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Milí Vrakunčania,
pred pár dňami som absolvoval pravidelnú lekársku prehliadku. S pánom dokto-
rom sa poznám od základnej školy a ako sa občas hovorí o dámach, že vedia byť 
klebetné, tak o nás chlapoch to platí dvojnásobne. Skôr ako preberanie klebiet, 
sme však diskutovali o všetkom možnom. A prišlo aj na to, či ako starosta mu-
sím väčšmi používať rozum, alebo srdce. Ja som tvrdil, že umenie je namie-
šať vyvážený kokteil z oboch ingrediencií, pán doktor trval na tom, že buď 
človek používa jedno, alebo druhé. Vraj oboje naraz sa jednoducho použiť 
nedá.

Tento súboj zvádzam pomerne často. V januári sme mali krutú zimu. 
Nesnežilo, ale mrzlo. Na celom Slovensku, v Európe, dokonca na 
Sahare nasnežilo. Sám som fascinovane pozeral na túto tému re-
portáž v televízií.
Vo Vrakuni sme robili, čo sme mohli a vládali. Sám som bol viac ráz 
pozrieť našich chlapcov na začiatku ich pracovnej zmeny. To je o pol 
piatej ráno. Verte mi, že o pol piatej ráno pri mínus 10 - 12 stup-
ňoch to nie je med lízať. Aj ten med by bol vlastne tvrdý ako skala. 
Na sociálnych sieťach sa rozbehla vášnivá diskusia, či chodníky soliť, 
alebo nesoliť. Niektorí psíčkari sú proti soleniu, argumentujú tým, že psíci trpia. Ja však v tomto prípade musím obhajovať 
záujmy ľudí. Ak by sme nesolili, množstvo seniorov by sme odsúdili do pozície domáceho väzenia. Sám mám psíka a mám 
ho úprimne rád. No tu musí srdce ustúpiť rozumu. Bezpečnosť našich spoluobčanov je pre mňa prioritou. Preto chodníky 
soliť budeme. Rešpektujúc normu a usilujúc sa soliť čo najmenej, ale chodník musí byť bezpečným miestom.

Už teraz sa teším na jar a leto. Teraz počas zimy usilovne pracujeme na príprave rôznych projektov, aby sme ich mohli 
v jarných a letných mesiacoch realizovať. V januári štartujeme s Kresťanským plesom pod záštitou mestskej časti. Vo feb-
ruári pokračujeme fašiangovou zábavou, ktorá bude historicky prvou v mestskej časti. Dúfam, že sa nám podarí zahájiť  
filmové večery. Toto je rozhodnutie srdca, lebo na kultúru sa tu akosi zabúdalo. Ak chceme filmové večery, tak musíme 
zaobstarať techniku a mierne poopraviť sálu. Bude nás to stáť energiu aj čas. To je však v poriadku, lebo mojím záväzkom 
bolo oživiť Vrakuňu. Síce sa trošičku vytrápime, ale už prvý filmový večer nám tú námahu vráti.

V septembri máme naše Vrakunské hody. Ostatné dva roky sa ich usilujeme robiť úplne iným spôsobom, ako bývalo 
v našej štvrti doteraz zvykom. Nemám teraz na mysli dramaturgiu, aj keď, dovolím si tvrdiť, že sme do Vrakune pritiahli 
špičkových umelcov a tisíce ľudí tancujúcich minulý rok mi snáď dajú za pravdu. :) Ale nechajme dramaturgiu bokom, 
poďme na „rozum“. Na hody máme v rozpočte každý rok vyčlenenú konkrétnu sumu. Moja úvaha bola jasná. Ak dosta-
neme do Vrakune zaujímavý program, tak prídu tisícky ľudí. No a keď prídu tisícky ľudí, tak to budeme predsa vedieť 
„predať“ potenciálnym sponzorom. Musím sa na tomto mieste poďakovať svojmu tímu – podarilo sa. Oba ostatné ročníky 
sa skončili v plusových číslach. Takže sme na hodoch aj niečo zarobili. Je to úplne ideálny model, lebo zárobok môžeme 
ihneď investovať tam, kde je to potrebné. Už teraz hľadáme potenciálnych partnerov, aby aj tento rok boli hody o niečo 
väčšie a ľudia si prišli na svoje, lebo šťastní a spokojní občania sú pre mňa rozhodujúci.

Práve som vás nechal nazrieť do svoje hlavy. :) Starosta, ako každý iný, rieši úplne prozaické problémy a aj jeho roz-
hodnutia narážajú na starú známu dilemu: Čo má hrať prím – rozum či srdce? Skúsil som na konkrétnych príkladoch 
ilustrovať, ako to funguje u mňa. Snáď je to v prospech našej štvrte.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu

dokto-
dia byť 
ebiet,
mu-
ie-
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Zima v uliciach Bratislavy je tento rok 
oveľa silnejšia ako po iné roky. Aj keď 
pre mnohých je to príležitosť ísť sa 
sánkovať alebo guľovať, pre miestny 
úrad to znamená predovšetkým množ-
stvo práce s odpratávaním snehu 
a ľadu z ciest a chodníkov.
„Pracovníci vrakunskej VPS počas janu-
árového sneženia a mrznutia od skoré-
ho rána bojovali so snehom a ľadom,“ 
vysvetľuje starosta Vrakune Martin 
Kuruc: „Usilovali sme sa, aby boli naše 
cesty a chodníky zjazdnejšie a bezpeč-
nejšie.“
Údržba komunikácií sa vykonáva po-
stupne podľa aktuálnej situácie na 
jednotlivých komunikáciách. Preto vás 
prosíme o zhovievavosť a pochope-
nie počas zimných mesiacov. Žiaľ, aj 
napriek nášmu úsiliu sa nedá všetko 
vyriešiť z minúty na minútu, ani všade 
naraz.
Zimnú údržbu v mestskej časti nevyko-
náva len mestská časť, ale svoje povin-

nosti musia dodržiavať aj ostaní vlastní-
ci a správcovia komunikácií (a to najmä 
Magistrát hlavného mesta, Národná 
diaľničná spoločnosť a Bratislavský sa-
mosprávny kraj).
V zmysle § 3 Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa č. 1/2015 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa sú vlastníci, 
správcovia alebo užívatelia nehnuteľ-
ností povinní bez prieťahov odstraňovať 
nedostatok, ktorý vznikol znečistením, 
poľadovicou alebo snehom. V zimnom 
období je povinnosť čistiť chodníky od 
snehu a poľadovice. To znamená, že na-
príklad bezprostredné okolie vášho by-
tového domu (vstupy, chodníky) má na 
starosti vaša správcovská spoločnosť.
•  V prípade, že nebudete spokojní so 

stavom komunikácií v správe MČ Bra-
tislava-Vrakuňa kontaktujte nás: tel.: 
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541, ale-
bo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk

•  V prípade, že nebudete spokojní so sta-
rostlivosťou o komunikácie v správe 
hlavného mesta, kontaktujte Magis-
trát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných 
komunikácií: tel.: +421 259 356 761, 
e-mail: dispecing@bratislava.sk. 

Polemiku vyvolalo aj solenie chodníkov. 
Posypová soľ sa používa v zimnom ob-
dobí na posypávanie chodníkov a ciest, 
aby sa minimalizovali zranenia a hmot-
né škody spôsobené pošmyknutím na 
snehu a ľade.
Prirodzene, že všetky vaše podnety (aj 
keď sa netýkajú komunikácií v našej 
správe) prešetrujeme a odovzdávame 
kompetentným.
Vyzývame všetkých vlastníkov a správ-
cov nehnuteľností na plnenie si svojich 
povinností. Treba si uvedomiť, že čistota 
a bezpečnosť sú veci všetkých obyvate-
ľov, vlastníkov a správcov nehnuteľností 
a spoločne sa nám lepšie bude dariť sprí-
jemňovať naše prostredie.  (red)

Verejné osvetlenie – 

poruchová služba
Aj Vy môžete prispieť k bezpečiu v nočných 
uliciach. V Bratislave funguje 24-hodino-
vý dispečing – hlásenia porúch verejného 
osvetlenia.
Poruchy verejného osvetlenia hláste na dis-
pečing spoločnosti Siemens, ktorý prevzal 
nonstop službu na tel.: +421 2 638 101 51.
Problematiku správy, prevádzky a údržby 
systému osvetlenia v Bratislave upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 9/1998 o verejnom 
osvetlení na území hlavného mesta. Všetky 
poruchy verejného osvetlenia môžu obča-
nia nahlásiť na dispečing spoločnosti Sie-
mens, ktorý na základe zmluvy s mestom 
prevzal aj nepretržitú 24-hodinovú službu 
na tel. čísle: +421 263 810 151. Nespo-
kojnosť s odstraňovaním porúch verejného 
osvetlenia môžu občania nahlásiť správcovi 
na tel. čísle: + 421 259 356 768.  (red)

Starostlivosť o cesty

a chodníky počas zimy

Oznamovacia povinnosť
pre držiteľov psov
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa uverejnila zoznam vrakunských psov na webovej 
stránke www.vrakuna.sk. Ku dňu 1. 1. 2017 si každý držiteľ psa okrem daňovej povin-
nosti musí splniť aj oznamovaciu povinnosť na referáte životného prostredia na Miest-
nom úrade MČ Bratislava-Vrakuňa. Tlačivo o oznámení nájdete na webovej stránke 
www.vrakuna.sk. Prosíme občanov o splnenie si tejto povinnosti čím skôr. Každý maji-
teľ psa dostane vrecká na exkrementy priamo na mieste.
V priebehu roku 2017 MČ Bratislava-Vrakuňa plánuje postupne vymeniť a doplniť 
koše na psie exkrementy na frekventovaných miestach. Kontaktná osoba: Mgr. Eva 
Speváková, PhD., tel.č.: +421 2 40 20 48 24. (red)

Výtlky nahlasujte aj tento rok
Vrakuňa chce týmto spôsobom zvýšiť efektivitu opráv komunikácií v jarných me-
siacoch.
Vrakunčania môžu aj tento rok po zime nahlasovať mestskej časti výtlky na cestách 
a chodníkoch prostredníctvom mailu. Mestská časť opäť obnovila mailovú adresu 
vytlky@vrakuna.sk, kde môže verejnosť posielať svoje podnety. Vrakuňa chce týmto 
spôsobom zvýšiť efektivitu opráv komunikácií v jarných mesiacoch.  (red)
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Opýtali sme sa poslancov
Otázka pre poslancov.

Zaujímalo nás, aké majú poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa priania, ciele a želania v roku 2017.

1. Aké sú vaše priania, ciele a želania v roku 2017?

Bc. Michal Behúň
Predovšetkým by som chcel všetkým Vra-
kunčanom popriať len to najlepšie v roku 
2017, nech je to ten najlepší rok pre Vraku-
ňu. Mojím želaním je v tomto roku úspešne 
dokončiť rozbehnuté projekty vo Vrakuni, 
posunúť riešenie skládky do skutkov, aby 
to stále neostávalo len pri slovách. To naj-
dôležitejšie, čo si prajem a všetkým želám, 
je pevné zdravie; od toho sa odráža všetko 
ostatné, po čom túžime všetci.

Ing. Tomáš Galo
Do nového roku by som všetkým Vrakun-
čanom prial pevné zdravie, veľa úspechov 
v osobnom aj pracovnom živote. A pre 
Vrakuňu nové cyklotrasy, zrekonštruované 
zdravotné stredisko, nové triedy v mater-
ských škôlkach a bezpečné prostredie vrá-
tane Pentagonu.

Ing. Ladislav Kugler
Z pohľadu poslanca mojím želaním je, aby 
bola vybudovaná preložka cesty II/572 (sú-
časná Hradská ulica) v úseku Pharos – Ráz-
točná ulica. Som presvedčený, že dopravné 
zápchy na Hradskej ulici zmiznú, ak sa pre-
rozdelí doprava na okolité cesty a diaľnice. 
Ako dobre viete, tak štát už podpísal zmluvu 
s dodávateľom na vybudovanie D4 a R7 s ter-
mínom dokončenia ciest okolo roku 2020. 
V rámci tejto zmluvy dodávateľ vybuduje aj 
napojenie na D4 z Ráztočnej ulice. S vybudo-
vaním chýbajúcej preložky cesty II/572 počí-
ta mesto v územnom pláne v rámci vonkaj-
šieho okruhu, ktorý by mal viesť z Ráztočnej 
cez Galvaniho popod Karpaty do Lamača. 
Ale chýba to najdôležitejšie – financie…

Ing. Anna Murcinová
Moje prianie je, aby sa naša mestská časť 
aj naďalej rozvíjala takým tempom, aké je 
momentálne nasadené, lebo – myslím si 
–, že tempo je nasadené správne. Ďalej 
aby ľudia, ktorí pre našu Vrakuňu pracujú, 
mali stále dosť energie a elánu do náročnej 
práce. Môj cieľ je pomôcť pri podávaní žia-
dostí cez vyhlásené projekty o vybavenie 
odborných učební pre školy.

Ing. Ľubomír Czaja
V celom roku 2017 prajem všetkým 
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Vra-
kunčanom prajem, aby mali ešte viac 
možností sa zúčastňovať na kultúr-
no-spoločenských aktivitách v našej 
mestskej časti a aj sa do nich zapájať.
Taktiež budem rád, ak sa viacerí zapoja 
do aktivít vo svojom okolí a budú posúvať 
svoje podnety a návrhy či na miestny úrad 
alebo na svojich poslancov.
Dúfam, že tento rok sa podarí výrazne po-
sunúť realizáciu rekonštrukcie zdravotné-
ho strediska na Bebravskej a športovísk 
v školách.

PhDr. Stanislav Bruna
Ako každý rok, tak aj pre 2017 si prajem, 
aby sme mali všetci zdravie, šťastie, pohodu 
v rodine a v práci, aby sa nám postupne plnili 
naše priania a skutky, ktoré konáme, nás na-
plňovali a robili radosť aj iným.
Čo sa týka našej rodiny, pre rok 2017 máme 
veľa veľkých a odvážnych plánov v oblasti 
práce a bývanie, usilovne na tom pracujeme, 
tak uvidíme, čo sa nám z toho splní.
Pre Vrakuňu si želám hlavne spokojných ob-
čanov s prácou úradu a poslancov. Myslím 
si, že spolu robíme dobrú prácu, ktorú vidno 
a cítiť v bežnom živote. Tiež si želám úspešnú 
realizáciu všetkých projektov, na ktorých pre 
občanov pracujeme.

Ing. Oľga Kubalíková
V roku, ktorý je pred nami všetkým prajem 
veľa zdravia – čo je najdôležitejšie. Každé-
mu prácu, ktorá ho uživí, veľa spokojnosti 
v rodine a dobrých priateľov, ktorí vás po-
držia, keď to budete potrebovať.
Zároveň chcem popriať všetkým zamest-
nancom miestneho úradu veľa síl pri 
riešení každodenných problémov našej 
mestskej časti, mnohé sa podarilo za dva 
roky vyriešiť, ale viac nás ešte čaká. Chce 
to však veľa síl, trpezlivosti a podpory vás 
obyvateľov; len tak vieme spolu niečo uro-
biť. Držme si palce.

Ing. Michal Hrapko
Hlavne si želám, aby sme boli všetci zdra-
ví, plní síl a energie. Až potom sa môžeme 
venovať cieľom. Verím, že v roku 2017 
sa posunieme bližšie k sanácii skládky 
CHZJD, začneme s úpravou Priehradnej 
ulice a opravou Zdravotného strediska na 
Bebravskej a strechy na ZŠ Železničná 
a ešte trošku vylepšíme lesopark.

Mgr. art. Jana Némethová
S nastávajúcim rokom nastáva i čas no-
vých výziev a predsavzatí. Na ich splnenie 
je nevyhnutné, aby nový rok bol úspešnej-
ším a lepším ako rok starý. V tomto duchu 
prajem všetkým Vrakunčanom, nech sa 
ich ciele a predsavzatia vyplnia. Nech na 
sklonku roka môžeme už len zaspomínať, 
akým výnimočným tento rok bol, aby naša 
motivácia a energia na ďalšie vnútorné 
ciele len narastala.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal
Predovšetkým by som chcel všetkým po-
priať všetko dobé v novom roku, úspešný 
začiatok, a hlavne to najdôležitejšie: pev-
né zdravie. Prajem pevné rodinné zázemie 
a všetkým prácu, ktorá im prinesie naplne-
nie a naplní sny celej rodiny.
Osobitne by som chcel popriať pevné ner-
vy a nasadenie celému miestnemu úradu, 
ktoré dennodenne plní svoje úlohy v pro-
spech našej Vrakune. Som rád, že Vrakuňa 
je deň za dňom krajšia a príjemnejšia pre 
obyvateľov.

Mgr. Pavol Prikryl
V už prebiehajúcom roku 2017 vinšujem 
nielen Vrakunčanom čo najpevnejšie zdra-
vie a hojnosť Božieho požehnania. Bol by 
som rád, keby rok 2017 bol pre všetkých 
priemerný – lepší ako rok 2016, ale záro-
veň horší ako rok 2018… ☺
Špeciálne pre našu mestskú časť za azda 
najdôležitejšie považujem odstránenie 
toxickej skládky, ktorému sa však zodpo-
vední akosi vyhýbajú… Nám všetkým žičím 
vydržať v nastúpenom trende oživovania 
a skultúrňovania života vo Vrakuni.

Ing. Juraj Štubniak
Mojím prianím pre seba i pre všetkých ľudí 
okolo mňa je: udržať si zdravie v čo najlep-
šej kondícii, lebo byť odkázaný na „služby“ 
nášho zdravotníctva je mojou najväčšou 
nočnou morou. A ak by sa k tomu pridru-
žilo nejaké zmysluplné riešenie vrakunskej 
skládky z dielne MŽP SR, ktoré by sa do-
konca aj realizovalo, svet by snáď ani ne-
mohol byť krajší :-)

Ing. Milan Šindler
Mojím najväčším želaním v tomto roku je začatie 
sanácie toxickej skládky CHZJD, ktorá Slovákom 
podstatne znižuje kvalitu života. MŽP SR malo 
podľa uzn. vlády č.153/2010 sanovať skládku do 
2015, potom sľúbili začať v 2016, aj v 2017, a teraz 
to posunuli až do 2018. Pritom podľa prieskumu 
Dekonta z 2015/ príloha č. 15 a16/ postupujúce 
znečistenie 600 m/rok znehodnocuje na desiatky 
rokov obrovské objemy pitnej vody v studni a obilni-
ci Slovenska. Ministerstvo sa správa ako diverzant, 
čo necháva 20 rokov potichu pod nás vytiecť ročne 
až 2,7 mld. litrov vysoko toxickej podzemnej vody, 
ktorú niekto z nás raz vypije alebo cez potraviny 
zje. Podobne neriešených vyše 40 starých záťaží na 
Slovensku významne prispelo k dosiahnutiu titulu 
Onkologického tigra strednej Európy!!!

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Mojim prianím a cieľom do roku 2017 je 
naďalej pomáhať a prispievať ku všetkým 
pozitívnym veciam v prospech Vrakunča-
nov. Verím, že sa nám spoločne podarí po-
kračovať v dobrej spolupráci zastupiteľstva 
s pánom starostom a miestnym úradom 
a že v druhej polovici volebného obdobia 
sa v našej mestskej časti podarí zrealizo-
vať ešte viac dobrých vecí ako doteraz.

Ing. Zuzana Schwartzová
Každému z nás žičím najmä ZDRAVIE, kto-
rého potrebu cítime aj v týchto chladných 
dňoch. Takisto dostatok času pre svojich 
najbližších a rodinnú pohodu, bez ktorých 
človeka ani práca neteší.
Priala by som si, aby každý z nás dodržiaval 
zákony, začal plniť svoje sľuby, ale nielen 
v tomto roku a nezávisle od toho, či je to 
osoba vo funkcii alebo priateľ.
A v neposlednom rade by som rada pokra-
čovala v práci poslankyne a dokončila roz-
behnuté projekty.

Otázky pre poslancov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brati-
slave II, Osvetová 4, 82749 Bratislava
Kontakt: tel:   09610 32101

fax: 09610 32 109
Vážení obyvatelia mestskej časti Bratislava 
Vrakuňa, v prvom rade by som Vám chcel na 
prahu Nového roka 2017 zapriať veľa zdravia, 
rodinnej pohody a pracovných úspechov.
Tak ako každý na začiatku Nového roka bilan-
cuje a vyhodnocuje rok predchádzajúci, tak 
tomu je aj v podmienkach Policajného zbo-
ru. Preto by som rád na pár riadkoch spravil 
akýsi odpočet činnosti policajtov Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II 
s dôrazom na činnosť Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Bratislava Vrakuňa.
Stabilne sa Obvodné oddelenie PZ Bratislava 
Vrakuňa posudzuje ako útvar, ktorý dosahu-
je najlepšie výsledky na úseku objasňovania 
trestnej činnosti z pomedzi piatich obvodných 
oddelení v pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
PZ v Bratislave II. Tak tomu bolo aj v roku 
2016.
V územnej pôsobnosti OO PZ Bratislava Vra-

kuňa bolo za rok 2016 spáchaných 301 trest-
ných činov, čo je o 100 trestných činov menej 
ako v roku 2015 (401). Objasnených v roku 
2016 bolo 168 trestných činov, čo je o 53 me-
nej ako v roku 2015 (221). Percento objasňo-
vania bolo v roku 2016 55,81%, čo je o 0,70% 
viac ako v roku 2015 (55,11%).
Na úseku násilnej trestnej činnosti došlo 
k spáchaniu jednej vraždy, ktorá aj bola ob-
jasnená a jednému znásilneniu, ktoré taktiež 
bolo políciou objasnené. Potešujúcim fakto-
rom je tá skutočnosť, že na území mestskej 
časti Bratislava Vrakuňa nedošlo k spáchaniu 
žiadneho lúpežného prepadnutia.
Na ulici bolo spáchaný 133 trestných činov, čo 
je o 72 menej ako v roku 2015 (205).
Na úseku majetkovej trestnej činnosti bolo 
spáchaných 117 trestných činov, čo je 15 me-
nej ako v roku 2015 (132).
Lepšie výsledky sa dosiahli aj na úseku ob-
jasňovania krádeží vlámaním do bytov a ro-
dinných domov o 11,11% a na úseku krádeží 
motorových vozidiel o 2,8%.
Na dosiahnutie vyššie uvedených výsledkov, 

mali vplyv zmeny vo výkone hliadkovej služby, 
ktoré nastali po 01. 06. 2016 ako som nastú-
pil na funkciu riaditeľa okresu. Snažili sme sa 
na všetkých obvodných oddeleniach PZ od-
bremeniť policajtov vykonávajúcich hliadkovú 
službu od iných činností, ktoré priamo nesúvi-
sia s výkonom služby na ulici, aby sa títo mohli 
v prvom rade venovať preventívnemu pôsobe-
niu a v prípade napadnutia protiprávneho ko-
nania, aby boli čo najrýchlejšie na mieste činu 
a mohli zadržať páchateľa.
V takýchto organizačno riadiacich činnos-
tiach bude vedenie Okresného riaditeľstva 
PZ v Bratislave II aj naďalej pokračovať, pri-
čom pripravuje celý rad opatrení na zlepšenie 
bezpečnostnej situácie v okrese Bratislava II. 
Týmto by som v závere aj apeloval na obyva-
teľov mestskej časti Bratislava Vrakuňa, aby 
boli všímaví k svojmu okoliu, spolupracovali 
s miestne príslušným obvodným oddelením, 
napomáhali k odhaľovaniu trestnej činnosti 
a spravodlivému postihu tých, ktorí páchajú 
trestnú činnosť.  plk. Mgr. Ján Pažický.
 riaditeľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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Horúca téma

V minulom čísle Vrakunských novín 
sme bilancovali, čo všetko mestská 
časť za dva roky stihla urobiť. Čaká 
nás ešte množstvo práce. Dúfame, že 
naša mestská časť sa bude naďalej 
rozvíjať a napredovať k spokojnosti 
vás všetkých. Aj v tomto roku nás ča-
kajú nové, pekné projekty.
Pokračujeme v budovaní novej mater-
skej školy na Bodvianskej. V tomto roku 
zrekonštruujeme školskú kuchyňu a je-
dáleň. Novú škôlku otvoríme 1. 9. 2017 
a bude to elokované pracovisko MŠ 
Kríková. Rodičia, ktorí máte záujem pri-
hlásiť svoje dieťa do tohto zariadenia, 
informujte sa priamo na MŠ Kríková. 
Tohtoročný aprílový zápis do MŠ bude aj 
do novootvorených tried na Bodvianskej 
ulici. Rovnako pokračujeme aj v rekon-
štrukcii priestorov objektu na Čiližskej 
ulici, ktorý bude slúžiť na aktivity vrakun-
ských deti a seniorov. Minulý rok sme 
opravili strechu. Vnútorne rekonštrukčné 
práce sa už začali.
Veľmi nás teší váš záujem o pumptrack 

v lesoparku, preto sme sa rozhodli, že 
ďalší vybudujeme vo veľkom areáli ZŠ 
Rajčianska a zároveň opravíme aj bežec-
kú dráhu. Na Bratislavský samosprávny 
kraj sme už podali žiadosť o grant. Držte 
nám palce, aby sme boli úspešní. V roku 
2017 budeme pokračovať aj v revitalizá-
cií ďalších detských ihrísk. Ide o aktivi-
tu, ktorá počas uplynulých dvoch rokov 
zaznamenala veľký úspech. V mestskej 
časti pribudnú smetné koše a lavičky.
Jasnou prioritou na tento rok bude zlep-
šenie dopravy. Budeme pokračovať 
v oprave výtlkov a v obnove komunikácií. 
V spolupráci s Bratislavským samospráv-
nym krajom a okolitými obcami sme po-
dali žiadosť o grant na výstavbu nových 
cyklotrás. Azda najočakávanejšia uda-
losť bude začiatok výstavby rýchlostnej 
komunikácie R7, vďaka ktorej v roku 
2020 už budú autá obchádzať Vrakuňu.
Minulý rok sme aktívne stupňovali tlak 
na vyriešenie environmentálnej záťaže 
v priestoroch bývalej skládky CHZJD. 
Usilujeme sa, aby ministerstvo životného 

prostredia už tento rok začalo výstavbu 
ochranného obalu.
Rozvoj kultúry v našej mestskej čas-
ti bude pokračovať. Zrekonštruovanú 
spoločenskú sálu oživíme premietaním 
filmov pre všetky vekové kategórie. Na-
plánované kultúrne podujatia pre celý 
rok 2017 nájdete na strane 15.
Uplynulé dva roky sme sa usilovali, aby 
naša mestská časť bola transperentnej-
šia a aby lepšie slúžila vám – Vrakunča-
nom. Zaviedli sme množstvo opatrení na 
zlepšenie transparentnosti samosprávy, 
vďaka čomu sme sa v celoslovenskom 
rebríčku posunuli výrazne vyššie. Nepo-
ľavíme ani tento rok. Pripravujeme za-
vedenie občianskeho rozpočtu, vďaka 
čomu budete môcť aj vy spolurozhodo-
vať o tom, kam pôjde časť financií z roz-
počtu mestskej časti.
A to ani zďaleka nie je všetko. Budeme 
radi, ak nám budete naďalej posielať svo-
je návrhy na zlepšenie života vo Vrakuni. 
A ešte viac nás poteší, ak neostanete len 
pri písaní, ale sa aj aktívne zapojíte.  (red)

Vrakuňa sa bude rozvíjať aj v roku 2017

Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa bude súčasťou 
úvodného projektu, ktorého 
predmetom bude dodávka 
a inštalácia polopodzemných 
kontajnerov na zmiešaný ko-
munálny odpad a triedený 
odpad.
V rámci Bratislavy sa vytipova-
li štyri lokality na umiestnenie 
polopodzemných kontajnerov. 
Mestská časť Vrakuňa je jednou 
z nich. Konkrétne pôjde o riziko-
vú lokalitu na ulici Stavbárska 
34-38 a 40-42. Sme veľmi radi, 
že tento projekt sa uskutočni vo 
Vrakuni, pretože ide o moderný, 
vo svete využívaný spôsob na-
kladania s odpadom.
Projekt realizuje spoločnosť 
OLO a.s.  (red)

Úvodný projekt podzemných 
a polopodzemných kontajnerov
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Aktuálne

Koncom októbra minulého roku sa oficiálne začala výstavba 
diaľničného obchvatu Bratislavy, diaľnice D4 a rýchlostnej 
cesty R7. Obchvat výrazne pomôže odbremeniť Vrakuňu od tran-
zitnej dopravy.

Výstavba sa začala oficiálne 24. októbra 2016 poklopaním zák-
ladného kameňa. Samotné stavebné práce by sa mali začať na jar 
tohto roku. Koncesionár momentálne upravuje svoj harmonogram 
do detailnej podoby. Na trase R7 z Ketelca do Holíc sa už robí ge-
odetický, topografický, dodatočný geotechnický a archeologický 
prieskum a začína sa výrub drevín. Všetky úseky D4 a R7 by mali 
byť hotové v októbri 2020, ale po prvej časti na R7 majú autá jazdiť 
už v apríli 2020. Koncesionár chcel prvú fázu projektu odovzdať 
pôvodne do konca roka 2019 a druhú v polovici roka 2020.

Účelom a cieľom stavby rýchlostnej cesty R7 je vybudovať kapacitné 
prepojenie v podobe novej radiály medzi diaľnicami D4 a D1 v nad-
väznosti na celý úsek rýchlostnej komunikácie R7 v systéme rých-
lostných ciest v koridore Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zám-
ky – Veľký Krtíš – Lučenec. Vybudovanie rýchlostnej cesty R7 má 
pozitívny dopad na dopravný systém celej bratislavskej aglomerácie. 
Prepojením Prístavnej ulice so Slovnaftskou cestou dôjde k lepšie-
mu rozdeleniu dopravnej obsluhy v oblasti prístavu a čiastočne sa aj 
odľahčí silne zaťažená mimoúrovňová križovatka Prievoz.

Trasa rýchlostnej cesty R7 sa začína pokračovaním Bajkalskej uli-
ce v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz na diaľnici D1, 

prechádza cez lokalitu Malé Pálenisko, križuje Malý Dunaj, vedie 
pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh, 
kde trasa v úsilí vyhnúť sa chráneným územiam pretína na krátkom 
úseku juhozápadný roh Slovnaftu. Ďalej pokračuje cez poľnohos-
podársky využívané územie a koniec riešeného úseku nadväzuje 
v mimoúrovňovej križovatke Ketelec na pripravované stavby diaľ-
nice D4 a nasledujúceho úseku R7 (Ketelec – Dunajská Lužná).

Rýchlostná cesta bude pokračovať v blízkosti územia ťažby štr-
kopieskov Podunajské Biskupice, cca 1,8 km južne od Slovnaf-
tu, v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice. Trasa rýchlostnej cesty 
R7 ďalej obchádza chránené územie európskeho významu NATURA 
2000, Ramsarskej lokality Dunajské Luhy a CHKO Dunajské Luhy 
vo vzdialenosti cca 159 m až 200 m, pokračuje juhovýchodným 
smerom juhozápadne od obcí Rovinka a Dunajská Lužná, pričom 
obchádza biocentrum miestneho významu mBC3 Lučina a jazierko 
v mBC1 Kamenný pasienok. Medzi Dunajskou Lužnou a obcou Ka-
linkovo mimoúrovňovo mostom križuje pozostatok bývalého dunaj-
ského ramena, starú dunajskú hrádzu a existujúcu cestu III/0635. 
Predmetný úsek rýchlostnej cesty R7 sa končí v mimoúrovňovej 
križovatke Dunajská Lužná (R7 s cestou I/63) medzi Dunajskou 
Lužnou a Šamorínom, kde sa napojí na ďalší úsek Rýchlostná ces-
ta R7 Dunajská Lužná – Holice.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa spolu s ďalšími obcami ešte 
v roku 2015 spustili petičnú akciu za urýchlené začatie výstavby 
diaľničného obchvatu Bratislavy. Podarilo sa. (red)

Ako pokračuje výstavba
rýchlostnej cesty R7?
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Aktuálne

INZERCIA

Oznámenie o dražbe bytu
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa predáva formou dobrovoľnej dražby byt - gar-
sónku s loggiou č. 320 o výmere 23,1 m2 a spoluvlastnícke podiely na pozem-
koch na Rybničnej 10191/61B v Bratislave, 3.p., k. ú. Vajnory, najnižšie podanie 
40 600,00 Eur, viac informácií na www.vrakuna.sk, na úradnej tabuli na Šírav-
skej 7 v Bratislave alebo osobne na miestnom úrade, odbor právny a správy ma-
jetku, Poľnohospodárska 27B v Bratislave, alebo www.drazobnaspolocnost.sk 

Milí rodičia, termín konania zápi-
su detí do základných škôl bude 
v dňoch od 7. a 8. apríla 2017
• piatok 7. 4. od 14.30 do 18.00 h
• sobota 8. 4. od 8.00 do 12.00 h
Do prvého ročníka môže nastúpiť 
dieťa, ktoré v čase nástupu na po-
vinnú školskú dochádzku dovŕši 
šesť rokov. Zápisu sa zúčastňuje 
dieťa so zákonným zástupcom.
Čo treba so sebou priniesť na zápis?
• občiansky preukaz zákonného zá-

stupcu
• rodný list dieťaťa
• v prípade zdravotne postihnutého 
dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom 
postihnutí,
• vyplnená prihláška (tú si môžete 
niekde stiahnuť z webovej stránky 
školy, alebo ju vyplníte priamo na 
zápise)
Podávanie žiadosti o prijatie detí 
do materských škôl sa bude konať 
v dňoch 10. 4.–13. 4. 2017.  (red)

Zápisy deti do materských
a základných škôl

V roku 2016 sa vo Vrakuni zosobášilo 
56 manželských párov. Narodilo sa 251 
novorodencov. Vo výbere mena prevlá-
dali Jakub, Adam, Natália, Ema. Medzi 
tie netradične patria Paloma, Elisa, Cha-
nel a Darko. Rok 2016 bol rokom úmr-
tia pre 131 obyvateľov. Vrakuňa mala 
k 31. 12. 2016 20 700 obyvateľov.
V roku 2016 sa začala užívať nová so-
bášna sieň v budove miestneho úradu na 

Poľnohospodárskej ul. 27B, civilné sobá-
še sa už uzavierali práve v tejto sobášnej 
miestnosti.
Miestny úrad pristúpil aj k rozšíreniu mož-
nosti osvedčovania pravosti podpisov 
a listín, a to o možnosť zväzovania listín, 
tzv. scelovanie dokladov na účely ka-
tastrálnych úradov, finančných inštitúcií 
a pod. (napr. darovacie zmluvy). Za osved-
čovanie podpisov sa platí poplatok 3,–  

za každý podpis na listine. Poskytujeme 
aj osvedčovanie podpisov na listinách 
mimo úradnej miestnosti alebo mimo 
úradných dní za poplatok 3,–  za každý 
podpis.
Miestny úrad zabezpečuje aj osvedčo-
vanie podpisov pre občanov, ktorí sa zo 
zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do 
úradnej miestnosti, a to priamo v domác-
nosti alebo v zariadení, v ktorom sa práve 
nachádzajú v katastrálnom území mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa.  (red)

Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA

Vrakuňa v štatistike
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate o za-
ujímavých 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 knižky“, alebo doručte vašu odpoveď do podateľne miestneho úra-
du. Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských 
novín.

33 prípadov Kristy B. – Barbora Kardošová
„Krista bude mať tridsaťtri a má pocit, že pestré sú v jej 
živote už len pančušky. Tie nosí vážne farebné. Možno je 
to tým, že je výtvarníčka. A možno len cíti, že potrebuje 
zažiť niečo, čo ju naučí milovať svojho manžela rovnako 
nekonečne, ako milovala svojho Prvého. Kvôli spomína-
nej láske sa dokáže vrhnúť do čohokoľvek a nezastaví ju 
ani čerstvý hrob, čo nájde v lese, ani cudzinec, ktorého 
identita bude pre ňu viac než šokujúca. Tvrdohlavo sa 
inšpiruje nebezpečnou skutočnosťou, maľuje v sladkas-

tom pachu krvi a nevie, či prežije tento thriller prešpikovaný romantickým a se-
xuálnym dusnom.
 
Lean in 15 – JoeWicks

Tréner JoeWicks, známy ako The Body Coach, je feno-
mén – na instagrame má viac ako 1,3 milióna fanú-
šikov, jeho kniha sa už rok nepretržite drží na prvých 
miestach britských rebríčkov. Predalo sa z nej viac ako 
pol milióna výtlačkov a autor pripravuje televíznu šou. 
#Lean in 15 odhaľuje, ako sa zbaviť telesného tuku 
bez hladovania. Táto kniha vás zachráni pred depre-
sívnymi nízkokalorickými diétami raz a navždy. Budete 
jesť viac a cvičiť menej. Naučí vás naplniť svoje telo 

palivom v podobe správneho jedla v správnom čase, pričom spálite tuk 
a vybudujete si svalstvo. Publikácia prináša 100 receptov na výživné, rých-
le jedlá a vysvetlí, ako funguje vysokointenzívny intervalový tréning autora. 
Dozviete sa, ako kombináciou správneho jedla a cvičenia naštartovať inten-
zívne chudnutie.
 
Párožrúti sa vracajú – Pavel Šrut, Galina Miklínová

Pokračovanie príbeho zo skrytého života párožrútov. Z Chi-
chúňa sa stal hrdina. Opúšťa mesto a vyberá sa do Afriky hľa-
dať svojich rodičov. Po mnohých peripetiách sa mu to podarí, 
ale musí prekonať nástrahy záhadného párožrútaBona, ktorý 
uväznil jeho rodičov, aby sa mohol stať ponožkovým vládcom 
celého čierneho svetadielu. No kremBona sa stretne aj s má-
giou, musí odhaliť tajomstvo Čiernej ponožky. Našťastie na to 
nebude sám, prídu za ním jeho verní kamaráti.

Tajomný mlyn v Karpatoch – Pavol Weiss, Jozef GertliDanglár
Známy slovenský autor Pavol Weiss prichádza s prvou knihou pre detských 

čitateľov, ktorú nezameniteľne ilustroval Danglár. Akčná 
päťka. Tak sa nazýva pätica kamarátok, ktoré trávia prázd-
niny v mlyne pod Karpatmi. Keď sa jednej z nich stratí pes, 
dievčatá sa vyberú na záchrannú akciu. No v lese naďabia 
na niečo zvláštne. Vranu priviazanú motúzom o strom. Kto 
by také niečo spravil? A prečo?
Dievčatá nedokážu premôcť svoju zvedavosť, a tak sa 
púšťajú do dobrodružného pátrania, počas ktorého sa 
dokonca pripletú do cesty nebezpečným pytliakom.

Novootvorená bezplatná 
mediačná poradňa 

v MČ Bratislava – Vrakuňa

Akreditovaný mediátor Ing. Juraj Štubniak po-
núka pre všetkých záujemcov služby bezplatnej 
mediačnej poradne 
o oblastiach: 
• riešenia susedských sporov
• vyporiadania vlastníckych práv /BSM
• riešenia rodinných  sporov
• riešenia pracovno – právnych  sporov
• a iných sporov riešiteľných mediáciou.

Konzultačné hodiny:
posledná streda v mesiaci 
od 15.00 – 17,00 hod 
zasadačka Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 
1. poschodie

Kontakt: www.tvojmediator.sk 
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1. 12. sa stre-
tli členovia ZO 
JDS na miku-
lášskom pose-
dení, kde sme 
zablahoželali 
členom našej 
o r g an iz ác i e , 
ktorí v roku 
2016 oslávili 
okrúhle životné jubileá.
Chceme sa touto cestou poďakovať p. starostovi JUDr. 
Ing. Martinovi Kurucovi, že si našiel čas, prišiel medzi nás 
a osobne jubilantom pogratuloval a odovzdal malé darčeky. 
Príjemnú atmosféru umocňovala aj prítomnosť dievčat z re-
ferátu sociálnych služieb a nájomných bytov, ktoré tiež prišli 
medzi nás. Posedenie sa nieslo v srdečnom a priateľskom 
duchu, kde vládla dobrá nálada a nechýbal ani tanec.
Na záver sme sa zabavili pri žrebovaní tomboly.
10. 12. zorganizoval výbor ZO JDS pre svojich členov jednodňo-
vý zájazd do Budapešti. Prvou zastávkou bolo TROPICARIUM. 
Pocity v tuneli pod vodou, kde okolo nás plávali žraloky a iné 
morské živočíchy zanechali v našich srdciach nezabudnu-

teľné a ne-
opakovateľ-
né zážitky. 
Keďže bolo 
n á d h e r n é 
počasie, vy-
brali sme sa 
na prehliad-
ku mesta. 
Videli sme 
veľa krás-
nych historických pamiatok. Vďaka nášmu sprievodcovi 
sme získali mnohé cenné informácie z histórie Maďarska. 
Pred budovou maďarského parlamentu sme si pozreli vý-
menu stráže a urobili sme si spoločnú fotografiu. Nakoniec 
sme navštívili jedinečné vianočné trhy, kde sme pri cigán-
skej hudbe ochutnali maďarské špeciality.
Výlet mal svoje čaro. Každý si so sebou niesol domov veľa 
pekných zážitkov a čo teší najviac, že sme si to spolu užili 
ako jedna veľká rodina.

Výbor ZO JDS Bratislava - Vrakuňa

Decembrové aktivity 
ZO JDS Bratislava - Vrakuňa

Životné jubileum pani 

Alžbety Blažíčkovej
Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa za-
staviť nedajú. Utekajú, plynú a zrazu v jednej 
chvíli počítame vrásky múdrosti a skúse-
ností. Život je úžasná kniha, do ktorej každý 
z nás píše svoje vlastné príbehy a rozprávky. 
Niektoré sú naplnené šťastím a radosťou, 
iné trápením a smútkom.
101 nádherných rokov kráča po životnej ces-
te aj naša jubilantka. Pani Alžbeta Blažíčková 
sa dňa 06. 12. 2016 dožila krásneho jubilea.
Pani Blažíčková síce neprecestovala polovi-
cu zemegule, ani nepoznala prepychový ži-
vot. Nie je dôležitá dĺžka, ale kvalita nášho 
života. Svoje dve deti, syna a dcéru, však vy-
chovala s veľkou láskou, ktorí jej ju opätujú 
starostlivosťou a opaterou v tomto nádher-
nom veku.
101 plnohodnotných a s krásnymi hodno-
tami prežitých rokov je pre nás príkladom 
a inšpiráciou, a preto Vám v mene mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa želám 
zdravie, radosť, šťastie a lásku v kruhu Va-
šej rodiny.  (red)

Medové kurča
Doba prípravy je 70 min.

Potrebujeme:
1 stredne veľké kurča
2 strúčiky cesnaku
20 g masla
1 KL grilovacieho korenia
1 citrón
2 PL medu.

Postup:
Kurča rozpolíme, osolíme, potrieme mas-
lom a prelisovaným cesnakom. Vložíme 
ho do pekáča a podlejeme 1 dl vody.
Prikryjeme alobalom a pečieme pri 
180°C. Po 30 min alobal odstránime 
a kurča potrieme marinádou, ktorú pri-
pravíme zmiešaním citrónovej šťavy, 
medu a grilovacieho korenia. Dopekáme 
odokryté do chrumkava.
Podávame s dusenou zeleninou.

VARÍME S GIZKOU



Miestny úrad Bratislava-Vraku-
ňa usporiadal tradičnú vianočnú 
večeru pre osamelých seniorov, 
ktorí žijú vo Vrakuni. Večera bola 
23. 12. 2016 o 17.30 hodine v Spo-
ločenskej sále na Poľnohospodár-
skej ulici 27/B. Účasť prekonala 
očakávania a večere sa zúčastnilo 
až 42  seniorov. Po zasadnutí pred 
štedrovečerný stôl uvítal seniorov 
starosta mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa Martin Kuruc. O kultúrny 
program sa postaral operný spe-
vák Marián Krško, ktorý mal neza-

budnuteľné vystúpenie. Odzneli 
vianočné piesne ako Aleluja, 
Tichá noc a mnoho ďalších. 
Seniori si pochutili na klasickej 
vianočnej kapustnici a rybke so 
šalátom, nechýbali ani oplátky 
a zákusky. Vianočná večera sa 
niesla v príjemnej atmosfére 
a všetci sa veľmi dobre zabá-
vali. Bolo vidieť, že v spoločnosti 
rovesníkov je každému veselšie 
a každý aspoň na chvíľu zabudol 
na všetky svoje trápenia. 

(red)

Senior svet

11

SUSEDY pozývajú
Spievaj že si spievaj, spevavé stvorenie, 
veď je spev najmilšie tvoje potešenie.
Spevácka skupina OZ SUSEDY pri Mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa Vás volá:
Príďte a rozšírte naše rady. Obohaťte nás 
o vaše piesne z mladosti, ako aj piesne 
z rôznych oblastí Slovenska.
Stretávame sa každý utorok od 17.00 – 
19.00 h v spoločenskej sále v kultúrnom 
zariadení č. 221  Poľnohospodárska ul. 
27/b vo Vrakuni.
Uvítame každého – ženy, mužov, starších 
i mladších.

Bližšie informácie na 
t. č. 0949 872 623

Tešíme sa na Vás, SUSEDY

Vianočná večera pre osamelých seniorovVianočná večera pre osamelých seniorov
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 Druháci v detskom múzeu
Žiaci štyroch druhých ročníkov zo Základnej školy Železničná sa dňa 11. 1. 2017 zú-
častnili exkurzie v Detskom múzeu. Výstava mala názov „Hrdinovia všedného dňa“. 
Žiakov po celý čas viedla lektorka, ktorá sa s nimi rozprávala o ich hrdinoch všedné-
ho dňa. Žiaci vedeli presne pomenovať, kto podľa nich k ním patrí. Vedeli, že sú to 
záchranári, policajti, či hasiči. Rozhovor o ich práci bol zaujímavý a zároveň poučný. 
Osvojili si nové pojmy. Na výstave si mali možnosť pozrieť a vyskúšať makety áut kaž-
dej záchrannej zložky, vyskúšať majáky, či uniformy. Následne si na pamiatku vyrobili 
policajné odznaky. Zároveň si deti vyskúšali aj prácu s interaktívnymi mapami, ktoré 
niesli myšlienkou recyklovania a „vybláznili sa“ aj na šmýkačkách z odpadového ma-
teriálu. Deti sa takto zážitkovým učením mnoho dozvedeli a odniesli si odtiaľ nielen 

nezabudnuteľný zážitok, ale aj 
mnoho nových vedomostí.

Mgr. Ľubica Vaňková
Základná škola Železničná 14

To, že naša škola hrdo nosí titul Zelená ško-
la, dokazujú žiaci nie len svojím životné-
mu prostrediu priateľským ekologickým 
správaním sa, svojou činnosťou v školskej 
záhradke, alebo zaujímavými hodinami 
v ekoučebni, každodenným triedením 
odpadu, ale v tento mrazivý zimný čas i 
na hodinách nemeckého jazyka.
Deviataci sa venovali téme Človek a prí-
roda na niekoľkých náročných hodinách. 
Najprv si osvojili slovnú zásobu z oblasti 
životného prostredia a jeho ochrany. A 
tak teraz dokážu charakterizovať a opí-
sať ročné obdobia, počasie, čo vedie k 

zmenám počasia a klimatickým zme-
nám či opísať okolitú prírodu. Vedia po-
menovať (samozrejme tiež v nemčine) 
odpadový materiál, určiť ako ho triediť 
a recyklovať. Dokážu argumentovať a 
diskutovať o potrebe ochrany životného 
prostredia. V závere dokonca formulova-
li jednoduché návrhy na jeho zlepšenie 
ako napríklad: zoznam zásad správania 
sa v prírode – „desatoro pre prírodu“, 
šetrenie elektrickou energiou alebo vy-
užívanie alternatívnych zdrojov energií.
Celé svoje úsilie ukázali malí – veľkí eko-
experti z IX. A pri prezentácii projektov 

– Plagát – problematika životného pros-
tredia. Proces, výsledok snaženia a dob-
re odvedenej práce našich najstarších 
žiakov bolo možné si prezrieť na malej 
výstavke fotiek a vydarených plagátov.
Verím, že naučené nezostane len na 
hodine. Určite poteší, keď sa žiaci budú 
snažiť svoje zistenia, vedomosti a zruč-
nosti aplikovať v živote, v škole i mimo 
nej. Skúsme sa všetci inšpirovať a spra-
viť niečo malé pre naše životné prostre-
die, pre našu Zem.

Mgr. Viera Töröková
ZŠ Žitavská 1

Zelená škola alias Die grüne Schule
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„Somárske uši sú najrozšírenejšou a najbezohľadnejšou cho-
robou kníh. Pacient napadnutý somárskymi ušami trpí depre-
siami, cíti sa škaredý, menejcenný a zrelý do zberu. Nákaza 
sa šíri ľahko a rýchlo. Bacilonosičmi sú nedbanliví žiaci a zá-
kerní čitatelia.“ V priebehu októbra a novembra prebehla na 
našej škole kreatívna súťaž. V rámci programu Starostlivosť 
o zdravie kníh sme vyhlásili Súťaž o najzvláštnejšiu, najdivo-
tvornejšiu záložku do knihy. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1.-5. 

ročníka. Záložky si žiaci vyrábali vlastnými rukami, používali 
rôzny materiál od papiera, cez drevo a plasty. Záložky boli fa-
rebné, veľké aj malé. Všetky záložky boli jedinečné a bolo vi-
dieť kreativitu a snahu našich detí, no nie vždy každý môže byť 
víťaz. Ocenili sme tie najzvláštnejšie záložky a víťazom sme 
odovzdali vecné ceny.

Mgr. Ľubica Vaňková
Základná škola Železničná 14

December - čas radosti a veselosti. 
Ľudia sa tešia na najkrajšie sviatky 
v roku a stávajú sa vtedy láskavejší, 
ohľaduplnejší a milší k sebe navzá-
jom. Tento predvianočný čas si užívali 
aj žiaci zo Základnej školy na Rajčian-
skej ulici v Bratislave.
6. 12. si v škole našiel svoj Mikulášsky 
balíček každý žiak našej školy priamo vo 
svojej triede. No a 7. 12. mali možnosť 
sa so svojimi sladkými balíčkami rozde-
liť. Zorganizovali sme zbierku sladkostí 
pre deti z detského domova v spoluprá-
ci s Charity shopom, ktorý môžete nájsť 

na Rajeckej ulici vo Vrakuni. Naši prváci 
chodili z triedy do triedy a vyzbierali veľmi 
veľa sladkostí. Potom ich spolu s tried-
nou učiteľkou vlastnoručne odniesli do 
Charity shopu. Takto si na vlastnej koži 
zažili úžasný pocit z darovania. Zistili tak, 
že nie je príjemné darčeky len dostávať, 
ale ešte krajšie je, keď sa vieme rozde-
liť a myslíme aj na tých, ktorí sa možno 
nemajú tak dobre ako my. Srdečná vďa-
ka patrí všetkým žiakom, rodičom a uči-
teľom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili 
a ukázali tak svoju štedrosť.
O týždeň neskôr sa konala ďalšia milá 

akcia – workshop – 
zdobenie medov-
níčkov, ktorú prváci 
absolvovali priamo 
na vyučovaní v spo-
lupráci s rodičmi. 
Mamička jednej na-
šej žiačky napiekla 
medovníčky, zabez-
pečila materiál na 
zdobenie a dokon-
ca priniesla do ško-
ly aj vianočný punč. 
Spolu s rodičmi sme 

tak vyzdobili asi 200 medovníčkov, ktoré 
sme potom predávali na vianočných tr-
hoch v našej škole. Úžasnú predvianočnú 
atmosféru nám dotvorili vianočné koledy, 
ktoré sme si spolu zaspievali.
Vianočná besiedka spojená s vianoč-
ným bazarom sa konala 15. 12. v jedálni 
našej školy. Zase sa na nej previedli naši 
šikovní prváci nádherným programom. 
Rodičia mali možnosť si zakúpiť výrobky 
našich žiakov a pripravené bolo aj výbor-
né občerstvenie vo forme vianočnej ka-
pustnice a vianočného čaju.
Potom sa už všetci tešili na vianočné 
prázdniny a nádherný čas strávený v kru-
hu svojej rodiny.

Mgr. Lea Serinová, ZŠ Rajčianska

Liečime knihám somárske uši

Najkrajší mesiac v roku
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Kultúra vo Vrakuni

Po vianočnej prestávke opäť obnovujeme 
divadielka pre detičky, tanečné zábavy a pri-
pravujeme novú pravidelnú akciu pre celú 
rodinu!
Od roku 2015 mestská časť spustila prvý 
pravidelný projekt – detské divadielka pre 
deti, ktorý mal od začiatku veľký úspech. 
Postupne sme sa usilovali vytvoriť poduja-
tia, ktoré budú pre všetky vekové kategórie. 

Pribudla vrakunská tanečná zábava, ktorá 
sa konala každý prvý štvrtok v mesiaci; ten-
to rok to nebude inak. Sami sme boli prekva-
pení, koľkí z vás vyleštili tanečné topánky 
a prišli sa zabaviť.
Rok 2016 bol pre kultúru vo Vrakuni prelo-
mový. Počas leta sa celkovo zrekonštruova-
la spoločenská sála na Poľnohospodárskej 
ulici 27/B a nasledoval jesenný maratón 

kultúrnych akcií. V roku 2017 pokračujeme 
v rozvoji kultúry vo Vrakuni a veríme, že sa 
spoločne budeme stretávať na kultúrnych 
akciách, ktoré pre vás pripravujeme. Od no-
vého roka pribudne ďalšia pravidelná akcia 
pre všetkých a to nedeľa – Deň hier detí 
a rodičov. Veríme, že aj túto akciu si obľúbite 
a prídete si spoločne zahrať množstvo spolo-
čenských hier, ktoré vám budú k dispozícií. 
Deň hier detí a rodičov sa bude pravidelne 
konať každý tretí víkend v mesiaci. Všetky 
najbližšie kultúrne akcie nájdete na strane 
15. Tešíme sa na vás! (red)

Kultúrne akcie pokračujú!
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Čo a kedy

  
 Tvorivé dielne 
                       

Mestská časť Bratislava a –– Vrakuňa 

Vás pozýva Vás pozýva 
na detské divadelné predstavenie

Žofka a Žofka,
ktoré sa bude konať

18.2.2017 o 10,30 h
(sobota)

v spoločenskej sále na Poľnohospodárskej 27/B. 
Vstupné: 2 Eur/dieťa

Kultúrne podujatia v spoločenskej sále
február - marec 2017

FEBRUÁR

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

18.2. Detské divadelné predstavenie 
Žofka a Žofka 10,30-11,30 vstupné 2 Eur/dieťa

19.2. Deň hier pre deti a rodičov 15,00-18,00 vstup voľný

21., 22. a 23.2. 
v budove MÚ Šíravská 7 Tvorivé dielne pre deti a rodičov 9,30 - 11,30  

13,30 - 15,00 vstup voľný

24.2. Vrakunská fašiangová zábava 
- pochovávanie basy 19,00 - 23,00 vstupné 5 Eur/osoba

26.2. Detský fašiangový karneval 15,00 vstup voľný

MAREC

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

3.3. Stand up Comedy Show 19,00 - 21,00 vstupné 7 Eur/osoba 

18.3. Detské sobotné divadielko 10,30-11,30 vstupné 2 Eur/dieťa

19.3. Deň hier pre rodičov a detí 15,00-18,00 vstup voľný
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