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Milí Vrakunčania,
Na úvod jedna úvaha. Ak by ste si najali trénera vo „fitku“, určite by vám povedal, že 
na akýkoľvek výsledok potrebujete aspoň šesť mesiacov. Pol roka driny, odriekania 
a systematickej práce, aby ste boli vo forme. Ideálne je začať prvého januára, aby ste sa 
mohli v júni pochváliť, najmä priateľom, čo vás aspoň pol roka nevideli. To bude mať 
totiž ten očakávaný haló efekt. Nikto totiž zrejme nečakal, ako ste si siahli na limit 
svojich síl, ako ste toho mali plné zuby, ako ste museli oželieť drobné radosti života, 
ako ste sa museli zaťať, ako ste sa museli obmedziť a len „makať a makať“. Lebo 
slovo makať je spoločný menovateľ vášho úspechu. Nemohli ste reptať a hľadať 
dôvody, ako sa to nedá, ako ste unavený, zničený po každom tréningu a hľa-
dať dôvod prečo pokračovať. Ako ste si museli odriekať a ísť si za svojím 
cieľom. Ten bol jasný a chceli ste prekvapiť svoje okolie.

Vždy je to risk, akokoľvek ste si siahli na dno svojich síl. Nie každý to vie 
oceniť. Ale taký je život. A to môžete byť smelo v životnej forme. Teta 
z druhého kolena vás vie skritizovať. Má ten dar a urobí to veľmi rada. 
Mám takú tetu Evu ☺. Aj toto prináša život. Ale predsa je to vaša teta ☺…

Teraz vás asi prekvapím. Aj ja to dokonale poznám. Do septembra sme 
tvrdo „makali“. Dúfam, že to je aj vidieť. Mimo iných dôležitých vecí aj 
na našich hodoch. Vrakunská hodová slávnosť si zaslúži svoju pozornosť. 
Je to výnimočná príležitosť stretnúť našu komunitu. Užiť si prítomnosť susedov a nadýchnuť sa atmosféry súdržnosti a tiež vidieť 
Vrakuňu, ako sa vie zabávať. A to si zapíšte za klobúk, že to vieme! Poslali ste mi množstvo pozitívnych správ a odkazov, ako nám 
to opäť aj tento rok šlo. A ja som za to vďačný, popravde sa neviem nabažiť toho úžasného pocitu.

Úprimne, pre mňa to bol rok tvrdej práce. Siahli sme si na limit svojich možností. Môj tím šiel ako švajčiarske hodinky. Musím im 
vzdať hold. Pol roka príprav – a môjho tlaku. Tlaku na kvalitu a výsledok. Držali sme a ťahali za jeden povraz. Stovky hodín príprav, 
porád a nekonečných rozhovorov. Čo bude lepšie ako minulý rok, čo vieme ešte vyšperkovať a tiež ako napraviť chyby, ktoré sme 
urobili za ostatné roky?

Dodnes si budem pamätať, ako sme prevzali hody. Povinná jazda, pár stánkov, nejaký ten program a množstvo maličkostí, ktoré 
ma odjakživa hnevali. Chcete ísť na toaletu? Alebo si dať domáci koláč? Tak to si potom budete musieť odskočiť domov. Práve 
preto sme zabezpečili širokú ponuku stánkov a mysleli na takú „maličkosť“, ako ísť na toaletu, bez nutnosti navštíviť domov. Áno, 
na prvý pohľad možno hlúposť, ale považujem za povinnosť myslieť aj na takúto drobnosť. Lebo drobnosti tvoria celok.

Tento rok bol špecifický tým, že sme prestali byť lokálnou záležitosťou. Prišli totiž hostia z celej Bratislavy. Vrakuňa už nie je chu-
dobnou nevestou! Prišli predsa ľudia z celého mesta a okolia! Poznajúc chýr, že u nás je úžasná zábava. Že máme poriadok a sys-
tém – to sú napríklad koše na každom kroku, hoci, ja viem, je to „len“ ďalšia maličkosť. Že sme dobrí hostitelia a vieme ponúknuť 
kvalitný program. Že sa u nás naši hostia môžu cítiť príjemne a bezpečne. Že naše atrakcie nikde inde v Bratislave nie sú. Viete, 
ako ma dokáže potešiť, že u nás boli tie najlepšie kolotoče vôbec? Že cestovali viac ako 1000 km, lebo už vedia, že u nás to stojí 
za to?

Som hrdý Vrakunčan. Dokázali sme to! A snáď lepšie ako po minulé roky, ale horšie ako na budúci rok!

Akokoľvek sa môžete snažiť a ísť na hranicu svojich možností, vždy sa nájde teta Eva. Tá, ktorá, by to urobila lepšie a vôbec úplne 
inak alebo aj vôbec by hody vo Vrakuni nechcela. Ja sa snažím robiť to najlepšie, čo viem a dokážem. Určite som nevyhovel kaž-
dému a mám rezervy. Vždy si vypočujem každý názor, aj ten úplne kritický, a urobím všetko preto, aby som vychytal všetky chyby. 
Mám v sebe pokoru, lebo ste mi dali váš mandát, vašu dôveru. Mám svoju prácu naozaj rád a snažím sa vás o tom presviedčať, čo 
mi sily stačia. Pokorne ďakujem za túto možnosť a viem vám sľúbiť, že urobím maximum, aby Vrakuňa prosperovala. To považujem 
za svoje poslanie!

Na záver iba citát, ktorý vystihuje moje pocity.,Prekážky ma nemôžu zlomiť. Každá prekážka vyžaduje len veľkú dávku odvahy.“ 
(Leonardo da Vinci)
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Aktuálne

Po letnej prestávke sa poslanci opäť 
stretli na svojom zasadnutí, ktoré sa ko-
nalo 11. 9. 2018. Prerokovali hospodá-
renie mestskej časti za 1. polrok 2018 
a prognózu do konca roka 2018. Vraku-
ňa aj v prvom polroku dobre hospodári-

la a cez letné prázdniny sa nám podari-
lo zrealizovať veľa rozvojových aktivít. 
V rámci svojho rokovania sa poslanci 
venovali aj témam výstavby v mestskej 
časti, blížiacim sa komunálnym voľbám 
a blížiacej sa zimnej údržbe. red

Komunálne voľby sa budú konať dňa 
10. 11. 2018. V štyroch volebných obvo-
doch v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
ostáva počet poslancov 15 zachovaný. V 1. 
volebnom obvode je počet volených poslan-

cov 3, v 2. volebnom obvode 6, v 3. voleb-
nom obvode 1 a vo 4. volebnom obvode 5 
poslancov. Viac informácií o uliciach patria-
cich do jednotlivých volebných obvodov sa 
dozviete na www.vrakuna.sk.  red

Z miestneho zastupiteľstva

Komunálne voľby

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

Náučný chodník v lesoparku
V minulých číslach Vrakunských novín sme vás informovali o plánovanom rozvoji 
lesoparku. Teraz sa návštevníci lesoparku môžu vzdelávať pomocou nového náuč-
ného chodníka. Celkovo pribudne deväť informačných tabúľ zameraných na život 
v lesoparku (vtáctvo, motýle, trávy, stromy a kríky, cicavce, vodný ekosystém, chráň-
me našu prírodu, les nie je smetisko a všeobecné informácie).  red

Vyjadrenie Slovenskej pošty
V minulom čísle Vrakunských novín sme vás v článku Riešime vaše podnety infor-
movali o sťažnostiach občanov na Slovenskú poštu, ktorú sme písomne oslovili, aby 
nám vysvetlila dôvody, prečo sa vôbec alebo neskoro doručuje pošta obyvateľom 
Vrakune. Teraz by sme vás chceli oboznámiť s vyjadrením Slovenskej pošty: „Aj 
napriek vyššie uvedenému sme prijali ďalšie prostriedky, ktoré boli, alebo budú 
v krátkej dobe aplikované na danej pošte. Bola realizovaná organizačná zmena, 
ktorá spočívala v navýšení ďalšieho doručovacieho rajónu, a zároveň sa pripravuje 
na pošte celková nová organizačná štruktúra, ktorá by mala zvýšiť kvalitu poskyto-
vaných služieb.“
Znenie celej odpovede nájdete na www.vrakuna.sk red

Jesenné upratovanie 
vo Vrakuni
Od 15. 10. 2018 začína umiestňo-
vanie veľkokapacitných kontajnerov 
v rámci jesenného upratovania vo Vra-
kuni. Umiestnenie jednotlivých kontaj-
nerov je určené postupne podľa ulíc. 
Kompletné informácie nájdete na 
www.vrakuna.sk.   red
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Opýtali sme sa poslancov
Po štyroch rokoch sa blížia opäť komunálne voľby, preto sme sa opýtali našich miestnych poslancov:

Ako hodnotíte volebné obdobie 2014 – 2018?

Bc. Michal Behúň

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Ing. Tomáš Galo
Volebné obdobie hodnotím výborne. Oceňujem 
výbornú spoluprácu medzi starostom a zastu-
piteľstvom a dobrú prácu miestneho úradu. 
Vďaka tomu sa podarilo zrealizovať veľa vecí, 
ktoré sa roky zanedbávali. Obnova komunikácií, 
rekonštrukcia zdravotného strediska, oživenie 
lesoparku, obnova škôl, škôlok a iné. Veľký 
úspech je výstavba vlakovej zástavky. Nie je to 
naša kompetencia, no išli sme do toho a opla-
tilo sa. Už len doplniť ďalšie vozne, aby sa do 
vlaku všetci zmestili. Teraz na jeseň sa začne 
výstavba cyklochodníka k letisku a nová od-
dychová zóna s mólom na Malom Dunaji. A do 
budúcna máme ďalšie veľké ciele pre Vrakuňu. 
Takže ideme ďalej Vrakuňa!

Ing. Ladislav Kugler
Určite mi dáte za pravdu, že toto volebné obdo-
bie bolo pre Vrakuňu doteraz najúspešnejšie. 
Hlavne zásluhou pána starostu bola spolupráca 
medzi ním a poslancami na úrovni. Výsledkom 
toho je veľa úspešne dokončených projektov. 
V tejto súvislosti si dovoľujem pripomenúť, že je 
aj veľa začatých projektov, ktoré sú zatiaľ len na 
papieri. Napr. dobudovanie cyklotrás pozdĺž Ma-
lého Dunaja, 2. etapa rekonštrukcie pešej zóny, 
zabezpečenie otočky autobusov spolu s MHD 
v lokalite za železnicou, vybudovanie novej vla-
kovej zastávky pri konečnej autobusov. Tieto 
projekty okrem iných tiež čakajú na realizáciu. 
Preto ako kandidát na poslanca som si osvojil 
heslo „Ideme ďalej, VRAKUŇA“.

Ing. Anna Murcinová
Počas volebného obdobia 2014 – 2018 
som bola v školskej a sociálnej komisii. 
V centre môjho záujmu je školstvo. Tu sa 
nám podarilo zrekonštruovať strechy na 
školských zariadeniach, konečne odstrániť 
rampy na MŠ Kríková, otvoriť novú MŠ na 
Bodvianskej a MČ sa snaží byť nápomocná 
aj pri projektoch. Ďalšou mojou prioritou sú 
seniori, pre ktorých sme otvorili nový klub, 
organizujeme pre nich výlety a pobyty pri 
mori, dali sme do prevádzky denný stacio-
nár. Pracovala som tiež v parkovacej komi-
sii, kde sa nám podarilo upraviť parkovací 
systém, ale miest, samozrejme, stále nie 
je dosť. Celkovo som s volebným obdobím 
spokojná, ale vždy je ešte čo vylepšiť.

Ing. Ľubomír Czaja
Ďakujem občanom za možnosť byť v posla-
neckom zbore v mestskej časti Vrakuňa. Za 
štyri roky sme sa snažili spoločne posunúť 
mestskú časť ďalej, čo, dúfam, sa aj poda-
rilo. Samozrejme, vývoj ide dopredu a stá-
le je veľa oblastí, ktoré je treba zlepšovať 
a rozvíjať. Dúfam, že budem mať aj ďalej 
túto možnosť či už ako miestny poslanec 
alebo ako človek, ktorý má záujem o veci 
verejné. Rád sa s vami podelím o skúse-
nosti a privítam Vaše názory a návrhy.

PhDr. Stanislav Bruna
Roky 2014 – 2018 považujem pre Vrakuňu 
za najdôležitejšie v jej modernej histórií. Ko-
nečne máme na úrade vedenie, ktoré deň 
čo deň pracuje pre lepší život nás všetkých 
a máme reálne výsledky. Medzi starostom 
a zastupiteľstvom panuje silná dôvera a v ta-
kom prostredí sa dobre pracuje všetkým. 
Mňa ako zástupcu starostu zodpovedného 
aj za čerpanie eurofondov teší objem peňa-
zí získaných z externých zdrojov. Až 2,8 mil. 
eur za štyri roky je podľa mňa slušné číslo. 
Tieto peniaze išli hlavne do základných a ma-
terských škôl, detských ihrísk, denného sta-
cionára, lesoparku, cyklotrás a na úpravy 
verejného priestranstva. Som hrdý na naše 
spoločné výsledky.

Ing. Oľga Kubalíková
Ako žena, matka, poslankyňa, ale hlavne človek 
som zažila sklamanie, rozčarovania, ale aj pocit 
úspechu, výhry, a hlavne získala som presved-
čenie, že aj v komunálnej politike môžete pôso-
biť slušne, zodpovedne robiť svoju prácu a mať 
chuť pokračovať. Čo je však dôležité, ako pred-
seda občianskeho združenia Združenia klubov 
Apollo som prispela k vybudovaniu centra pre 
zdravie a voľný čas aj pre obyvateľov Vrakune, 
kde vás pozývam. Ostatné úspechy dosiahnuté 
vo Vrakuni sú spoločným dielom celého tímu 
miestneho úradu, poslancov a vás obyvateľov. 
Preto verím, že budeme pokračovať aj v budúc-
nosti v danom tempe.

Ing. Michal Hrapko
S volebným obdobím som veľmi spokojný. 
Vďaka aktivite pána starostu a dobrej spo-
lupráci s poslancami v zastupiteľstve sa 
podarilo Vrakuňu výrazne vylepšiť. Opra-
vili sa cesty, zriadila sa vlaková zastávka, 
oživil lesopark, zrekonštruovali sa školy 
a zdravotné stredisko. Taký posun opro-
ti minulosti čakal málokto. Do ďalšieho 
obdobia sú tiež rozpracované zaujímavé 
projekty týkajúce sa dopravy, životného 
prostredia vzdelávania aj športu. Verím, 
že nové zastupiteľstvo a starosta ich budú 
rovnako efektívne napĺňať.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Bc. Marek Pospíchal
Uvedené volebné obdobie z mojej strany môžem 
hodnotiť len v superlatívoch. V mojich očiach je to 
najprogresívnejšie a najproduktívnejšie obdobie za 
posledných 20 rokov vo Vrakuni. Kredit Vrakune stú-
pol nielen v očiach Vrakunčanov, ale aj iných častí 
Bratislavy. Som hrdý na našu Vrakuňu.Dovoľte mi, 
aby som touto formou poďakoval pánovi starosto-
vi Vrakune Martinovi Kurucovi za to, čo dokázal vo 
Vrakuni spraviť (aj nemožné ☺). Toto by, samozrej-
me, nešlo bez nasadenia celého miestneho úradu, 
sú to ľudia, ktorých možno nie je veľmi vidieť, ale 
ich práca hovorí za všetko. A v neposlednom rade 
chcem poďakovať za spoluprácu všetkým kolegom 
poslancom, s ktorými sme dokázali vždy nájsť spo-
ločnú reč, a tak podporiť prácu celého úradu. Bolo 
mi cťou so všetkými spolupracovať.

Mgr. Pavol Prikryl
Nie som si istý, či práve ja ako poslanec by som 
mal hodnotiť končiace sa volebné obdobie. Je 
to vec, ktorú by mali a aj urobia obyvatelia Vra-
kune. Som si však istý, že naša mestská časť 
po rokoch stagnácie vykročila a vykročila správ-
nym smerom. Ako človek, ktorý sa profesijne 
pohybuje v kultúrnej oblasti, vysoko kvitujem 
návrat kultúry ako takej nielen do Vrakune, 
ale aj do vzťahov v zastupiteľstve či k vedeniu 
mestskej časti a jej zamestnancom. Konsenzu-
álne riešenie problémov, ktoré sa v zastupiteľ-
stve celé štyri roky praktizovalo, je na rozdiel 
od politikárčenia na prospech všetkých, čo sa aj 
premietlo do množstva realizovaných projektov. 
Z nastúpenej cesty určite netreba zísť!

Ing. Juraj Štubniak
Myslím, že moje hodnotenie volebného obdo-
bia 2014 – 2018 nie je až natoľko podstat-
né. Pre mňa je podstatné, ako hodnotia moju 
prácu moji voliči. Približne o dva mesiace sa 
to všetci dozvieme. Obšírnejšie sa tejto téme 
budem venovať v mojom vrakunskom blogu.

Ing. Milan Šindler
Pre mňa je sklamaním, že sa nám nepodarilo dotlačiť zodpoved-
ných k začatiu sanácie skládky CHZJD, no považujem za úspech, že 
sme dostali túto tému medzi ľudí. Naša MČ v súčasnosti dokončila 
testovanie pôdy, zeleniny a ovocia v 11 záhradách. Už sme dostali 
od ALS SK, s. r. o., výsledky testovania zemín, ktorá je v 11 záhra-
dách vyhovujúca. Keďže podľa pokynu MŽP č. 1617/97 Kategória 
B je prípustná hodnota napr. pre individuálny izomér DDT do 0,5 
mg/kg a spoločne pre všetky izoméry vo vzorke do 1 mg/kg., od 
1997 MŽP naposledy pokynom 1/2015-7 zdvihlo tieto limity pre 
DDT izoméry 5× na 2,5mg/kg a sumár všetkých izomérov v jednej 
vzorke už ani nestanovuje. Pre porovnanie – súčasné platné ob-
dobné limity v ČR sú cca o 50% nižšie. Myslím si, že benevolent-
nejšie limity kontaminantov nie je správna cesta, keďže vzrastajúci 
výskyt rakoviny nám musí byť dostatočnou výstrahou. Komplexné 
zhodnotenie projektu testovania záhrad urobím po získaní kom-
plexných výsledkov.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Volebné obdobie 2014 – 2018 bolo mojím 
prvým volebným obdobím a hodnotím ho 
pozitívne. Podarilo sa nám posunúť Vraku-
ňu o veľký kus dopredu, v zastupiteľstve 
sme vytvorili dobrý tím a ani si nepamätám 
situáciu, keď by sme pri rozhodovaní o dô-
ležitých veciach nenašli spoločnú reč. Mu-
sím tiež vyzdvihnúť vynikajúcu spoluprácu 
s miestnym úradom a s pánom starostom, 
v iných mestských častiach nie je vôbec 
bežné, že dokáže zastupiteľstvo spolupra-
covať so starostom a úradom na takej dob-
rej úrovni ako v našej Vrakuni. Uchádzam 
sa o hlasy Vrakunčanov aj v ďalšom voleb-
nom období, ideme ďalej, Vrakuňa!

Ing. Zuzana Schwartzová
Je o mne známe, že som veľká lokálpatriotka ☺ a nedám 
na Vrakuňu dopustiť. Bolo však obdobie, keď som sa 
zdráhala priznať, že som z Vrakune. Bola niekoľko rokov 
stagnujúcou mestskou časťou. Síce bolo niekoľko ná-
padov, projektov, cieľov, ale viac-menej „neviditeľných“.
To, čo sa zmenilo vo Vrakuni za posledné obdobie je 
každému, nielen nášmu obyvateľovi, badateľné na prvý 
pohľad. Nebáli sme sa zobrať úver, aby sme upravili, 
zrekonštruovali naše cesty, chodníky. Vynovili sme zdra-
votné stredisko, pešiu zónu, pribudla dlho očakávaná 
železničná zastávka, dokončila sa budova „221“, nová 
sobášna sieň, postupne sa zrekonštruujú a vylepšujú 
naše škôlky a školy, vybudoval sa náučný chodník – De-
jiny Vrakune a o faune a flóre nášho lesíka. Netvrdím, že 
je už všetko dokončené, je toho ešte veľa pred nami. A je 
to naša spoločná práca a spoločné úsilie.

zdroj: internetzdroj: internet

SKOLAUDOVANÉ
STAVEBNÉ POZEMKY

POSLEDNÝCH                       POZEMKOVP  PH                     0605
04
03

07
08

predané

INZERCIA



6

Fotoreportáž

Opäť máme za sebou tri dni zábavy, hudby, hodovania 
a pozitívnej energie. Veríme, že aj tento rok bol pre 
všetkých výnimočný a slávnosť ste si naplno užili. 
Hudobný program neobišiel nijakú vekovú kategóriu, 
nechýbali kolotoče, stánky s jedlom a samozrejme vy! 
Všetkým vám ďakujeme!

Vyvrcholením kultúrneho 
leta vo Vrakuni je každo-
ročne Vrakunská hodová 
slávnosť. Tento rok sme 
pokračovali v tradícií 
a sezónu sme začali v júni 

prvým Jánskym pivným 
festivalom. Napriek rôznym 

predpovediam nás počasie 
nesklamalo a od piatku do ne-

dele svietilo nad Vrakuňou slnko.
Začiatok hodov patril mladým. Ako 

prvý vystúpili Gipsy Čáve a po nich divá-
kov očarila Anita Soul s kapelou, v ktorej 
nechýbali špičkoví hudobníci.
V sobotu oficiálne otvoril slávnosť staros-
ta mestskej časti Martin Kuruc, predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ju-
raj Droba, primátor mesta Bratislava Ivo 
Nesrovnal a kňaz miestnej farnosti Marek 
Krošlák. Nasledovalo predstavenie pre 
najmenších Tárajko a Popletajka, veľký 
festival maskotov a hudobné vystúpenie 
rapera Kaliho. Večer odzneli hity od Mar-
tiny Šindlerovej, muzikálové hity v podaní 

Opäť máme za sebou tri dni zábavy hudby hodovania

Veľkolepá Vrakunská Veľkolepá Vrakunská hodová slávnosť h 2018Veľkolepá Vrakunská     Veľkolepá Vrakunská   hodová slávnosť 2018

Vyvrcholením kultúrnehoV
l

a
p

fes
pred

nesklam
dele svietil

Začiatok hodo

V
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Romana Krška a svoj výnimočný talent 
predviedli huslistky Xplosion Trio. Na zá-
ver vystúpila hviezda večera Dara Rolins 
s tanečnicami, ktorá zaspievala všetky 
známe hity. Program bol rozmanitý a pri-
pravený tak, aby si každý prišiel na svoje.
Tretí deň slávnosti odštartoval folklórny 
súbor Karpaty, svojím tanečným a spe-
váckym talentom ohúrili všetkých prítom-
ných. Pozvanie prijala aj Vrakunčanka Giz-
ka Oňová, Štefan Skrúcany a hody sme 
ukončili naozaj veľkolepým hudobným 
vystúpením Bratislava Hot Serenaders.

Toto všetko by nebolo možné bez pomo-
ci sponzorov podujatia. Všetkým, ktorí 
nám pomohli, by sme sa chceli aj touto 
cestou poďakovať. Ďalej naše ďakujem 
patrí všetkým organizačným a pomoc-
ným zložkám, hasičom, mestským po-
licajtom, predajcom, atď. Veľké ďaku-
jem patrí hlavne vám – ľuďom, ktorí ste 
nás prišli podporiť a užiť si najväčšiu 
kultúrnu udalosť vo Vrakuni.
 red

Veľkolepá Vrakunská hodová slávnosť hodová slávnosť 20182018Veľkolepá Vrakunská       hodová slávnosť hodová slávnosť 20182018

Romana Krška a svoj výnimočný talent

Toto všetko by nebolo možnéé bez pomo
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Politická inzercia

Marek ZajíčekMichal Hrapko

Jana NémethováLadislav Kugler Zuzana 

Schwartzová

Lenka Poláková

Michal Kečkéš

Tomáš Galo Eva SamolejováIvo Nemčič Stano BrunaMarcel Boris

Božena 

Krajcsovicsová

Andrej RavaszLívia 

Benedeková

Naše priority: -      prejazdné cesty, parkoviská a kolajová doprava

-      deti, mládež, ihriská a školy

-      cyklotrasy, parky a nábrežie Malého Dunaja

-      seniori a zdravotné stredisko

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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Politická 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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Počas vrakunskej hodovej slávnosti starosta 
Martin kuruc, zástupca starostu Stanislav Bruna, 
predseda BSK Juraj Droba a miestna a župná po-
slankyňa Zuzana Schwartzová slávnostne pokle-
pali základný stavebný kameň novej oddychovej 
zóny na brehu Malého Dunaja a cyklotrasy. Mest-
ská časť Bratislava-Vrakuňa na tento projekt zís-
kala nenávratný finančný príspevok z cezhranič-
nej spolupráce INTERREG SK-HU.

Cieľom vrakunského vedenia na miestom úrade 
je vytvárať lepší život nám všetkým. K tomu ne-
pochybne patria aj voľno časové aktivity pre mla-
dých, rodiny s deťmi ale aj seniorov. Vrakuňa má 
veľké bohatstvo v podobe Malého Dunaja, ktorý 
preteká stredom našej mestskej časti a vytvára 
tak prirodzený zelený priestor pre oddych, pre-
chádzky a športové aktivity.
Vrakuňa je nástupnou bránou pre vodákov po Ma-
lom Dunaji a tiež križovatkou na cyklotúry smeru-

júce do Ružinova, Podunajských Biskupíc alebo 
Ivanky pri Dunaji či Zálesia. Toto bol nepochybný 
dôvod zapojiť sa do veľkého medzinárodného 
projektu medzi Slovenskou a Maďarskou republi-
kou „Discover the Small & Moson Danube by bike 
and boat“, v preklade Objavte Malý a Mošonský 
Dunaj na bicykli a na člne, skrátene „DANUBE 
BIKE & BOAT“.

Cieľom celého projektu je na slovenskej a ma-
ďarskej strane vybudovať potrebnú rekreačnú 
infraštruktúru so zameraním na vodáctvo a cyk-
loturizmus. Vo Vrakuni sa pri kruhovom objazde 
vybuduje nová oddychová zóna spolu nástupným 
pontónom a odstavnými plochami pre vodákov. 
V oblasti cykloturizmu sa postaví nová cyklotrasa 
v smere od Ihličnatej ulice – most cez Malý Dunaj 
až po letisko. Mestská časť sa tak napojí na cyk-
lotrasy smerujúce do Zálesia a JURAVU. Stavebné 
práce budú zahájené v septembri 2018 a ukon-
čené počas jesene.

ČO BUDE VYBUDOVANÉ VO VRAKUNI

  nová oddychová zóna
  cyklotrasa od Ihličnatej ulice - most cez Malý 
Dunaj – letisko juh

  dĺžka nového cyklochodníka 1 100 m, so šírkou 
3 m, asfaltový povrch

  prepojenie rekreačnej cyklistickej infraštruktú-
ry na ostatné cyklotrasy

  predĺženie pešej promenády
  moderná rekreačná zóna
  chill out zóna s posedením na brehu
  nové nástupné miesto pre vodákov
  odstavné plochy pre autá a autobusy

Tento medzinárodný projekt, ktorého partnerom 
je aj Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, je pod-
porený a financovaný z programu cezhraničnej 
spolupráce INTERREG V-A SK HU prioritná os 1 
„Príroda a kultúra”, špecifický cieľ 1.1 “Zvýše-
nie atraktivity pohraničnej oblasti”. Vrakuni bol 
v rámci projektu schválený nenávratný finančný 
príspevok vo výške 306 629,38 EUR.

V RÁMCI CELÉHO PROJEKTU BUDE NA SLO-
VENSKU A MAĎARSKU VYBUDOVANÉ

  rekreačná, vodácka a cykloturistická infraš-
truktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku 
a v Maďarsku (23 obcí na území 5 krajov)

  zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom 
v Jelke

  postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne
  chill out zóna a prístavisko vo Vrakuni
  založené Korzo v Zálesí
  rozvojová stratégia cezhraničnej destinácie 

Aktuálne

Všetko sa dá, keď máte dobrý nápad, 
pevnú vôľu a odhodlanie.
Spoločnosť Slovnaft, a. s. Bratislava, a Občianske združenie ZK 
Apollo zrekonštruovali nevyužité priestory jedálne vo Vlčom hrdle 
a vzniklo multifunkčné Športové centrum Relax. V septembri boli 
priestory športového centra slávnostne otvorené. Občianska ve-
rejnosť v novom zariadení môže využiť široké spektrum služieb: 
fitnescentum – cvičenie aj s pomocou osobných trénerov, kolká-
reň, saunový svet, masáže. V priestoroch sa nachádza časť na 
grilovanie, ktorú je možné si prenajať pri teambuldingoch, firem-
ných akciách i súkromných oslavách. Služby plánujeme rozširo-
vať aj naďalej napríklad ponukou zdravých nápojov, jedál.
Občianske združenie bolo založené v roku 1992 a od roku 
2004 je jeho predsedníčkou Ing. Oľga Kubalíková, ktorú pozná-
te aj ako poslankyňu mestskej časti Vrakuňa.
„Pracovať v OZ ako aktivista popri práci je veľmi zaujímavá 
práca. Začať prevádzkovať centrum je však pre mňa novou vý-
zvou,“ hovorí Oľga Kubalíková.
Projekt je zaujímavý aj tým, že ide o myšlienku členov zdru-
ženia, ktorých snahou pre uskutočnenie projektu bolo nájsť 
vhodný priestor a financie, čo sa im i podarilo a vďaka tomu je 
projekt úspešný.
„Zaklopať na správne dvere s dobrým nápadom bolo šťastné 
rozhodnutie. Vedenie spoločnosti Slovnaft nám dalo šancu a po 
dvoch rokoch môžeme všetkých záujemcov privítať v novom cen-
tre,“ spomína na začiatky realizácie predsedníčka združenia.

„Popri relax centre nezabúdam ani na povinnosti poslanca. Za 
posledné obdobie sa veľa zmenilo v mojom súkromnom i verej-
nom živote, no nezmenila som sa ako človek. Vždy budem pre-
ferovať slušnosť a spoluprácu. Moje skúsenosti, verím, budem 
aj v budúcnosti využívať v práci pre verejnosť,“ konštatuje na 
záver Oľga Kubalíková.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Bližšie informácie nájdete na www.slovnaftrelax.sk.

Občianske združenie ZK Apollo
predseda klubu Ing. Oľga Kubalíková

INZERCIA

Nová oddychová zóna na brehu Malého Dunaja 
a cyklotrasa na letisko
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Aktuálne
vrátane zavedenia samostatnej marketingovej stratégie

ROZPOČET PROJEKTU

celkový 2 986 181,62 EUR
z toho pre Mestskú časť Bratislava-Vrakuňa vyčlenených 306 629,38 
EUR z toho:
  85% vo výške 260 634,97 EUR z ERDF (Európsky fond regionálneho 
rozvoja)

  10% vo výške 30 662,94 EUR zo štátneho rozpočtu
  5% vo výške 15 331,47 EUR z rozpočtu mestskej časti

 
Viac informácií na stránkach:

www.skhu.eu
http://www.region-bsk.sk/projekt-danube-bike-boat.aspx

red

Radi by sme sa s vami podelili o dobré správy 
priamo zo Stavbárskej ulice 38.
V priestoroch Detského fondu Slovenskej re-
publiky sme otvorili PORADŇU, kde odborní 
pracovníci pracujú s dospelými ľuďmi žijúcimi 
v obytnom dome tzv. Pentagone. Rozoberáme 
témy ako rodina, exekúcie, osobný bankrot, 
súdne papiere, bývanie a pod. Už sme prešli nie-
koľko úspešnými oddlženiami, podávali sme na 
súd rôzne dokumenty, hľadali bývanie s matkou, 
ktorá sa ocitla na ulici, ale aj pátrali po právnej 
pomoci či riešili práva dieťaťa, ktoré sa osamote 
ocitlo na ulici.

Dvere poradne sú otvorené v utorok od 11:00 
do 13:00, v stredu 10:00 – 17:00, vo štvrtok 

10:00 – 16:00. Mimo toho sú pracovníci dostupní 
na telefónnom čísle 0911 564 354 a napísať im 
môžete na mailovú adresu poradenstvo@dfsr.sk
Podporiť nás môžete prostredníctvom Detského 
fondu SR a najmä tým, že o nás poviete ďalej.
Poradenské služby sú poskytované vďaka pod-
pore Dopytovo – orientovaného projektu Pod-
porné a prevenčné programy v centrách Mix-
klub a Mixáčik (júl 2017 – jún 2021).
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Eu-
rópskeho sociálneho fondu a Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk
Detský fond slovenskej republiky

Dňa 25. 8. sme aj napriek uprša-
nému počasiu slávnostne otvorili 
multifunkčné ihrisko na Hnileckej. 
Starosta poďakoval rodine Kuší-
kovcov, ktorá finančne podporila 
a realizovala výstavbu multifunkč-
ného ihriska, tiež poďakoval ka-
pitánovi hokejbalového družstva 
Andrejovi Ravaszovi, ktorý bol no-
siteľom myšlienky znovu obnoviť 
históriu vrakunského hokejbalu. 
Bratislavský samosprávny kraj 
podporil aktivitu dotáciou na her-
né prvky. O bohatý program, hud-
bu, jedlo a dobrú náladu nebola 
núdza. Tak by sme mohli zhrnúť 
náladu všetkých, ktorí prišli v ten-
to, pre nás slávnostný deň.
Program moderoval Michal Do-
monkos. Komentoval exhibičný 
zápas vrakunských hokejbalo-
vých mužstiev HBK Ramiland 
Vrakuňa a HBK Vrakuňa Board. 
A napodiv tento zápas sa skončil 
nerozhodne 4:4 ☺.
Po skončení zápasu čakalo na 
deti nádherné dopravné ihrisko. 
Deti nasadli na svoje bicykle a ko-
lobežky, kto dopravný prostriedok 
nemal, zahral sa na chodca, a po-
licajt (moderátor Michal Domon-
kos) pripravil pre deti zážitkovú 
cestu po novom dopravnom ih-
risku. Na záver cesty deti získali 
vodičský preukaz na dopravné 
ihrisko na Hnileckej a pokračovali 

v súťažiach až do podvečerných 
hodín. Súťažilo sa v basketbale, 
futbale a hokejbale v troch ve-
kových kategóriách. Na záver by 
sme sa chceli poďakovať všet-
kým sponzorom, ktorí priniesli 
ceny a postarali sa o jedlo a pitie. 
Ďakujeme.
Do konca roka pribudne ešte ze-
lená výsadba, ďalšia plocha pre 
detské a voľnočasové aktivity. 
Veríme, že nové ihrisko bude dlhé 
roky slúžiť všetkým deťom vo Vra-
kuni.

Hľadáme aktívnych
seniorov – správcov

Po dokončení ihriska na Hnileckej 
mestská časť zamestnala správ-
cu ihriska, ktorý sa o ihrisko prí-
kladne stará už od počiatku. Ve-
ríme, že to bol dobrý krok, a preto 
chceme osloviť aj ďalších aktív-
nych seniorov, ktorí by mali záu-
jem stať sa správcom ihriska v ich 
lokalite. Práca by bolo za drobnú 
odmenu a spočívala by v starostli-
vosti o ihrisko podľa potreby.
 red

Slávnostné otvorenie
ihriska na Hnileckej!

Príďte sa poradiť

Bikesharing už aj u nás
Požičiavanie bicyklov z rôznych staníc v meste za malý 
poplatok rastie na popularite. Po rokoch bikesharing 
prišiel aj do Bratislavy.
Bikesharing je zdieľaný systém staníc s bicyklami, ktoré 
sú po mestách rozmiestnené v určitých vzdialenostiach. 
Často sú v blízkosti staníc hromadnej dopravy, vlakov či 
čerpacích staníc. Ľudia tak majú možnosť relatívne rých-
lo a bezproblémovo dopraviť sa tam, kam potrebujú.
Miesta staníc boli vybrané tak, aby bolo možné čo najjedno-
duchšie napojenie užívateľov na cyklotrasy a prestupy v rám-
ci využívania bratislavskej mestskej hromadnej dopravy. Sta-
nice sú rozmiestnené vo vzdialenosti približne 300 až 500 
metrov a veríme, že postupne pribudnú aj vo Vrakuni.

„Bol by som veľmi rád, aby aj Vrakuňa bola sú-
časťou tohto projektu. Pracujeme na tom, aby sa 
tak stalo čo v najkratšom čase“ povedal starosta 

Martin Kuruc.
 red
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Mestská časť Bratislava
– Vrakuňa hľadá opatrovateľov/opatrovateľky

Miesto práce
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpoved-
nosti
-  opatrovanie ľudí odkázaných na po-
moc inej fyzickej osoby

-  pomoc v domácnosti
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdela-
ním
-  absolvovanie kurzu opatrovania
alebo

-  zdravotné vzdelanie
-  vodičský preukaz výhodou
Osobnostné predpoklady a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahli-
vosť, zodpovednosť, samostatnosť, prí-
jemné vystupovanie.

Kontakt
Kontaktná osoba:

Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti Bratisla-

va – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Tel.: 02/40 20 48 87
Mail: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk

 

 

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Názov projektu: Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete 

 
Pozvánka 

Pozývame Vás na Besedu s názvom „Ako sa chrániť pred 
krádežami“ na témy:  

 
Krádeže 
v utorok 25.9.2018 o 9,30 h 
 
Šmejdi 
v utorok 23.10.2018 o 9,30 h 
 
Riziká pri prevode majetku 
v stredu 7.11.2018 o 9,30 h 
 
Miesto? Spoločenská sála, Poľnohospodárska 27/B 
 
Čo Vás čaká? Prednáška k danej téme, diskusia, rady 
a odporúčania.   
 

 

VSTUP ZDARMA 
 
 

Tešíme sa na Vás 
 

DENNÝ STACIONÁR
Od roku 2015 je na Čiernovodskej ulici25 vo Vrakuni otvo-
rený denný stacionár pre seniorov. Pri práci v ňom kladieme 
dôraz na sebarealizáciu v podobe rôznych aktivít, ktoré pozi-
tívne ovplyvňujú život seniorov, a umožňujú im plnohodnot-
né trávenie voľného času. Seniori sú zapájaní do aktivít na 
stimuláciu kognitívnych schopností (pamäť, pozornosť, exe-
kutívne funkcie) s cieľom zachovať pružnosť myslenia. Vytvá-
rame im priestor a zároveň ich podporujeme v rozvíjaní už 
existujúcich, ale aj nových záľub. Výhodou nášho stacionára 
je možnosť každodenného cvičenia pod dohľadom odborní-
ka. V dennom programe sa využívajú prvky muzikoterapie, 
arteterapie, ergoterapie, autogénne tréningy. V záujme pod-
pory procesu sociálnej inklúzie ponúka stacionár príležitosti 
na vytváranie nových kontaktov na vrstovníckej úrovni, ako 
aj medzigeneračné kontakty prostredníctvom spolupráce so 
študentmi vysokých škôl a organizáciou kultúrnych podujatí 
so žiakmi základných a stredných škôl.  red

“ÚAMK BRATISLAVA TOUR“
Pozývame vás na 6. ročník

dopravno-bezpečnostnej súťaže pre rodiny s deťmi

“ÚAMK BRATISLAVA TOUR“

ktorá sa uskutoční v SOBOTU 6. OKTÓBRA 2018
PRED AREÁLOM HARLEY DAVIDSON PUB.

Pre 60 MOTORISTICKÝCH RODINNÝCH POSÁDOK sú pri-
pravené atraktívne moto súťaže ako - orientačný prejazd 
Bratislavou, Jazda zručnosti, Škola šmyku, Detská doprav-
ná škola VOLVO, SlovaKIAauto promo-prezentačné jazdy na 
vozdilách KIA v okolí Bratislava - Vrakuňa, Škola 1. pomoci 
so Slovenským Červeným Krížom.

Každá posádka získa benefity od našich partnerov:
- Slovnaft čerpacia karta v hodnote 30,– Eur
- MC Donald poukaz s 25% zľavou na konzumáciu na rodinné 
MC Family Menu, ktorého súčasťou je Happy Meal a Zmrzlina!
- KIA promo darčeky a zaujímavú zľavu na vybrané vozidlá 
značky KIA.

Pre deti je pripravený program od OZ Gaštanko, Dopravnej 
Polície Bratislava a detské dopravné ihrisko s inštruktormi.

Na záver pre všetkých výborné občerstvenie v novo otvore-
nom priestore Harley Davidson Pub v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava - Vrakuňa.

Milí Vrakunčania, predstavujeme 
Vám Knižné búdky
(susedské požičiavanie kníh)
Prototyp knižnej búdky bude v priebehu 
mesiaca september osadený „v srdci“ 
Vrakune – na pešej zóne. Podľa dopytu 
využitia tejto služby budeme osádzať ďal-
šie Knižné búdky vo Vrakunskom lesíku a na iných, verejnej dostupných 
miestach. Knižné búdky slúžia pre susedov, ktorí si môžu medzi sebou 
vymieňať knihy, ktoré už prešli čitateľmi domácnosti.  red



Šport vo Vrakuni

13

Uplynulý víkend sa konal v poradí 6. 
ročník Vrakunského behu, ktorý otvoril 
starosta Martin Kuruc. Športom nabitá 
nedeľa sa tak stala neodmysliteľnou sú-
časťou Vrakunských hodových slávností 
už štvrtýkrát v poradí a pýšiť sa môže za-
tiaľ najvyššou účasťou.
Na štart sa postavilo až 181 bežcov, ktorí 
si zmerali svoje sily v hlavnom behu, na 
trati dlhej 5 km alebo 10 km. Trať viedla 
po krásnej novo zrekonštruovanej prome-
náde popri nábreží Malého Dunaja, cez 
modrý mostík až do Vrakunského lesíka 
a okolo cintorína zasa naspäť. A tí zdat-
nejší, ktorí si zvolili dlhší variant, museli 
trať absolvovať dvakrát.
Súťažili muži aj ženy a pripravené boli aj 
detské behy s rôznym stupňom nároč-

nosti. V rozmanitých veko-
vých kategóriách si teda za-
behali detičky od 3 rokov až 
po mládež do 14 rokov. Nao-
pak – medzi najstarších zú-
častnených patrili bežci vo 
vekovej kategórii 49 rokov, 
ktorí sa naozaj nenechali 
zahanbiť a predviedli skvelú 
kondíciu.
Okrem skvelej atmosféry si 
bežci odniesli na pamiatku 
aj krásne poháre či medaily 

a dvaja najrýchlejší bežci z Vrakune získa-
li ešte netradičnú cenu. Bola ňou večera 
so starostom MČ Bratislava - Vrakuňa. 
Ten si totiž pre svojich obyvateľov pri-
pravil netradičnú výzvu a najrýchlejšieho 
bežca a bežkyňu z Vrakune sa rozhodol 
pozvať na večeru.
Ak ste tento ročník nestihli, nemusíte 
mať hlavu v smútku. Už onedlho totiž od-
štartujú prípravy na Vrakunský beh 2019, 
ktorý opäť prinesie celodenný športový 
program pre celú rodinu.

red

Náš vrakunský klub začal tento ročník už na svojom novom ihrisku na Hnileckej. 
Novinkou je, že Vrakuňa pre veľký záujem prihlásila do súťaže dve družstvá. 
A hneď v úvodnom kole, cez hodový víkend, na seba narazili práve tieto dva 
celky. V kamarátskej atmosfére sa mužstvá rozišli po spravodlivej remíze 4:4. 
Zápas to bol ako na hojdačke, vo vedení sa mužstvá striedali, ale remíza bola 
spravodlivá z hľadiska predvedenej hry. Vďaka vlastnému ihrisku si môžeme aj 
pravidelne zatrénovať, čo isto zodvihne našu hernú kvalitu. Tiež chceme zapojiť 
aj najmenších a venovať sa našim mladým nástupcom.  HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa s vlastným ihriskom
a dvoma ligovými mužstvami

Vrakunský hodový beh 2018

HBK BOARD VRAKUŇA - HBK RAMILAND VRAKUŇA 4:4 (2:0, 1:3, 1:1)

góly:
Kadlečík 2, Krajčírovič, Jančovič - Janík 2, Ravasz 2
prihrávky:
Antl 3, Jančovič - Mikláš 3, Janík

NASLEDUJÚCE ZÁPASY:

2. kolo – ihrisko aréna Vrakuňa,
sobota 15. 9. 2018 o 9:00 h
HBK Ramiland Vrakuňa – Empíria

ihrisko Engerau aréna,
sobota 15. 9. 2018 o 11:00 h
BlackDiamonds – HBK Board Vrakuňa

4. kolo – ihrisko Chemická,
sobota 29. 9. 2018o 13:00 h
Rebels – HBK Ramiland Vrakuňa
ihrisko Pekníkova,
sobota 29. 9. 2018 o 9:00 h
AHK Pekníkova – HBK Board Vrakuňa

3. kolo – ihrisko Páričkova,
sobota 22. 9. 2018 o 11:00 h
HBK 500 Nivy – HBK Ramiland Vrakuňa

5. kolo - aréna Vrakuňa Hnilecká,
sobota 6. 10. 2018 o 11:00 h
HBK Ramiland Vrakuňa – BlackDiamonds

ihrisko aréna Vrakuňa,
sobota 22. 9. 2018 o 9:00 h
HBK Board Vrakuňa – SAV Lamač

ihrisko aréna Vrakuň,
sobota 6. 10. 2018 o 9:00 h
HBK Board Vrakuňa – LG Barbari
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Pripravujeme pre Vás pestrú jeseň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje pre občanov naozaj zaujímavé podujatia pre všetky vekové
kategórie. Nebude chýbať pravidelný formát,Traja vo Vrakuni“, tanečné zábavy, divadielka pre detí
a mnoho iného. Všetky aktuálne informácie nájdete na www.vrakuna.sk.

OKTÓBER
4. 10. Vrakunská tanečná zábava (skupina PartyTime)

5. 10. Traja vo Vrakuni – Standup comedy show s Adym Hajdu

6. 10. Vrakunská Šarkaniáda

18. 10. Vrakunská tanečná zábava (skupina Goldies)

19. 10.
Mesiac úcty k starším

„Alžbetínske divadlo „ divadelná hra „Zabudla som“

31. 10. Halloween

Októbrový týždeň vo Vrakuni
22. 10. Večer dychovej hudby so súborom „11“

24. 10. Veselá opereta

25. 10. Gizka Oňová a Jaroslav Švába

26. 10.
Baby na palube

(interaktívna show s Oľgou Belešovou)

27. 10. Rodinný podvečer s Michalom Domonkosom

27. 10.
Detské sobotné divadielko

„Z rozprávky do rozprávky“

28. 10. Deň hier

NOVEMBER

2. 11.
Sakrálny večer v kostole Mena Panny Márie

s Romanom Krškom a s členmi zboru zo SND

3. 11. III. ročník. Súťaž vo varení kapustnice

8. 11. Vrakunská tanečná zábava (Party Time)

16. 11. Traja vo Vrakuni – Standup comedy show

17. 11.
Detské sobotné divadielko

„Princezná Drakoľuba“

18. 11. Deň hier pre rodičov a detí + Kino pre deti

22. 11. Vrakunská tanečná zábava (skupina Goldies)

24. 11. Katarínska zábava

PRIHLASOVANIE TÍMOV DO SÚŤAŽE – VARENIE KAPUSTNICE 2018

Každoročne mestská časť Bratislava-Vrakuňa organizuje súťaž vo varení kapustnice v areály ZŠ Rajčianska. 
Tento rok bude súťaž dňa 3. 11. 2018 s tým, že svoj tím môžete prihlásiť do 19. 10. 2018 mailom na:

henrieta.dvorska@vrakuna.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.
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KATARÍNA BRYCHTOVÁ    

  

CENY:

príspevok 4€


