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Milí Vrakunčania,
Štyri roky sa vám tu každý mesiac prihováram. Štyri roky sú veľa a zároveň málo. Čas je relatív-
ny. Keď čakám u zubára v čakárni, tak sa kruto vlečie. Aj tá pol hodina čakania trvá neznesiteľ-
ne dlho. Keď som randil s mojou Zuzkou, tak pol hodina bola veľmi krátka a čas príšerne rýchlo 
letel. Rovnakých 30 minút bolo zrazu preč. Všetko je relatívne, čas obzvlášť.

Pred štyrmi rokmi ste ma poctili svojou dôverou. Dôvera je niečo, čo sa nedá kúpiť či zohnať 
vo výpredaji. Buď ju máte a musíte s ňou hospodáriť najlepšie, ako viete, alebo ju nemáte 
a tejto pocty sa vám jednoducho nedostalo. Je čas bilancovať a ja musím povedať, že štyri 
roky sú málo. Málo na tie smelé plány, ktoré mám v hlave. Mám pred sebou ešte veľa 
práce a vašu dôveru budem opäť potrebovať.

Všetci dobre vieme, v akom stave som našu štvrť prevzal. Naša ekonomická kon-
dícia bola na zaplakanie, ihriská, parky, školy, škôlky či cesty neboli také, aké si 
zaslúžime.

Poviem vám krátky príbeh. Keď som prevzal úrad, tak som dostal kanceláriu 
bez počítača. Nemal som na úrade ešte svoj tím, sedel som v kancelárii sám 
a rozmýšľal, či som svoje sily predsa len neprecenil. Rozmýšľal som nad tým, 
čo poviem doma Zuzke (to je tá dáma s ktorou som kedysi randil a teraz je 
moja manželka), ako jej vysvetlím, že som nechal bezstresové a výborne plate-
né miesto v súkromnej sfére a odišiel si splniť sen o lepšej Vrakuni. Pred štyrmi 
rokmi mala moja mladšia dcéra dva roky. To tiež nepridá na domácej pohode, 
lebo predsa len, muž sa musí o rodinu postarať. A ja som sedel na tej starej sto-
ličke nad prázdnym stolom a rozmýšľal, čo skôr. Vtedy prišiel ku mne do kancelárie 
môj priateľ, ktorý mi pomáhal s kampaňou. Veľmi sa smial: „Martin, poď, niečo ti musím ukázať.“ Smial sa úprimne a ja som vtedy tiež nutne 
potreboval niečo, čo ma rozosmeje. Zobral ma na pánsku toaletu a kričal: „Poď, toto ťa dostane…!“ Otvorili sme dvere a hneď za nimi trónil 
obrovský popolník. Taký ten klasicky starý popolník na nôžke, čo má asi 15 kíl. Bol úplne plný špakov. Na popolníku bol nápis Prísny zákaz 
fajčiť. Celé to bolo absurdné, tak sme sa nad tým začali obaja smiať. A vtedy, na tom zvláštnom mieste, som pochopil, že to celé zvládnem. Ak 
sa budeme chovať zodpovedne a budeme štyri roky,makať“, nebudem sa musieť pred vami hanbiť. A tak sa začali moje štyri roky v službách 
Vrakune ☺.

Štyri roky poctivej práce, ktorej výsledky teraz môžete vidieť sami. Nikdy nebolo mojím štýlom verklíkovať, čo všetko som urobil. Ľudia nie sú 
hlúpi. Vidia, či sa pracovalo, či sa robilo koncepčne a či prišli aj výsledky. Samozrejme, nedalo sa vyhovieť každému, ale robil som, čo sa dalo. 
Dovolím si vysloviť presvedčenie, že našu prácu je vidieť a mala zmysel. Že sme prestali byť chudobnou nevestou a v niektorých prípadoch 
sme začali dokonca udávať trend. A na to som hrdý.

Sú tu však aj veci, na ktorých sme pracovali, no na prvý pohľad ich nie je vidieť. Pre mňa bolo kľúčové zmeniť celkovú klímu na úrade. Zostavil 
som nový tím. Priniesol som nových ľudí a dal im šancu. Rád som im prepáčil, ak aj urobili chybu. A verte, že ju spraví každý, no je to znak, 
že pracuje. Ak nič nerobíte, nič nepokazíte ☺.To platí odjakživa. Tiež sme otvorili samosprávu ľuďom. Zmenili sme úradné hodiny, aby boli 
v prospech občanov. Veľa z vás vie, aký je problém dovolať sa spravodlivosti. U nás sa čakalo na termín v priemere dva dni. Ak ste sa v pon-
delok ozvali, v stredu sme sedeli nad problémom. To považujem za zásadný posun vpred. A, samozrejme, začali sme komunikovať s médiami. 
V istom čase sme mali dokonca viac mediálnych výstupov ako primátor! Môj hovorca so mnou nemal nijaké zľutovanie, telefón na mňa dostal 
každý novinár – a tak je to správne. No a v neposlednom rade som mal aj šťastie. Šťastie, že naše zastupiteľstvo bolo ochotné počúvať moje 
plány. Že poslanci mali odvahu prijať aj nepopulárne opatrenia. Naša debata bola vždy konštruktívna. Áno, aj sme sa vedeli pohádať, ale nikdy 
som nemal pocit, že by to nebolo pre dobro veci. Zišla sa výnimočne dobrá partia a je to vidieť.

Vrakuňa prosperuje aj vďaka úžasnej práci s poslancami. Dámy a pani, ďakujem vám za to!

A na koniec ešte jeden dôležitý fakt. Uplynulé štyri roky som bol okrem starostovania aj vašim zástupcom v mestskom zastupiteľstve.
Už prakticky zľudovela moja mierne drzá otázka, ktorú som položil v zastupiteľstve asi milión krát? „A čo z toho budú mať Vrakunčania, pán 
primátor?!“ Možno to bolo mierne drzé, ale svoj účel to splnilo. Vrakuňa dostala významne viac pozornosti aj finančných zdrojov ako po mi-
nulé obdobia. Na ilustráciu – za štyri roky magistrát,investoval“ do Vrakune asi 1,2 milióna eur, čo je priemerne 300 tisíc ročne v porovnaní
so 40 000 ročne v predchádzajúcom období. Je to fakt veľký a významný posun, však ma to stálo nemálo energie vyhádať to s primátorom ☺. 
Aj o tom sú mestskí poslanci, aby hájili záujmy Vrakune!

Opätovne sa uchádzam o pozíciu starostu a mestského poslanca. Ak som vás svojou prácou presvedčil, bude mi cťou pre vás pracovať opäť. 
Túto prácu totiž považujem za obrovskú zodpovednosť voči vám, Vrakunčanom.

Ďakujem za vašu priazeň a žičím vám všetko dobré.

Príhovor starostu

relatív-
esiteľ-

e rýchlo 

ohnať 
máte 
yri

Váš Martin
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Aktuálne

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analý-
ze vody v našich studniach vo Vrakuni. V pr-
vom kole bolo vybraných 20 studní, ktoré 
Ministerstvo životného prostredia SR otes-
tuje. Podľa lokalít spoločne mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 
20 miest v celej Vrakuni. Všetky výsledky 
a aktuálne informácie nájdete na stránke 
www.vrakuna.sk, sekcia informácie o sklád-
ke chemického odpadu vo Vrakuni alebo na 
www.minzp.sk/vrakuna/. red

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru
Ružinov Vrakuňa

Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 02/452 596 07

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie

referátu správy a údržby pozemných
komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk
Verejné osvetlenie Siemens

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

Poruchy vody a kanalizácií -
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.
Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Poruchová služba plyn: 0850 111 727
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom:
tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292

Nahláste „opustené 
auto“ alebo vrak
Mestská časť spustila novú možnosť 
nahlásiť „opustené“ vozidlo alebo vrak. 
To znamená, že ak je pred vaším do-
mom či v jeho blízkosti dlhodobo odsta-
vené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo 
s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho 
majiteľ si pravdepodobne neplní povin-
nosti 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 pres-
né miesto, kde sa automobil nachádza. 
Môžete priložiť aj fotografiu.  red

V novele cestného zákona č.135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách sa s účinnos-
ťou od mája 2018 mení zabezpečenie údržby 
miestnych komunikácií – chodníkov vo vlast-
níctve obce.
„Chyby v schodnosti miestnych komunikácií 
určených pre chodcov alebo v schodnosti 
chodníkov sú bez prieťahov povinní odstra-
ňovať správcovia miestnych komunikácii,“ 
píše sa v zákone. Táto povinnosť prechádza 
zo správcov priľahlých nehnuteľnosti na vlast-
níkov alebo správcov chodníkov, teda na sa-
mosprávy.
V Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, podľa 
Protokolov o zverení komunikácii, ktoré sú vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy zve-
rené do správy mestskej časti, je 36 755,7m2 
plôch chodníkov. Všetky chodníky nie sú za-
hrnuté v protokoloch o zverení komunikácii 
v správe mestskej časti a sú nevysporiadané. 
Mestská časť preto požiadala Hlavné mesto 
SR Bratislava, ako vlastníka chodníkov, ktoré 
sú zverené do správy MČ o doplnenie zverova-
cieho protokolu.
Výdavky na zimnú údržbu a pohotovosť pod-
ľa nového zákona budú oveľa vyššie ako 
doteraz. Mestská časť začala verejné ob-
starávanie na zimnú údržbu komunikácií, 
v ktorom rozšírila predmet obstarávania 
o zabezpečovanie tejto povinnosti vyplýva-
júcej z nového zákona.

Súčasné náklady mestskej časti na zabezpe-
čovanie zimnej údržby sú ročne asi 100 000 
eur. Podľa doterajších prepočtov sa zvýšia 
výdavky na jej zabezpečovanie v priemere 
o 200 000 až 300 000 eur. Záleží to, samo-
zrejme, od toho, aká bude zima.
Predmetná novela zákona bola napadnutá 
zo strany samospráv. Spôsobuje problémy 
všetkým obciam, ktoré sú uprostred rozpoč-
tového obdobia donútené zápasiť s nedo-
statkom financií, zabezpečovaním techniky, 
personálu, nehovoriac o zaisťovaní zmluv-
ných vzťahov cez verejné obstarávanie. Štát 
opäť preniesol kompetencie na samosprávy 
bez ich finančnej podpory.
Zvýšené náklady premietne mestská časť do 
návrhu rozpočtu, ktorý sa bude schvaľovať na 
decembrovom zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva. Samozrejme, že v našom 10 mil. roz-
počte budú po schválení navýšenia na odpra-
távanie snehu chýbať financie na opravy škôl, 
škôlok, detských ihrísk, obnovu komunikácií, 
chodníkov a podobne.

red

Na zimu budeme pripravení!

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

oznamujeme vám,
že z prevádzkových dôvodov 
bude Jedáleň pre dôchodcov 

v dňoch
od 29. 10. do 02. 11. 2018

zatvorená.

Výdaj stravy sa začne znovu
od 05. 11. 2018

Obedy sa objednávajú
dňa 02. 11. 2018

v čase od 8:00 do 11:30 h
na Miestnom úrade Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa,
č. dverí 130 – prízemie,

referát sociálnych služieb.
red

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

príjme zamestnanca na pracovnú pozíciu:
REFERENT PRE ŠKOLSKÝ ÚRAD

 
Termín nástupu: 01. 01. 2019/dohodou
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Vraku-
ňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
●  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa zamera-

nia pedagogika, školstvo, učiteľstvo
●  odborná a pedagogická spôsobilosť na I. alebo II. 

stupeň ZŠ
●  minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
●  znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy 

a školstva
●  ovládanie PC na bežnej úrovni (word, excel)
●  organizačné schopnosti
●  zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíz-

nosť, komunikatívnosť, fl exibilita, zvládanie stresu, 
organizačné schopnosti, koncepčné myslenie

●  bezúhonnosť

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 850,– eur podľa nar. vlády č. 359/2017 Z.z. podľa 
prílohy č. 1 Základnej stupnice platových taríf zamest-
nancov vo verejnom záujme, trieda 9, platový stupeň 
podľa praxe, a osobný príplatok
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
●  štrukturovaný životopis
●  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
●  kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
●  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre 

potreby konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochra-
ne osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými 
dokladmi môžete doručiť do podateľne Miestneho úradu

red

„Vrakuňa je prichystaná na zvládnu-
tie zimnej nádielky, len som nespo-
kojný, že schválili zákon o nás bez 
nás a bez navýšenia financií nás 

nechali opäť raz v štichu,“ povedal 
starosta Martin Kuruc.



Horúca téma

4

Dňa 10. 11. 2018 sa uskutočnia voľby do 
orgánov samosprávy obcí. Právo voliť má 
každý, kto najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku a je v obci prihlásený 
na trvalý pobyt.
Voľba je jednokolová. Volič je povinný po 
príchode do volebnej miestnosti preuká-
zať okrskovej volebnej komisii svoju totož-
nosť predložením občianskeho preukazu 
alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Po-
tom okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voličov 
a vydá voličovi štyri hlasovacie lístky – 

hlasovací lístok pre voľby do mestského 
zastupiteľstva, hlasovací lístok pre voľby 
primátora Hlavného mesta Slovenskej re-
publiky Bratislava, hlasovací lístok pre po-
slanca miestneho zastupiteľstva a hlaso-
vací lístok pre starostu mestskej časti, ako 
aj prázdnu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mestskej časti.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky po-
tvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 
podpisom. Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Vo-
ličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priesto-
ru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 
okrsková volebná komisia hlasovanie neu-
možní. Na hlasovacom lístku pre voľby do 

zastupiteľstva (mestského aj miestneho) 
môže volič zakrúžkovať najviac toľko pora-
dových čísiel kandidátov, koľko poslancov 
má byť v príslušnom volebnom obvode zvo-
lených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo vo-
lebnom obvode je uvedený na hlasovacom 
lístku.) Na hlasovacom lístku pre voľby pri-
mátora a starostu môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného kandidáta.

Viac informácií nájdete 
na www.vrakuna.sk.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Tamara Čižmárová, Ing., 38 r., živnostníčka, nezávis-
lá kandidátka
2. Pavel Drozd, 33 r., podnikateľ, Nezávislé fórum
3. Tomáš Galo, Ing., 43 r., obchodný manažér v oblasti 
automatizácie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, 
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár
4. Jozef Gosť, Ing., 46 r., zástupca vedúceho prevádzky, 
Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná stra-
na, Strana zelených Slovenska
5. Robert Greizinger, Mgr., 39 r., zástupca riaditeľa a ob-
chodu, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu – občian-
ska demokracia
6. Juraj Jakubec, Ing., 53 r., stavebný inžinier, Doma 
dobre
7. Lukáš Královič, 19 r., študent, nezávislý kandidát
8. Ivo Nemčič, Ing., 53 r., projektant – manažér elek-
troniky, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávis-
lé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Stra-
na maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, Sme 
rodina – Boris Kollár
9. Dušan Nemec, Ing. arch., 71 r., dôchodca, Kresťan-
skodemokratické hnutie
10. Eva Samolejová, PhDr., MPH, 50 r., riaditeľka do-
mova dôchodcov, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Sloven-
ska, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség 
Pártja, Sme rodina – Boris Kollár
11. Milan Šindler, Ing., 59 r., podnikateľ, Kresťansko-
demokratické hnutie
12. Tibor Zajíc, Ing., 45 r., technológ, Kresťanskodemo-
kratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Eva Antalíková, PaedDr. Mgr., 61 
r., riaditeľka MŠ, Kresťanskodemokra-
tické hnutie
2. Milan Antolík, Ing., 58 r., projek-
tant, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana ze-
lených Slovenska
3. Marcel Boris, JUDr., 39 r., advokát, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Ob-
čianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska, Strana maďarskej komunity – 
Magyar Közösség Pártja, Sme rodina – 
Boris Kollár
4. Stanislav Bruna, PhDr., 40 r., zá-
stupca starostu, odborník na eurofon-
dy, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Občian-
ska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slo-
venska, Strana maďarskej komunity – 
Magyar Közösség Pártja, Sme rodina – 
Boris Kollár
5. Anton Daniel, Ing., 51 r., štátny za-
mestnanec, Smer – sociálna demokra-
cia, Slovenská národná strana, Strana 
zelených Slovenska
6. Monika Jucková, Mgr., 56 r., výkon-
ná riaditeľka, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie
7. Božena Krajcsovicsová, 48 r., ka-
derníčka, Sloboda a solidarita, Oby-
čajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľa-
no), Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár
8. Oľga Kubalíková, Ing., 56 r., eko-
nómka, Most – Híd

9. Ladislav Kugler, Ing., 55 r., projek-
tový manažér, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár
10. Tomáš Kuna, Mgr., 40 r., zástup-
ca vedúceho predajne, Progresívne 
Slovensko, Spolu – občianska demok-
racia
11. Zuzana Magálová, Mgr., 42 r., ob-
čianska aktivistka, Team Vallo, Prog-
resívne Slovensko, Spolu – občianska 
demokracia
12. Jakub Morávek, 33 r., obchodný 
a technický manažér, Kresťanskode-
mokratické hnutie
13. Erik Morgenstein, 30 r., sanitár, 
Kresťanskodemokratické hnutie
14. Anna Murcinová, Ing., 58 r., uči-
teľka, nezávislá kandidátka
15. Marian Nagy, PhDr. Mgr., 38 r., 
sociálny pracovník, Národná koalícia
16. Jana Némethová, Mgr. art., 42 r., 
riaditeľka školy, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Strana maďarskej 
komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár
17. Pavel Neština, Mgr., 29 r., pod-
nikateľ, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana, Strana ze-
lených Slovenska
18. Zuzana Schwartzová, Ing., 52 
r., manažérka, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická 

Komunálne voľby 2018

Volebné miestnosti budú
umiestnené nasledovne:

 Volebný Volebné Miesto
 obvod okrsky
    

1+2. 1-11
 Základná škola

  Železničná ul.
  BA-Vrakuňa
   

3.+ 4. 12 - 19
 Základná škola

  Rajčianska ul.
  BA-Vrakuňa

Zoznam ulíc patriacich k jednotli-Zoznam ulíc patriacich k jednotli-
vým volebným okrskom je zverej-vým volebným okrskom je zverej-
nený nahttp://www.vrakuna.sk/nený nahttp://www.vrakuna.sk/
wp-content/uploads/2018/09/vo-wp-content/uploads/2018/09/vo-
lebne_okrsky-web.pdf.lebne_okrsky-web.pdf.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa na svojom rokovaní dňa 
26. 6. 2018 Uznesením č. 397/XXIV/2018 
určilo počet volebných obvodov a poslan-
cov vo volebných obvodoch mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa nasledovne:

 Volebný Volebné Počet
 obvod okrsky poslancov
     1. 1 - 3 3
     2. 4 - 11 6
     3. 12 - 13 1
     4. 14 - 19 5

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa podľa volebných obvodov
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 4

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, 
zamestnanie, názov politickej strany3)
1. Marian Babiak, Mgr., 44 r., konateľ, 
Smer – sociálna demokracia, Slovenská ná-
rodná strana, Strana zelených Slovenska
2. Lívia Benedeková, 41 r., prevádzkarka, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávis-
lé osobnosti (oľano), Občianska konzervatív-
na strana, Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska, Strana maďarskej komuni-
ty – Magyar Közösség Pártja, Sme rodina – 
Boris Kollár
3. Ľubomír Czaja, Ing., 47 r., energetický au-
dítor, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Peter Ďubek, 73 r., dôchodca, Smer – soci-
álna demokracia, Slovenská národná strana, 
Strana zelených Slovenska
5. Dana Gabrielová, 44 r., zdravotná sestra, 
Doma dobre
6. Michal Hrapko, Ing., 41 r., manažér, ob-
starávanie, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Strana ma-
ďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár
7. Ondrej Hrivňák, Mgr., 42 r., štátny zamest-
nanec, Team Vallo, Progresívne Slovensko 
a Spolu – občianska demokracia
8. Juraj Kaliský, MUDr., 65 r., dentista, Kotle-
ba – ľudová strana naše Slovensko
9. Michal Kečkéš, 26 r., vzťahový manager 
v oblasti telekomunikácií, Sloboda a solidari-
ta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľa-
no), Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, 
Strana maďarskej komunity – Magyar Közös-

ség Pártja, Sme rodina – Boris Kollár
10. Ferdinand Klimsch, PhDr., 55 r., riaditeľ, 
Doma dobre
11. František Kováč, 66 r., dôchodca, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
12. Martina Miklušová, Mgr., 42 r., stredo-
školská učiteľka, Kresťanskodemokratické 
hnutie
13. Pavol Prikryl, Mgr., 56 r., publicista, novi-
nár, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Andrej Ravasz, 36 r., živnostník, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti (oľano), Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska, Strana maďarskej komunity – 
Magyar Közösség Pártja, Sme rodina – Boris 
Kollár
15. Peter Rea, Mgr., 44 r., advokát, Kresťan-
skodemokratické hnutie
16. Soňa Svoreňová, Ing., 34 r., manažérka 
cestovnej agentúry, nezávislá kandidátka
17. Jozef Vaškeba, 90 r., dôchodca, Smer – 
sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana, Strana zelených Slovenska
18. Marek Zajíček, JUDr. Ing., 41 r., obchod-
ný riaditeľ, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľu-
dia a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska, Strana ma-
ďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, 
Sme rodina – Boris Kollár

Vo volebnom obvode
sa volí 5 poslancov.

 red

únia Slovenska, Strana maďarskej ko-
munity – Magyar Közösség Pártja, Sme 
rodina – Boris Kollár
19. Eva Sisková, PhDr., 68 r., novinár-
ka, Doma dobre
20. Pavol Stano, PhDr., 61 r., vydava-
teľ, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Juraj Štubniak, Ing., 59 r., mediá-
tor, Demokratická strana
22. Jarmila Tvrdá, Ing., 55 r., manažér-
ka procesov, Kresťanskodemokratické 
hnutie
23. Michaela Žilková, 36 r., občian-
ska aktivistka, Kotleba – ľudová strana 
naše Slovensko

Vo volebnom obvode
sa volí 6 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3
1. Michal Behúň, Bc., 33 r., riaditeľ po-
bočky VÚB, Kresťanskodemokratické 
hnutie
2. Miroslav Macko, Mgr., 42 r., Key 
Account Manager, Team Vallo, Progre-
sívne Slovensko, Spolu – občianska 
demokracia
3. Lenka Poláková, 49 r., domovníč-
ka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdo-
la, demokratická únia Slovenska, Strana 
maďarskej komunity – Magyar Közössé-
gPártja, Sme rodina – Boris Kollár
4. Marek Vakula, 23 r., skladník, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana, Strana zelených 
Slovenska

Vo volebnom obvode
sa volí 1 poslanec.

ZOZNAM 
ZAREGISTROVANÝCH

KANDIDÁTOV
pre voľby starostu 

mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa uverejňuje pod-
ľa § 178 ods. 2 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebné-
ho práva a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
v znení neskorších pred-
pisov zoznam kandidátov, 
zaregistrovaných pre voľby 
starostu mestskej časti:
1. Martin Kuruc, JUDr. 
Ing., 44 r., starosta mest-
skej časti, nezávislý kandi-
dát
2. Marián Nagy, PhDr. 
Mgr., 38 r., sociálny pra-
covník, Národná koalícia

Krúžkuje sa 
max. 1 kandidát.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Bratislava

1. Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamen-
tej strany Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a jednota, 
Strana mladých ľudí
2. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana mo-
derného Slovenska (sms)
3. Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme 
rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska
5. Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor hlavného mes-
ta SR Bratislava, nezávislý kandidát
6. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primá-
tora, nezávislá kandidátka
7. Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská ná-
rodná jednota - strana vlastencov
8. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, 
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
9. Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor korunovačných 
slávností, nezávislý kandidát

Krúžkuje sa max. 1 kandidát.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 
ZA VRAKUŇU DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Volebný obvod č. 4
1. Tomáš Galo, Ing., 43 r., obchodný manažér v oblasti 
automatizácie. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľa-
no). Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Křes-
ťanskodemokratické hnutie. Občianska konzervatívna 
strana. Nova, Zmena zdola. Demokratická únia Slovenska
2. Jozef Gosť, Ing., 46 r., zástupca vedúceho prevádzky. 
Smer - sociálna demokracia. Slovenská národná strana
3. Juraj Kaliský, MUDr., 65 r., dentista, Kotleba - ľudová 
strana naše Slovensko
4. Ferdinand Klimsch, PhDr., 55 r., riaditeľ. Doma dobre
5. Oľga Kubaliková, Ing., 56 r., ekonómka. Most - Híd
6. Martin Kuruc, JUDr., Ing., 44 r., starosta mestskej 
časti, nezávislý kandidát
7. Marián Nagy, PhDr., Mgr., 38 r., sociálny pracovník. 
Národná koalícia
8. Martin Podrimavský, 23 r., bezpečnostný koordinátor. 
Smer - sociálna demokracia. Slovenská národná strana
9. Soňa Svoreňová, Ing., 34 r., manažérka cestovnej 
agentúry, nezávislá kandidátka
10. Milan Šindler, Ing., 59 r., podnikateľ. Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano). Sloboda a Solidarita, Sme 
rodina - Boris Kollár, Křesťanskodemokratické hnutie. 
Občianska konzervatívna strana. Nova, Zmena zdola. 
Demokratická únia Slovenska
11. Michaela Žilková, 36 r., občianska aktivistka, Kotle-
ba - ľudová strana naše Slovensko

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
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Aktuálne

Aká je spolu-
práca Brati-
slavskej župy 
a mestskej 
časti Vraku-
ňa?
Z á s t u p c o v i a 
Vrakune sú 
m i m o r i a d n e 
aktívni a mu-
sím povedať, 
že aj vďaka ich 
aktivite je spo-
lupráca skve-
lá. Vo Vrakuni 
sme rozbehli 
viacero výbor-
ných projektov. 
Finančne pod-
porujeme Vrakunské hody a tento rok bola Vrakuňa 
úspešná aj v Bratislavskej regionálnej dotačnej sché-
me, kde jej bolo schválených 5 000 eur na revitalizá-
ciu športového areálu na Hnileckej ulici.
Vrakuňa je rajom pre vodákov, chystá župa spoloč-
ne s mestskou časťou niečo aj pre nich?
Len nedávno sme spoločne so starostom Martinom 
Kurucom poklepávali základný kameň novej oddy-
chovej zóny spolu s nástupným pontónom a odstav-
nými plochami pre vodákov. Súčasťou projektu bude 
aj predĺženie pešej promenády, odstavné plochy pre 
autá a autobusy a nová chillout zóna s posedením 
na brehu Malého Dunaja. Projekt sa oficiálne volá 
DANUBE BIKE & BOAT, teda Objavte Malý a Mošonský 
Dunaj na bicykli a na člne. Je to cezhraničný projekt 
programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko. 
V rámci celého projektu bude vybudovaná rekreačná, 
vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 
30 miestach na Slovensku a v Maďarsku. Celkový 
rozpočet sú takmer tri milióny eur a vo Vrakuni bude 
preinvestovaných 306 629,38 eur.

Keď sa povie „Vrakuňa“ tak mnohým ľuďom ako prvé príde na 
um skládka nebezpečného odpadu, ktorá ohrozuje podzemnú 
vodu…
Bratislavský samosprávny kraj je v tejto veci aktívny. Dali sme 
aj odvolanie proti rozhodnutiu okresného úradu neposudzovať 
zámer Ministerstva životného prostredia SR „zakapsulovať“ 
skládku tesniacou stenou bez spoznania toho, čo sa v skládke 
nachádza a ako sa to bude správať. Je to z nášho pohľadu iba 
čiastočné riešenie a môže sa to ukázať aj ako nebezpečné. V mi-
nulom roku dokonca župa vyčlenila 125 000 eur pre Slovenskú 
akadémiu vied na analýzu chemického zloženia odobraných vzo-
riek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych 
chemických látok. Rozpočet župy však nestačí na takýto rozbor 
celého územia, preto si myslím, že by to malo urobiť minister-
stvo. Je to fér aj voči súčasným obyvateľom a voči budúcim ge-
neráciám.
Achillovou pätou Vrakune, ako jednej zo vstupných brán do 
Bratislavy, je doprava. Vníma to tak aj bratislavská župa?
Samozrejme. Veľmi nás teší, že po dlhých mesiacoch rokovaní sa 

podarilo, že Regio-
Jet vstúpil 1. apríla 
2018 do Bratislav-
skej integrovanej 
dopravy. Teda, že 
v ňom platia „naše“ 
lístky. S tým, samo-
zrejme, súviseli aj 
spoločné investí-
cie s mestskou 
časťou, teda vybu-
dovanie zastávky 
a spevnenie plochy 
parkoviska. Naším 
spoločným cieľom 
je predsa dostať čo 
najviac áut z ciest 
a čo najviac ľudí do 
vlakov či autobu-
sov.

red

Rozhovor so županom Bratislavského 
samosprávneho kraja Jurajom Drobom

Organizácia Transparency International Slovensko 
zverejnila celoslovenský rebríček transparentnos-
ti miest za rok 2018. Pred štyrmi rokmi bola Vra-
kuňa na 97. mieste, tento rok sme skončili na 13. 
mieste, a tak sa Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
stala skokanom obdobia. „Výsledok hodnotenia 
ma nesmierne teší. Je dôležité, aby verejnosť 
bola informovaná, iba tak dokážeme, že sme 
tu pre ľudí a neschovávame sa v kanceláriách,“ 
zhodnotil starosta Martin Kuruc.
Rebríček a podrobné výsledky si môžete pozrieť 
na http://samosprava.transparency.sk/

red

Skokan – Vrakuňa!
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Obnova prebiehala vo viacerých etapách. 
Budovu zdravotného strediska sme zatepli-
li, vymenili sa všetky okná, obnovili sa vnú-
torné priestory a bol postavený nový výťah.
Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici vo Vra-
kuni prešlo za posledné mesiace rozsiahlou 
rekonštrukciou, ktorá doteraz vyšla na asi mi-
lión eur (cena s DPH). Budovu strediska sme 
zateplili, vymenili sa všetky okná, časť hlavných 
rozvodov, bol uzatvorený vstupný vestibul, obno-
vili sa vnútorné priestory najmä na prízemí, ale 
čiastočne aj poschodí, a postavil sa nový výťah. 
Spoločnosť Spokojné bývanie, ktorej stopercent-
ným vlastníkom je mestská časť, má stredisko 
v prenájme a plánuje pokračovať v rekonštrukcii 
vestibulu i sociálnych zariadení na poschodí.
Obnova budovy prebiehala vo viacerých eta-
pách.

Rekonštrukciou prešiel 
trakt na poschodí, vyme-
nili sa okná a stredisko sa 
zateplilo. Vynovená je aj 
detská čakáreň či toalety 
a pribudol aj nový výťah. 
Do budúcna chce mest-
ská časť realizovať úpravu 
vonkajších plôch a vybu-
dovania parkoviska. Od-
stránené je aj poškodenie 
spôsobené po júlovom vý-
buchu v jednej z prevádzok 
v zdravotnom stredisku.

Ľubomír Czaja, poslanec mest-
skej časti Vrakuňa a predseda 
dozornej rady Spokojné býva-
nie, povedal:,Zdravotné stre-
disko na Bebravskej ulici bolo 
jedným so strašiakov Vrakune. 
Jeho stav vyžadoval zásadnú rekonštrukciu. 
Pri hľadaní riešenia prišla myšlienka zveriť 
ho správcovskej spoločnosti Spokojné bý-
vanie, ktoré zabezpečí prestavbu. Vďaka 
kvalitnej práci všetkých zainteresovaných 
pracovníkov Miestneho úradu a Spokojné-
ho bývania sa podarilo nájsť riešenie, ktoré 

prinieslo zásadnú zmenu v kvalite 
priestorov pre lekárov aj návštev-
níkov zdravotného strediska. Pod 
pravidelnou kontrolou dozornej 
rady a spoločných tvorivých dis-
kusiách sa konateľke spoločnosti 
Spokojné bývanie Jane Adamovej 
podarilo zorganizovať v nie jedno-
duchých podmienkach, za plnej 
prevádzky, postupnú zásadnú 
rekonštrukciu vonkajších i vnú-
torných priestorov. Chcem sa po-
ďakovať starostovi mestskej časti 
Vrakuňa Martinovi Kurucovi, ko-
nateľke Spokojného bývania Jane 
Adamovej a pracovníkom, ktorí po-
máhali rekonštrukciu organizovať, 
za ich úsilie. Taktiež by som rád 
poďakoval aj lekárom a všetkým 
tým, ktorí zdravotné stredisko na-
vštevujú a využívajú, za ich trpezli-
vosť a vzájomnú toleranciu pri pre-
stavbe. Teraz máme objekt, ktorý 
má potenciál slúžiť občanom na 
kvalitnej úrovni.“  red

Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici 
sme zrekonštruovali za takmer milión eursme zrekonštruovali za takmer milión eur

,Rekonštrukcia tohto stre-
diska je veľkým krokom 

dopredu. Ľudia si zaslúžia 
prísť do prostredia, ktoré 

spĺňa požiadavky 21.storo-
čia. Naďalej budeme inten-
zívne pracovať na tom, aby 
v skorej budúcnosti prišlo 
aj k ďalším plánovaným 

realizáciám spojených s na-
ším zdravotným strediskom,“
povedal starosta Martin Kuruc.

„V prvom rade sa rekonštruovali 
priestory, ktoré sa nachádzajú na 
prízemí zdravotného strediska. Tie 
sa pôvodne nevyužívali. Vytvorili sa 
tu priestory pre šesť úplne nových 
ambulancií, kde sa presťahovali 
lekári z poschodia,“ uviedla Jana 

Adamová, konateľka spoločnosti Spo-
kojné bývanie.
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Politická inzercia

16. Jana 

Némethová

9. Ladislav 

Kugler

18. Zuzana 

Schwartzová

3. Lenka Poláková

3. Tomáš Galo 10. Eva Samolejová8. Ivo Nemčič

4. Stano Bruna3. Marcel Boris 7. Božena   

Krajcsovicsová

18. Marek Zajíček6. Michal Hrapko 9. Michal Kečkéš 14. Andrej 

Ravasz

2. Lívia 

Benedeková

Objednávateľ: Zuzana Schwartzová, Ráztočná 79, 821 07 Bratislava,  Stanislav Bruna,Margarétová 19, 821 07 Bratislava

Dodávateľ: mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 00603295

Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č. 2

Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 4
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NC HRON

INZERCIA

Juraj
Droba

Tomáš
Galo

Tomáš Galo, kandidát SaS  
za mestského poslanca,  

má aj moju podporu. 

Juraj Droba

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 42139333, DIČ: 2022858783 

Dodávateľ: mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 00603295
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O pridelenie kompostéra zadarmo 
môžu požiadať aj bytové domy. Nove-
la VZN o odpadoch upravuje aj infor-
mácie o triedení odpadu v hlavnom 
meste. Od 1. 8. 2018 nadobudla 
účinnosť novela Všeobecne záväzné-
ho nariadenia hlavného mesta (VZN) 
č. 3/2016, ktorá mení a dopĺňa VZN 
č. 4/2016 o nakladaní s komunálny-
mi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta SR Brati-
slavy.
Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi 
pozemku so zeleňou, môžu požiadať 
o kompostér a majú možnosť riešiť 
nakladanie s bioodpadom zo záhrad 
a zelene. Správca nehnuteľnosti 
môže podať žiadosť na oddelenie 
miestnych daní, poplatkov a licen-
cií magistrátu a požiadať o kompos-
tér. K žiadosti je potrebné priložiť list 
vlastníctva, prípadne súhlas vlastní-
ka pozemku. Náklady na kompostér 
sú hradené z miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady. Distribúciu kompostérov 
zabezpečí spoločnosť OLO podobne, 
ako je to pri distribúcií hnedých zber-
ných nádob na bioodpad zo záhrad, 
resp. kompostérov pre rodinné domy. 
Na podporu správneho kompostova-
nia zároveň oddelenie životného pro-
stredia a mestskej zelene hlavného 
mesta pripravuje projekt s názvom 
Podpora komunitného kompostova-
nia, v rámci ktorého bude poskytova-
ná odborná, technická pomoc a pora-
denstvo pri zriaďovaní komunitných 
kompostovísk a poskytovanie školení 
k správnemu kompostovaniu.
Viac informácií nájdete
na www.olo.sk OLO, a. s.

Mesto Bekescaba v Maďarsku je „hlav-
ným mestom“ svetoznámej čabajskej klo-
básy. Za svoju chuť a chýr vďačí Liptákom. 
Práve Slováci priniesli spod Tatier recept 
a výrobu tejto lahôdky. Práve tu sa koná 
každoročne klobásový festival – tradičná 
oslava chutí a vôní. Tento rok aj naša Vra-
kuňa mala svoje zastúpenie. Zasúťažili si 
starosta Martin Kuruc a miestni poslanci 
Zuzana Schwartzová, Marek Zajíček a To-

máš Galo, ktorí sa zúčastnili súťaže vo 
varení kapustnice. Festival má veľa sprie-
vodných programov, ako sú ukážky typic-
kých zabíjačiek, príprava jedál, ochutnáv-
ky, tomboly, aukcie vín a klobás, súťaž vo 
výrobe klobásy, koncerty, programy pre 
deti. Podujatia sa každoročne zúčastní 
viac ako 100 000 návštevníkov a my sme 
radi, že aj Vrakuňa mohla byť tento rok pri 
tom.  red

Pridelenie
kompostéra 
zdarma

Milí Vrakunčania,
radi by sme vám dali do pozornosti vznik novej pobočky Sloven-
ského Červeného Kríža u nás vo Vrakuni. Pod vedením našej 
centrály plánujeme organizovať kurzy prvej pomoci pre všetkých 
tých, ktorí budú mať záujem. Či už sú to školy, materské centrá 
resp. jednotlivci, informácie a zručnosti ktoré sa pri absolvovaní 
kurzu naučíte vám dokážu pomôcť v život ohrozujúcich situáci-
ách a postarať sa kvalifikovane o zraneného, kým príde jednotka 
RZP. V mnohých situáciach dochádza práve k tomu, že takýto 
rýchly zákrok je rozhodujúci a v extrémnych situáciách dokáže 
zachrániť ľudský život. Či už ide o vdýchnutie cudzieho telesa, 
ktoré pomerne často hrozí malým deťom, či ide o poskytnutie 

prvej pomoci pri úraze a strate vedo-
mia. Viac informácii nájdete na našej 
FB stránke Slovenský Červený Kríž, 
Miestny spolok SČK Vrakuňa 2, Brati-
slava-mesto, resp. môžete nás kontak-
tovať na mailovej adrese:
mudrochova.martina@gmail.com,
zmagalova@gmail.com
Tešíme sa na vás.

Martina Mudrochová,
predsedníčka SČK Vrakuňa 2

Vrakuňa na ČabianskomVrakuňa na Čabianskom
klobásovom festivaleklobásovom festivale
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Bez dotácií a finančnej 
podpory by sa mestskej 
časti veľmi ťažko bojova-
lo. Samosprávy sa snažia 
získať finančné príspevky 
z rôznych oblastí. Našej 
mestskej časti sa podari-
lo za štyri roky získať 2,8 

mil. eur. Vynaložené financie tak pomohli,vylep-
šiť“ Vrakuňu vo všetkých sférach. Na túto tému 
sme sa rozprávali so zástupcom starostu Sta-
nislavom Brunom.
Na miestnom úrade zastávate funkciu zástupcu 
starostu so zameraním na eurofondy a dotácie. 
Skúsme si teda povedať, čo sa Vrakuni podarilo za 
posledné štyri roky.
Hneď po nástupe starostu Martina Kuruca nám 
schválili šesť projektov z Operačného programu 
Bratislavský kraj (OPBK) v sume 1,5 mil. eur, ktoré 
predkladala ešte bývalá starostka pani Lacková. Išlo 
o takzvané integrované stratégie, v rámci ktorých 
sme vo veľkej miere opravili a zateplili základné ško-
ly Rajčianska a Žitavská, materské školy Kaméliová 
a Hnilecká, rozšírili detské ihrisko vo vnútrobloku na 
Slatinskej a vybudovali sme úplne nový denný staci-
onár pre seniorov v zdravotnom stredisku.

Vo Vrakuni sa nám ročne narodí 180 až 220 detí, 
preto sme sa pustili do obnovy bývalej škôlky na 
Bodvianskej. Získali sme na to tri granty z minister-
stva školstva vo výške 168 500 eur, celkovo nás 
škôlka pre 80 detí stála asi pol milióna eur.
Teraz nám schváli z IROP tri dôležité projekty pre 
základné školy za takmer 600 000 eur. Ide o ob-
novu odborných učební. Všetky naše školy plne 
vybavíme novými učebňami na fyziku, chémiu, 
biológiu, informatiku, jazyky a polytechnické prá-
ce. Učebne budú mať nové laboratóriá, sady na 
reálne pokusy, počítače, interaktívne tabule a po-
trebný nábytok.
Okrem toho sme boli úspešní v mnohých menších 
grantoch poskytnutých od BSK, hlavného mesta ale-
bo ministerstiev vnútra a školstva, ktorými sme obno-
vili napríklad lávku cez Malý Dunaj, doplnili kamerový 
systém alebo realizovali projekt Vrakuňa bez drog.
Veľmi aktívne sú aj naše riaditeľky základných 
a materských škôl, ktoré sa uchádzajú o každé 
euro vo všetkých možných grantových výzvach. ZŠ 
Železničná takto získala 100 000 na opravu stre-
chy, ktorá bude aj po našom financovaní komplet-
ne vymenená.
Za štyri roky sme získali externé zdroje z eurofondov 
a grantov vo výške 2,8 mil. eur, čo je naozaj dobré. 

Tým sa radíme medzi tri najúspešnejšie mestské 
časti Bratislavy.
Plánujeme niečo aj pre rodiny?
Mojou srdcovou záležitosťou je veľký cezhranič-
ný projekt DANUBE BIKE & BOAT, v rámci ktorého 
vo Vrakuni vybudujeme nový cyklochodník vedúci 
z Ihličnatej ulice po letisko a na brehu malého Du-
naja vznikne nová oddychová zóna s mólom. Stavať 
začneme ešte tento rok. Tiež sme získali grant vo 
výške 50 000 eur z magistrátu na rozhľadňu v le-
soparku.
Asi to nestojí len na jednej osobe…
Náročné eurofondové žiadosti pripravujem ja osob-
ne. Zaberie to 3 až 6 mesiacov kým predložíme 
pripravený projekt. Návrhy v menších grantových 
výzvach prichádzajú väčšinou od referentov, ktorí 
ich následne aj „administrujú“ a, samozrejme, od 
starostu a prednostky. Vždy sú do procesu vtiahnutí 
viacerí pracovníci zabezpečujúci napríklad projekto-
vú dokumentáciu, verejné obstarávanie či rôzne po-
volenia. Väčšina projektov, do ktorých sme sa pusti-
li, bola schválená. To znamená, že robotu si robíme 
naozaj dobre.
Kompletný zoznam realizovaných a schválených 
projektov nájdete na www.vrakuna.sk

red

Za štyri roky získala Vrakuňa 2,8 mil. eur
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Dňa 22. 9. 2018 sme si spoločne vy-
chutnali nový muzikál Rasputin v Di-
vadle Nová scéna. Predstavenie sa 
nám veľmi páčilo. Opäť sme si potvrdi-
li, že sa cítime spolu dobre ako jedna 
veľká rodina.
Dňa 25. 9. 2018 zorganizovala Kraj-
ská organizácia JDS Bratislava 4. 
ročník krajskej prehliadky v umelec-
kom prednese poézie, prózy a vlast-
nej tvorby seniorov, ktorá sa konala 
v Bratislavskom samosprávnom kraji 
pod záštitou jej predsedu Juraja Dro-
bu. Celkove súťažilo 23 recitátorov zo 
všetkých okresných organizácií Brati-
slavského kraja. Okresnú organizáciu 
Bratislava 2 reprezentovala členka 
ZO JDS Bratislava-Vrakuňa pani Mária 
Rychlá. Jej vystúpenie zožalo veľký 
úspech a vyslúžila si potlesk a po-
chvalu poroty. Ako odmenu za svoje 
vystúpenie dostala diplom od pred-
sedníčky KO JDS Bratislava, kyticu 
a darček od predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja.
Okresná organizácia JDS Bratislava 2 
v spolupráci s Európskym informač-
ným centrom pripravila aj tento rok 
vedomostnú súťaž Seniori spozná-
vajú Európu, ktorá sa konala opäť 
v Európskom informačnom centre 
v Bratislave 3. 10. 2018. Súperili tu 
štvorčlenné družstvá, zložené z čle-
nov základných organizácii JDS okre-
su Bratislava 2. Museli sa popasovať 
s tromi okruhmi otázok o EÚ a to po 
desať otázok o Španielsku, desať otá-
zok o Cypre a desať otázok o vzniku 
prvej Česko-Slovenskej republiky pri 
príležitosti 100. výročia jej založenia. 
Na tejto súťaži sa zúčastnili za našu 
ZO JDS Jarmila Brezányová, Margita 
Ziskayová, Darina Jonášová a Irena 
Geregová.
Tri družstvá získali plný počet 30 bo-
dov, t. j. umiestnili sa na prvom mies-
te. Medzi prvými tromi družstvami 
bolo aj družstvo zo ZO JDS Bratislava-
-Vrakuňa. Naše dievčatá opäť dokáza-
li, že my vrakunskí jednoťáci dokáže-
me ešte veľa a rozhodne nepatríme 
do starého železa. Doterajšie súťaže 
boli vysoko hodnotené Inštitútom EÚ 
a výsledky sa každoročne zasielajú do 
Bruselu.
K veľkému úspechu našim členkám 
srdečne gratulujeme.

Výbor ZO JDS Bratislava - Vrakuňa

Čo nového v ZO JDS 
Bratislava – Vrakuňa?Skládka na Majerskej ulici

Igor napísal:  Zóna pri Malom Dunaji, zne-
čistená prevádzkovateľom v ubytovni z 
Galvaniho ulice. Privolaná mestská polícia 
dostala z daného miesta všetky doklady o 
tom kto je pôvodcom odpadu. Taktiež sta-
rosta bol o tomto priestupku informovaný. 
Ťahá sa to od 13. Augusta avšak priority 
oboch inštitúcií sú pravdepodobne niekde 
inde. Opätovne som sa dotazoval o poli-
cajtoch ako aj starostu ako sa daná vec 
rieši. Neriešiš sa to nejako. Namiesto vy-
rubenia exemplárne pokuty a vypratania 
skládky sa miesto zapratáva aj s kanistra-
mi s nebezpečným odpadom. 40 litrov ne-
známej chemikálie je voľne uložených len 
pár metrov od Malého Dunaja... nerozu-
miem tejto ignoráciu zo strany zástupcov 
v mestskej časti.
Odpovedá vedúci pracovník Odboru re-
gionálneho rozvoja a životného prostre-
dia Ing. Eva Hulalová: Nelegálnu sklád-
ku zdokumentovala  MsP, rieši to Štátna 
polícia v spolupráci s Okresným úradom 
- odborom životného prostredia, ktorý ma 
v kompetencii nelegálne skládky a ktorý 
udeľuje pokuty a nariaďuje odstránenie, 
my samozrejme spolupracujeme s polí-
ciou ako aj s Okresným úradom, keď bude 
správne konanie ukončené a rozhodnutie 
Okresného úradu o udelení pokuty právo-
platné, potom ho zverejníme, samozrej-
me budeme od nich žiadať pokutu ako aj 
odstránenie skládky. Je to proces, ktorý 
nevieme urýchliť, ale intenzívne na ňom 
pracujeme. 

Rekonštrukcia Čučoriedkovej ulice 

Stano napísal: Dennodenne chodím po 
Čučoriedkovej ulici, ktorá je úplne rozbitá. 
Je smutné, že v 21. Storočí musíme trpieť 
takéto cesty. Kedy sa konečne zrekonštru-
uje aj táto cesta? Veď sme občania, ktorí 
si platia dane a chcú chodiť po cestách, 
kde si nerozbijem svoje auto! 
Odpovedá starosta JUDr. Ing. Martin Ku-
ruc MČ Bratislava – Vrakuňa: Čučoried-
ková ulica bola dlhodobo zle zaradená v 
správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
a mal sa o ňu starať Magistrát hlavné-
ho mesta Bratislava. Dva roky som ako 
mestský poslanec žiadal o rekonštrukciu 
danej cesty a konečne sa nám to poda-
rilo – zaradiť cestu do plánu opráv. Re-
konštrukcia Čučoriedkovej ulice začne 
5.11.2018. 

Fasáda na materskej škole Kríková 

Anna napísala: Nerozumiem prečo sa 
opravili len dve bočné strany fasády na MŠ 
Kríková. Dennodenne chodím okolo a re-
konštrukciu potrebuje predsa celá  škôlka!
Odpovedá prednostka úradu MČ Brati-
slava – Vrakuňa Ing. Lýdia Adamovičová:  
Mestská časť v dvoch etapách zrekonštru-
ovala bočné rampy, ktoré boli dlhodobo v 
havarijnom stave a ohrozovali bezpečnosť 
detí. V ďalšom kroku mestská časť plánu-
je zrekonštruovať kompletne celú fasádu 
materskej školy a rekonštrukciu sociál-
nych zariadení. Rekonštrukcie sú plánova-
né v roku 2019/2020. red

Výstava fotografií akademickej maliarky Márie Tomanovej
Srdečne vás pozývame do foyer miestneho úradu na Poľnohospo-
dárskej ulici 27/B na výstavu fotokópií olejomalieb akademic-
kej maliarky Márie Tomanovej. Príďte sa potešiť z podmanivej 
krásy farieb, ladných tvarov, nehy a harmónie.
Vystavované obrazy sú ilustráciami pripravovanej knihy rozprávok 
Zimné radosti v kráľovstve dobra autorky Ing. Ireny Javorčekovej. 
V rozprávkových príbehoch dobro víťazí nad zlom bez akéhokoľ-
vek násilia, výlučne prostredníctvom presadzovania cností – šľa-
chetných vlastností, ktoré by mali byť pre človeka prirodzenou sa-
mozrejmosťou, návykovým dobrom. Kniha, určená pre deti od 8 
rokov, má vzdelávací aj výchovný charakter s úmyslom láskyplne 
viesť deti k pozitívnemu prístupu k ľuďom a k prírode.
Vítanou edukačnou aj estetickou skutočnosťou je, že akademická maliarka Mária Toma-
nová vo vystavovaných ilustráciách uplatňuje zrozumiteľnú formu výtvarnej reči. Páčivá 
výstižnosť realistického zobrazenia výjavov, postáv, vecí i dobového či prírodného prostre-
dia umocňujú zážitok z prežívania rozprávkových príbehov. Pôvab, jednoduchosť a čistota 
maľby, ako aj jej pestrá farebná výpoveď určite zaujmú detského čitateľa. A skutočne 
vynikajúce je, že obe protagonistky, spisovateľka aj ilustrátorka, sú obyvateľkami MČ Bra-
tislava-Vrakuňa.
Výstava ilustrácií zimných rozprávok potrvá do 8. novembra 2018. red

Podnety od občanov – vyberáme z Facebooku
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Reč je o bezpríspevkových darcoch krvi.
V minulom voleb-
nom období za 
pr imátorovania 
pána Ftáčnika sa 
podarilo schváliť 
bezplatnú prepra-
vu od 1. 1. 2014 
v MHD v Bratislave 

pre držiteľov Zlatej Janského plakety s tr-
valým pobytom v Bratislave. Nástupom no-
vého primátora pána Nesrovnala bol tento 
benefit bezdôvodne zrušený.
Asi máte aj vy osobnú skúsenosť – v čase 
príprav na operačný zákrok ste si museli po-
hľadať ochotných darcov krvi, aby sa operá-
cia mohla uskutočniť.
Darovanie krvi je o pomoci jeden druhému, 
o záchrane života a o pomoci pri liečbe mno-

ho ráz cudzích ľudí.
Aj preto sme sa niektorí mestskí poslanci 
zmobilizovali a viac ráz navrhovali, aby sa 
bezplatná preprava pre Zlatých JP vrátila. 
Zo strany vedenia mesta sme neboli vypo-
čutí, a tak sme 26. 4. 2017 prijali na MsZ 
Uznesenie č. 791/2017, kde sme žiadali 
spracovať informáciu o preverení zabezpe-
čenia bezplatného cestovného v linkách 
MHD v Bratislave – držiteľom Zlatej Janské-
ho plakety s trvalým pobytom v Bratislave.
Takýto materiál bol predložený na rokova-
nie MsZ 8. 11. 2017, keďže však neobsa-
hoval reálne a pravdivé čísla, navrhla som 
ho stiahnuť a prepracovať. Opäť sme o ňom 
rokovali až koncom apríla 2018, kde sme sa 
uzniesli, že od 1. 7. 2018 sa tento morálny 
bonus pre Zlatých JP” vráti.

Píšem o tom preto, lebo som bola nemilo 
prekvapená, keď som bola 25. 7. 2018 da-
rovať krv v ružinovskej nemocnici. Márne 
som hľadala informáciu pre darcov, ktorí 
spĺňajú podmienky bezplatného cestovania. 
Keď som sa na aktuálnu situáciu pýtala, ne-
dostala som odpoveď.
Preto dávam do pozornosti všetkým Brati-
slavčanom, ktorí sú držiteľmi Zlatej Janské-
ho plakety – neváhajte kontaktovať predaj-
né miesta dopravného podniku, aby vám po 
predložení uvedenej plakety a občianskeho 
preukazu mohli nabiť bezplatný ročný kupón 
na prepravu v MHD.
Patrí vám všetkým veľké ĎAKUJEM, a to aj 
preto, lebo náhradu krvi sa zatiaľ v laborató-
riách nepodarilo vyrobiť, a tak jediným zdro-
jom ostáva ČLOVEK. S úctou

Jarmila Tvrdá, mestská poslankyňa

Zachraňujú životy, odmenou im je dobrý pocit

Naše vrakunské tímy sa zahryzli do sezóny 
a dosahujú vynikajúce výsledky. Po úvod-
nej vzájomnej remíze v ďalších ôsmich 
zápasoch v štyroch kolách dosiahli sedem 
výhier a jedinú prehru, keď HBK Board 
nestačil na Pekníkov. Treba však jedným 
dychom pridať, že v tomto zápase, žiaľ, 
z rôznych dôvodov, nastúpilo iba päť hrá-
čov za Board, a to bol hlavný dôvod pre-
hry. „Neteší ma, že už v úvode sezóny sa 
v oboch mužstvách objavili zranenia. Ve-
rím však, že to naše výkony nijak zvlášť 
nepoznačilo, ani nepoznačí. Sme dobrá 
partia, čo je základ! Náš cieľ dostať obe 
mužstvá Vrakune do play-off vyzerá byť 
reálny. Teší ma aj zvyšujúci sa počet ľudí 
na domácich zápasoch, pred kulisou sa 
isto hrá lepšie. Priebežné prvé miesto 
Ramilandu je krásne, ale sezóna je ešte 
stále iba na začiatku, netreba sa tým ne-
chať ukolísať a treba makať ďalej,“ po-
vedal o doterajšom priebehu sezóny náš 

kapitán.
Na ihrisku na 
Hnileckej pre-
biehajú aj tré-
ningy detí, kto-
rým sa venujú 
hráči HBK Vra-
kuňa. Trénin-
gy sú zväčša 
vo štvrtok od 
17:30 – všetky 
deti sú vítané. 
Viac informácií 
nájdete na FB 
stránke – ih-
risko Hnilecká, 
kde pravidelne 
„naša Katka“ 
pridáva fotky z tréningov, ako aj ligových 
zápasov, za čo jej aj touto cestou ďakuje-
me.
Pevne veríme, že záujem o hokejbal bude 

stále narastať a to vo všetkých vekových 
kategóriách. Plánujeme určite dať šancu 
aj dospelým, ale o tom neskôr.

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa na čele Bratislavskej ligy

Výsledky:
2. kolo - ihrisko Engerau aréna sobota 15. 9. 2018 o 11:00
BlackDiamonds - HBK Board Vrakuňa 7:8 (1:3, 3:3, 3:2)
góly: Antl 4, Krajčírovič, Cvengroš, Frývalský
prihrávky: Antl 2, Krajčírovič, Porubský, Kadlečík, Melišek M., Tomašech, Frývalský

4. kolo - ihrisko Pekníkova sobota 29. 9. 2018 o 9:00
AHK Pekníkova - HBK Board Vrakuňa 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
góly: Fojt
prihrávky: Jančovič

HBK Ramiland Vrakuňa – Empíria 11:5 (1:3, 6:2, 4:0)
góly: Nazad 3, Vitáloš 3, Hrazdira 2, Zámečník 2, Chovanec
prihrávky: Hrazdira 2, Miklaš 2, Chovanec 2, Fančovič P. 2, Zámečník 2, Fančovič M.

Rebels - HBK Ramiland Vrakuňa 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
góly: Vitáloš, Strnád, Fančovič M.
prihrávky: Fančovič P., Vitáloš, Hrazdira

3. kolo - ihrisko aréna Vrakuňa sobota 22. 9. 2018 o 9:00
HBK Board Vrakuňa - SAV Lamač 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
góly: Cvengroš, Tomašech
prihrávky: Tomašech

5. kolo - ihrisko aréna Vrakuňa sobota 6. 10. 2018 o 9:00
HBK Board Vrakuňa - LG Barbari 4:2 (0:0, 1:0, 3:1)
góly: Antl 2, Fojt. Kadlečík
prihrávky: Antl 2, Jančovič, Fojt

HBK 500 Nivy - HBK Ramiland Vrakuňa 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
góly: Melišek D., Chovanec, Ravasz, Janík
prihrávky: Janík, Vitáloš, Kysela, Melišek D.

HBK Ramiland Vrakuňa – BlackDiamonds 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
góly: Vitáloš 2, Chovanec, Strnád, Janík, Melišek D.
prihrávky: Ravasz 2, Hrazdira, Fančovič P., Janík Melišek D.

Rozpis zápasov oboch mužstiev a všetky informácie nájdete na: www.hbkvrakuna.estranky.sk
INZERCIA
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bol názov náučného divadelno-šermiar-
skeho programu, ktorí žiakom I. a II. stup-
ňa Základnej školy na Žitavskej predvied-
la kumpánia Via Historica. Na školskom 
dvore, kde sa predstavenie uskutočnilo, 
všetkých privítal školník, ktorý nás pozval 
na štylizovanú hodinu dejepisu. Význam-
nými obdobiami našich starých dejín nás 
previedol slovanský šaman. Prešli sme 
SLOVANSKÚ CESTU HISTÓRIOU – OD 
SAMA… PO ŠTEFANA. Zameraná bola na 
avarské rabovania, pohanské zvyky, Kon-
štantína a Metoda, boje s Frankami, prí-
chod Maďarov a ukončená bola koruno-
váciou Štefana I. Veľkého. Predstavenie 

bolo zaují-
mavé aj tým, 
že žiaci mali 
možnosť vi-
dieť dobové 
kostýmy, his-
torické zbra-
ne i šermiar-
ske súboje 
v humorných 
divadelných 
s c é n k a c h . 
Zážitkovou formou sa dozvedeli historic-
ké fakty a boli aj zapájaní do programu. 
Na ceste slovenskou históriou chceme 

pokračovať, pretože kumpánia má pripra-
vené aj ďalšie predstavenia, na ktoré sa 
už teraz tešíme.
 Mgr. Kornélia Čunderlíková

Cesta slovenskou 
históriou

KONCERT S ROBOM PAPPOM
O šikane každý vie, no málokto o nej hovorí. Preto sme sa roz-
hodli našim žiakom priblížiť formou výchovného koncertu túto 
problematickú tému. Počas predstavenia bola odprezentovaná 
šikana v jej najrôznejších podobách. Prednášajúcim bol známy 
slovenský spevák Robo Papp, ktorý je v téme šikany jedným 
z najpovolanejších. Sám jej tvrdosť totiž vo svojej mladosti zažil 
na vlastnej koži a dokázal jej čeliť. Svojím priateľským vystupo-
vaním si dokázal získať dôveru našich detí a vysvetliť im nebez-
pečenstvá a dôsledky takéhoto správania. Naši žiaci ani nedý-
chali, s maximálnym tichom počúvali slová známeho speváka 
a pokúšali sa vcítiť do jeho pocitov, keď bol sám šikanovaný. 
Spevák obohatil svoj program množstvom piesní, ktoré našich 
najstarších až roztancovali, a koncert sa končil v príjemnej ta-
nečnej atmosfére pod pódiom v 221.
 Ing. Anna Murcinová, ZŠ Železničná 14

V jedno jesenné, teplé, slneč-
né, neskoré popoludnie sa 
naši žiaci I. stupňa vrátili do 
školy so spacákmi a karimat-
kami, aby si užili športové po-
poludnie spojené s grilovačkou 
a spaním v škole.
Deti si odložili svoje veci v trie-
dach a s pani učiteľkami sa 
vybrali na školský dvor, kde ich 
čakali športové aktivity. Svoju 
šikovnosť a obratnosť pred-
viedli v behu k trom métam, 
v triedení šošovice a fazule, 
v poskokoch v sedemmíľových 
čižmách, v skokoch vo vreci, 
v nosení lôpt na bruchu… Vy-
danú energiu si doplnili pri gri-
lovaní, s ktorým nám ochotne 
pomohli rodičia III.A triedy.
Aká by to bola detská zábava 
bez diskotéky? Tá na nijakej 
party nesmie chýbať. Aj naše 
kroky smerovali do telocvične, 
odkiaľ znela hudba a svetelná 
guľa pozývala všetkých malých 
aj veľkých na tanečný parket. 

Ani sme sa nenazdali, ako čas 
rýchlo letí, je tu hodina H a znie 
posledná pesnička.
Trošku osvieženia padne vhod 
pred ďalšími dobrodružstva-
mi. Prekonať svoj strach a od-
vážiť sa vstúpiť do tmavých 
chodieb školy chce skutočnú 
odvahu školáka. My také deti 
máme. Rozprávkovú cestičku 
osvetlenú sviečkami z triedy 
do telocvične všetci zvládli na 
jednotku.
Zážitkov na popoludnie a ve-
čer 4. 10. veľa máme. Ešte 
presun do tried, hygiena, ulo-
ženie do spacákov a hlasy pani 
učiteliek pri čítaní rozprávok 
nás ukladajú na spánok. Triedy 
stíchli, svetlá zhasli, ale škola 
žije. Veď je plná svojich malých 
nočných návštevníkov.
Dobrú nôcku, sladké sníčky 
a krásne raňajšie prebúdzanie 
vám prajem…

Želmíra Macková
ZŠ, Žitavská1

Noc v školeNoc v škole

Športovo-zábavné podujatie
Posledný slnečný a teplý septembrový deň – 21. 9.–sa ro-
dičia s deťmi spoločne so zamestnancami Materskej ško-
ly Kríková rozhodli oslobodiť sa od bežných pracovných či 
iných povinností a ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží. Ro-
dičia si zmerali sily so svojimi deťmi a ukázali im, že sa ani 
v dospelosti nezabudli hrať a veseliť.
Týmto netradičným podujatím sme sa rozhodli dať do pre-
vádzky a otestovať nové drevené hracie prvky na školskom 
dvore. Balančná dráha „vyrástla“ vďaka spoločnosti Tesco, 
ktorá podporila náš úspešný projekt sumou 1 300 €. Za os-
tatné prvky ďakujeme sponzorom z radov rodičov. O skráš-
lenie – zateplenie časti budovy školy a osadenie nového 
požiarneho schodišťa – sa postaral zriaďovateľ. Rodičia – p. 
Pregová a Búrová – sa vo svojom voľnom čase venujú revi-
talizácii zelene. Vysadili nové kríky a iné kvetinové záhony. 
Všetkým uvedeným patrí naše veľké poďakovanie. Vďaka 
nim sa školský dvor Materskej školy na Kríkovej ulici stal 
prostredím, v ktorom si deti môžu veselo zašportovať, za-
hrať sa a do sýtosti sa vyšantiť.

Miroslava Koprdová, MŠ Kríková
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Prvý októbrový 
víkend patril už 
tretiemu roční-
ku Vrakunskej 
š a r k a n i á d y . 
Počasie bolo 
ako na objed-
návku, slnečno 

a s priaznivým vetrom. Na nábrežie Malého Dunaja 
prišlo takmer 60 detí so svojimi rodičmi a skúšali, čo 
ich šarkan všetko dokáže.
Súťažilo sa v troch kategóriách – najkrajší doma vyro-
bený šarkan, šarkan, ktorý vyletí čo najvyššie, a naj-
kreatívnejší šarkan.
Snaha bola veľká a víťazi boli ocenení nákupnými po-
ukážkami na nákup hračiek podľa vlastného výberu 
a knižnými cenami – cena starostu a cena poslancov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli tento rok zabaviť 
na Vrakunskú šarkaniádu, a tešíme sa na budúci roč-
ník. red

Vrakunská šarkaniáda

Základná škola na Železničnej ulici 
je možno ako každá iná základná 
škola, ale má aj niečo, čím sa od-
lišuje od ostaných okolitých škôl – 
a to deti, ktoré majú rady tanec 
a švihadlá. Táto kombinácia spája 
v sebe niečo, čo je úžasné, a deti 
sú toho príkladom.
Názov rope skikpping (akrobatické 
skákanie cez švihadlo) pochádza 
z anglického jazyka. Keď si poviete 
skákanie cez švihadlo, preblesk-
ne vám hlavou: „Jéééj, to sme ako 
deti mali radi aj my!“ Kedysi boli švi-
hadlá, ktoré boli z ľanového špagátu 
a na konci boli drevené rúčky, a ho-
dina telesnej výchovy sa ani neráta-
la, keď sme neskákali cez švihadlo.
Tento krúžok však nie je len o ská-
kaní. Je aj o celkovej kondičnej 
príprave detí, gymnastike, akroba-
cii a tanci. Pomáha deťom zlepšiť 
celkovú koordináciu a pozornosť, 
obmedzuje obezitu, zvyšuje vytrva-
losť, podporuje vzájomnú spoluprá-
cu a dôveru (skákanie vo dvojiciach 
a v skupinách), vytvára dobrú nála-
du, podporuje kreativitu a rozvíja cit 
pre rytmus.
Možno takto pred rokom som písa-
la podobný článok do Vrakunských 
novín, ktorý bol však všeobecný 
o tom, čo to vlastne toto skákanie 
s takým zvláštnym názvom je. Ma-
lými krokmi sme sa dopracovali až 
k tomu, že práve v našej mestskej 
časti je tím FUN skippers, ktorý má 
svoju základňu práve 
na Základnej škole 
na Železničnej. Pani 
riaditeľka Andrea 
Macháčová nám 
tu vytvorila úžasné 
podmienky a s pod-
porou rodičovského 
združenia našej ško-
ly sme sa zúčastni-
li mnohých súťaží. 
Niektoré boli úspeš-
né, niektoré menej, 
čo však deti ešte 
väčšmi motivovalo, 
aby na sebe väčšmi 
pracovali. Zúčastnili 
sme sa MIA festivalu, 
ktorý je zameraný na 
podporu deti v oblas-
ti športu a tanca. Boli 

sme na MIA festivale v Brati-
slave, kde sme obsadili krás-
ne 3. miesto, vo Zvolene sme 

získali dva razy 2. miesto a jedno 3. 
miesto. Absolovali sme súťaže v Če-
chách, aj u nás doma.
V tomto roku sa pripravujeme na 
súťaže doma, ale aj v zahraničí. Slo-
vensko sa stalo v tomto roku hosťu-
júcou krajinou pre celoeurópsku sú-
ťaž Erso Contest Show 2018, ktorá 
bude v Divadle P. O. Hviezdoslava 
v dňoch 24.a 25. 11. 2018.
Ako tím FUN skippers sme sa kvali-
fikovali na celosvetovú súťaž, ktorá 
sa uskutoční v Nórsku v júli 2019. 
Pre nás ako tím je to obrovská vý-
zva a čaká nás s deťmi veľmi veľa 
tvrdej driny, ale verím, že to za to 
stojí. Každý tréning je iný, jedineč-
ný. Sem-tam vyhŕkne aj slzička, 
keď nejde všetko podľa predstáv, 
ale deti sa vždy vrátia na ďalší tré-
ning a tvrdo na sebe pracujú. To je 
pre mňa ako trénerku niečo úžasné 
a viem, že tá práca stojí za to.
Keďže sa chceme väčšmi priblížiť de-
ťom, ale aj dospelým, pripravili sme 
pre Vrakuňu za podpory VÚB banky 
ako sponzora workshop, kde si mô-
žete prísť na vlastnej koži vyskúšať 
zábavné skákanie cez švihalo, a to 
v dňoch 27. – 28. 10. 2018. Prihlásiť 
sa môžete na email: funskippers@
gmail.com, tel.+421903 797750. 
Stačí si priniesť dobrú náladu, špor-
tové oblečenie, pitný režim a chuť sa 
naučiť niečo nové.

Andrea Schusnixová,
ZŠ Železničná 14

FUN skippers

Aranžovanie z jesenných plodovAranžovanie z jesenných plodov
Dňa 11. 10. 2018 sme v rámci hodín techniky c na-
šej škole organizovali súťaž Aranžovanie z jesenných 
plodov a kvetov na tému výzdoba tekvičky. Žiaci 
mohli v súťaži využiť svoje tvorivé schopnosti a reali-
zovať originálne nápady. Veríme, že všetkých žiakov 
táto súťaž inšpirovala na ďalšie jesenné tvorenie. 
Najlepší sa zúčastnia na okresnej súťaži v aranžova-
ní kvetín.  Mgr. Božena Jurisová, ZŠ Železničná 14

Zážitkové učenie na dopravnom 
ihrisku
Druhý októbrový týždeň sa 
tretiaci zo ZŠ Železničná 
vybrali na dopravné ihris-
ko. Bolo vybudované na 
Hnileckej ulici, ktorá je ne-
ďaleko ZŠ. Žiaci si priniesli 
kolobežky a išli si cez zá-
žitkové učenie vštepovať 

a osvojovať poznatky z oblasti zvyšovania bezpečnosti 
na cestách. V rámci vyučovacieho predmetu vlastiveda 
sa preniesli do reality a učili sa, ako sa majú správať na 
ceste a spoznávať dopravné značky. Stali sa priamymi 
účastníkmi dopravy. Už v minulosti bol J. A. Komenský 
presvedčený, že človek získava najdôležitejšie skúse-
nosti pomocou vlastných zmyslov. Žiaci si vlastnou ak-
tivitou cez zážitok vytvárajú vlastnú skúsenosť. A tých 
mali naozaj dosť. Súčasné rušné obdobie vytvára pre 
malého človeka množstvo nástrah, ktoré na každom 
kroku ohrozujú jeho život a zdravie. Doprava je jedným 
z rizík, číhajúcich najmä na chodcov. Majú slabú orien-
táciu v pravidlách cestnej premávky. Preto práve toto 
zážitkové učenie našim tretiakom určite niečo dalo do 
života. A ako bonus deťom celý deň krásne svietilo sl-
niečko, ktoré im vyčarilo úsmevy na tvárach a znáso-
bilo radosť zo všetkého, čo sa na dopravnom ihrisku 
naučili. Mgr. Ivona Kissová, ZŠ Železničná 14
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