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Milí Vrakunčania,
o niekoľko dní máme najkrajšie sviatky v roku. V ostatnom čase som sa na 

túto tému rozprával hneď s troma ľuďmi. Získal som aj iný, nový pohľad na Viano-
ce a tiež si spomenul na to, aké to bolo, keď som bol malý chlapec.

Prvý pohľad je môj aktuálny. Mám dve krásne dcéry, malú a veľkú a úžas-
nú manželku, moju Zuzku ☺. Som šťastný chlap. Veľmi si užívam privilégium 
stráviť čas so svojou rodinou. Počas roka je toho času málo. Zúfalo málo. 
Dlhodobo ma to škrie. Mnoho ráz sa vraciam domov, a moje deti už spia. 
Nikdy som ten pocit nemal rád a vekom sa to len prehlbuje. Na druhej 
strane som chlap, musím mať v práci všetko urobené. To ma zasa 
naučil otec.

Akokoľvek sa na to pozriem, tak Vianoce dokážu tento každo-
denný zhon pretrhnúť. Niekoľko dní s vlastnou rodinou mi fantasti-
ky doplní energiu. Je mi záhadou, kde taký pretlak energie vzniká, 
lebo z Vianoc žijem potom ešte niekoľko mesiacov.

Mám niekoľko veľmi konkrétnych úloh, od drobnej gastrono-
mickej pomoci, až po absolútne staviteľské umenie. Stromček je totiž 
moja parketa ☺. Svoju úlohu a môj obrovský obdiv má však aj „Ježiškov informátor“. Ten totiž musí mať presne zvládnuté 
všetky priania mojich dcér. Máločo si pamätám tak presne ako pohľad svojich dcér, keď „Ježiško“ vypočuje ich priania. 
Ako som však spomenul na úvod, som šťastný chlap, moja pani manželka totiž vie presne, čo od „Ježiška“ žiadať ☺.

Nový pohľad na Vianoce som získal len prednedávnom. Každý rok organizujem večer pre osamelých. Spravidla ide 
o staršiu generáciu. Ľudia, ktorí celý život tvrdo pracovali, usilovali sa pre svojich najbližších získať či urobiť len to najlep-
šie. Sú to neraz múdri a úžasní ľudia, ktorí toho veľa obetovali. A zrazu na Vianoce nemajú možnosť byť s niekým iným – 
byť s človekom. Mnoho ráz som rozmýšľal, ako im pomôcť. A prišiel som na to. Hoci je to jednoduchá myšlienka, neprišla 
však ľahko. Potreboval som na to čas. No práve čas je to, čo hrá proti nám. No aj napriek tomu, či vlastne preto – nájdite 
si, prosím, chvíľku. Stačia naozaj sekundy. Stačí sa len spýtať staršieho človeka, či niečo nepotrebuje. Neraz stačí zaují-
mať sa o to, ako sa má. Tie sekundy sa vám dokonale vrátia späť. Mnoho ráz ten bystrý a závideniahodno pohotový senior 
vám rád dá kúsok z toho, čo zažil či videl. A verte, nie je toho málo.

A tak si Vianoce môžeme urobiť vlastne každý deň. Také malé Vianoce. A naozaj aj 365 krát v roku.

No a ten posledný pohľad na Vianoce je taký detský. Pamätám si ho dôverne. Jednoducho detská duša je v tomto 
úžasná. Presne vie, čo a ako. Ak ešte vo mne ostal kúsok dieťaťa, je to len a len dobre. To posolstvo je jednoduché: 

HLAVNE NIJAKÉ DLHÉ PRÍHOVORY, UJO! ☺

Milí susedia, prosím, užite si Vianoce. Existuje nekonečne veľa spôsobov, ako na to, a určite máte ten váš, ten rokmi 
overený. Ten váš, ktorý milujete a zázračne funguje.

Môj recept na Vianoce je jednoduchý. Užiť si krásne chvíle s rodinou a najbližšími.
Krásne Vianoce, susedia! Krásne Vianoce, Vrakuňa!

 Váš starosta

Príhovor starostuPríhovor starostu
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Dňa 12.12 2017 sa uskutočnilo posledné 
tohtoročné miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Poslanci schválili 
rozpočet na rok 2018 a výhľadovo na roky 
2019 a 2020. Tak ako sme vás v minulom 
čísle Vrakunských novín informovali, aj v bu-
dúcom roku pokračujeme so zlepšovaním 
životného prostredia, rozvojom sociálnych 
a spoločenských podmienok v našej mest-
skej časti, s budovaním chodníkov, cyk-
lotrás, priechodov pre peších a pod. Škol-
stvo potrebuje peniaze na opravu striech 
a fasád. Plánujeme obnoviť knižnicu vo 
väčších priestoroch s letnou čitárňou. Celý 

rozpočet je vyvesený na webovej stránke 
v sekcii rozpočet.
Poslanci schválili aj Komunitný plán sociál-
nych služieb na roky 2018 – 2020 s víziou 
ich skvalitňovania a rozširovania. Bolo toho 
na rokovaní naozaj veľa, program obsahoval 
31 bodov.

Stravovanie dôchodcov
Dôležitým bodom rokovania bolo schválenie 
alternatívneho spôsobu stravovania obyva-
teľov mestskej časti. Okrem súčasnej výdaj-
ne stravy na Toplianskej ulici budú môcť dô-
chodcovia navštevovať vybrané prevádzky 

reštauračných zariadení, s ktorými mestská 
časť uzatvorí zmluvu. Ide o prevádzky :
Ryba-Majerská 1, Reštaurácia Pizza Kolib-
rík Železničná 31, Reštaurácia pod Agátom 
Poľnohospodárska 113, Reštaurácia Pivá-
reň Hron, Dudvážska 5.
Spôsob stravovania si bude môcť stravník 
vybrať od 2. 1. 2018. Vždy pred skončením 
mesiaca do 25. dňa každý stravník bude 
povinný nahlásiť na referáte sociálnych slu-
žieb, kde sa bude najbližší mesiac stravo-
vať, a vyzdvihne si lístky.
Výška príspevku mestskej časti na stravova-
nie ostáva nezmenená. red

Z miestneho zastupiteľstva

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

Pri dome:
V prípade rodinných do-
mov za udržiavanie chod-
níka zodpovedajú majite-
lia.

Pri byte:
Ak ide o bytovú zástavbu 
alebo bytový dom, za prí-
ľahlé chodníky zodpovedá 
správca bytového domu, 
spoločenstvo 
vlastníkov by-
tov alebo byto-
vé družstvo.

Iné chodníky:
Za obecné chodníky zod-
povedá obec. V prípade, 
že neviete určiť zodpoved-
ného za šmykľavý chod-
ník, o informácie požiadaj-
te miestny úrad.

Začiatok decembra so sebou priniesol aj 
prvú výraznejšiu porciu snehu počas tejto 
zimy. Husté sneženie komplikovalo dopra-
vu takmer vo všetkých kútoch našej krajiny. 
Štáb zimnej údržby vo Vrakuni bol na sneh 
pripravený. Účelom tzv. zimnej pohotovosti 
je zmierňovať dopady nepriaznivých vply-
vov poveternostných podmienok na zjazd-
nosť a schodnosť komunikácií. Náš štáb 
pracoval naplno 24 hodín a rekordne za 1 
deň a 1 noc vyčistil chodníky a cesty od sne-
hu a ľadu. Aj napriek pripravenosti sa Vraku-

ňa nevyhla kalamite. Počas prvého snežného 
dňa sa vytvorili rozsiahle kolóny a meškali 
dopravné spoje. Prosíme všetkých občanov 
o zhovievavosť počas zimného obdobia. Ver-
te, že pracovníci zimnej údržby pracujú na 
100% tak, aby sa všetci bezpečne dostali do 
práce, škôl, domov, atď…Štáb zimnej služby 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa zabezpe-
čuje zjazdnosť a schodnosť ciest III. a IV. trie-
dy ako na komunikáciách miestneho význa-
mu, sídliskových komunikáciách, vybraných 
chodníkov a parkovísk. Schodnosť ostatných 

chodníkov zabezpečuje vlastník 
resp. užívateľ priľahlej nehnuteľ-
nosti. Cesty I. a II. triedy sú v sprá-
ve Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý zabezpečuje aj 
zimnú údržbu na komunikáciách. 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 
oznámila listom všetkým správcom 
bytových domov oznámenie o svo-
jich povinnostiach počas zimného 

obdobia. Dovolíme si upozorniť správcov kon-
tajnerových stojísk s odpadovými nádobami, 
aby zabezpečili čistenie aj okolo stojísk, lebo 
neodhrnutý sneh neumožňuje odviesť odpad 
v určený termín.

Telefónne čísla ZIMNEJ POHOTOVOSTI
Dispečing Magistrát hl. mesta SR Bratislava: 

0902 985 887
Dispečing Mestská časť Bratislava-Vrakuňa: 

0911543541
 red

Zimná pohotovosť v plnom prúde
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Otázka pre poslancovOtázka pre poslancov

Opýtali sme sa poslancov
Tentokrát nás zaujímalo, ako miestni poslanci hodnotia rok 2017 a čo by chceli popriať našej mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa do Nového roku 2018.
Ako hodnotíte rok 2017 a čo prajete mestskej časti Bratislava – Vrakuňa do Nového roku 2018?

Bc. Michal Behúň
Rok 2017 hodnotím výborne z pohľadu 
zveľadenia našej Vrakune a pevne verím, 
že takýto trend úspešného rozvoja bude 
pokračovať aj v najbližšom období. Do roku 
2018 by som rád poprial všetkým najmä 
veľa zdravia, ktoré všetci potrebujeme, ro-
dinnú pohodu, aby sme sa mali vždy o koho 
oprieť a teda veľa síl v novom roku 2018.

Ing. Tomáš Galo
Rok 2017 hodnotím rozhodne pozitívne a vý-
sledky je vidieť na každom rohu. Skončila sa 
rekonštrukcia vozoviek na mnohých uliciach 
vrátane veľkej rekonštrukcie Priehradnej, po 
ktorej už môžu bezpečne prejsť aj chodci. Re-
konštrukcia zdravotného strediska úspešne 
pokračuje a budúci rok to bude vidieť aj zvon-
ku, keď sa zateplí. Otvorené nové triedy ma-
terskej škôlky na Bodvianskej. Nové osvet-
lenie v lesoparku a ďalšie menšie projekty. 
Veľmi pozitívne hodnotím aj oživenú 221-ku 
a organizáciu kultúrnych podujatí. Preto všet-
kým Vrakunčanom prajem príjemné a spo-
kojné vianočné sviatky a minimálne rovnako 
úspešný rok 2018 ako ten terajší.

Ing. Ladislav Kugler
Rok 2017 hodnotím veľmi pozitívne, urobil sa 
veľký kus práce. V tejto súvislosti sa chcem po-
ďakovať nášmu starostovi, celému miestnemu 
úradu a nie v poslednom rade aj poslancom 
mestskej časti. Zároveň MČ Vrakuňa prajem do 
nového roku 2018 veľa ďalších úspešných pro-
jektov. Ako príklad spomeniem revitalizáciu pe-
šej zóny alebo vybudovanie odborných učební 
v našich základných školách vo výške 570 000 
eur, ktoré sa financujú prostredníctvom nená-
vratného finančného príspevku!
Záverom všetkým Vrakunčanom, no nielen im, 
želám pokojné a požehnané sviatky plné lásky, 
pokoja a porozumenia a v roku 2018 prajem 
veľa zdravia, pokoja v srdci a úsmevu na tvári.

Ing. Anna Murcinová
V tomto kalendárnom roku sa uskutočnilo 
v našej mestskej časti viacero zmien. Čo 
sa týka materiálnej stránky – začali sme 
s rekonštrukciou zdravotného strediska, 
s opravou komunikácií, s úpravou detských 
ihrísk, s rozšírením herných prvkov v lesíku, 
doplnili sme počet odpadkových košov, po-
stupne opravujeme budovy škôl a škôlok… 
Som rada, že okrem toho sa vo Vrakuni roz-
behla kultúra – pravidelne sa konajú zába-
vy, divadielka pre deti, dôchodcovia majú 
svoj klub… To sú dobré výsledky.
V novom roku prajem našej mestskej časti 
ešte lepší rozvoj v každej oblasti a úspeš-
né dokončenie všetkých rozbehnutých pro-
jektov.

Ing. Ľubomír Czaja
Predovšetkým by som chcel poďakovať 
všetkým, ktorí sa spolupodieľali na chode 
a organizovaní prospešných činností vo 
Vrakuni, ako aj tým, ktorí pomáhali počas 
celého roka na všetkých spoločenských 
akciách v našej mestskej časti. Teší ma, 
že ľudia sa čoraz väčšmi aktívne zapájajú 
a majú úsilie prispieť k rozvoju ich okolia.
Želám všetkým príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu svojej rodiny.
Spoločne prežité chvíle a príjemne stráve-
né sviatky nech vás hrejú pri srdci.

PhDr. Stanislav Bruna
Veľmi ma teší, že po 11 rokoch sme opäť 
otvorili a kompletne zrekonštruovali ma-
terskú školu na Bodvianskej pre 80 detí, 
dokončili sme opravu povrchov hlavných do-
pravných komunikácií, úspešne sa opravuje 
zdravotné stredisko a v oblasti kriminality sa 
situácie postupne zlepšuje.
Našej Vrakuni prajem veľa spokojných 
a šťastných občanov. Čo sa mojej poslanec-
kej práce týka, verím že vo všetkých našich 
ZŠ úspešne zmodernizujeme odborné učeb-
ne a dobudujeme cyklotrasy, všetko z eu-
rofondov za takmer 1 mil. eur. Teším sa na 
obnovu hokejbalového ihriska. Je toho veľa, 
čo chceme ešte urobiť. Sú to projekty pre ob-
čanov a naše deti.

Ing. Oľga Kubalíková

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Ing. Michal Hrapko
Som veľmi spokojný, čo všetko sa podarilo 
miestnemu úradu vo Vrakuni v uplynulom 
roku zorganizovať a vybudovať. Prebieha 
rekonštrukcia zdravotného strediska, darí 
sa obnova škôl a škôlok, opravili sa cesty, 
vylepšuje sa lesopark a mali sme aj skvelé 
hody. Verím, že aj rok 2018 bude nemenej 
úspešný. Vrakuni želám, aby sa ďalej rozví-
jala a bola stále lepším miestom na život. 
Dúfam, že mladých rodín tu bude pribúdať, 
že tu nájdu atraktívne prostredie a bezpe-
čie, aby naša mestská časť rástla a bola 
plná spokojných obyvateľov.

Mgr. art. Jana Némethová
Z roku 2017 najväčšmi oceňujem vlakovú 
dopravu RegioJet, rozvoj kultúry, využíva-
nie lesoparku a hlavne to, že začína rásť 
spoločenský a kultúrny život vo Vrakuni. 
Ak budúci rok Pán Boh dá a bude viacej 
financií na mnoho iných kultúrnych akcií, 
Vrakunčanom sa tu bude dobre žiť.
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Bc. Marek Pospíchal
Rok 2017 hodnotím veľmi pozitívne, Vrakuňa 
rastie zo dňa na deň a veľmi sa teším z reakcií 
občanov na kroky, ktoré miestny úrad vykoná-
va. Som veľmi rád, že môžem byť toho súčas-
ťou. Vrakuni a Vrakunčanom želám všetko 
dobre v movom roku a nech každému vydrží 
nadšenie, optimizmus, a hlavne zdravie.

Mgr. Pavol Prikryl
Rok 2017 hodnotím vcelku pozitívne. Mnohé 
plány dostali konkrétnu podobu alebo sa reali-
zujú. Za najväčšie pozitívum považujem to, že 
sa Vrakuňa mení z „nocľažiska“ na žijúcu mest-
skú časť a ponuka sa mení na dopyt. Verím, že 
tento trend bude naberať na sile.
V roku 2018 vinšujem všetkým – a nielen Vra-
kunčanom – hojnosť Božích milostí, najmä zdra-
vie, elán a rodinnú pohodu.

Ing. Juraj Štubniak
Rok 2017 bol pre Vrakuňu ďalším rokom 
v znamení revitalizácií a opráv budov a ciest. 
Veľa z naplánovaného sa podarilo a ďalšie je 
pred nami. S dvomi najkritickejšími vecami 
sme vo Vrakuni nedokázali pohnúť. Za pravé-
ho vinníka neriešenia sanácie toxickej sklád-
ky je nutné označiť MŽP SR na čele s laxným 
a vypočítavým ministrom Láslom Sólymosom. 
Nulový posun v doprave majú na svedomí 
MDaV s ďalším vierolomným „mostohídom“ 
Árpádom Érsekom a primátor „Bratislava AKO 
Helsinky“ Ivo Nesrovnal, ktorým je dopravava 
pri našom meste úplne ľahostajná.
Úprimne želám Vrakunčanom, aby v budúcom 
roku videli v tomto smere okrem sľubov už aj 
niečo konkrétne a hmatateľné.

Ing. Milan Šindler
Pomaly končiaci rok 2017 priniesol pre našich ob-
čanov otvorenie novej škôlky na Bodvianskej, celo-
ročnej kultúry v „221“, a konečne aj rekonštrukciu 
Zdravotného strediska. Taktiež hodnotím pozitívne, 
že minister životného prostredia konečne pove-
dal pravdu o rozšírení kontaminácie zo skládky vo 
Vrakuni aj do Ružinova, Podunajských Biskupíc, 
Rovinky, Dunajskej Lužnej, Mostu pri Bratislave 
a Miloslavova. Obrovským sklamaním je pre mňa 
už 8 mesiac prebiehajúci výber dodávateľa na pa-
sívnu sanáciu tejto skládky, ktorý však na základe 
nedostatočného projektu, tiež posúdenia vplyvu na 
životné prostredie podľa EIA a finančnej podpory 
z EÚ nebude ani reálny.Našim občanom do Nového 
roku 2018 prajem veľa zdravia, lásky, vnímavejších 
a zodpovednejších správcov vecí verejných.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
V roku 2017 sa nám vo Vrakuni podarilo 
zrealizovať viacero investičných projektov, 
ktoré pomôžu skvalitniť život Vrakunča-
nov a prostredie, v ktorom žijeme, či už 
išlo o rekonštrukcie ciest, detských ihrísk 
a v neposlednom rade otvorenie nových 
tried v materskej škole. Chcel by som sa 
poďakovať pracovníkom miestneho úra-
du a starostovi za organizáciu kultúrnych 
podujatí, akými boli Vrakunské hody, diva-
dielka pre deti a veľa ďalších, ktoré majú 
z roka na rok vyššiu kvalitu a určite aj náv-
števnosť.
Vrakunčanom a Vrakuni prajem pekné via-
nočné sviatky, veselý štart do nového roku 
a úspešný rok 2018.

Ing. Zuzana Schwartzová
Rok 2017 pre Vrakuňu hodnotím pozitívne, i keď 
možno niektoré projekty, ako rekonštrukciu Prie-
hradnej ulice, vnímajú obyvatelia rôzne; veľa sa toho 
urobilo pre celkové zlepšenie života Vrakunčanov, 
za čo sa chcem aj touto formou poďakovať kolegom 
poslancom, pánovi starostovi aj pracovníkom úradu.
Do nového roka prajem, aby sa táto pracovná akti-
vity neochabla, ale ešte sa znásobila. Aby sme as-
poň sčasti vyriešili dopravu vo Vrakuni, samozrejme, 
v spolupráci na rôznych úrovniach, obnovu chodní-
kov, niektoré cesty, zateplenie zvyšných budov MŠ 
a ZŠ a veľmi dúfam, že sa začnú aj „viditeľné“ práce 
na skládke CHZJD.
Na záver prajem pevné zdravie, veľa splnených pred-
savzatí a snov – aj pracovných – a aspoň 24 hodín 
denne úsmev na tvári ☺.

Vlastnoručne vyrobené ozdoby v domácnosti 
majú viacero predností. Budete mať „umenie za-
darmo“, máte príležitosť zistiť čosi o sebe a naj-
mä, ručné práce prospievajú pamäti a oddycho-
vou formou zlepšujú činnosť mozgu. Vianoce sú 
krásnou príležitosťou ako si spestriť domácnosť.

UROBTE SI SAMI Vianočný tip 
pre Vás

zdroj: internet
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Mikuláš navštívil Vrakuňu
Každoročne našu Vrakuňu na-
vštívi Mikuláš. Tento rok to ne-
bolo inak. Mestská časť Bra-
tislava-Vrakuňa v spolupráci 
s materskými a základnými ško-
lami pripravili jedinečný program 
pre všetky deti. Dňa 6. 12. 2017 
prišli na mikulášske predstave-
nie deti z MŠ Kaméliová a Hni-
lecká a ZŠ Žitavská.:) Na druhý 
deň sa tešili deti z MŠ Kríková, 
Bodvianská a Šíravská a ZŠ Že-
lezničná. Celkovo za dva dni vi-
delo vrakunského Mikuláša vyše 
1 000 detí! Spoločne si všetci 
zatancovali, zasúťažili, odfotili 
a nechýbala ani sladká odmena. 
Predstavenie bolo nezabudnuteľ-
né, o čom svedčili nadšené tváre 
detí pri odchode.  red
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Falošní smetiari sa v tomto roku obja-
vili skôr ako inokedy. „Nie sú to naši 
zamestnanci,“ upozorňuje spoločnosť 
OLO.
O zber a odvoz zmesového komunálneho, 
ale aj triedeného odpadu sa v Bratislave 
starajú zamestnanci mestskej spoloč-
nosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Ich 
práca nie je jednoduchá. Je to práca za 
každého počasia, mnoho ráz v zložitých 
situáciách, a napriek tomu ju robia veľmi 
zodpovedne. Dobré meno našich zamest-
nancov sa však najmä pred sviatkami 
snažia pokaziť takzvaní falošní smetiari – 
vinšovníci oblečení vo falošných unifor-
mách, ktorí od občanov žiadajú peňažnú 
pozornosť. V tomto roku sa objavili skôr 
ako inokedy.

Falošní smetiari sa v tomto roku objavili 
už koncom novembra v lokalite Starého 
Mesta. Konkrétne išlo o Kollárovo ná-
mestie, Námestie 1. mája, Obchodnú 
ulicu, Mariánsku a Radlinského ulicu. Je 
však dosť pravdepodobné, že sa v naj-
bližších dňoch presunú aj do ďalších bra-
tislavských lokalít. Spoločnosť OLO sa od 
týchto aktivít aj osôb dištancuje a upozor-
ňujeme, že naši zamestnanci majú takúto 
činnosť zakázanú a v žiadnom prípade od 
občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani 
iné dary. Našich zamestnancov spoznáte 
podľa sivo-oranžových uniforiem s logom 
OLO. Tie sú zladené s farbou zberného 
vozidla a zároveň aj so samotným logom 
našej spoločnosti. V prípade, že faloš-
ných smetiarov stretnete, nič im nedávaj-

te a informujte, prosím, naše zákaznícke 
centrum telefonicky na 02/50 110 111 
alebo e-mailom na podnety@olo.sk. Po-
môžte nám ich identifikovať fotografiou, 
prípadne identifikáciou automobilu, kto-
rým sa priviezli.
Do ulíc Bratislavy vyráža od pondelka do 
soboty denne viac ako 50 posádok zber-
ných vozidiel, ktoré odvážajú od rodinných 
aj bytových domov zmesový i vytriedený 
odpad. Naši zamestnanci – „smetiari,“ 
pracujú každý deň v roku, okrem nedele, 
Nového roka a Veľkonočného pondelka. 
Denne vykonajú viac ako 8 600 obslúh, 
za rok 2016 to bolo 3 747 733 obslúh, 
a každá posádka vyprázdni denne v prie-
mere 280 – 300 zberných nádob/kontaj-
nerov.  OLO,a.s.

Bratislavská mestská spoločnosť 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa 
postará o zber a odvoz vianočných 
stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. 
Odvoz stromčekov bude zabezpečovať 
od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018.
Odzdobené vianočné stromčeky je po-
trebné ukladať v prípade rodinných do-
mov ku zberným hniezdam – najbližšie-
mu stojisku, v prípade bytových domov 
ku stanovištiam zberných nádob. Existuje 
aj ďalšia možnosť, a to priviezť stromček 

osobne a bezplatne ho odovzdať v zber-
nom dvore OLO na Starej Ivánskej ces-
te 2, ktorý je otvorený každý deň okrem 
nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.
O odvoz vianočných stromčekov sa budú 
v Bratislave starať tri posádky. Zber a od-
voz vianočných stromčekov sa začne 
realizovať 8. 1. 2018 v Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a následne bude 
pokračovať aj v ostatných mestských 
častiach.
Stromčeky budú odvezené do bratislav-

skej spaľovne odpadu, kde sa spália. Ich 
spálením spolu so zmesovým komunál-
nym odpadom sa vyrába teplo a elektri-
na, ktorá sa ďalej distribuuje do 22 000 
bratislavských domácností.
Množstvo vyzbieraných a odvezených via-
nočných stromčekov z roka na rok stúpa. 
Kým napríklad v roku 2014 pracovníci 
spoločnosti OLO odviezli 84 ton vianoč-
ných stromčekov, v roku 2016 to bolo 
takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 
112 ton. OLO,a.s.

ZBER A ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

FalošníFalošní
smetiarismetiari
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Samospráva vo Vrakuni dlhodobo upo-
zorňuje na neriešený problém toxickej 
skládky. Proces jej sanácie sa posúva 
do roku 2018. Vrakunčania tiež požadu-
jú výstavbu vodovodu v oblasti postih-
nutých zdravotne nevyhovujúcou vodou. 
Na tlačovej konferencii o tom informo-
vali starosta Martin Kuruc a poslanec 
Milan Šindler.
„Skládka toxického odpadu bývalých zá-
vodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni je prob-
lém, ktorý dlhodobo trápi obyvateľov našej 
mestskej časti,“ uviedol starosta Vrakune 
Martin Kuruc. „Od čias, keď sme zistili, že 
nebezpečné látky unikajú do vody, urobi-
la naša mestská časť množstvo opatrení. 
Ešte v roku 2002 sme v dotknutej lokali-
te zakázali používanie vody zo studní tak 
na pitie ako aj na polievanie záhrad, resp. 
trávnikov. Našou snahou je predovšetkým 
informovať obyvateľov Mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa o tom, aké riziká plynú 
z existencie toxickej skládky. Žiaľ, tu sa už 
naše možnosti končia.“
Predstavitelia samosprávy vo Vrakuni 
upozornili, že niektorí obyvatelia Vrakune 

už viac ako 15 rokov v dotknutej oblasti 
nemôžu používať vodu zo studní. Problé-
mom je však to, že ide o obydlia, ktoré stá-
le nemajú napojenie na verejný vodovod. 
Obyvatelia týchto častí sa dostali praktic-
ky do neriešiteľnej situácie – nemajú vô-
bec prístup k zdravotne bezchybnej vode. 
Aj preto sa obrátili so žiadosťou o pomoc 
na ministra životného prostredia Lászla 
Solymosa. Vrakunčania chcú poskytnutie 
dotácie na vybudovanie verejného vodo-
vodu v lokalite, ktorá je ohrozená nebez-
pečnými látkami z bývalej skládky.
„Začiatok sanácie skládky sa ustavične 
odďaľuje. Na ťahu je ministerstvo život-
ného prostredia, ktoré podľa mňa uviazlo 
v prípravných prácach,“ upozornil posla-
nec miestneho zastupiteľstva Milan Šin-
dler. „Požadujeme vyriešiť financovanie, 
technické riešenie a zverejnenie harmo-
nogramu realizácie likvidácie nebezpeč-
nej skládky. Dokedy máme čakať?“
Starosta Martin Kuruc upozornil, že 
územné konanie bolo zatiaľ prerušené, 
pretože ministerstvo nedodalo všetky 
potrebné doklady. „Tým pádom nie je 
ukončené ani územné rozhodnutie, a to-
bôž už nie stavebné povolenie. Verejné 
obstarávanie takisto stojí podľa všetkého 
na bode mrazu a nič sa v tom nekoná,“ 
skonštatoval M. Kuruc. Mestská časť sa 
obrátila aj na Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť, ktorá podľa starostu nesú-
hlasí s vybudovaním vodovodnej prípojky 
v týchto lokalitách.
„Napriek tomu, že skládka patrí medzi 
celoslovenské priority a so sanáciou sa 

malo začať už na jeseň minulého roka, 
doteraz sa tak nestalo. Vyzývam všet-
kých kompetentných, aby urobili všetko 
pre to, aby sa naozaj na jar 2018 so sa-
náciou začalo. Ide o ochranu zdravia nie-
len Vrakunčanov, ale aj obyvateľov brati-
slavského kraja,“ dodal starosta Martin 
Kuruc.
Minister životného prostredia László Só-
lymos v októbri informoval, že proces 
sanácie skládky vo Vrakuni je rozbehnutý 
a momentálne prebieha verejné obsta-
rávanie, ktoré chcú ukončiť ešte v tomto 
roku. So samotnou sanáciou plánujú za-
čať v roku 2018. „Stojí to na dvoch prob-
lémoch. Jedným je verejné obstarávanie, 
aby sme vybrali uchádzača, a druhým je, 
aby sme získali všetky povolenia na to, 
aby sa stavebné práce mohli začať. Tie-
to dve veci musíme dotiahnuť a môže sa 
s prácami začať,“ spresnil minister Sóly-
mos. Rezort životného prostredia chce 
v rámci sanácie skládky vo Vrakuni vybu-
dovať podzemnú tesniacu stenu, ktorou 
sa zdroj znečistenia odizoluje od okolité-
ho prostredia.
Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na 
území starého Mlynského ramena, na 
rozhraní bratislavských mestských častí 
Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hek-
tára. Je na nej zhruba 120 000 kubických 
metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z che-
mických závodov v 60. až 80. rokoch mi-
nulého storočia. Prieskum ukázal, že do 
podzemných vôd unikajú najmä pesticídy 
a herbicídy. Kontaminačný mrak má dĺžku 
približne päť kilometrov od skládky.  red

Vrakunčania požadujú urýchlenie
prípravných prác sanácie toxickej 
skládky a vybudovanie vodovodu
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Z ínam dy od 15,00 h

28. 01. 2018 Monopoly 
25. 02. 2018 Puzzle
25. 03. 2018 Karty 
29. 04. 2018 F I N Á L E

zz íname v nededee u 
28.01. 2018 o 15,00 hod.

Kultúrne podujatia 2018 
v spoločenskej sále Poľnohospodárska 27/B

JANUÁR

12.1. Vrakunská tanečná zábava 17,00  - 21,00 vstupné 
3 Eur/osoba

20.1.
Vrakunský ples pod záštitou 

starostu MČ Bratislava - Vrakuňa 
Martina Kuruca 

19,00 - 04,00 vstupné 
39 Eur/osoba

27.1
Detské divadelné predstavenie ––
Janko Polienko , Divadlo Neline

10,30 - 11,30

rodinné 
vstupné 
3 Eur/1 
dieťa+2 
rodičia

28.1
Deň hier pre deti a rodičov 

„Vyzvi svojho starostu“ 
(karty)

15,00 - 18,00 vstup voľný 

28.1. 
Tvorivé dielne pre deti a rodičov 

„Maľovanie – čarovanie“ 
15,00 - 18,00 vstup 

voľný 

FEBRUÁR

1.2. Vrakunská tanečná zábava 17,00  - 21,00 vstupné 
3 EEur/osoba

17.2. Detský fašiangový karneval 15,00 - 17,00 vstup voľný 

23.2.
Traja vo Vrakuni

STAND UP Comedy Show
19,00 – 21,00

vstupné 
10 

Eur/osoba

24.2.
Detské divadelné predstavenie 

Nebo peklo 
10,30  - 11,30

rodinné 
vstupné 
3 Eur/1 
dieťa+2 
rodičia

25.2.
Deň hier pre deti a rodičov

„Vyzvi svojho starostu“
(monopoly)

15,00 - 18,00 vstup voľný 

25.2.
Tvorivé dielne pre deti a rodičov

„ Šikovné ručičky- práca s hlinou“
15,00 - 18,00 vstup voľný 

Zmena programu vyhradená

Mestsk as Bratislava – Vraku a

Vrakunsk
tane n z bava 
KEDY: 12.01010111. 2018   

0001.02. 2018
01.03. 2018

V dy od 17,00 h - 21,00 h

KDE: v Spolo enskej s le 
na Po nohospod rskej  27/B, 

Vstupn : 2 

Te sa na V s kapela  PartyTime!

Posledný novembrový víkend 
sa v spoločenskej sále takmer 
nezavreli dvere. A program bol 
naozaj bohatý. Prišli malí, veľ-
kí, hraví i tvoriví…
V sobotu doobeda sa konalo pra-
videlné divadielko pre najmen-
ších. Teraz hralo pre deti Teátro 
Neline predstavenie Anna, malá 
čarodejnica. Sobotné divadielka 
majú čoraz väčšiu popularitu 
u malých Vrakunčanov. Na ďal-
šie predstavenia sa môžu detič-
ky tešiť už v januári.
A keďže v sobotu oslavovali me-
niny všetky Kataríny, večer patril 
tradičnej Katarínskej zábave. 
O hudbu sa postarala kape-
la Party Time a o skvelé menu 
reštaurácia Reštika. Plná sála, 
dobrá nálada a zabáva až do pol-
noci. Taká bola tohtoročná Kata-
rínska zábava.
V nedeľu sa konalo dlho oča-
kávané finále Deň hier pre deti 
a rodičov Vyzvi svojho starostu. 
Neprišli síce všetci finalisti zo 
všetkých kôl, ale finálové Člove-
če, nehnevaj sa stálo za to. Ho-
dinový súboj so starostom, ktorý 
ukázal, že vie nielen starostovať, 
ale aj zabaviť sa, mal svojho víťa-
za. Vecnú cenu – tablet si domov 

odniesol víťaz Kristián. Po No-
vom roku pokračujeme v našej 
nedeľnej tradícii už od januára 
a finále bude v apríli.
Súčasne s hrami sa konali Tvori-
vé dielničky, ktoré sme mali prvý 
raz v nedeľu, a prišlo skutočne 
veľa detí s rodičmi. Zúčastnení si 
vyskúšali pracovať s hlinou, far-
bami, papierom a rôznymi tech-
nikami, a tak si vytvorili krásne 
dekorácie. Tvorivé dielničky sú 
v pláne aj v roku 2018.
Počas celého roka sa mestská 
časť snažila usporiadať mnoho 
rôznorodých podujatí pre všetky 
vekové kategórie. Veríme, že kaž-
dý si našiel to svoje. Záleží nám 

na tom, aby sa 
kultúra rozvíjala 
aj naďalej. Záleží 
nám aj na vašom 
názore. V prípade, 
že máte myšlienku 
či nápad, ktoré by 
obohatili kultúru 
v našej mestskej 
časti, napíšte nám 
na starosta@vra-
kuna.sk.  red

Novembrová kultúra
vo Vrakuni

odniesol víťaz Kristián Po No
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto 
mieste sa pravidelne dočítate o zaujíma-
vých knižných novinkách. V rámci tejto 
rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. 
Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpo-
vedať 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 
knižky“, alebo doručte vašu odpoveď do 
podateľne miestneho úradu. Troch z vás 
odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje re-
dakcia Vrakunských novín.

Anča z Pomaranča – 
Katarína Škorupová, 
ilustrácie: Jana Mala-
tincová
Anča s mamou, namrze-
nou staršou sestrou Terou 
a malým bratom sa musí 

z mesta presťahovať na ranč k babke. 
Babka je vraj už stará a slabá, sama na 
všetko nestačí a treba jej pomôcť s hospo-
dárstvom a celým rančom. No keď dorazia 
na ranč, babka teda vôbec nevyzerá, že by 
nevládala, a navyše vyzerá tak trochu ako 
bosorka. No babka je v porovnaní so su-
sedmi nič. Na stenu si namaľovali prasiat-
ka, ktoré si grilujú človeka. Nie sú to ná-
hodou ľudožrúti? Anča má bujnú fantáziu 
a rodina je z jej výmyslov občas poriadne 
na nervy. Ale zasa je s ňou zábava. Ančine 
výmysly ilustrovala Jana Malatincová.

Miesta, čo nie sú na 
mape – Pavol Rankov
Kým Marek a Natália študu-
jú v Olomouci, vyzerá to na 
celkom obyčajný život sloven-
ských vysokoškolákov v blíz-

kom zahraničí. Možno sú občas nezdravo 
intelektuálni a inokedy príliš naivní, ale 
v podstate sú ešte normálni. Potom však 
prídu prázdninovať na rodné Slovensko 
a ich vzťah je čoraz komplikovanejší. Ako je-
dovaté plyny sa uvoľňujú Marekove traumy 
z detstva a čoraz upnutejšia Natália nech-
ce hľadať cestu na ich prekonanie. Lenže 
kto z nich viac klame a kto si lepšie vymýš-
ľa? Rozprávanie sa mení ako chameleón 
uväznený medzi krivými zrkadlami. Pred 
štvrťstoročím Rankov vstúpil do slovenskej 
literatúry záhadnými a iracionálnymi povied-
kami, teraz na románovej ploche rozohráva 
podivný príbeh, v ktorom nič nie je také, ako 
by malo byť, lebo možno ani nič nie je.

Môže byť so za-
m e s t n a n c o m 
okamžite skonče-
ný pracovný pomer 
z dôvodu závažného 
porušenia pracov-
nej disciplíny pre 
jednu neospravedl-

nenú absenciu v práci?
Základnou povinnosťou zamestnanca odo 
dňa vzniku pracovného pomeru je podľa 
pokynov zamestnávateľa vykonávať prácu 
osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom 
pracovnom čase a dodržiavať pracovnú 
disciplínu. Zamestnanec je povinný sa pre-
dovšetkým dostaviť na pracovisko v stave 
spôsobilom na výkon práce a byť k dispo-
zícii zamestnávateľovi tak, aby mohol plniť 
jeho pokyny.
Za porušenie pracovnej disciplíny zamest-
nanca možno považovať zavinené poruše-
nie povinností, ktoré zamestnancovi vyplý-
vajú z pracovnoprávnych a iných právnych 
predpisov, pokynov zamestnávateľa, z ko-
lektívnej či pracovnej zmluvy, ako aj z inter-
ných pracovných predpisov. Kým závažné 
porušenie pracovného pomeru je dôvodom 
pre okamžité skončenie pracovného pome-
ru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP, avšak za-
mestnávateľ môže v takom prípade zvoliť 
aj skončenie pracovného pomeru výpove-
ďou podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP, pri me-
nej závažnom porušení pracovnej disciplí-
ny je možné pracovný pomer skončiť len 
výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP, 
avšak len za predpokladu že zamestnanec 
bol v posledných šiestich mesiacoch v sú-
vislosti s porušením pracovnej disciplíny pí-
somne upozornený na možnosť výpovede.
Zákonník práce neustanovuje, ktoré sku-
točnosti sa považujú za závažné a ktoré 
za menej závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. Zamestnávateľ môže mať stup-
ne porušenia pracovnej disciplíny zadefino-
vané vo svojich interných predpisoch a na 
základe toho môže hodnotiť nejaké kona-
nie zamestnanca. V prípade sporu o ne-
platnosť skončenia pracovného pomeru je 
však úlohou súdu s ohľadom na konkrét-
ne okolnosti posúdiť, či sa zamestnanec 
dopustil zavineného porušenia pracovnej 
disciplíny, a ak áno, o aký stupeň porušenia 
pracovnej disciplíny ide. Pri týchto úvahách 
nie je obmedzovaný žiadnymi konkrétny-
mi hľadiskami či hranicami, ale berie do 
úvahy len špecifiká konkrétneho prípadu. 
Z judikatúry súdov vyplýva, že hodnotenie 
stupňa porušenia pracovnej disciplíny v zá-
sade ovplyvňuje: 1. osoba zamestnanca, 

2. funkcia, ktorú zamestnanec zastáva, 3. 
jeho doterajší postoj k plneniu pracovných 
povinností, 4. spôsob a intenzita poruše-
nia konkrétnych pracovných povinností, 5. 
situácia, v ktorej došlo k porušeniu pracov-
nej disciplíny, 6. dôsledky porušenia pra-
covnej disciplíny (t.j. či zamestnávateľovi 
napr. vznikla škoda), (rozhodnutie NSSR 
5Cdo95/2009).
O neospravedlnenú absenciu ide vtedy, ak 
zamestnanec v dohodnutom pracovnom 
čase neplní pracovné povinnosti vyplývajú-
ce z pracovného pomeru z dôvodu neprí-
tomnosti na dohodnutom pracovisku a ak 
neprítomnosť nie je spôsobená jeho preu-
kázanou pracovnou neschopnosťou, čer-
paním dovolenky v súlade so zákonníkom 
práce, udelením neplateného pracovného 
voľna alebo zákonnou prekážkou v práci. 
Neospravedlnená absencia nepochybne 
predstavuje porušenie pracovnej disciplíny 
a môže byť pre zamestnávateľa aj dôvo-
dom na okamžité skončenie pracovného 
pomeru. Zastávam však názor, že jedno-
razové konanie zamestnanca by skôr malo 
byť posudzované ako menej závažné poru-
šenie pracovnej disciplíny a naopak opa-
kované alebo dlhodobé konanie zamest-
nanca ako závažné porušenie pracovnej 
disciplíny. Uvedené vyplýva aj z judikatúry 
súdov, v zmysle ktorej neospravedlnená 
absencia zamestnanca v práci môže byť 
pre zamestnávateľa dôvodom pre okamži-
té skončenie pracovného pomeru pre zá-
važné porušenie pracovnej disciplíny podľa 
§ 68 ods. 1 písm. b) ZP. Skutočnosti, ktoré 
sú podstatou tohto výpovedného dôvodu 
nenastávajú obvykle v dôsledku jednora-
zového, ale opakovaného konania zamest-
nanca niekedy v kratšej, niekedy v dlhšej 
dobe (rozhodnutie NSSR 5Cdo17/2011).
V každom prípade je však podľa môjho 
názoru potrebné aj v prípade jednorazo-
vej neospravedlnenej absencie posudzo-
vať aj ďalšie okolnosti ako osoba zamest-
nanca, jeho postoj k plneniu pracovných 
povinností a pod. a až na základe také-
hoto komplexného posúdenia je možné 
dospieť k záveru, či jednorazová neospra-
vedlnená absencia predstavuje závažné 
alebo menej závažné porušenie pracov-
nej disciplíny.

JUDr. Marcel Boris, advokát, Advokátska 
kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.

0905/17 48 45, 0911/17 48 45
akboris@akboris.sk

www.akboris.sk

Právnik radí
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Upršané, usnežené, mokré ráno dňa 
4. 12. 2017 neodradilo seniorov Denného 
centra Klubu dôchodcov Malý Dunaj ísť na 
skusy k našim západným susedom do Čiech. 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pre nás zor-
ganizovala výlet do Brna. Pani Iveta Pochlo-
peňová, vedúca sociálneho referátu, mala 
zájazd pod palcom a vzorne sa o nás starala. 
Pani Soňa Svoreňová, poslankyňa mestské-
ho zastupiteľstva, už v autobuse sa s nami 
delila o svoje vedomosti z čias pobytu Napo-
leona na Morave a upútala nás zaujímavosťa-
mi z histórie.
Prvá naša zastávka bola v múzeu v Slavkove 
u Brna, kde sme mohli obdivovať expozíciu 
Austerlitz – malé mesto veľkých dejín, kto-
rá informuje o jednej z najkrvavejších bitiek 
dejín – bitke troch cisárov a troch armád: 
francúzskeho Napoleona, rakúskeho cisára 
a ruského cára. Hoci pondelky majú múzeá 
zatvorené, náš zájazd očakávali. Urobili pre 
nás výnimku, za čo ďakujeme pani Pochlo-
peňovej a aj nášmu pánovi starostovi, ktorý 
za nás všetkých zaplatil vstupné. Zamest-
nankyne múzeá boli veľmi ústretové, milé, 
ochotne nám poukazovali všetky artefakty 
a odpovedali na naše otázky. Expozíciu zau-
jímavo dopĺňal audiovizuálny program. S ví-
ťazstvom Napoleona súvisí aj Bratislava, 
lebo v Primaciálnom paláci v decembri v roku 
1805 sa podpísal mier. V expozícii sme si do-

konca mohli vyskúšať autentické čiapky: Na-
poleonov klobúk, poťažkať si pušky či meče. 
Podaktorí sa v klobúkoch na pamiatku aj od-
fotili. Obdivovali sme vzťah našich susedov 
k svojej histórii. Sprievodkyne s úctou, láskou 
a hrdosťou hovorili o dávnej minulosti.
Plní zážitkov sme pokračovali v ceste do Brna 
na Vianočné trhy. Tieto mali iný charakter ako 
u nás. Nikde nevládol veľký ruch, z celého 
mesta vyžaroval predvianočný adventný po-
koj a nálada, čo dopĺňali vianočné špeciality, 
ako vôňa vianočných medovníčkov, vareného 
vína alebo punču, trdelníkov, domácich zabí-
jačkových špecialít a rôznych iných vianoč-
ných spomienkových predmetov.

Okrem Vianočných trhov nám pani Svoreňová 
poukazovala aj brnianske historické zaujíma-
vosti, napr. Špalíček – gotický portál na radni-
ci, atlasy na secesnom dome a iné historické 
architektúry.
Výlet sa i napriek počasiu vydaril. Spokojní 
účastníci oceňovali prácu zamestnancov 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa, najmä starostu, ktorému týmto vy-
jadrujeme veľkú vďaku, pretože na nás neza-
búda a vždy nás niečím milo prekvapí.
A čo má Napoleon spoločné s Vianočnými 
trhmi? Nič. Len sme spojili užitočné s príjem-
ným.   Marta Sládková

členka Denného centra

V sobotu 25. 11. sme sa vybrali na spoločný 
výlet na Vianočné trhy do najznámejšieho 
rakúskeho pútnického mesta Mariazell. Tie-
to trhy sú význačné tým, že sa vždy jeden 
raz v roku, v adventnom čase, koná večer 
tradičný Beh čertov. So sprievodkyňou sme 
si pozreli mariazellskú baziliku, kde sme si 
okrem iných vzácnych pamiatok pozreli aj 
obraz Bratislavy, ktorý sa tu nachádza.
Na vianočných trhoch na Hlavnom námestí 
sme mali možnosť vidieť najväčší adventný 
veniec v celej Európe, medovníkový domček, 
pohyblivé jasličky so 130-timi figúrkami. Na-
vštívili sme aj jedinečnú výrobňu medovní-
kov u Pirkerovcov, kde sme videli, ako sa vy-
rábajú chýrne medovníky, ktoré sa vyvážajú 
do celého sveta.
Ďalšou atrakciou Mariazellu je likérovňa 
Azbergerovcov, kde táto rodina vyrába už 
mnoho rokov špeciálne bylinkové likéry pod-
ľa prísne stráženej receptúry. Po ochutnávke 
sme si všetci zakúpili túto úžasnú špecialitu.
Na záver dňa, po prekrásnom ohňostroji, na-

sledoval dvojhodinový Beh čertov, kde vyše 
100 čertov z rôznych častí Rakúska a Ne-
mecka predviedlo jedinečnú pastvu pre oči.
Domov sme sa po úžasnom nevšednom dni 
vrátili neskoro v noci unavení, ale obohatení 
o jedinečné zážitky.
V utorok 5. 12. sme usporiadali pre našich 
členov slávnostné vianočné posedenie, kde 
sme pogratulovali všetkým členom našej ZO 

JDS, ktorí sa dožili v tomto roku významného 
životného jubilea. Program spestril svojím 
vystúpením súbor Susedy.
Na záver sme si s nimi spoločne zaspievali 
vianočné koledy. Na večierku panovala sr-
dečná a priateľská atmosféra. Opäť sme sa 
presvedčili, že sa vieme spolu výborne zaba-
viť ako jedna veľká rodina.
 Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

Napoleon a Vianočné trhy

Čo nového v ZO JDS Bratislava-Vrakuňa
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Toto vianočné jedlo si priniesol do man-
želstva môj manžel zo svojho rodiska-
-Kežmarku.
V jeho rodine to malo dlhodobú tradíciu 
namiesto vianočného kapra. Chytilo to 
aj naše deti a celú rodinu, takže aj u nás 
to má už vyše 35-ročnú tradíciu.

KEŽMARSKÉ KLOBÁSY
(NEÚDENÉ ZAPEKAČKY)

Doba prípravy je 1 hod.
Potrebujeme:
1 kg pliecka
20 g soli
20 g mletej červenej papriky
1/2 KL mletého čierneho korenia
1/2 KL rasce
4 strúčiky cesnaku
1/2 dl vody
bravčové črevá

Postup:
Mäso pomelieme na mäsovom mlynče-
ku nahrubo. Pridáme všetky prísady aj 

s pretlačeným cesna-
kom a dobre premie-
šame.
Klobásovinu prikry-
jeme a necháme od-
stáť v chladničke do 
druhého dňa.
Očistené a opláchnu-
té črevá naplníme mletým mäsom.
Na vymastenom plechu pečieme v rúre 
pri 180°C asi 45 min za občasného pod-
lievania.
Dobrá rada:
Ak nemáte možnosť pripraviť klobásky 
podľa môjho receptu, zjednodušte prí-
pravu a kúpte hotové mleté mäso; do-
chuťte ho, mokrými rukami vytvarujte 
klobásy (bez čreva) a opečte ich.
 Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Náš vrakunský klub pokračoval aj 
v mesiaci november v zlepšených 
výkonoch, keď v troch odohratých 
zápasoch (zápas s AHK Pekníková 
sa neodohral pre nespôsobilý terén) 
získal 4 body. Po asi najhoršom výko-
ne sezóny podľahli ambicióznemu Te-
helnému poľu 5:11. „Na tento zápas 
nás prišlo málo, navyše sme nepri-
šli tak pripravení, ako by sa na taký-
to zápas žiadalo,“ povedal o zápase 
kapitán tímu Andrej Ravasz.V nasle-
dujúcom zápase sme nastúpili pro-
ti bratislavskému mužstvu Indians. 
Naši chlapci si poradili so súperom 
pomerne hladko 9:3.
V nasledujúcom zápase sme sa stre-
tli s tímom HK 500 Nivy. Tomuto tímu 
sa výsledkovo darí, hrá o popredné 
priečky, a tak sa čakal ťažký boj. Pa-
radoxom stretnutia bolo, že sa zápas 
odohral na dvoch ihriskách – začalo 
sa na ihrisku Nív, na Súťažnej ulici, no 
po prvej tretine (stav bol 2:0 pre Nivy) 
rozhodca uznal námietku nášho tímu 
o nespôsobilosti terénu, a zápas sa 
presunul do Engerau arény v Petržal-
ke. V hale náš tím zápas otočil a zdo-
lal svojho súpera pomerom 5:4. Náš 
kapitán hodnotil zápas nasledovne: 
„Nebolo šťastným rozhodnutím hrať 
zápas na umelom povrchu na Ni-
vách, keďže bolo vlhko a povrch sa 
veľmi šmýkal. Som rád, že sa zápas 
po prvej tretine presunul do haly 
kde sme herne dominovali a zápas 
zaslúžene otočili.“

Zápas 12. kola proti AHK Pekníko-
va sa odložil pre nespôsobilý terén. 
Vrakuňa tak má odohratých iba de-
väť duelov z dvanástich. Ako však 
naznačuje tabuľka, HBK Vrakuňa je 
na dobrej ceste ísť v tabuľke hore. 
„Ako tím sme dobrá partia, čo je 
pre nás najdôležitejšie. Momentál-
ne sa, žiaľ, nevieme zísť na tri úto-
ky, čím trošku trpí kvalita hry najmä 
proti najlepším súperom. Veľmi ma 
teší, že máme v bráne spoľahlivých 
brankárov – trio Martin Mendl, Lu-
káš Moravčík a Emil Valko podáva 
výborné výkony. V zimnom období 
by sme chceli určite posilniť ká-
der. Mali by nás už s istotou doplniť 
dvaja výborný útočníci – Ladislav 
Soós (hokejista hrajúci v zámorí) 
a tiež Samuel „Pirát“ Krištofič (ľu-
dia toto meno poznajú skôr z MMA 
klietky), ktorý by nám mal tiež mi-
nimálne v jarnej časti pomôcť. Na 
lane máme tiež jedného z najlep-
ších obrancov v lige, keďže to nie 
je ešte uzavretá vec, tak jeho meno 
si zatiaľ nechám pre seba. Čo sa 
týka ihriska na Hnileckej ulici, stále 
riešime najmä otázku mantinelov, 
ktoré nám prisľúbila Národná ho-
kejbalová organizácia. Pevne verím, 
že nám nič nezabráni, aby sme do-
máce zápasy na jar odohrali na do-
mácom ihrisku vo Vrakuni,“ povedal 
náš kapitán o ďalších plánoch.
„V mene všetkých hráčov HBK Vra-
kune chcem zapriať všetkým oby-

vateľom Vrakune príjemné prežitie 
sviatkov plné pohody a šťastný nový 
rok 2018,“ dodal na záver za všet-
kých chalanov kapitán mužstva An-
drej Ravasz.

Výsledky Vrakune:
9. kolo
Tehelné pole – HBK Vrakuňa
11:5 (4:1,3:0,4:4)
góly:
Jančovič 2, Kadlečík, Strnád, Ravasz
prihrávka:
Kadlečík 2, Jančovič, Krajčírovič
10. kolo
HBK Vrakuňa - Bratislava Indians
9:3 (2:1, 3:0, 4:2)
góly: Ravasz 3, Strnád 2, Vitáloš, Kad-
lečík, Krajčírovič, Melišek
prihrávky: Vitáloš 2, Jančovič 2, Cven-
groš, Ravasz, Strnád
11.kolo
HBK 500 Nivy - HBK Vrakuňa 4 : 5 
(2:0, 1:2, 1:3)
góly: Strnád 2, Kadlečík, Vitáloš, Ra-
vasz
prihrávky: Ravasz 3, Jančovič, Strnád

Nasledujúce zápasy v tomto roku:
9. 12. 2017 o 9:00 ihrisko Baltská
- HBK Vrakuňa – TJ SAV Lamač
30. 12. 2017 o 9:00 Engerau aréna
- Greenhorns - HBK Vrakuňa
31. 12. 2017 o 9:00 Engerau aréna
- Karlova Ves Knights - HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa

HBK VRAKUŇA SMERUJE DO PLAYOFF
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Malí VrakunčaniaMalí Vrakunčania

ZŠ Žitavská už tradične v predvianočnom 
období otvorila dňa 2. 12. 2017 brány 
svojej školy. Deň otvorených dverí bol ur-
čený najmä pre súčasných, bývalých, ale 
i budúcich žiakov a ich rodičov, starých 
rodičov a priateľov školy.
Bohatý kultúrny program pripravený pe-
dagógmi našej školy, v ktorom vystúpili 
naši šikovní žiaci, už tradične spríjemnil 
krásne sobotné dopoludnie. Následne 
deti so svojimi blízkymi príjemne strávili 
spoločné chvíle, napríklad počas tvori-
vých dielní, ktoré pre nich pripravili naše 
šikovné pani učiteľky. V jednotlivých trie-
dach mohli žiaci samostatne alebo s po-
mocou rodičov a pani učiteľky vytvárať 
zaujímavé, no najmä vlastné vianočné 
výrobky. Niektorí navštívili našu školskú 
čajovňu a pochutnali si na ovocnom či 
bylinkovom čaji. Iných zaujala výroba via-
nočných oplátok, ktorú nám ukázala rodi-
na Mayerovcov. Ich chutným a voňavým 
oplátkam odolal máloktorí návštevník 
školy. Tí, ktorí radi športujú, mali mož-
nosť si v našich telocvičniach zahrať ob-
ľúbené športové hry florbal a stolný tenis.
Deň otvorených dverí bol už tradične spo-
jený so súťažou O najchutnejší vianočný 
koláč. V tomto školskom roku sa do sú-
ťaže zapojilo 32 rodičov. Na jablkových, 
čokoládových, tvarohových, medovní-
kových, makových a iných dobrotách si 
pochutnávali deti s rodičmi v jednotli-
vých triedach počas tvorivých dielní po 
kultúrnom programe. Už na pohľad bolo 
vidno, že každý koláč bol pripravovaný 

s láskou a niektoré i s maximálnym úsi-
lím samotných žiakov, čo koláče robilo 
výnimočnými. Päťčlennú porotu zaujal 
svojou príjemnou a jemnou chuťou, ale 
i vianočným vzhľadom koláčik Maková 
tortička bez múky z rodiny Tamarky Cí-
chovej, žiačky II. A. V závere kultúrneho 
programu zástupkyňa ZŠ Žitavská Rená-
ta Matúšková vyhlásila a ocenila prvých 
troch víťazov tradičnej súťaže.
Zaujímavým kultúrnym a rozmanitým 
sprievodným program sme umožnili 
každému návštevníkovi Dňa otvorených 
dverí prežiť príjemné predvianočné do-
poludnie.
Ďakujeme, milí rodičia a priatelia školy, 
že ste prijali pozvanie na spoločne strá-

vený čas so svojimi deťmi, využili mož-
nosť neformálneho osobného stretnutia 
s učiteľmi, zapojili sa do súťaže O naj-
chutnejší vianočný koláč, podporili nás 
kúpou výrobkov našich žiakov na vianoč-
nom bazáre, že ste prišli medzi nás.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami 
a želáme vám

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.

Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.

K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok. 

učitelia ZŠ Žitavská,
Mgr. Ľubica Bajusová

Nedávno sme s našimi predškolákmi na-
vštívili divadlo Nová scéna, v štúdiu Olym-
pia. Divadlo Nová scéna ponúka deťom 
materských a základných škôl unikátnu 
možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká 
divadelné predstavenie.
V priestoroch Štúdia Olympia si naši pred-
školáci z MŠ Kaméliová v štyroch skupi-
nách pod vedením hercov DNS v priebehu 
necelých dvoch hodín vymysleli a naskú-
šali krátke predstavenie, dokonca si deti 
dokázali vytvoriť aj náznakový kostým, 
a potom predstavenie predviedli ostatným 
deťom, aj nám, pani učiteľkám.

Cieľom projektu bolo ukázať deťom, ako 
vzniká divadelné predstavenie, podnietiť 
ich fantáziu a kreativitu a súčasne v príbe-
hu, ktorý si sami vytvoria, pochopiť a prežiť 
ponaučenie, ktoré príbeh, rozprávka, bájka 
prináša. Všetky skupiny detí túto neľahkú 
úlohu zvládli, nakoľko ich veľmi pekne vied-
li a so všetkým im pomáhali herci a hereč-
ky – Anikó, Zuzka, Lukáš, Tomáš a Dárius.
Autorkou projektu „Nová Scénička - zahraj-
me sa na divadlo“ je skúsená herečka Ani-
kó Vargová, ktorá takéto detské divadelné 
dielne viedla 10 rokov v Budapešti a svoje 
skúsenosti spolu s hercami Divadla Nová 

scéna rada odovzdáva slovenským deťom.
Celá príprava predstavenia prebiehala 
v nenútenej, hravej atmosfére, herci sa 
s deťmi najprv rozprávali, zisťovali, aké po-
stavy by chceli deti stvárniť, akým spôso-
bom by mohli spracovať a vytvoriť príbeh.
Naše deti boli nadšené, že môžu vystupo-
vať v kostýmoch, prejavovali spontánnu 
radosť a tešili sa, že sa na chvíľočku stali 
„veľkými hercami,“ za čo celému kolektívu 
hercov úprimne ďakujeme a už teraz sa te-
šíme na ďalšie stretnutie s nimi.

Mgr. Petra Minarčíková,
MŠ Kaméliová

Deň otvorených dverí v ZŠ Žitavská
– S našou školskou rodinou!

Predškoláci z MŠ Kaméliová na tvorivej
dramatike v NOVEJ SCÉNIČKE v štúdiu Olympia
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Programovanie môže 
byť hra aj zábava
Celosvetová iniciatíva Hodina kódu prišla opäť aj 
na Slovensko! Konala sa od 4. do 13. 12. 2017 
a zapojilo sa do nej vyše 180 krajinách sveta.
Na Slovensku ju dňa 5. decembra 2017 sláv-
nostne otvorila Mgr. Marcela Havrilová, riadi-
teľka Pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft 
Slovensko, a to za podpory nového župana bra-
tislavského kraja Mgr. Juraja Drobu.
Odštartoval ju minuloročný víťaz súťaže Koda 
Cupu Tomáš Zajíc, žiak 7. A triedy zo ZŠ Želez-
ničná 14 v Bratislave. Hodina kódu má deti aj 
dospelých hravou formou naučiť programovať.
Cieľom je, aby nás technológie neovládali, ale 
aby sme technológie ovládali my. Preto sa mu-
síme naučiť algoritmicky myslieť. Školy chcú 
takto naučiť žiakov využívať všestranne moder-
né technológie, pričom sa žiaci môžu pripraviť 
aj na budúce povolanie.

Mgr. Martina Drusová,
ZŠ Železničná

Úspech v okresnom 
kole olympiády
v slovenskom jazyku
29. 11. 2017 prebehol X.ročník okresné-
ho kola Olympiády zo slovenského jazyka 
a literatúry. Súťaž sa skladala z troch kôl. 
V prvom súťažiaci odpovedali na 25 vedo-
mostných otázok. V druhom mali za úlohu 
pretransformovať článok o Tatrách na re-
klamu. Tieto časti boli písomné a žiaci sú-
ťažili pod vyžrebovaným číslami. Až v tre-
ťom kole (ústnom) sa porota dozvedela, 
kto sa za číslami skrýva. V ňom mali žiaci 
10 - 15 vetami predniesť svoj najväčší zá-
žitok z prázdnin. V tejto súťaži naša škola 
máva pravidelne úspešných riešiteľov, no 
až teraz sa podarilo preniknúť na medailo-
vé priečky. Zaslúžila sa o to Natália Januš-
ková z 9.B triedy, ktorá obsadila krásne 
3.miesto. Natke blahoželáme a ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu školy.

Mgr. Miroslav Růžička
ZŠ Železničná 14

Opäť po nejakom čase mali možnosť žia-
ci 8. a 9.ročníka ZŠ Rajčianska zúčastniť 
sa na obľúbenej jazykovo-poznávacej ex-
kurzie do Spojeného kráľovstva. Exkurziu 
organizovali p.učiteľky Mgr. Elvíra Žilková 
a Mgr. Soňa Forgáčová.
Program bol naozaj mimoriadne pestrý. 
Žiaci začali svoj pobyt návštevou najze-
lenšej časti Londýna v Greenwichi, kde sa 
nachádza nultý poludník a planetárium. 
Obdivovali historický Tower a absolvovali 
atraktívny zážitok – jazdu na Londýnskom 
oku. Prešli sa po Miléniovom moste, na-
vštívili Tower Bridge a Katedrálu sv. Pavla. 
Druhý deň absolvovali prehliadku záhad-
ného a tajomného Stonhengu a mali mož-
nosť pozorovať výmenu vojenskej kráľov-

skej stráže na hrade Windsor. Prešli sa 
aj po centre prestížneho univerzitného 
mesta Eaton. Tretí deň sa uskutočnila pe-
šia prehliadka Londýna po trase nábrežie 
Temže, parlament, Westminsterské opát-
stvo, St. James park, Buckinghamský pa-
lác, Trafalgarské námestie, Leicesterské 
námestie, Picadilly Circus.
Žiaci boli ubytovaní v anglických rodinách, 
v ktorých sa cítili príjemne. Mali skvelú 
možnosť komunikovať v angličtine a overiť 
si svoje jazykové zručnosti. Aj počasie bolo 
ako stvorené na nezabudnuteľné zážitky, 
žiadne typické „londýnske“ – upršané po-
časie „sa nekonalo“ a slnečné dni spríjem-
nili celú akciu. Mgr. S. Forgáčová,

ZŠ Rajčianska

Jazykovo-poznávacia exkurzia

Počas novembra sa žiaci 2. ročníka ZŠ 
Rajčianska zahrali na britskú školu a vďa-
ka International House prežili Englishwe-
ek, kde sa stretávali počas vyučovania 
so slečnou Sofiou z Portugalska, Rhianou 
a pánom Wiliamom z Británie. Bol to inten-
zívny jazykový týždenný kurz. Vyučovanie 
sa nieslo v zábavnej a popri tom prínosnej 
forme. Pomocou rôznorodých výučbových 
techník – hier, zábavných aktivít, dramati-
zácie a iných foriem komunikácie – si žiaci 
veľmi rýchlo rozšírili 
svoje poznatky z an-
glického jazyka nie-
len v slovnej zásobe, 
ale najmä v bežnej 
komunikácii, kde boli 
odkázaní na seba. 
Zlepšili si hovorovú 
angličtinu a získali 
komunikačné zruč-
nosti.

Výučba bola spojená s hovorovými aktivi-
tami a témami blízkymi žiakom 2. roční-
ka, ktoré im pomáhali získať sebadôveru 
v komunikácii. Naučili sa, ako tráviť voľ-
ný čas, navariť nejakú-tú dobrotu, opísať 
vysnívanú dovolenku, zahrať scénu z ob-
ľúbenej rozprávky či objaviť poklad na 
opustenom ostrove.
Verím, že čím väčšmi sa pri angličtine 
budú baviť, tým väčšmi sa budú zaujímať 
o učenie angličtinya tým väčšmi budú na 

hodinách angličtiny 
motivovaní.
Žiaci sa na vyučo-
vanie veľmi tešili 
a verím, že si takúto 
formu vzdelávania 
zopakujú.

Martina
Smoláriková,

ZŠ Rajčianska

Náš špeciálny týždeň
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Do tanca hrá orchester

Bratislava Hot Serenaders
predtancovanie Interklub Bratislava

starosta Martin Kuruc

Vrakunský ples 2018
v štýle 30. rokov 

20. január 2018 od 19:00  do 3:00

Vstupné 39€

‹‹ www.vrakuna.sk alebo www.vrakuna.eu 


