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Milí Vrakunčania,
v roku 1982 sa dvaja múdri ľudia zamysleli a odhalili spojitosť medzi mierou 

kriminality a kvalitou prostredia v meste. Opravy rozbitých okien, odstraňovanie 
čmáraníc či len prostý zber odpadov z ulíc znižuje počet trestných činov. James 
Wilson a George Kelling stvorili teóriu Rozbitých okien. Takmer presne o desať 
rokov neskôr si do kresla starostu mesta New York sadol Rudolph Giuliani. To 
meno vám možno niečo hovorí. Bol to jeden z najúspešnejších starostov v USA 
vôbec. Doteraz je veľmi populárny a veľa nechýbalo, aby sa svojho času stal 
kandidátom na prezidenta USA. Giuliani dokázal totiž dovtedy nepredsta-
viteľné: Urobil z New Yorku bezpečné mesto. Trvalo mu to jedno funkčné 
obdobie. Ľudia mu prejavili vďaku, lebo sa im žilo o poznanie lepšie.

Viete aký mal recept? Úplne jednoduchý. Napríklad násobne 
zvýšil počet revízorov v meste. Po prvej sérií pokút si ľudia začali 
kupovať lístky. Potom začal nabádať občanov, aby upozorňovali ma-
jiteľov na neporiadnych psíčkarov, na potrebu upratania si po svo-
jom psíkovi. Zrazu museli ľudia platiť v metre či zbierať po svojich 
psíkoch. Po pár rokoch si ľudia uvedomili, že sa kvalita ich života 
zvýšila. Dokonca aj cena ich nehnuteľností. To, čo najprv liezlo na 
nervy, zrazu začalo prinášať ovocie.

My síce nemáme metro, ani u nás v našej štvrti nežijú milióny ľudí, 
ale máme úplne podobné problémy. Vy ste mi svojím hlasom dali záväzok. Záväzok nevzdať sa a pokúsiť sa vyriešiť to, 
čo nás roky len trápilo. Ak ste si v ostatných dvoch týždňoch otvorili snáď akékoľvek noviny či webové portály, všade som 
sa vyjadroval k „Pentagónu“. Je to preto, lebo netajíme veci a aktívne sme pozvali novinárov, nech sami na vlastné oči 
vidia to, čo mi dobre poznáme. A napísali články o tom, ako sa veci majú. Prečo zodpovední deväť mesiacov neodpisujú 
na naše žiadosti, prečo štát nechá situáciu zájsť naozaj na hranu. Tá hrana je pekelne ostrá a má desiatky rokov. A zrazu 
prichádzajú odpovede. Ak teda, ak predsa len, keď už nedáme inak, by to aj šlo…

A my inak nedáme. My potrebujeme „Pentagón“ vyriešiť! Som mierny optimista a mám pocit, že tlak, ktorý sme vytvo-
rili, začína fungovať. No som aj realista. A viem, že všetko chvíľu trvá. Preto navrhnem zriadiť priamo v objekte „Tallinnu“  
strážnu službu 24 hodín denne s dvomi chlapmi. Uvidíme, ako to bude fungovať. No keď nám štát nechcel pomôcť s vla-
kom, tak sme ho sem dotiahli sami. Postavili stanicu, našli vlakovú spoločnosť a upravili harmonogram. A vlak u nás po 
40 rokoch opäť stoji. Tak aj „Pentagón“ si začneme riešiť sami, lebo má negatívny vplyv na kvalitu života v celej Vrakuni.

Keď sme pri tom vláčiku, resp. pri doprave. Každý sme v Bratislave spojený s električkou. Dúbravka, Karlovka, Rača, 
Krasňany, už aj Petržalka, ale nie Vrakuňa. Podunajské Biskupice a Vrakuňa majú spolu snáď aj 50 000 ľudí. A nemáme 
električku. Preto som vyvinul aktivitu a na magistráte sa začína na túto tému veľmi intenzívne uvažovať. Viete si predsta-
viť tú parádu a mať električku vo Vrakuni?! Lebo ja veľmi konkrétne áno. Bude to opäť boj, ale som optimista.

Moje životné nastavenie optimistu a zároveň realistu však nepustí ani v tomto prípade. Obchvat Vrakune je na stole 
desiatky rokov. Áut stále pribúda, menej ich nebude. Už len viac. Medzi tým sme sa stali tranzitnou oblasťou. Niekoľko 
tisíc ľudí cez Vrakuňu len prechádza. Ráno do mesta, podvečer domov. Budeme si musieť preto buchnúť do stola. Slušne 
a opakovane sme požiadali o pomoc. Máme pokoru, ale nervy máme tiež len jedny. Tie moje toho už majú celkom dosť. 
Aj v tomto smere musíme konať. Už o malú chvíľu, verím, že spoločne, ukážeme našim susedom na oboch stranách, že 
tiež máme nárok na kvalitnú dopravnú obslužnosť. Ten čas je tu, a ja budem rád, ak nám v tom pomôžete.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu

mierou
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James 
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ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDÁLNYCH 
STUDNÍ V ZÁHRADÁCH A V RODINNÝCH 
DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje ob-
čanov, že zákaz nebol zrušený a je stále 
platnosti. Požívanie vody zo studní na 
pitie, polievanie zeleniny a ovocia urče-

ných na konzum je naďalej zakázané z 
dôvodu znečistenia. Podzemné vody sú 
kontaminované ropnými látkami, ktoré 
vysoko prekračujú povolené hodnoty 
pre pitnú vodu a mohli by byť zdraviu 
škodlivé. 
 (red)

OZNAM
Zberný dvor na RÁZTOČNEJ ul. č. 

8626 je od 13. 3. 2017 OTVORENÝ,
podľa letného otváracieho poriadku.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok - Piatok : 10.00 – 12.30 

13.00-18.00
Sobota : 8.00 – 13.00

Nedeľa : zatvorené
Občania Vrakune môžu naďalej objemný, 

biologický rozložiteľný odpad, papier, 
plasty, sklo odovzdať bezplatne.

Zápchy, výtlky, parkovanie – téma do-
pravy sa týka azda každého z nás. Aj 
keď vyriešenie dopravy vo Vrakuni je 
nepochybne beh na dlhú trať, máme za 
sebou niekoľko úspešných projektov. 
V roku 2016 sme začali s komplexnou 
obnovou povrchu komunikácií, v tomto 
roku budeme pokračovať.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2016 
opravila viacero zanedbaných ciest vo Vra-
kuni. Nešlo o nijaké kozmetické úpravy, ale 
o obnovu celého povrchu asfaltu. Medzi opra-
vené cesty v minulom roku patria Poľnohos-
podárska, Podbeľová, Železničná, Bodliaková, 
Hrušovská a Mostná ulica. Na uliciach Ráztoč-
ná a Čiernovodská mestská časť dobudovala 
chodník pre peších.
V roku 2017 mestská časť Bratislava-Vraku-
ňa s realizáciou obnovy povrchov komuniká-
cií pokračuje. Na nový asfalt sa môžu tešiť 
obyvatelia ulíc Priehradná, Kosodrevinová, 
Majerská, Šíravská, a Rajecká ulica. Celkovo 
je plánovaná obnova komunikácií na približne 
17 243 m2 komunikácií. Z dôvodu nedostatku 
parkovacích miest mestská časť plánuje na 
ulici Železničná vybudovať 20 parkovacích 
miest a na Poľnohospodárskej ulici pri miest-
nom úrade rozšíriť parkovisko o štyri miesta. 
Nezabudlo sa ani na peších. Na uliciach Čiliž-
ská a Vážska mestská časť zrekonštruuje už 
existujúci, ale poškodený chodník. Veríme, 
že plánované rekonštrukcie zvýšia plynulosť 
a bezpečnosť premávky a prinesú vyšší kom-
fort všetkým obyvateľom Vrakune. (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 – oddele-
nie 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 - Bratislav-
ská 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

V tomto roku pokračujeme s obnovou det-
ských ihrísk. Komisia školstva a kultúry od-
súhlasila na svojom zasadnutí rekonštruk-
ciu troch detských ihrísk v roku 2017.
Každý rok sa mestská časť usiluje vynoviť 
niekoľko detských ihrísk kompletne tak, aby 
vyhovovali súčasným normám, ako aj požia-
davkám rodičov a ich ratolestí. Na ihrisku na 
Píniovej ulici sa uskutoční výmena pieskoviska 
s krytom. Na Stavbárskej a Bebravskej ulici sa 
doplnia nové hracie prvky s gumenou dopado-
vou plochou.
Dobrá správa prišla aj z Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislava, ktorý nám prenájme 
športovisko na Hnileckej ulici za symbolické 

euro. Pôvodné hokejbalové ihrisko plá-
nuje mestská časť kompletne zrekon-
štruovať. Možností je viac. Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa uvažuje vybudovať 
nové multifunkčné ihrisko a Pump track 
alebo v spolupráci so SZĽH vybudovať 
ľadovú plochu pre všetkých vyznávačov 
korčuľovania. Budeme vás informovať 
v ďalšom čísle Vrakunských novín.
Vrakuňa bude aj tento rok pokračovať 
v menších úpravách ostatných detských 
ihrísk, napr. ošetrenie drevených prvkov 
ihrísk, opravy oplotení a, samozrejme, 
aj výmeny piesku v pieskoviskách.

(red)

Obnova detských ihrísk

Pokračujeme v oprave ciest

Opravená Hrušovská ulica

Zákaz používania studní 

naďalej platí
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Horúca téma

Opýtali sme sa poslancov
Otázka pre poslancov.

Tentokrát nás zaujímalo, aký majú poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa názor na zabezpečenie SBS služby v,Pentagóne“:
1. Starosta Martin Kuruc na májovom miestnom zastupiteľstve predloží materiál o vyčlenení finančných prostriedkov na za-

bezpečenie súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá bude zabezpečovať ochranu verejného majetku a bezpečnosť občanov 
v Pentagóne. Aký máte na to názor? Podporíte takúto iniciatívu ak áno, prečo?

Bc. Michal Behúň
Myšlienka je veľmi dobrá, nakoľko to v mi-
nulosti fungovalo práve v Pentagóne a fun-
guje to aj kdekoľvek inde, či už u nás alebo 
vo svete. Dôležité však je, aby sa to opäť 
neskončilo tak ako v minulosti, musí to 
fungovať nepretržite a mali by sa na tomto 
projekte podieľať aj mesto aj štát. Zároveň 
nemenej dôležité je, aby mali aj títo pracov-
níci právomoci, ktoré im budú napomáhať 
udržiavať verejný poriadok a ochranu ma-
jetku obyvateľov.

Ing. Tomáš Galo

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Ing. Ladislav Kugler
Zo zaujímavosti som zadal do Googlu veľmi 
často spájané dve slová, a to Pentagón a Vra-
kuňa, a našlo mi väčšinou také články, kde 
v samotnom názve sa nachádzali tieto slová: 
narkomani, drogy, prostitútky, hnus, tragédia…
Márne som hľadal na internete, ale nijakú po-
zitívnu správu som o Pentagóne nenašiel. Do-
konca jeden článok mal názov Hnusná realita 
najväčšej bratislavskej diery. Áno, Vrakuňa sa 
v médiách, ale aj na verejnosti, veľmi často spá-
ja s Pentagónom.
Určite je potrebné konať, a preto podporím 
iniciatívu zabezpečovania ochrany verejného 
majetku a bezpečnosti občanov za podmienok 
uvedených v predloženom materiáli, aj keď to 
bude stáť nemalé finančné prostriedky.

Ing. Anna Murcinová
Je pravda, že problémy v Pentagóne sa 
stupňujú. Mestská časť sa usiluje zjednať 
nápravu už niekoľko rokov, ale pokiaľ sa 
nezapojí do tejto snahy štát, bude samo-
správa ťahať stále za kratší koniec. Sluš-
ným ľuďom, ktorých je v Pentagóne väč-
šina, je potrebné pomôcť. Myslím si však, 
že je nutné začať túto pomoc v rovnakom 
čase spolu so štátom.

Ing. Ľubomír Czaja
Nakoľko ide o dlhotrvajúci problém, každý 
posun na jeho vyriešenie je hodný podpo-
ry. Dôležité však bude finálne znenie návr-
hu, aby sa nestalo, že hodíme kameň do 
vody a hladina sa znova ustáli bez zmeny.

PhDr. Stanislav Bruna
Prioritou musí byť odstránenie dílerov drog, 
preto tých 100 000 eur by som sústredil na 
podporu polície, ktorá má úplne iné kompe-
tencie ako súkromná SBS. Ak polícia nie je 
schopná problém vyriešiť, skúsme si najať 
právnickú kanceláriu a súkromných detektí-
vov, ktorí legálne získajú dôkazy o díleroch 
a tí pôjdu do väzenia. Ak zlyhajú všetky rieše-
nia, ktoré priamo likvidujú predaj drog a pros-
titúciu, potom si viem predstaviť, že o poria-
dok sa bude starať aj SBS. Ich činnosť však 
navrhujem uplatniť aj v širšom okolí Penta-
gónu. Dôležité je, že vedenie MČ prichádza 
s konkrétnymi návrhmi, o ktorých vieme dis-
kutovať a nájsť ideálne riešenie pre Vrakuňu.

Ing. Oľga Kubalíková
Iniciatívu podporím, niekde treba začať. 
Ak by sa pridali aj obyvatelia, ktorí býva-
jú v časti domu, samozrejme, že správca 
domu, kde nie je monitorovanie vchodu, 
postupne by sa zistili informácie o obyva-
teľoch bez prihlásenia pobytu, nežiaducich 
návštevách. Podobne monitorovanie okolia, 
dúfam, pomôže zabrániť poškodzovaniu cu-
dzieho majetku a znečisťovanie odpadom, 
ktoré začína byť neúnosné pre celé okolie.
Problém sa nerieši roky a neočakávam, že 
zmena nastane ihneď ale nemôžeme stále 
čakať, že sa stane zázrak. Viem, že miest-
ny úrad na čele so starostom už rokuje so 
všetkými zložkami štátnej správy, ale viem 
aj to, že nikto to za nás nevyrieši.

Ing. Michal Hrapko
Zriadenie súkromnej bezpečnostnej služ-
by je zatiaľ navrhované ako dočasné na 
rok 2017, keďže sa pripravuje rekonštruk-
cia Pentagónu, a zároveň počas jarného 
a letného počasia sa v jeho okolí očakáva 
zvýšenie kriminality. Vhodnosť návrhu bu-
deme musieť v komisiách a zastupiteľstve 
dôsledne prediskutovať, lebo SBS nás 
môže stáť až 50 000 eur. Problém Penta-
gónu však treba postupne riešiť a aj toto 
môže byť jedna z ciest. Ideálna by však 
bola stála stanica štátnej alebo mestskej 
polície. Miestny úrad pracuje aj na tejto al-
ternatíve.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II infor-
muje obyvateľov mestskej časti Bratislava 
Vrakuňa, o vznesení obvinenia na 22-ročné-
ho M. S. z Bratislavy, mestskej časti Ruži-
nov, pre zločin krádeže, pretože menovaný 
v priebehu marca 2017 vykonal vlámania:
a) do objektu Materskej školy na ul. Šírav-
skej č. 8, odkiaľ následne odcudzil LCD te-
levízor, projektor k interaktívnej tabuli, note-
book, tlačiareň, notebook, externý hardisk, 
digitálny fotoaparát, digitálny fotoaparát 
pre deti, mobilný telefón, čím si tak prisvo-
jil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil vláma-
ním, a spôsobil škodu v celkovej výške cca 
2 500 a poškodením dverí a okien škodu 
vo výške cca 1 000.
b) do objektu Základnej školy v Bratislave 
na Železničnej ulici 14 nezisteným spôso-
bom vnikol na oplotený pozemok ZŠ, kde 
následne nezisteným predmetom vypáčil 
vetracie okno vedľa balkónových dverí na 
miestnosti I.A triedy, nachádzajúcej sa na 
prízemí budovy školy, cez okno si otvoril 
balkónové dvere na triede, týmito dverami 

vnikol do triedy, v ktorej zo stropu odinšta-
loval dataprojektor; v tej istej triede na dre-
venej skrinke nezisteným spôsobom a pred-
metom prekonal závoru visiaceho zámku 
a zo skrinky odcudzil notebook, čím spôso-
bil ZŠ škodu vo výške najmenej 800 eur.
c) doposiaľ nezisteným spôsobom prekonal 
uzamknutie vchodových dverí do bytového 
domu na Dvojkrížnej ul. č. 4 v Bratislave 
zo strany dvora, nezisteným spôsobom po-
škodil pánty na kovovej mreži vedúcej do 

priestorov kočikárne, odkiaľ odcudzil cros-
sový bicykel spolu s príslušenstvom a bicyk-
el s príslušenstvom, čím spôsobil škodu vo 
výške 1119 eur.
Na obvineného sa spracoval návrh na vä-
zobné stíhanie. V prípade preukázania viny, 
hrozí mu trest odňatia slobody až na 10 ro-
kov. Časť odcudzených vecí sa podarilo polí-
cii zaistiť a následne sa vrátia poškodeným.

plk. Mgr. Ján Pažický,
riaditeľ

Horúca téma
Bc. Marek Pospíchal

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. Pavol Prikryl
Problémy okolo smutne slávneho Pentagónu 
treba určite riešiť. Je však zarážajúce, ako 
od nich dávajú ruky preč tí, ktorí ich majú rie-
šiť – štát i magistrát. Jeden posiela policajtov 
riešiť to, čo sa neskôr označí za skutok, ktorý 
sa nestal, druhý (miestami v počte až jeden) 
sa zameriava vo Vrakuni na dávanie papúč. 
Nie som si istý, či SBS niečo vyrieši, pretože 
vidiac ochrankárov v rôznych obchodoch, na-
vyše s kompetenciami nižšími, ako majú vodiči 
MHD, sa toho bez pričinenia kompetentných 
štátnych orgánov asi veľa nezmení. Hoci tu už 
boli pokusy s SBS, asi treba opäť skúsiť šťastie.
Návrh podporím, ale s podmienkou na kon-
krétne obdobie. Vari sa na aktivitu „zdola“ 
preberú aj kompetentní.

Ing. Juraj Štubniak
Je hanbou mesta Bratislava a MV SR, že sa 
kauza Pentagón už roky plánovite nerieši. 
A to až do tej miery, že sa natíska otázka 
korumpovania zodpovedných zo strany 
priestupcov zákona. SBS platená z peňazí 
Vrakunčanov nie je systémovým opatre-
ním, je to skôr zúfalým výkrikom smerom 
k ľahostajným (alebo motivovaným?) zod-
povedným orgánom. Zúfalé okolnosti si vy-
žadujú zúfalé činy. Prítomnosť SBS situáciu 
nadobro nedokáže vyriešiť, ale je to prvý 
konkrétny krok k riešeniu. Iniciatívu pod-
porím na obmedzené obdobie (polrok), po-
tom budem žiadať odpočet činnosti a nové 
schválenie, ak sa SBS osvedčí.

Ing. Milan Šindler
Vítam iniciatívu nášho pána starostu na hľadanie riešenia 
pre toto ustavične devastované okolie Pentagónu. Obsah 
riešenia ako i výška finančných prostriedkov však bude ešte 
predmetom rozsiahlejšej dohody na najbližšom zasadnutí 
MsZ. Lebo Vrakuňa tu už viac ráz spolufinancovala rôzne 
projekty, ktorých čiastkové výsledky sa po čase vždy pre 
nedostatok peňazí úplne vytratili. Pentagón je však problém 
štátu a hlavného mesta, ktorí nám tu pred 20 rokmi bez opý-
tania enkapsulovali biznis a narkomanov z pol Slovenska, čo 
odvtedy hyzdia okolie a strpčujú život najmenej 50 tis. obča-
nom Vrakune i Pod. Biskupíc. Majme sa preto na pozore, lebo 
odborníci už dvoch ministrov ŽP, p. Žiga a p. Sólymosa, nám 
za 30 mil. chystajú enkapsuláciu 100 tis. ton odhodenej che-
mickej rakoviny v skládke CHZJD vo Vrakuni, aj keď všetkým 
so zdravým sedliackym rozumom je vopred jasné, ako toto 
sebecké riešenie štátu dopadne.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Túto iniciatívu podporím, pretože je to v pr-
vom rade v záujme všetkých slušných oby-
vateľov našej mestskej časti. Ak v otázke 
riešenia verejného poriadku a kriminality 
v okolí Pentagónu zlyháva štát a jeho prís-
lušné zložky, tak si skúsime pomôcť sami. 
Úlohou SBS bude monitorovať kritický 
priestor a oznamovať polícií a mestskej po-
lícií všetko, čo je v ich kompetencii. Verím, 
že táto aktivita bude mať vplyv nielen na 
posilnenie prítomnosti policajných zložiek 
v okolí Pentagónu, ale aj na zvýšenie bez-
pečnosti v celej Vrakuni.

Ing. Zuzana Schwartzová
Áno, s Pentagónom treba niečo urobiť – roky 
sa o tom hovorí. Naša samospráva musí opäť 
suplovať povinnosti a kompetencie štátnych 
orgánov. Som za túto iniciatívu Vrakune, ale mo-
mentálne z predložených podkladov to vnímam 
ako zámer. Treba doriešiť veľa podmienok, kto-
ré budú zakotvené v kritériách pri súťaži a ná-
slednom fungovaní strážnej služby, aby koneč-
ným výsledkom nebolo len vytlačenie dílerstva 
a neporiadku do inej lokality Vrakune. Samozrej-
mosťou by mala byť aj spolupráca s dotknutými 
vchodmi, nielen na právnej úrovni, ale možno aj 
s určitým malým príspevkom spolufinancovania 
na lepšiu kontrolu tejto služby. Verím tomu, že 
všetko zvládneme a touto službou by sme mohli 
počítať už v druhom polroku 2017.

Polícia informuje

posledné dve poradne
pred letnou prestávkou

 
Akreditovaný mediátor Ing. Juraj Štub-
niak ponúka pre všetkých záujemcov 
služby bezplatnej mediačnej poradne 
o oblastiach:
• riešenia susedských sporov
• vysporiadania vlastníckych práv /BSM
• riešenia rodinných sporov

• riešenia pracovno-právnych sporov
• a iných sporov riešiteľných mediáciou.
 
Konzultačné hodiny:
26. 4. 31. 5. od 15.00 – 17,00 hod
zasadačka Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7,
1. poschodie

kontakt: www.tvojmediator.sk,
0950 445028

Bezplatná mediačná poradňa v MČ Bratislava – Vrakuňa
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Zlepšenie kvality života a bezpečnosť naj-
mä v okolí „Pentagonu“, to je jedna z hlav-
ných priorít mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa. Vo Vrakuni žije drvivá väčšina 
veľmi slušných ľudí. Zaslúžia si naozaj 
ochranu či už svojho majetku, zdravia, 
ale aj jednoducho pocit bezpečnosti. Je 
čas nevyhnutne pristúpiť k efektívnym 
opatreniam, ktoré ochránia obyvateľov 
Vrakune, a najmä predchádzajú akejkoľ-
vek tragédií.
Je verejne známe, že v „Pentagóne“ býva 
veľké množstvo neprispôsobivých obča-
nov, z ktorých časť využívajú v hierarchii 
väčší drogoví díleri na predaj drog, preto 
túto oblasť navštevujú drogovo závislé 
osoby z celej Bratislavy ako aj jej okolia. 
Najmä v letných mesiacoch je rušenie ve-
rejného poriadku v tejto lokalite častejšie 
ako inde.
Na Stavbárskej ulici, kde sa nachádza 
„Pentagón“, polícia v roku 2012 zazna-
menala 130 trestných činov, z toho 81 
prípadov súviselo s drogami. V roku 2013 
polícia riešila v tejto lokalite 71 trestných 
činov, 46 sa týkalo drog. V roku 2015 bolo 
z okolia „Pentagónu“ predvedených 410 
ľudí a zaznamenaných 500 výjazdov zlo-
žiek Policajného zboru SR. V súčasnosti 

sú pri „Pentagóne“ tri bezpečnostné ka-
mery, potrebné sú však minimálne ďal-
šie tri. Tiež je nevyhnutné zabezpečiť ich 
sledovanie zodpovednými pracovníkmi 
a v prípade potreby včas zasiahnuť. Vra-
kuňa má však iba jedného okrskára mest-
skej polície…
Kritický stav sa týka dvoch vchodov na 
Stavbárskej ulici, čísla 40 a 42, kde sa 
vyskytuje enormná koncentrácia sociálne 
neprispôsobivých občanov. Cieľom mest-
skej časti je zvýšiť bezpečnosť a komfort 
spoločných priestorov v bytovke. Obča-
nia bytovky na Stavbárskej ulici požadujú 
zabezpečiť, aby sa cudzí ľudia nedostali 
dovnútra. Veľký problém je aj s požívaním 
alkoholických nápojov. V spomínaných 
dvoch vchodoch je aj väčšie množstvo 
neplatičov ako v iných bytovkách, preto 
v týchto vchodoch akékoľvek riešenie trvá 
dlhšie, pretože je často problém zohnať 
nadpolovičnú väčšinu vlastníkov a tiež sa 
musia požadovať vyššie zálohové platby. 
V minulom období na bezpečnosť na Stav-
bárskej ulici dohliadala strážna služba, 
no len na skúšobnú lehotu. Financovaná 
bola zo zdrojov vlastníkov bytov, čo je dl-
hodobo finančne neudržateľné.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa urobila 

a robí v rámci svojich možností množstvo 
opatrení, ale situáciu nie je možné vyrie-
šiť bez spolupráce s kompetentnými part-
nermi, akými sú Ministerstvo vnútra SR 
a Hlavné mesto SR Bratislava.

● Mestská časť Vrakuňa iniciovala 
v uplynulom období viacero diskusií so 
zainteresovanými subjektmi, vrátane 
okrúhlych stolov, no situácia sa za posled-
ných päť rokov zlepšila len nepatrne.

● Ako vlastník objektu bývalého kultúr-
neho strediska „Talin“, ktoré sa nachádza 
v epicentre problematickej časti, sme na 
základe Uznesenia MZ č. 224/XIV/2016 
zo dňa 28. 6. 2016 o schválení zámeru 
na prevod vlastníctva tohto objektu v pro-
spech Slovenskej republiky – Minister-
stva vnútra SR listom zo dňa 22. 7. 2016 
oslovili primátora Hl. m. SR Bratislava so 
žiadosťou o vydanie predchádzajúceho 
súhlasu k prevodu vlastníctva za kúpnu 
cenu vo výške jedného eura Ministerstvu 
vnútra SR na účely Policajného zboru SR 
Bratislava – zriadenie policajnej stanice, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v sú-
lade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.

● Niekoľko ráz sme rokovali s vlastní-
kom pozemku pod budovou, ktorým je sú-
kromná spoločnosť. Výsledkom rokovaní 
je ochota vlastníka poskytnúť pozemok 
Ministerstvu vnútra SR bezodplatne na 
účely zriadenia policajnej stanice.

● S vlastníkom pozemkov v okolí „Pen-
tagónu“ spolupracujeme na projekte Revi-
talizácia „Pentagónu“. Podľa predložené-
ho projektu sa vybudujú v danej lokalite 
verejné parky, detské ihriská, verejné par-
koviská, budovy občianskej vybavenos-
ti. Spoločnosť už požiadala magistrát hl. 
mesta o záväzné stanovisko.

● V ostatnom čase, vďaka efektívnej 
pomoci zo strany štátu, sa nám podarilo 
v tejto lokalite realizovať rozšírenie kame-
rového systému. Aj napriek tomu je táto 
lokalita aktuálne konfrontovaná s veľmi 
nepriaznivou vzniknutou situáciou. V sú-
časnosti sú tu tri bezpečnostné kamery, 
potrebné sú minimálne ďalšie tri. Tiež je 
nevyhnutné zabezpečiť ich sledovanie 
zodpovednými pracovníkmi a v prípade 
potreby včas zasiahnuť. Vrakuňa má iba 
jedného okrskára mestskej polície.

● Účinne spolupracujeme so spoločnos-
ťou SPOBY, a. s., ktorá je správcom tohto 

Vrakuňa žiada pri „Pentagóne“ a v jeho
okolí ochranu verejného poriadku
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V ostatnom čase sa na Miestnom úrade MČ Bratislava-Vrakuňa 
kopia sťažnosti na starostlivosť o zeleň v niektorých častiach 
Vrakune. No nie všetky pozemky sú v správe mestskej časti, 
preto jej neprislúcha sa o ne starať. Poskytujeme zoznam lo-
kalít, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.
V prípade, že nebudete spokojní so stavom zelene v správe 

MČ Bratislava-Vrakuňa kontaktujte nás: tel.: 02/ 45 24 55 65, 
0911 543 541, alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
V prípade, že nebudete spokojní so starostlivosťou o zeleň 
v správe hlavného mesta, kontaktujte Magistrát hlavného mes-
ta SR – oddelenie referátu správy a údržby pozemných komuni-
kácií: tel.: +421 259 356 761, e-mail: dispecing@bratislava.sk

(red)

Starostlivosť o verejnú zeleň

objektu. Zamuroval sa inkriminovaný pod-
chod, v ktorom najviac dochádzalo k trest-
nej činnosti. Spoločne so SPOBY sa nám 
podarilo vybaviť úver z ŠFRB a zo Stavebnej 
sporiteľne na rekonštrukciu objektu, ktorá 
by sa mala začať v apríli tohto roku.

● Mestská časť zrealizovala viacero 
brigád a osadila smetné koše.

● V spolupráci so spoločnosťou OLO, 
a. s., sa nám podarilo do tejto lokality za-
viesť úvodný program Polopodzemných 
kontajnerov, s ktorých výstavbou sa za-
čne tento rok.

● Spolupracujeme s Občianskymi zdu-
ženiami Mixklub, Mixáčik a Odyseus, kto-

ré pôsobia vo Vrakuni, a zameriavajú sa 
na protidrogovú prevenciu.
Aj napriek tomu, že sa prijali konkrét-
ne opatrenia na zníženie negatívnych 
javov, stále sa v tejto lokalite vyskytu-
je násilná a majetková trestná činnosť. 
Drogoví díleri a prostitúcia tam ľuďom 
znepríjemňujú život.
- Starosta MČ BA-Vrakuňa ako mestský 
poslanec predložil do aprílového mest-
ského zastupiteľstva návrhy riešenia 
tejto nepriaznivej situácie, a to zriade-
ním dočasnej stanice pre mestskú polí-
ciu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
a zabezpečením 24-hodinovej služby 

mestskej polície na ochranu verejného 
poriadku v okolí „Pentagónu“.
- Na májovom zastupiteľstve MČ Bra-
tislava-Vrakuňa budú mať poslanci na 
programe návrh na zriadenie 24-hodi-
novej ochrany verejného priestoru a ob-
jektov pri „Pentagóne“ prostredníctvom 
súkromne bezpečnostnej služby.
Tieto riešenia sú dočasné, kým sa magis-
trát hl. mesta a ministerstvo vnútra defi-
nitívne nevyjadria k nášmu návrhu zria-
denia trvalej policajnej stanice v objekte 
„Talin“. Len úspešné dotiahnutie tohto 
projektu prinesie trvalejší účinok a väčšiu 
bezpečnosť pre našich obyvateľov.   (red)
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Vo Vrakuni sa koná od marca jarné upra-
tovanie. Postupne v celej mestskej časti 
sú pristavené veľkokapacitné kontajnery, 

ktoré slúžia na objemný a zelený odpad. 
Celkovo sa za mesiac marec vyviezlo 
160 ks veľkokapacitných kontajnerov!
Tento rok odvoz kontajnerov skomplikovali 
mnohé situácie. Obyvatelia nerešpektova-
li základné pravidla a často kontajnery pre-
plnili a „zahádzali“ rôznorodým odpadom. 
V jednom prípade dokonca pracovníci ve-
rejno-prospešných prác našli v kontajnery 
a vedľa neho vyše 50 ks pneumatík.
Jarné upratovanie pokračuje aj v apríli 
a prosím všetkých, aby boli ohľaduplní 
voči ostatným a rešpektovali, že do kon-
tajnerov patrí objemný odpad zo spoloč-

ných priestorov obytných domov a zele-
ný odpad. Ostatný odpad môže odniesť 
na zberný dvor na Ráztočnej ulici alebo 
do OLO, a. s., na Ivánskej ceste. (red)

Počas jarného upratovania 
pracovníci VPS vyniesli z Vra-
kunského lesoparku vyše 60 
kontajnerov lístia, orezali vyše 
80 stromov a ďalších približne 
100 stromov čaká na orezanie. 
Suché konáre ohrozovali život 
a bezpečnosť obyvateľov, preto 
sa museli orezať.
Mestská časť si uvedomuje, že 
lesopark sa v minulosti pomerne 
zanedbával a chybu sa usiluje 
napraviť. ,V úprave lesoparku bu-
deme samozrejme pokračovať, 
aby koncom Apríla bol náš kúsok 
prírody pripravený na letné obdo-
bie a všetkých ľudí, ktorí tam radi 
chodievajú tráviť voľný čas,“ po-
vedal starosta Martin Kuruc.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
má s lesoparkom ešte veľké plá-
ny. Samospráve sa podarili získať 
ďalšie finančné prostriedky na 
verejné osvetlenie v lesoparku. 
V prvej etape realizácie bude 
smerovať od modrej lávky popri 
novom cyklistickom chodníku 
pri cintoríne až po Brezovú ulicu. 
V druhej etape, budúci rok 2018, 
plánuje rozšíriť toto osvetlenie až 
k detskému ihrisku. V lesoparku 
by sme tiež chceli, aby postupne 
pribudol malý amfiteáter, ktorý 
bude slúžiť na všetky kultúrne 
podujatia v lesoparku. Ďalej by 
malo pribudnúť malé občerstve-
nie s verejnou toaletou a nové 
grilovacie plochy.  (red)

Náš lesopark 
po zime ožíva

Jarné upratovanie v plnom prúde

Prvý ročník jarnej súťaže ,,Uprac okolie svojej školy“ sa 
skončil na výbornú.
Prvý aprílový týždeň sa niesol v znamení jari a uprato-
vania po dlhej zime. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
vyhlásila súťaž Uprac si svoje okolie. Cieľom súťaže 
bolo zdôrazniť a naučiť mládež, že je dôležité starať 
sa o životné prostredie. Do súťaže sa zapojili všetky 
naše základné školy a materská škola Kaméliová s elo-
kovaným pracoviskom Hnilecká vo Vrakuni.
Súťažné družstvá „vyfasovali“ rukavice a vrecká a začalo 
sa súťažiť. Nielen o atraktívne ceny, ale aj o to, aby si sú-
ťažiaci skrášlili dvory a svoje okolie. Všetky družstvá uspeli 
na výbornú, o čom svedči 236 vyzbieraných vriec odpadu. 
Všetkým základným školám a materskej škôlke ďakujeme, 
že sa do takejto milej súťaže zapojili, a gratulujeme víťazom.

Hralo sa o super 
ceny:
1. cena dataprojek-
tor – ZŠ Železničná
2. cena stôl na stolný 
tenis – ZŠ Rajčianská
3. cena lopty na minihá-
dzanú – ZŠ Žitavská
4. cena pomôcky na 
výtvarnú výchovu – 
MŠ Kríková (red)

Prvý ročník jarnej súťaže ,,Uprac okolie 
svojej školy“ sa skončil na výbornú

INZERCIA

Poľnohospodárske družstvo Podunajské 
Biskupice ponúka na predaj:

-  Kŕmne obilie: Pšenica, Jačmeň, Kukurica, 
Ovos, Slnečnica, Granule pre králiky

-  Domáce údené výrobky
-   Kŕmnu zmes pre ošípaných a hydinu
-  Seno, Slamu v baloch
-  Surové kravské mlieko, čerstvé vajíčka
-  Ovčiarske výrobky
-  Služby v oblasti nákladnej dopravy (fekál)
KONTAKT: 02/45248402,02/45521862
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Telá uhynutých zvierat na cestách, chodníkoch a na verejných 
priestranstvách predstavujú nebezpečenstvo nákazy pre zvie-
ratá i obyvateľov.
V prípade uhynutého alebo túlavého zvieraťa majú obyvatelia 
oznámiť túto informáciu na Mestskú políciu hlavného mesta SR 
Bratislava. K dispozícii je číslo skráteného volania 159. Vzápätí 
mestská polícia pošle oznámenie na dispečing Slobody zvierat 
a jej predstavitelia zabezpečia odchyt túlavého alebo uhynuté-
ho zvieraťa. Uhynuté zvieratá sa následne likvidujú spálením 
v schválenej spaľovni alebo sa spracujú v schválenom spracova-
teľskom zariadení (kafiléria).
Po zavolaní na číslo 159 nahlásia obyvatelia údaje priamo do 
systému, pričom pracovník dispečingu mestskej polície si zapí-
še dátum a čas nahlásenia, ulicu, kde sa dané zviera pohybuje, 
meno a priezvisko nahlasovateľa, telefónny kontakt, druh zviera-
ťa, rasu a počet. Zároveň sa spíšu presné údaje o dátume a čase 
výkonu, umiestnení do karantény a ďalšie údaje, napríklad na-
kladanie s túlavým zvieraťom. Ak by chcel niekto osobne priniesť 
túlavé zviera do Slobody zvierat, tiež bude musieť poskytnúť 
údaje dodávateľovi, ktorý ich zapíše. (red)

Mestskej spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpa-
du (OLO), a.s., sa po prvý 
raz v histórií podarilo zís-
kať nenávratný finanč-
ný príspevok vo výške 

1 499 964,52 eur na realizáciu projektu Zber a zhodnotenie 
BRO mesta Bratislava – I. etapa. O udelení príspevku rozhodlo 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako 
riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného pros-
tredia.
Projekt Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava – I. etapa
predpokladá zabezpečenie zberných nádob/kontajnerov, zvozo-
vej techniky a obslužných zariadení na zavedenie separovania, 
zberu a odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pre 
lokality Bratislava II (Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa) 
a Bratislava III (Rača, Vajnory).
Zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa za-
bezpečí zberovými vozidlami vybavenými špeciálnou umývačkou 

nádob. Zberné nádoby/kontajnery sa rozmiestnia pri rodinných 
domoch v lokalitách Bratislava II a Bratislava III. V priestoroch 
zberného dvora sa využijú nové hákové kontajnery. Predpokladá 
sa, že takýmto spôsobom sa z daných lokalít vyzbiera asi 2 500 
ton biologicky rozložiteľného odpadu. Tento odpad sa odvezie do 
kompostárne.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpa-
dov so zameraním na ich prípravu, opätovné použitie, recykláciu 
a podporu predchádzania vzniku odpadov.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
Odvoz a likvidácia odpadu v

 pod záštitou primátora hlavného mesta Iva 
Nesrovnala. 

bude
výstavy bude zrealizovaný 

 KONTAJNEROVÉ 
STOJISKO 

pre Bratislavu

Zber a zhodnotenie BRO

Ako postupovať pri nájdení
uhynutého zvieraťa?

INZERCIA
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INZERCIA

V sobotu 1. apríla sa uskutočnila brigáda na 
sídlisku Vŕbová/Jedľová. Ďakujeme miest-
nemu úradu Bratislava-Vrakuňa za podporu 
a technické zabezpečenie náradia a odvoz 
odpadu.
Táto akcia ma veľmi potešila, no spočiatku 
som bola skeptická a nemala som radšej ni-
jaké očakávania, aby som nebola sklamaná. 
Predpokladala som dvoch až troch dobrovoľ-
níkov, nanajvýš päť. Na moje prekvapenie je 
ešte stále veľa dobrých ľudí, ktorým záleží na 
prostredí, v ktorom žijú. Postupne sa z rôz-
nych vchodov vynárali jednotlivci, dvojice či 
celá rodina. Zišlo sa nás až 14! Každý, kto sa 

zúčastnil, patrí k tým, ktorý sa pre papierik na 
zemi radšej zohne, než aby ho obišiel.
Začali sme ráno o deviatej a na poludnie sme 
už boli takmer hotoví. Poslednú hodinu nám 
veľmi aktívne pomáhali aj dvaja páni z verej-
noprospešných prác MČ Bratislava-Vrakuňa. 
Takú ochotu som už dávno nevidela!
Matematika nepustí, myslím tým nepriamu 
úmernosť: Čím viac ľudí, tým menej času to 
trvá. Každý sa usiloval čistiť to, čo mu naj-
väčšmi prekážalo. Mamičkám záležalo na 
okolí detského ihriska, ostatným na okolí ich 
vchodu, parkoviska, kontajnerov, atď. Vieme 
o viacerých, čo sa z rôznych dôvodov nemohli 
zúčastniť. To však neprekáža, pretože raz 
zatiahne jeden, inokedy druhý. Najkrajšie na 
tom bolo to, že niektorí mali čas len hodinu, 

a napriek tomu aj tou chvíľkou priložili ruku 
k dielu. Dokonca sa našli i takí, ktorí sa v daný 
deň síce zúčastniť nemohli, ale osobne sa 
nám za to poďakovali. A to sa tiež ráta!
Brigádu sme zakončili malým posedením pri 
kofole. Aj počasie nám vyšlo, bolo krásne sl-
nečno a nemôžem inak, ako túto akciu nazvať 
nielen brigádou, ale aj stretnutím s milými 
ľuďmi. Je dôležité poznať svojich susedov…, 
aspoň čiastočne. Je dobré vedieť, že viacerí 
ťaháme za jeden koniec. Veríme, že pre ostat-
né sídliská budeme aspoň malým povzbude-
ním, pretože „čo sa chce – to sa dá“.
A my sa už všetci veľmi tešíme na našu ďalšiu 
brigádu v júni – vlastne na stretnutie s milými 
ľuďmi. Srdečne naň pozývame aj vás.
 Petra Prágerová

Obyvatelia upratali 

svoje sídlisko

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vy-
hlasuje súťaž pre všetkých svojich 
občanov o najkrajšiu predzáhradku 
a najkrajší kvetinový balkón alebo 
priečelie. Neváhajte a ukážte sa, pri-
hlásiť sa môže každý.
Cieľom súťaže je prispieť k skrášleniu 
životného prostredia a pozdvihnúť úro-
veň kultúry bývania vo Vrakuni. Máte 

možnosť podeliť sa s ostatnými obyva-
teľmi o nové a pozitívne trendy uprave-
ných predzáhradiek a okolia obytného 
priestoru pred vaším domom.
Súťaž sa uskutoční do 31. júla 2017. 
Počas týchto dní môžu Vrakunčania za-
sielať fotografiu svojej predzáhradky aj 
s popisom, kde sa nachádza, na email 
henrieta.dvorska@vrakuna.sk. V prvé 

dva augustové týždne, sa súťaž vyhod-
notí. Prvých troch, ktorí získajú najväčší 
počet hlasov svojej fotografie upravenej 
predzáhradky, sme sa rozhodli odmeniť 
zakúpením kvetov a rastlín. Najkrajšie 
fotografie zverejníme vo Vrakunských 
novinách.
Všetky informácie nájdete na webovej 
stránke www.vrakuna.sk (red)

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón vo Vrakuni
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripra-
vuje počas leta naozaj bohatý kultúrny 
program pre všetkých Vrakunčanov. Tešiť 
sa môže mládež, rodičia, seniori a v ne-
poslednom rade detičky. Kultúrne leto vo 
Vrakuni štartuje prvým ročníkom Jánskeho 
mini pivným festivalom v lesoparku a vy-
vrcholí tradičnou Vrakunskom hodovou 
slávnosťou v septembri na nábreží Malé-
ho Dunaja. Medzitým budú môcť Vrakun-
čania zažiť letné divadielka, cvičenie pre 
všetkých zadarmo, a koncert pod holým 
nebom. O všetkých akciách vás budeme 
informovať v ďalšom čísle Vrakunských no-
vín a na webovej stránke www.vrakuna.sk.
Tešíme sa na leto! (red)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
zorganizovala divadelné predstavenie 
one man show na čele s Romanom Pa-
majbom, ktorý porozprával o tom, ako sa 
stal otcom a aké všetky úskalia vzťahu 
prežil so svojou manželkou. Byť ockom je 
úžasné! Byť dobrým ockom si však vyža-
duje veľa odvahy, odhodlania a zručností. 
A správneho chlapa, ktorý sa s vami rád 

podelí o vlastné skúsenosti a poradí vám, 
ako na to. Roman Pomajbo ukázal, že bez 
humoru to jednoducho nejde a divákov si 
okamžite získal svojim vtipom. Skvelá ko-
média, ktorá si už podmanila divákov na 
celom svete, dorazila aj do Vrakune. Teší-
me sa, že predstavenie sa všetkým páčilo 
a na záver každý dostal certifikát správ-
neho ocka alebo mamičky s venovaním 
a podpisom Romana Pomajba. (red)

Traja vo vraku sa tešia veľkému úspechu. Po druhý raz bola Spoločenská sála takmer vypre-
daná. Trojica stand-up komikov Stano Staško, Michael Szatmáry a Tomáš Hudák nesklama-
la a svojím vtipom zabávali všetkých prítomných. Hosťom bol Boris Farkaš, ktorý porozprá-
val vtipné príhody zo svojej bohatej hereckej a dabingovej kariéry. Tešíme sa, že tento typ 
zábavy si našiel svojich vrakunských fanúšikov. Ďalšie vystúpenie bude 5. 5. 2017. Tešia sa 
na vás,traja vo vraku“ a aj špeciálny hosť Matej Sajfa Cifra. (red)

Kultúrne leto 
štartujeme 
Jánskym 
mini pivným
festivalom 
v lesoparku!

Traja vo vraku

„One man show“ Ocko vo Vrakuni
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočí-
tate o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si 
pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať 
jednoduchú otázku: Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala 
a prečo? Vaše odpovede zasielajte na mailovú adresu henrieta.
dvorska@vrakuna.sk a do predmetu správy uveďte „Milujeme kniž-
ky“, alebo doručte vašu odpoveď do podateľne miestneho úradu. 
Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakun-
ských novín.

Fero Rajec - Vila Klára
Príbeh bratislavskej rodiny na pozadí historických 
udalostí druhej polovice 20. storočia.
Dejinné udalosti nie sú len kapitoly v učebniciach, 
odrážajú sa aj na životoch bežných ľudí. Druhá vlna 

znárodnenia po februárovom prevrate v roku 1948 sa dotkla aj 
rodiny majiteľa zlatníctva Alexa Reimanna. Zrazu prišiel o všetko, 
čo vybudoval, o svoj obchod aj o takmer dostavanú vilu. On i jeho 
rodinní príslušníci sa stali zo dňa na deň nepriateľmi štátu. Život im 
znepríjemňuje Štátna bezpečnosť, no i napriek tomu sa snažia žiť 
svoje životy najlepšie, ako vedia. Až rok 1989 prinesie aspoň nejaké 
zadosťučinenie.

Kathy Reichs - Tajomné kosti
Kathy Reichs je forenzná antropologička a úspešná 
spisovateľka. Román Tajomné kosti je ôsmym po-
kračovaním knižnej série o doktorke Temperance 
Brennanovej, ktorá je literárnou predlohou úspeš-

ného seriálu Kosti. Do montrealského Ústavu súdneho lekárstva 
priviezli telo židovského obchodníka. Muž má prestrelenú lebku 
a pre rozsiahle poškodenie hlavy nie je možné určiť trajektóriu strely 
a stanoviť spôsob smrti. Tempe Brennanová sa pri obhliadke obete 
v pitevni stretne so záhadným mužom, ktorý jej odovzdá fotografiu 
kostry. Tvrdí, že kosti sú kľúčom k vysvetleniu, prečo musel obchod-
ník zomrieť. Cesta za pravdou zavedie Brennanovú až do Izraela. 
Tempe tuší, že je na stope objavu, ktorý môže otriasť dvetisícročný-
mi dejinami kresťanstva.

Sandra Bielmeier, Armin Bielmeier 
- Základy včelárstva. Všetko, čo za-
čínajúci včelári potrebujú vedieť
Včelárstvo je úžasný koníček, vďaka ktorému 
vám nikdy nebude chýbať chutný med a záro-
veň prispejete k ochrane životného prostredia. 

Publikácia ponúka pohľad na fascinujúci život včiel, sprevádza 
včelárskym rokom a dáva návod, ako poskytnúť včelám vhodné ži-
votné prostredie a dostatok potravy. Všetky dôležité aktivity v prie-
behu včelárskeho roka sú zdokumentované krok za krokom spolu 
s množstvom fotografií. V knihe nájdete aj tipy na ekologické vče-
lárstvo či informácie, ako rýchlo a jednoducho premeniť záhradu 
alebo balkón na raj včiel. Základy včelárstva sú určené všetkým, 
ktorí sa zaujímajú o včely či o prepojenie človeka s prírodou, a tým 
prispievajú k zachovaniu prirodzeného kolobehu života.

Mária Štefánková, Petra Štefanková -
My už vieme všeličo
S touto básničkovou knižkou môžete pomôcť predškolákom pozná-
vať písmenká, číslice, tvary ale aj rôzne chute. Básničky sú síce na 
čítanie, ale obrázky priam vyzývajú, aby si ich deti skúšali obkresliť 
či nakresliť.  red

Listy z Charity Shopu

Je to presne rok, ako sme sa Vám 
prvý raz prihovorili na stránkach 
Vrakunských novín. Znie to pre nás 
až neuveriteľne. Presne pred rokom 
vyšiel náš prvý list z Charity Shopu, 
ktorým sme prijali pozvanie pána 
starostu Martina Kuruca, a stali sme 
sa súčasťou každomesačného predstavovania života v našej mestskej časti.
Za rok sme spoznali úžasných ľudí, ktorí radi pomôžu s dobrou vecou, a spra-
via veľký kus práce, aby pomohli ľuďom v núdzi. Celý rok nás naučil vážiť si 
čas a priateľstvá, a tiež neprestávať rozvíjať dobrý nápad.
Keď sa ohliadame za všetkými projektmi a stretnutiami, ale aj za stovka-
mi odpracovaných hodín, vidíme veľa vydarených chvíľ a aj niekoľko príleži-
tostí, ktoré viedli napokon do slepej uličky. Pripomína nám to známu bájku 
o dvoch myškách, ktoré jednej noci spadli do vedra s mliekom. Prvá začala 
nariekať nad ťažkým osudom, vysilila sa, stratila nádej a napokon sa utopi-
la. Druhá plávala a plávala kým jej sily stačili a keď si už myslela, že nevlá-
dze, plávala ďalej, až kým z mlieka uhnietla maslo, vyliezla naň a po chvíli 
vyskočila z vedra na slobodu.
Niekedy nám úsilie skrátka nestačí. Niekedy len vytrvalosť prinesie zmeny, 
ktoré napokon zmenia všetko. A keď si už myslíme, že je dôstojné sa vzdať, 
tak stačí vydržať ešte chvíľu, ešte deň či mesiac. Tak sme sa v mnohých 
drobných úsiliach prepracovali k pekným výsledkom.
Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorých sme stretli, a z ktorých mnohí 
s nami kráčajú ďalej. Ich mená a tváre sú zapísané v našich srdciach.
S pozdravom, CharityShop tím.

www.charityshop.sk

Od októbra roku 2016 sa Miestna knižnica Bratislava-Vrakuňa presťa-
hovala do priestorov na Toplianskej ulici č. 5. Prechodne sú k dispozícii 
tri miestnosti, z toho dve slúžia ako skladový priestor pre takmer 17 ti-
síc kníh.
Potreby našej knižnice sa budú riešiť v najbližšom čase získaním ďal-
ších priestorov, v ktorých sídli spoločnosť Spokojné bývanie. Knižnica 
postupne nadobudne ráz modernej knižnice s dostatočným priestorom 
na regály s knihami a oddychovými kútikmi pre čitateľov. Pre čitateľov 
pribudne aj bezdrôtové pripojenie na internet. K objektu knižnice patrí 
aj zrevitalizované detské ihrisko, ktoré môžu využívať všetci Vrakun-
čania. Ihrisko sa postupne doplní novými prvkami a v rámci knižnice 
sa inštaluje aj letná čitáreň. V týchto dňoch budujeme nový chodník 
priamo z Toplianskej ulice a do knižnice sa zabezpečí bezbariérový prí-
stup. Pred vchodom si budete môcť posedieť na lavičkách, ktoré tam 
obnovíme.
Vzhľadom na blížiace sa letné obdobie by sme radi čitateľom poskytli 
rozšírenú možnosť poskytovania knižničných služieb. V pondelok vý-
požičné hodiny predĺžime až do 19. hodiny. Oproti prevádzke bežného 
roka poskytneme o 3 hodiny výpožičnej doby viac. Tešíme sa na Vás!
Úprava otváracích hodín v miestnej knižnici počas júla – augusta 
2017 A. Stanová

Knižnica – perspektíva v roku 2017

Deň Výpožičná doba

Pondelok 13,00 – 19,00

Utorok 10,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Streda 9,00 – 11,00 13,00 – 16,00

Štvrtok 9,00 – 11,00 13,00 – 16,00

Piatok 13,00 – 16,00
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MAMINA ŠTRÚDĽA

Potrebujeme:
na cesto:

• 150 g bieleho jogurtu • 1 vajce • 1 PL oleja • štipku soli • 200 g hlad-
kej múky Špeciál na plnku:
• 150 g orechov • 500 g jabĺk • 50 g hrozienok • 100 g kryštálového 
cukru • 1 KL škorice • 3 PL strúhanky • 1 citrón

Postup:
V miske zmiešame jogurt, hladkú múku, vajce, olej a soľ. Miesime vláčne 
cesto, ktoré sa nám po chvíli prestane lepiť na steny misky.

Bochník cesta potrieme ole-
jom a necháme odpočinúť 
1/2 hodiny. Potom ho na po-
múčenej doske rozvaľkáme 
na obdĺžnikový tvar s hrúbkou 
asi 3 mm a naplníme plnkou.
Príprava plnky:
Pomleté orechy zmiešame 
s nastrúhanými jablkami. Pri-
dáme cukor, škoricu, strúhan-
ku, hrozienka, šťavu a nastrúhanú kôru z citróna.
Plnku rovnomerne rozložíme na cesto, ktoré zvinieme, potrieme olejom, 
posypeme strúhanými orechmi a pečieme do červena.

VARÍME S GIZKOU

V minulom čísle Vrakunských novín 
sme vás informovali o zájazde seniorov 
do Chorvátska. Úvodný projekt v roku 
2016 dopadol na výbornú, a preto sa 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa roz-
hodla zájazd uskutočniť aj v tomto 
roku, a seniorom poskytne finančný 
príspevok na zájazd!
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa po-
skytne seniorom s trvalým pobytom
vo Vrakuni finančný príspevok a orga-
nizačne zabezpečenie s pracovníčkami 
miestneho úradu, ktoré budú seniorov 
na výlete sprevádzať. Miesto pobytu je 
mesto Poreč v Chorvátsku, zájazd bude 
od 18. 9. 2017 do 23. 9. 2017. Cena do-
platku je 170 eur.
Všetky bližšie informácie vám radi po-
skytneme na miestnom úrade – od-
bor sociálnych veci a rodiny. Kontakt-
ná osoba Mgr. Iveta Pochlopeňová: 
02/40204887.  (red)

Aj tento

rok opäť

do Chorvátska

Dňa 11. 3. zorganizoval výbor JDS pre 
svojich členov jednodňový výlet do Ra-
kúska. Prvou zastávkou bola čokolá-
dovňa v Kittsee, kde sme potešili naše 
chuťové poháriky a nakúpili sladkosti 
pre naše vnúčatá. Cesta pokračovala 
cez Viedeň. Skúsená sprievodkyňa nám 
cestou ukázala významné pamiatky 
Viedne. Posledná zastávka bola v Klos-
terneuburgu. Dominantou mesta je 900 
rokov starý kláštor, ktorý obývali Bran-
denbergovci a neskôr Habsburgovci. 
V 18. storočí ho dala prestavať Mária 
Terézia do honosnej barokovej podoby. 
Nachádzajú sa v ňom veľmi vzácne sak-
rálne pamiatky. Medzi najvýznamnejšie 
nesporne patrí najstaršia gotická kapln-
ka. Najväčším skvostom je však Verdun-
sky oltár z roku 1181, ktorý je jediný na 
svete.

Kláštor obklopujú veľkolepé záhrady 
a oranžérium, kde sme si pozreli ce-
losvetovú výstavu orchideí. Počasie 
nám prialo, na výlete vládla dobrá ná-
lada a pohoda. Domov sme sa vrátili 
spokojní a šťastní, že sme spolu strávili 
zase jeden krásny vydarený deň.
Dňa 23. 3. sa konala výročná schôdza Zák-
ladnej organizácie JDS za prítomnosti okres-
nej predsedníčky JDS Bratislava 2 a zástup-
cov MÚ Bratislava-Vrakuňa. Bilancovali sme 
našu bohatú činnosť za minulý rok a schváli-
li sme si plán činnosti na rok 2017.
Dohodli sme sa, že budeme naďalej na-
vštevovať kultúrne pamiatky, organizo-
vať rôzne výlety. Tiež radi spolu navšte-
vujeme divadelné predstavenia. Veď len 
v priebehu mesiaca marec sme boli v di-
vadle tri razy.

Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

Marcové aktivity členov Jednoty
dôchodcov Bratislava – Vrakuňa
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Malí Vrakunčania

Florbal patrí medzi najmladšie športové hry. Liga 
sa hrá na Slovensku od roku 2001 a v našej škole 
hráme florbal od roku 2002. Boli sme jednou z pr-
vých škôl nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku, 
keď sme túto športovú hru zaradili do učebných 
osnov telesnej výchovy. Od roku 2004 sme začali 
hrať florbal aj na športových hrách, neskôr vznikli 
florbalové krúžky najskôr pre starších a mladších 
žiakov, v súčasnosti máme krúžok aj na I. stupni pre najmladších žiakov. V posledných rokoch pribúda-
jú žiaci z okolitých škôl, ktorí k nám chodia do florbalových krúžkov, pretože v ich škole túto možnosť 
nemajú. Pre florbal máme vytvorené nadštandardné podmienky s kompletným materiálnym vybavením 
vrátane mantinelov, ktoré sme tiež mali medzi prvými. Tieto podmienky nám vytvorilo združenie rodičov 
najmä vďaka opakovanej účasti našich žiakov na majstrovstvách Slovenska a aj vďaka trojnásobnému 
víťazstvu našich chlapcov v Podunajskej florbalovej lige, ktorú organizoval bratislavský florbalový klub ŠK 
Lido. Pri našich začiatkoch nám veľmi pomohol a spolupracujeme s ním úspešne doteraz. Niektorí žiaci, 
ktorých sme u nás učili hrať florbal, sa dostali až do reprezentačných výberov a podarilo sa im so svojimi 
družstvami vyhrať turnaje s medzinárodnou účasťou. Ďalší pravidelne hrávajú juniorskú, ale aj seniorskú 
florbalovú extraligu. Florbal je medzi mládežou veľmi populárny – a nielen v našej škole. Vďačí za to tomu, 
že v mnohom pripomína hokej, ale jeho finančná dostupnosť je s hokejom neporovnateľná, navyše je to 
halový šport, ktorý sa dá hrať celoročne. Jozef Vnuk, ZŠ, Žitavská 1, Bratislava

Hrou k podpore
a rastu v Mixáčiku
Detský fond Slovenskej 
republiky projektom Hrou 
k podpore a rastu v Mixá-
čiku rozšíril ponuku posky-
tovaných nízkoprahových 
služieb v centre Mixáčik. 
Prostredníctvom projektu vytvoril malú herňu, kde sa 
poskytuje poradenstvo a podpora prostredníctvom 
hry. Prvkami Montessori sa v Mixáčiku poskytli nové 
postupy deťom, ktoré trávia svoj voľný čas na ulici 
v tzv. Pentagóne. Hernička a Mixáčik s prvkami Mon-
tessori pedagogiky priniesol deťom v otvorenom, 
bezpečnom a podnetnom prostredí možnosť rozvíjať 
ich schopnosti a zručnosti, podporiť ich pri prekoná-
vaní a zvládaní bežných či krízových situácii. Projekt 
kontaktuje aj ich rodičov resp. príbuzných a vytvára 
priestor na podporu ich vzťahu a spoločnej hry. Pro-
jekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky 
Hodina deťom.  detský fond

„Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá…“

To je úryvok jednej z mnohých básní Pavla Ors-
zágha Hviezdoslava.
Náš velikán sa narodil 2. februára 1849 vo 
Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine, otec bol 
garbiar a roľník. Po skončení ľudovej školy, kto-
rú navštevoval od roku 1854 najprv vo Vyšnom 
Kubíne, neskôr v Jasenovej a napokon ju do-
končil v Leštinách, bol od roku 1862 žiakom 
gymnázia v maďarskom Miškolci a od roku 
1865 v Kežmarku. V rokoch 1870 – 1872 štu-
doval na právnickej akadémii v Prešove, po jej 
skončení pracoval ako advokátsky pomocník 
v Dolnom Kubíne a Turčianskom Sv. Martine, 
ako praktikant pri súde opäť v Dolnom Kubíne 
a neskôr ako koncipient v Senici. V roku 1875 
zložil advokátsku skúšku v Budapešti a násled-
ne si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu.
Prvé básne začal písať ako gymnaziálny štu-
dent po maďarsky a neskôr aj po nemecky. 
Po slovensky začal písať pod vplyvom orav-
ských národovcov a pod vplyvom poézie An-
dreja Sládkoviča. Jemu aj venoval svoju kniž-
nú básnickú prvotinu Básnické prviesenky 
Jozefa Zbranského (1868). Básnický pseudo-
nym Hviezdoslav prvý raz použil v roku 1877 
v básnickom nekrológu za Viliamom Paulínym-
-Tóthom uverejnenom v Národných novinách. 
Básnické meno malo byť výrazom toho, čo 

chcel vo svojej poézii oslavovať – hviezdny koz-
mos a jeho vzťah k človeku.
„Ó, mojej matky reč je krásota,

je milota, je rozkoš, láska svätá…“
Takéto slová o rodnej reči v dnešných časoch 
nepočujeme často. O to vzácnejšie a milšie je, 
keď sa stretne veľa zanietených mladých ľudí, 
ktorí majú vybudovaný vzťah k poézii a próze. 
Takto sa prvý raz stalo roku 1954, keď na zá-
klade iniciatívy miestnych organizátorov sa 
vyhlásila 1. celoslovenská súťaž žiakov jede-
násťročných a pedagogických škôl v recitácii 
a umeleckom čítaní, ktorá sa konala 14. mája 
1954 v Dolnom Kubíne. O rok neskôr, v roku 
1955, už pod názvom Hviezdoslavov Kubín, 
a v nasledujúcich rokoch sa stala jednou z naj-
známejších súťaží na Slovensku.
Už prvé roky Hviezdoslavovho Kubína pripra-
vili nástup výrazných umeleckých osobností. 
Recitovali tu mladí, z ktorých sa čoskoro stali 
známe osobnosti v oblasti kultúry – Oldo Hla-
váček, Karol Strážnický, Milan Lasica, Emília 
Vášáryová, Ľubo Roman, Soňa Valentová, Ade-
la Gáborová, Július Satinský, Jozef Bednárik 
a mnoho ďalších. Z detských recitátorov 70. ro-
kov postupne vyrástla súčasná stredná gene-
rácia hercov a divadelníkov: Tatiana Kulíšková, 
Ján Greššo, Boris Farkaš a iní.
Dňa 28. marca 2017, presne na sviatok Dňa 
učiteľov, sa v Základnej škole Železničná 14 
uskutočnil 63. ročník okresného kola súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Podujatie otvorila v je-
dálni školy riaditeľka Mgr. Andrea Macháčová 
spolu so starostom našej mestskej časti JUDr. 
Ing. Martinom Kurucom. Po krátkom kultúrnom 
programe sa všetci rozišli do tried, v ktorých sa 

konala súťaž. Naša škola hostila 22 základných 
škôl z celého II. bratislavského obvodu. Recitá-
tori boli rozdelení do troch kategórií: I., II. a III. 
Vo všetkých kategóriách sa súťažilo v prednese 
poézie aj prózy. Súťažiacich hodnotila porota 
zostavená zo samých odborníkov, ktorým šé-
fovala štvornásobná víťazka celoslovenskej 
súťaže Hviezdoslavovho Kubína, pedagogička 
umeleckého prednesu na VŠMU, projektová 
manažérka Národného osvetového centra a re-
daktorka časopisu Javisko Mgr. Jaroslava Čaj-
ková. Najvzácnejším porotcom bol určite dlho-
ročný herec SND Ľubomír Paulovič, ktorý vedel 
vážnu situáciu aj odľahčiť svojou pohotovosťou 
a pohodovosťou. Ďalším vzácnym hosťom bol 
herec a moderátor Ludwig Bagin – niekdajší 
poštár z Pošty pre teba, ktorý bol u nás mode-
rovať aj 25. výročie školy. Porotu dopĺňali od-
borníci, ktorí sa roky venujú umeleckému pred-
nesu: Mgr. Peter Čertík, Mgr. Matej Náther, Mgr. 
Edita Hochetädterová, Mgr. Ľubica Silvánová, 
Mgr. Zlatica Ilievová, Mgr. Michaela Čilíková 
a učiteľky z našej školy Mgr. Brigita Gavliaková, 
Mgr. Helena Sroková a Mgr.Katarína Štofančí-
ková. Keď sa krásny umelecký zážitok skončil, 
porota vyhlásila víťazov, ktorí budú náš obvod 
reprezentovať na krajskej súťaži v Modre. Žiaľ, 
z našich vrakunských škôl takto vysoko nepo-
stúpil nikto, hoci súťaže sa zúčastnili všetky tri 
naše školy. Jediné čestné uznanie dostala An-
drejka Grecová z 2.C ZŠ Železničná. Ale to nič. 
O to väčšiu motiváciu máme do budúceho roka. 
A že organizácia súťaže bola na úrovni, môže-
me vidieť aj zo zápisov našich vzácnych hostí.

Ing. Anna Murcinová
ZŠ Železničná

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Naša špecialita
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Malí Vrakunčania

Dňa 16. marca 2017 sa v Miestnej knižnici Vrakuňa konalo kaž-
doročné vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2016, 
a to v dvoch vekových kategóriách – do 10 a nad 10 rokov. Oce-
nili sme aj našu skalnú naj-čitateľku z kategórie dospelých – 
pani Annu Kuchtovú (394 prečítaných titulov).
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa aj napriek momentálne ob-
medzenými podmienkam sa usiluje toto negatívum kompenzo-
vať nákupom nových kníh – za minulý rok sme nakúpili periodi-
ká a knihy v hodnote takmer 3 500 eur.
Vyhodnotené deti:

Našu komor-
nú atmosféru 
spr í jemni la 
Emmka Kub-
rická, keď 
nám pred-
niesla báseň 
od Tomáša 
J a n o v i c a 
Drevený tato. 
S rodičmi 
detí sme sa porozprávali o histórii knižnice a aj o všetkých zme-
nách a plánoch, ktoré nás v najbližšom čase čakajú.
Chceme sa poďakovať Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za 
možnosť organizovať tieto milé akcie a veríme, že táto naša dl-
horočná tradícia bude mať naďalej svojich čitateľských aktivis-
tov a že knihy v printovej podobe budú stále lákadlo, a najmä 
víťazom nad elektronickými knihami či internetovým čítaním.

A. Stanová

VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠÍCH ČITATEĽOV ZA ROK 2016

Čitatelia do 10 rokov Počet prečítaných kníh Umiestnenie
Kubrická Emma 116 1.
Hubaľová Amelia 80 2.
Kapičáková Tina 29 3.

Čitatelia nad 10 rokov Počet prečítaných kníh Umiestnenie
Laudová Lujza 84 1.

Berzedyová Petra 54 2.
Bednaříková Vanda 42 3.

V dňoch 14. 3. a 15. 3. 2017 sa konalo na 
ZŠ Rajčianska obvodné kolo Pytagoriády za 
II. obvod Bratislavy pre tretí až ôsmy ročník 
základnej školy a prímu až terciu osemročných 
gymnázií. Do obvodného kola postupujú žiaci 
po úspešnom vyriešení školského kola, ktoré 
sa konalo v školách v dňoch 7. a 8. decembra 
2016. Žiaci majú počas hodiny vypočítať 15 
úloh. Pytagoriáda je súťaž zameraná na rých-
losť a presnosť riešenia, nakoľko za skoršie 
odovzdanie môže žiak získať body. Konkrétne: 
ak žiak správne vypočíta minimálne 10 úloh 
a viac a odovzdá skôr ako po 60-tich minú-
tach, môže získať k bodom za príklady aj body 
za čas (za každé 4 ušetrené minúty 1 bod).
Každý rok je o Pytagoriádu zo strany žiakov veľ-
ký záujem. Tento rok postúpilo do obvodného 
kola Pytagoriády 380 žiakov. Kategóriu P3 
(číslo udáva ročník) riešilo 58 žiakov, kategóriu 
P4 72 žiakov, 64 žiakov riešilo kategóriu P5, 
kategóriu P6 93 žiakov, kategóriu P7 51 žiakov 
a do kategórie P8 sa zapojilo 42 žiakov v okre-
se Bratislava II.
Za Vrakuňu sa zapojili žiaci všetkých troch 
škôl: ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská aj ZŠ Rajčian-
ska. Spolu naše vrakunské školy poslali na 
zmeranie matematických schopností 64 žia-
kov (8 tretiakov, 11 štvrtákov, 11 piatakov, 12 
šiestakov, 13 siedmakov a 9 ôsmakov).

Napriek tomu, že príklady boli náročné a dosť 
sa s nimi žiaci popasovali, zaznamenali malí 
Vrakunčania aj niekoľko úspechov.
V kategórii P3 vyhral 1. miesto Riško Krajča 
z 3.A zo ZŠ Rajčianska s počtom bodov 24, čo 
nás veľmi potešilo. Úspešní riešitelia ešte boli: Ma-
túš Makky 3.A ZŠ Železničná (19 bodov) a Niko-
leta Marcineková 3.A ZŠ Rajčianska (16 bodov).
V kategórii P5 sa umiestnil Daniel Czaja 
3.A ZŠ Železničná na peknom 5. mieste s poč-
tom bodov 21. Úspešní riešitelia ešte boli: Ali-
ca Orthová 5.A ZŠ Žitavská (17 bodov) a Ale-
xandra Hrivňáková 
5.A ZŠ Rajčianska
(15 bodov).
V mene celej ko-
misie obvodného 
kola Pytagoriády 
ďakujeme všetkým 
zúčastneným za re-
prezentáciu školy, 
úspešným riešite-
ľom blahoželáme 
k správne vyrie-
šeným príkladom 
a k poprednému 
umiestneniu Riška 
Krajča gratulujeme.
Ďakujeme vedeniu 
školy ZŠ Rajčian-
ska za ochotu zre-
alizovať obvodné 
kolo Pytagoriády, 
bez ich ochoty by 
sa obvodné kolo 

zrealizovalo len veľmi ťažko. Ďakujeme vyuču-
júcim za prípravu a vedenie detí k matematike 
a k logickému mysleniu. Aj vďaka ich zaniete-
nosti môžu žiaci Vrakune napredovať.
Nemalé poďakovanie patrí členom komisie 
a predsedníčke komisie obvodného kola Pyta-
goriády Mgr. Alene Bielikovej za prípravu a prie-
beh súťaže. Ak si chcete pozrieť aké príklady 
riešili žiaci, tak zadania sú na stránke www.
iuventa.sk. PaedDr. Tatiana Mičáňová

ZŠ Rajčianska
členka komisie OK Pytagoriády

Obvodné kolo Pytagoriády sa konalo

vo Vrakuni na Základnej škole Rajčianska

Sobotné 
detské 

divadielka

22.4.  Med nad 
zlato

20.5.  Uštrikovaná    
rozprávka

17.6.  Slncový kô

KEDY:

vždy o 10,30 h 
(každá tretia 

sobota v mesiaci)
KDE:

v spoločenskej 
sále na 

Poľnohospodárskej 
27/B. 

ZA KOĽKO:
2 Eur/dieťa

INZERCIA



16

Čo a kedy

Vrakunské noviny • Mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa • Ročník VI, číslo 4/2017 • Vydáva mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v náklade 9750 výtlačkov, 
IČO: 00 603 295. Nepredajné • Adresa: Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, tel.: 02/4020 4811, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk
• Redakcia: Miestny úrad Vrakuňa • Šéfredaktor: Tomáš Zajac • Zodpovedný za inzerciu: šéfredaktor Tomáš Zajac, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk • Tlač, 
grafi cké spracovanie: Ultra Print, s. r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava • neoznačené fotky: redakcia • ISSN 1338-8878 • EV 4683/12.

☺☺

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
Vás pozýva pri príležitosti    

Dňa matiek voVrakuni 
na show Štefana Skrúcaného 

 
Dňa 11.5.2017 o 18:00 hod.  

v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ul. 27/B 
 

Tešíme sa na Vás! Vstup voľný 

Kultúrnee podujatia 
v v spo  vv sppppppo

AAPRÍL

6.4. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00 vstupné 
2 Eur/osoba

222. 4. DDetské sobotné divadielko
„Med nad zlato“ 

10,30 - 11,30 vstupné 
2 Eur/dieťa

223.4.
DDeň hier pre rodičov a detí  

„Vyzvi svojho starostu“ 
(Človeče,nehnevaj sa)

15,00 - 18,00 vstup voľný

229.4. VVRAKUNSKÝ  COUNTRY BÁL 
(tombola s atraktívnymi cenami)

19,00 - 23,00 vstup voľný 

MMÁJ
4.5. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00 vstupné 

2 Eur/osoba

55.5. STAND UP 
Comedy show

19,00 – 21,00 vstupné 7 Eur

111.5. DDeň Matiek
Show Štefana Skrúcaného

18,00 - 19,00 vstup voľný

220.5 DDetské sobotné divadielko
„Uštrikovaná rozprávka“

10,30 - 11,30 vstupné 
2 Eur/dieťa

221. 5. 
DDeň hier pre rodičov a detí  

„Vyzvi svojho starostu“ 
(Šach, dáma)

15,00 - 18,00 vstup voľný

MMestská časť Bratislava – Vrakuňa

Zmena programu vyhradená

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa            
Šíravská 7, Bratislava

KEDY: 6. 4. 2017   
4. 5. 2017
1. 6. 2017

O KOĽKEJ: 17,00 h - 21,00 h

Vrakunská
tanečná 
zábava 

KDE: v spoločenskej sále 
na Poľnohospodárskej 27/B, 

KTO: do tanca hrá kapela: 
Party Time

ZA KOĽKO: vstupné: 2 Eur/osoba


