom kostolíku
Dňa 2. 11. 2018 sa v našom Kostole Mena 
Panny Márie konal prekrásny sakrálny kon-
cert s hosťujúcim sólistom SND Romanom 
Krškom a členmi operného zboru SND. 
Krátko po večernej omši vystúpili členovia 
operného zboru SND na čele s Romanom 
Krškom. Odzneli nádherné piesne s úst 
špičkových spevákov. Veľkolepý koncert 
ukončila Vrakunčanka Martina Šindlerová 
svojím krásnym spevom. hdvorská

Traja vo vraku poslednýkrát v tomto roku
Ďalej sa vo Vrakuni konalo pravidelné podujatie Traja vo vraku, ktorí 
teraz naši,vtipkári“ hostili Romana Pomajba. Standup comedy show sa 
konala posledný krát v tomto roku, ale už teraz mestská časť pripravuje 
program na rok 2019, kde tento formát nebude chýbať.  hdvorská

Týždeň kultúry 
vo Vrakuni
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VIEDENSKÝ
TVAROHOVÝ NÁKYP

Doba prípravy
je 1 hod.

Potrebujeme:
• 140 g krupice
• 140 g cukru
• 1 vrecúško 
prášku do pečiva
• 250 g tvarohu
• 4 vajíčka
• štipku citróno-
vej kôry
• štipku soli
• 1 PL citrónovej 
šťavy
• tuk na vymazanie
• strúhanku na vysypanie tortovej formy
• práškový cukor na posypanie múč-
nika
• 5-6 očistených a jaderníkov zbave-
ných jabĺk
• 50 g ríbezľového lekváru

Postup:
Z bielkov ušľaháme tuhý sneh so štip-
kou soli. Žĺtky vymiešame s cukrom 
do penista, pridáme tvaroh, citrónovú 
šťavu a kôru. Nakoniec opatrne pri-
miešame sneh s krupicou a práškom 
do pečiva.
Cesto vlejeme do formy. Rovnomerne 
naň rozložíme prepolené jablká a do 
každej jamky dáme lyžičku ríbezľové-
ho lekváru.
V predhriatej rúre pečieme do ružova.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Čas vianočných sviatkov je na Slovensku tradične vnímaný ako obdobie pokoja, lásky a radosti. Všetky tradície, ktoré sa počas 
dejín vyvinuli, majú za cieľ vytvoriť nám prostredie, ktoré aj navonok vytvára atmosféru spomenutých hodnôt, ktoré sú všetkým 
ľuďom blízke. Aj v našom farskom Kostole Mena Panny Márie môžete na Štedrý deň popoludní nájsť betlehemské svetlo, kto-
rého cieľom je napomôcť vytvoriť atmosféru, v ktorej sa budete cítiť príjemne. Všetkým vám želám pokojné a radostné prežitie 
vianočných sviatkov. Marek Krošlák, farár

Bohoslužby počas Vianoc vo farskom Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni:
Spovedanie pred Vianocami:
piatok 21. 12. a sobotu 22. 12. od 15:00 do 18:30.
Sväté omše
počas vianočných sviatkov:
24. 12. :
o 16:00; 20:00 (maďarsky); 22:00.
25. 12. : o 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00.

26. 12. : o 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00.
31. 12. : Poďakovanie na konci kalendárneho roka o 16:00.
1. 1. : o 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00.
6. 1. : sväté omše s požehnaním vody, soli a kriedy o 7:30; 
8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00.

Rímskokatolícka farnosť Vrakuňa

Vážení spoluobčania,
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V mesiaci november sa mnohým vra-
kunským hokejbalistom dostalo tej poc-
ty a zahrali si na majstrovstvách sveta 
v hokejbale vo formáte 3 vs. 3. Dokonca 
štyria boli kapitánmi svojich mužstiev! 
Chlapci bojovali ako mohli, Branislav Var-
ga ako kapitán mužstva Slovenska si od-
niesol z majstrovstiev bronzovú medailu 
v kategórii masters (nad 35 rokov).
Naše ihrisko na Hnileckej tiež prešlo zme-
nami. Pretože sme prešli na zimný čas, 
bolo nutné ihrisko osvetliť. Chceme sa 
touto cestou poďakovať Lukášovi Vorčá-
kovi za darovanie svietidiel a tiež Petrovi 

Matuškovi, ktorý daroval elektrocentrálu. 
„Vďaka ľuďom, ako sú oni, môžeme po-
kračovať s tréningami detí aj v zimnom 
období. Cez zimnú prestávku by sme 
chceli dorobiť postupne striedačky, 
tribúnu a tiež svetelnú tabuľu. Pevne 
verím, že sa nám toto podarí aj v spolu-
práci so starostom Vrakune Martinom 
Kurucom“ – povedal na margo plánov 
kapitán a zároveň tréner našej mládeže 
Andrej Ravasz. Detské tréningy teda po-
kračujú každý štvrtok od 17:00 h.
V lige sa našim mužstvám nedarilo tak 
ako v predošlých mesiacoch. Kvôli množ-

stvu zranení a nabitého programu prišli 
aj krízy a prehry. Oba tímy však figuru-
jú na priečkach zaručujúce boj v play-
off, preto určite nelámeme palicu. Dňa 
16. 12. 2018 sa hrá posledné kolo a na-
sledujúce prestávka veru príde vhod na 
oddych, doliečenie zranení a načerpanie 
novej energie do ďalších bojov.

Kompletný výsledkový servis aj tabuľku 
nájdete na stránke www.hbkvrakuna.es-
tranky.sk

HBK Vrakuňa

Bauer cup U8:
ŠK Vrakuňa – Tomášov 3:1 (Gregor, Šte-
pánek, Badžgoň)
ŠK Vrakuňa – Miloslavov 1:1 (Mitický)
ŠK Vrakuňa – Kalinkovo 2:2 (Dubovský, 
Badžgoň)

U9:
7. kolo 13. 10. 2018
ŠK Vrakuňa – FA Lafranconi FTVŠ UK 2:2 
(2xMinarčin)
8. kolo 20. 10. 2018
ŠK Vrakuňa – FKP Dúbravka 0:3
9. kolo 28. 10. 2018
NMŠK – ŠK Vrakuňa 7:0
10. kolo 3. 11. 2018
ŠK Vrakuňa – Inter B 3:1 (Babulic, Minar-
čin, Peťko)

U11
3. 11. 2018
Šk Vrakuňa - FK Inter Bratislava 5:3 (5 
Horínek)

28. 10. 2018
Nmšk 1922 BA - Šk Vrakuňa 1:4 (Cserep-
kai 2, Horínek 2)
20. 10. 2018
Šk Vrakuňa - FKP Dúbravka Bratislava 
6:1 (Cserepkai, Horínek, Šestak, Kalmár, 
Gyurosi 2)
13. 10. 2018
Futbalova akadémia Lafranconi - Šk Vra-
kuňa 2:2 (Gyurosi 2)

U13
1. 11. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava B - 
FK Lamač Bratislava 1:1 (Sinani)
31. 10. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava 
B - FK Inter Bratislava 14:0 (4 Rischer, 
Sukič, Haverlík, Kalmár, 2 Horňák, 3 Sze-
lepcsényi, 2 Czaja)
17. 10. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava B - 
MŠK Senec B 1:6 (Rischer)
3. 10. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava B - FK 
ŠK DANUBIA HRUB & Ya cute; &S caron; 
ÚR 8:0 (2 Kovarovič, Dubský, Holečka, 
Haverlík, 3 Ašványi)

4. 11. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - ŠK 
Bernolákovo 3:1 (Rischer, Dubský, Czaja)
27. 10. 2018 FKP Dúbravka Bratislava 
- ŠK Vrakuňa Bratislava 0:10 (Rischer, 2 
Ašványi, 3 Szelepcsényi, 2 Horváth)
21. 10. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - 
PFA ŠTK Šamorí n 4:0 (Dubský, Horváth, 
Ašványi, Kalmár)
7. 10. 2018 ŠK Vrakuňa Bratislava - ŠK 
Žolík Malacky 2:1 (Horváth)

U15:
07. 10. 2018 ŠKV - Žolík Malacky 0:2
21. 10. 2018 ŠKV - Šamorín 1:7 (Farkaš)
27. 10. 2018 FKP Dúbravka - ŠKV 1:2 
(Farkaš 2)
04. 11. 2018 ŠKV - Bernolákovo 2:2 
(Farkaš, Smažák)

 ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa – hokejbal
na všetkých frontoch

Výsledky mužstiev ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA:

Nasledujúce zápasy:

14. kolo - 1. 12. 2018 o 9:00 ihrisko Hnilecká - HBK Ramiland Vrakuňa – HBK Board Vrakuňa
15. kolo - 8. 12. 2018 o 9:00 ihrisko Hnilecká - HBK Board Vrakuňa – Black Diamonds
o 11:00 ihrisko Engerau - Empíria – HBK Ramiland Vrakuňa

16. kolo - 15. 12. 2018 o 9:00 ihrisko Hnilecká - HBK Ramiland Vrakuňa – HBK 500 Nivy

o 9:00 ihrisko Studenohorská – SAV Lamač - HBK Board Vrakuňa
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Žiaci zo Žitavskej ško-
ly – milovníci kníh.
Aj keď je u súčasných tínedžerov obľúbený 
predovšetkým internet a digitálna technika, 
čítajú čoraz radšej aj klasické knihy. A preto 
si ani tento rok žiaci našej školy nenechali 
ujsť knižný sviatok – medzinárodný veľtrh 
kníh Bibliotéka. Trieda 8. B vyrazila hneď 
ráno, aby stihla vidieť čo najviac. Vďaka 
žánrovej rozmanitosti si prišiel na svoje 
každý. Upútala nielen beletria, ale aj rôzne 
učebnice či zaujímavé a netradičné učebné 
pomôcky. Návšteva tohto kultúrneho podu-
jatia bola príležitosťou učiť sa o histórii Slo-
venska netradičnou formou – z rozprávania 
o aj autentických zážitkoch ľudí, ktorí túto 
históriu pomáhali tvoriť. Žiaci sa stretli na 
pódiu Slovenského zväzu knižných vydava-
teľov s mladším z dvojice autorov – Dušan 
Čaplovič, Miloslav Čaplovič a s krstným ot-
com knihy Osmičky v našich dejinách Ľubo-
mírom Feldekom. Diskusia o významných 
dejinných udalostiach v našej bohatej minu-
losti v rokoch spájajúcich sa s číslom osem 
bola veľmi pútavá. Žiaci sa tak dozvedeli 
nenásilnou a pre mladých ľudí ľahko ucho-
piteľnou formou o udalostiach spojených 
s počiatkami najstarších národných dejín, 
s túžbami a snahami po národnej slobode 
a demokracii v minulom storočí, so vznikom 
česko-slovenskej štátnosti, a napokon aj 
s cestou k zvrchovanému štátu, ktorá pre-
konala dve totalitné ideológie 20. storočia. 
O tom, že rozprávanie zaujalo, dokazovali aj 
mnohé otázky žiakov. Jedna z tých zaujíma-
vých od našej Zdenky Mayerovej zaujala au-
tora natoľko, že jej venoval výtlačok knihy. 
Zdenka, želáme príjemné čítanie!

Tibor Rusinko
ZŠ, Žitavská 1, Bratislava

Dňa 26. 10. 2018 sme si v našej triede 
3.B na ZŠ Rajčianska pripomenuli výro-
čie založenia ČSR. Vypočuli sme si hymny 
oboch štátov a spomenuli sme si na sláv-
nych Slovákov a Čechov. Vypracovali sme 
si časovú os od našej minulosti až po sú-
časnosť. Na záver žiaci dostali úlohu: Na-
píš ako vidíš seba o 50 rokov :)
Máme v triede veľa nádejných športovcov, 
prezidentov, hudobníkov, záchrancov zvie-
rat a dokonca aj vynálezcov….PARÁDA!

Martina Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3

Imatrikulácia najmenších
„Zlatá brána…“ spievali si naši najmenší - nulťáci a prváci, keď 
spoločne vchádzali do veľkej telocvične vo štvrtok 25. októbra 
2018.
A bol tu deň s veľkým I. Áno, dobre čítate. „Veľké I ako Imatriku-
lácia,“ boli prvé slová úvodu z príhovoru našej ôsmačky Lucky.
Na úvod sme si pozreli tanec tretiačok a ôsmačiek. Lucka trošku 
preskúšala vedomosti a nedočkaví žiaci nám predviedli svoje pri-
pravené čísla. Nechýbali básničky a pesničky. Odmenou im bol 
obrovský aplauz. Samozrejme, pri vstupe do „študentského ži-
vota“ museli zopakovať prísahu – „sľub“, ktorý budú dodržiavať. 
Nasledovalo pasovanie za riadnych žiakov našej školy, prevzali 
si pamätný list a pokrývku hlavy. Na záver si veselo zatancovali 
a pochutili na sladkej odmene.
Teraz, keď je po imatrikulácií, môžu naši nulťáci a prváci chodiť 
„bezpečne“ po chodbách školy a tešiť sa z učenia.

Mgr. Tibor Rusinko
ZŠ, Žitavská 1, Bratislava

Jednou zo základných zručností, ktoré 
by si mali osvojiť už deti, je vedieť nará-
bať s osobnými financiami a dodržiavať 
správnu rovnováhu medzi ich spotrebou 
a sporením. Primárnu úlohu tu zohráva 
výchova v rodinách a vzdelávanie v ško-
lách v oblasti finančnej gramotnosti. 
S cieľom posilňovať finančnú gramot-
nosť malých aj veľkých vznikla už v roku 
1924 myšlienka Svetového dňa spore-
nia, ktorá sa pripomínala aj tento rok 
31. októbra.
Pri tejto príležitosti nás na ZŠ Rajčian-
ska dňa 25. 10. navštívila pani Lenka 
Halmiová, ktorá ako dobrovoľníčka pri-
šla predstaviť projekt finančného vzde-
lávania na základných školách formou 
zážitkového vyučovania. Vysvetlila nám, 
prečo existujú peniaze a ako je s nimi 
potrebné hospodáriť. Žiaci sa naučili 
veľa nových vecí. Vedia ako sa platilo 
v minulosti, prípadne koľko štátov platí 
v súčasnosti rovnakou menou ako my, 
prečo je každá minca iná… Poradila žia-

kom, ktorí už dostávajú prvé vreckové, 
že nie je dobré všetko minúť hneď a na-
raz. Mali by si stanoviť cieľ, na čo si chcú 
šetriť a urobiť jednoduchý plán šetrenia. 
Pri odkladaní musia byť trpezliví a dô-
slední.
Finančné vzdelávanie netradičnou zážit-
kovou formou v spolupráci so špecialist-
kou z prostredia banky bolo pre žiakov 
tretieho a prvého ročníka veľmi prínos-
né. Žiaci si po hodine vytvorili svoje plá-
ny šetrenia. Držme im palce!
Martina Smoláriková, ZŠ Rajčianska 3

Vznik ČSR v našej škole

Svetový deň sporenia na ZŠ Rajčianska
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Aj tento rok sa žiaci ZŠ Rajčianska zapojili 
do matematickej súťaže MATBOJ, ktorá sa 
konala 19. októbra 2018 a 9. novembra 
2018 v UPC v Mlynskej doline. Prihlásené 
štvorčlenné tímy piateho až deviateho roč-
níka si zmerali sily s ostatnými bratislav-
skými aj mimobratislavskými školami.
Matboj je matematicko-strategická sú-
ťaž, v ktorej záleží na rýchlosti, správnos-
ti riešenia, ale aj na stratégii a úspešnos-
ti zahratia hry. Všetci s nadšením riešili 
náročné matematické úlohy a za správne 
vyriešené príklady mohli získať body aj za 
vhodnú stratégiu hry.
Piataci mali v tejto súťaži premiéru, pra-
videlne sa od začiatku septembra na 
súťaž pripravovali. Získali veľmi pekné 
5. miesto. Aj šiestakom sa vodilo veľmi 
pekne a skončili na peknom 6. mieste. 
Siedmaci a ôsmaci sa umiestnili v polovi-
ci súťažiacich.
Keďže máme šikovných deviatakov, ktorí 
radi počítajú, poslali sme až dva štvor-
členné tímy, aby si zmerali sily s ostatými 
rovesníkmi z Bratislavy a okolia. Najväč-
šiu radosť mali tím s názvom LORDS OF 
MATH, ktorý tvorili Jakub Kováč, Roland 
Vízner, Lukáš Drozdík a Lukáš Jarábek 
(žiaci 9. C – matematickej triedy). Získali 
1. miesto a tešili sa z hodnotných cien. 
Pocit z víťazstva bol naozaj sladký, pre-
tože vyhrať v takejto silnej konkurencii 
vôbec nebolo jednoduché, ale vďaka ich 
odhodlaniu, šikovnosti, logike, stratégii 
a aj ich svedomitej príprave im to vyšlo. B 
L A H O Ž E L Á M E! Práve tento slávny tím 

vyhrával Matboj pravidelne a aj tohtoroč-
nou výhrou sa s MATBOJOM pre základné 
školy lúčia.
Tím v tomto zložení sa zúčastnil aj mate-
maticko-fyzikálnej medzinárodnej súťaže 
Náboj 23. 11. 2018, kde v konkurencii 
s gymnáziami obsadili v rámci Bratisla-
vy pekné 15. miesto z 50 prihlásených 
tímov. (Zo Základných škôl to bolo 3. 
miesto) Link na prezretie výsledkov v sú-
ťaži Náboj: https://junior.naboj.org
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďa-
kujeme za dôstojné reprezentovanie na-
šej školy, za nasadenie a zanietenie pre 
matematiku, za výbornú stratégiu, ale aj 
za slušné správanie počas hry a aj počas 

únavného cestovania. Ďakujeme aj pani 
učiteľkám matematiky za prípravu žiakov 
na matematické súťaže. Je to pre nich 
motivácia zúčastniť sa súťaží, a aj preto 
ich matematika v našej škole BAVÍ. V ne-
poslednom rade ďakujeme aj rodičom 
za podporu svojich detí a pedagógov. Za-
pájanie do takýchto súťaží sa nám darí 
vďaka podpore vedeniu školy a finančnej 
podpore OZ Rajčianska. A už teraz sa te-
šíme na nasledujúci ročník.
Bližšie informácie a aj výsledky o súťaži 
Matboj nájdete na https://www.p-mat.
sk/vysledky-matboja-2018-2/.

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Noc v škole
Dňa 25. 10. 2018 sa v Základnej škole na Rajčianskej aj večer 
otvorila brána školy pre strašidelné masky. Po škole sa pohybo-
vali vlkolaci, upíri, vampíry, lesné víly, zelené žienky, monsterky, 
kostlivci, bezhlaví rytieri, pavúky a iné strašidlá. Keď sa uby-
tovali, vybrali sa všetci strašiť po sídlisku nič netušiacich ľudí. 
Aby lepšie videli na cestu, svietili si lampiónmi. Keď vystrašili 
všetkých v okolí, vrátili sa do školy, kde pokračovali v strašení.
Prváci a druháci sa usadili v školskej jedálni a tam sa pustili do 
tanca a súťaží, ktoré im pripravili pani vychovávateľky, mimo-
chodom oblečené tiež za strašidlá.
Tretiaci a štvrtáci sa najskôr stretli v telocvični, kde dostali po-
kyny na plnenie rôznych úloh mimo budovy školy. Boli rozde-
lení do skupín a snažili sa v tme plniť úlohy a nestratiť sa. Po 
skončení diskotéky a súťaží sa prváci pobrali o 22.00 h domov, 
ostatní sa uložili pri pozeraní strašidelných rozprávok v triedach 
na lôžka.
Ráno si rozprávali zážitky a boli spokojní, že po roku sa zas vy-
spali v škole.  Ľubica Klčová, vedúca ŠKD pri ZŠ Rajčianska 3

h á l M b j id l j h č ú éh i Ď k j j i

Obhájili sme prvenstvo - 1. miesto v matematickej súťaži MATBOJ
v kategórii deviatakov získal tím zo ZŠ Rajčianska

Vianočné Vianočné
Farmárske trhyFarmárske trhy

vo Vrakuni 
11.12.2018 aa 18.12.2018

Od 8:00 do 18:00 hod
Pred Zdravotným strediskom 

na 
ý

a a Bebravskejejej ulici

Tešíme sa na Vás!
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Starosta Martin Kuruc a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Vrakuňa Vás pozývajú na

Adventný sakrálny koncert 
Chrámového zboru Madony Žitného 

ostrova
v kostole Mena Panny Márie 

16.12.2018 o 19:00 hodine
Poľnohospodárska 3, Kostol Mena Panny Márie 

Bratislava – Vrakuňa 


