
Ročník VI • Júl - August 2017 • NepredajnéRočník VI • Júl - August 2017 • Nepredajné

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňamesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa



22

Milí Vrakunčania,

Vždy som žil aktívne. Mám rád frmol a tlak termínov. Nikdy som príliš dlho 
nedokázal ležať pred televízorom. Aby som mohol v tomto tempe fungovať, musím 
si občas zacvičiť či dať si dlhú prechádzku. A pretože ma život naučil, že nemu-
sím vedieť všetko najlepšie na svete, tak sa rád poradím s odborníkom. Na 
prechádzky si trúfnem aj bez odborného dohľadu, ale také cvičenie je iná ká-
vička. Všimol som si zaujímavú vec. Ľudia, ktorí radi cvičia, majú radi heslá. 
Tomu celkom aj rozumiem, keď niečo funguje, dá sa z toho bezproblémovo 
spraviť poučka. A celú zimu som počúval, že: „Keď sa leto spýta, čo si ro-
bil v zime…“. Logiku to má, dokonca pripúšťam, že ma to motivovalo.

Samospráva to má vlastne naopak, ale inak všetko sedí. V lete 
totiž naberáte formu. Aby ste už na jeseň vyzerali v dobrej forme. 
Preložené do jazyka starostov, opravujeme cesty a chodníky. Aktu-
álne ideme na maximum našich kapacít a dôsledne dbáme na kva-
litu prác. Mestská časť opravila cesty, ktoré boli v katastrofálnom 
stave, a to Majerskú, Šíravskú, Čiližskú, Rajeckú, Kosodrevinovú 
a počas leta dokončíme aj Priehradnú, Čiližskú a Žitavskú a v spo-
lupráci s magistrátom sa nám do konca sezóny podarí dostať do 
formy aj Hradskú a Podunajskú ulicu.

Čo ma obzvlášť teší a považujem to za úplne kľúčové, je fakt, 
že KONEČNE po rokoch improvizácie máme jasný systém kontroly a vôbec procesu realizácie opravy ciest. A nielen ciest, 
ale aj chodníkov. Určite ste si všimli, že Vrakuňa má zúfalo málo chodníkov. Nemôžem sa pozerať, keď dáma v rokoch 
doslova bojuje o život, keď potrebuje prejsť pár metrov do obchodíku. Takže chodníky, chodníky a opäť chodníky. Mo-
mentálne pripravujeme Vážsku a Čiližskú a tiež v priebehu mesiacov August - September vyčistíme všetky komunikácie 
od buriny a nánosov špiny - je to skoro 50 km ciest a chodníkov.

A, samozrejme, dve veľké vrakunské témy: „Pentagón“ a „skládka“ mi nedajú odpočívať ani cez leto. Po viac ako 
dvoch rokoch tvrdého vyjednávania dostaneme k objektu „Pentagón“ mestskú políciu. Inštalujeme tam totiž prenosný 
kontajner, kde bude 24 hodín prítomná hliadka.

Či to bude stačiť? Veľmi pomôže, ale nie je to zázračný liek, lebo „Pentagón“ je veľký a prispôsobivosť, inak úplne 
neprispôsobivej komunity, na systém bezpečnostných opatrení je až obdivuhodne elastický. Preto ešte posilníme bezpeč-
nosť a najmeme súkromnú SBS-ku. Opäť prítomnú 24 hodín denne. Tento systém opatrení beriem ako delostreleckú prí-
pravu na hlavný útok. Tým má byť, samozrejme, vybudovanie policajnej stanice v objekte Tallin. Hlavný útok proti ľudom, 
ktorí svojím životným nastavením systematicky ničia ľudské životy všetkým vôkol. Predaj drog je to najhoršie, čo tento 
svet pozná. Ohrozuje naše deti, našich priateľov, našich blízkych. Našu budúcnosť, ale aj každodennú prítomnosť. Naše 
plány a ambície. Povesť a meno nás všetkých. Sľubujem, že neprestanem, kým tá stanica nebude stáť.

Tam, kde som skončil s „Pentagónom“, tam začnem pri „skládke“. Našou najúčinnejšou zbraňou je schopnosť nene-
chať sa odbiť. Na Ministerstvo životného prostredia SR chodím ako na klavír. Už ma poznajú aj strážnici, vedia že „Vraku-
ňa bojuje“. Musím poďakovať každému, kto pomohol, zúčastnil sa okrúhlych stolov či protestov. Legendárna scénka, keď 
sme priamo pána ministra ponúkli jabĺčkom, ktoré sme umyli vodou zo skládky, ma dodnes presviedča o tom, že keď je 
potrebné vyvolať verejný tlak, vieme, čo a ako urobiť. Pán minister, a to mu slúži ku cti, sa v tejto veci postavil ako chlap. 
Proces obstarania subjektu, ktorý bude skládku sanovať, už beží. Keď ministerstvo vyberie a príde prvý bager, varím 
guláš. Pozývam vás všetkých.

A keď sme pri gulášiku. Tento rok budú hody opäť o čosi väčšie a program nabitejší. Viac informácií nájdete na strane 
16. Zastavte sa na kus reči, guláš či pohár vínka. 8. 9. , 9. 9. aj 10. 9. ma nájdete na hodoch. Pre mňa je to veľká česť, 
že môžem stretnúť vás susedov a stráviť s vami čas.  Tento rok som objednal dobré počasie. Takže sa uvidíme spolu na 
hodoch. ☺

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostuPríhovor starostu
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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 komuni-
kácií: 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

Zákaz používania
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej ana-
lýze 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 infor-
mácie o skládke chemického odpadu vo 
Vrakuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/.

Dňa 27. 6. 2017 sa uskutočnilo polročné 
významné zasadnutie poslancov mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa. Poslanci 
schválili záverečný účet mestskej časti za 
rok 2016. Hospodárenie MČ Bratislava-
-Vrakuňa sa skončilo pozitívne a skončilo 
sa s prebytkom hospodárenia vo výške 
108 000 eur. Tieto ušetrené finančné pro-
striedky budú účelovo vynaložené na mno-
hé verejnoprospešné projekty.
Ďalej poslanci na základe verejnej súťa-
že schválili prenájom časti pozemku v le-
soparku na umiestnenie cyklokaviarne. 
Hlavným zámerom cyklokaviarne v le-
soparku je doplniť chýbajúcu občiansku 

vybavenosť vo frekventovanej časti pri det-
skom ihrisku, ktorá sa nachádza pri vstupe 
do lesoparku z Hradskej ulice. Jednou z ví-
zií kaviarne je podporovať rodiny s deťmi 
pravidelným kreatívnym programom a po-
skytovaním odborných seminárov a pred-
nášok na tému rodina a výchova detí. 
Pridanou hodnotou kaviarne je moderný 
dizajn stavby doplnený vizuálne hodnotný-
mi prvkami malej architektúry, prihliadajú-
ci na ekologické prostredie. Ide o dočasnú 
stavbu poskytujúcu sezónne služby zame-
rané tiež na potreby cyklistov a športovcov.
Ďalej poslanci schválili uzatvorenie zmluvy 
o výpožičke v zrekonštruovaných priesto-

roch stavby na Čiližskej ulici s občianskym 
združením Materské centrum Rybka, den-
ným centrom Klub dôchodcov Malý Dunaj 
a neziskovou organizáciou Z ákladná orga-
nizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.

(red)

Z miestneho zastupiteľstva

„Psí problém.“ Tak by sme mohli nazvať 
problém, ktorý trápi mnohých obyvate-
ľov Vrakune. Trávniky, niekedy aj chod-
níky a detské ihriská sú plné 
psích exkrementov a psí 
moč smrdí na každom rohu. 
Tento problém chce mest-
ská časť vyriešiť ekologic-
kými psími toaletami.
Tzv. „psia toaleta“ obsahuje 
zložku so psími feromónmi, 
ktoré sa postupne uvoľňujú 
do prostredia. Práve to pri-
ťahuje psov, ktorí vykonajú 
potrebu priamo v toalete. Ne-
dochádza ku kontaktu psie-
ho moču a výkalov s okolitým 

prostredím a zabráni sa tak následnej 
kontaminácii okolia.
Na začiatok v rámci pilotného projektu 

plánuje mestská časť 
osadiť dve psie toalety vo 
Vrakunskom lesoparku. 
Zabráni tak vysychaniu 
kríkov, stromov, hrdzave-
niu lavičiek, stĺpov a verej-
ného osvetlenia, ktorých 
renovácie sú často finanč-
ne náročné. Postupne, 
ak sa tento typ toalety 
osvedčí, mestská časť 
sa nebráni inštalácii aj vo 
vnútroblokoch priamo na 
sídlisku.   (red)

Ekologické psie toalety vo Vrakuni!

Do najväčšieho podujatia firemného dobro-
voľníctva na Slovensku sa už po jedenásty 
krát zapojili firemní zamestnanci, dobrovoľ-
níci zo samosprávy, neziskového sektora aj 
širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčis-
tiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník 
sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a po-
stupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci 
podujatia sa prostredníctvom realizovaných 
aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej or-
ganizácii a mestu, či už vo forme manuálnej 
práce, alebo cez aktivity zamerané na odo-
vzdávanie skúseností a vedomostí.
Cieľom podujatia nie je len personálne po-
krytie aktivít, ale aj podpora vytvárania 
vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, 
preberanie zodpovednosti firiem za pros-
tredie, v ktorom pôsobia či podpora angažo-
vanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich 
okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie 
kontaktov a budovanie spolupráce medzi 
samosprávou, zapojenými firmami, mimo-

vládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.
Náš lesopark navštívili dobrovoľníci zo spo-
ločnosti IBM, ktorí sa nahlásili cez nadáciu 
Pontis, a v rámci projektu Naše mesto po-
mohli skrášliť, „našu“ Vrakuňu. V spolupráci 
s mestskou časťou vymaľovali „počmáraný“ 
múr vrakunského cintorína v lesoparku. 
,,Myslím si, že všetci „umelci“, ktorí pomaľo-
vali tento múr, by si mali uvedomiť, že takéto
veci nepatria na pietne miesto, ako je cin-
torín“ povedal starosta 
Martin Kuruc. Ďakujem 
všetkým organizáciám 
a dobrovoľníkom, ktorí 
nám pomohli. Mimocho-
dom, medzi účastníkmi 
dnešnej akcie boli obča-
nia zo Srbska, Chorvát-
ska a Bulharska, ktorým 
sa u nás veľmi páčilo.

(red)

Naše mesto – Naša Vrakuňa
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Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa so spoločnosťou 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., 
postupne rekonštruuje zdra-
votné stredisko na Bebravskej 
ulici. Plán rekonštrukcie sme 
avizovali v roku 2016, keď 
bola rekonštrukcia schválená. 
Cieľom je zmodernizovať za-
staranú budovu zdravotného 
strediska a vytvoriť lepšie pod-
mienky pre modernú medicí-
nu. „Veríme, že zrekonštru-
ovaná budova a vynovené 
priestory prilákajú do Vraku-
ne nových kvalifikovaných 
lekárov,“ povedal starosta 
Vrakune Martin Kuruc, ktorý 
sa tiež vyjadril: „pre Vrakun-
čanov by sme chceli otvoriť 
detskú lekársku pohotovosť, 
ktorá bude pre Vrakuňu veľ-
kým prínosom. Dúfam, že sa 
nám to čoskoro podarí.“
Do nových priestorov sa za-
tiaľ presunuli šiesti lekári. 
„Stálo to nemálo finanč-
ných prostriedkov, ale naj-
mä úsilia, preto veríme, že 
to ocenia najmä pacienti. 
Momentálne je naplánova-
né v najbližšom období za-
teplenie budovy a vybudova-
nie výťahu. Rekonštrukcia 
strediska sa ukázala ako 
správny krok v našej mest-

skej časti,“ povedala kona-
teľka spoločnosti SPOKOJNÉ 
BÝVANIE, s. r. o., Mgr. Jana 
Adamová. Ambulancie pre 
seniorov a deti sa budú pre 
lepšiu dostupnosť nachádzať 
na prízemí.
„V súčasnosti je rozbehnu-
tá príprava aj na zateplenie 
objektu zdravotného stre-
diska na Bebravskej ulici, 
ktoré by sa malo ukončiť na 
jeseň budúceho roku a pod-
ľa finančných možností 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., 
bude riešiť postupnú rekon-
štrukciu ďalších priestorov 
tak, aby celý objekt dokázal 
dlhodobo slúžiť na lepšej 
a kvalitnejšej úrovni. Dúfam, 
že podnety a nápady od ob-
čanov a užívateľov stredis-
ka budú správne použité pre 
zlepšenie strediska a jeho 
okolia,“ povedal Ing. Ľubomír 
Czaja, miestny poslanec MČ 
Bratislava-Vrakuňa a predse-
da dozornej rady SPOKOJNÉ  
BÝVANIE, s. r. o.
Každá mestská časť si zaslú-
ži moderné zdravotné stre-
disko, preto sme radi, že Vra-
kunčania budú mať možnosť 
kvalitnej zdravotnej starostli-
vosti skoro pod domom. ☺

(red)

Správny krok
pre Vrakuňu

Bezpečné prázdniny
Vážení rodičia, milé deti,
aby ste sa všetci v zdraví v septembri stretli so svojimi spolu-
žiakmi, prečítajte si niekoľko užitočných rád predtým, ako si za-
čnete užívať letné prázdniny.Doma:
Cudzím ľuďom  neotváraj dvere. Predtým, ako otvoríš dvere, 
presvedč sa, kto je za dverami. Pozri sa cez dverový hľadáčik, 
okno, ak bývaš v rodinnom dome, alebo sa jednoducho opýtaj. 
Keď si doma sám, používaj bezpečnostnú retiazku alebo závoru 
na dverách.
Do domu, bytu nepozývaj cudzie deti. Každú návštevu kamará-
tov u vás doma vždy oznám rodičom.   
Pri odchode z domu nezabudni zamknúť, skontroluj, či si nao-
zaj dvere zamkol. Ak bývaš v rodinnom dome alebo na nižších 
poschodiach, nezabudni zatvoriť okná (pivničné, kúpeľňové a 
pod.). Kľúče od domu a bytu maj pri sebe, nenechávaj ich len 
tak položené na lavičke, stole či v plecniaku, ktorý nemáš pri 
sebe. Nezabudni rodičom povedať, zavolať či napísať SMS sprá-
vu, kam ideš, s kým  si  a kedy sa vrátiš domov. 
Aj cez prázdniny sa môže stať, že vonku bude zlé počasie a roz-
hodneš sa tráviť čas pri počítači. Na sociálnych sieťach nenad-
väzuj kontakt s ľuďmi, ktorých nepoznáš, neposkytuj im infor-
mácie o sebe a tvojej rodine (kam idete na dovolenku a pod.), 
neposielaj im svoje fotografie.
Vonku:
Lopta, kolobežka, skateboard ani kolieskové korčule na cestu 
nepatria.
Pri jazde na bicykli nezabudni na ochrannú prilbu a reflexné 
prvky, nezabudni, že chodník nie je pretekárska dráha, ale že 
je určený chodcom. Určite vieš, že na bicykli sa jazdí po ceste 
vpravo. 
Ak si účastníkom cestnej premávky, dbaj na svoju bezpečnosť. 
Na prechádzanie cez cestu použi priechod pre chodcov, pod-
chod, nadchod. Pred vstupom na cestu sa zastav, poriadne 
sa rozhliadni na ľavú, pravú a opäť ľavú stranu, a až potom 
vstúp na priechod pre chodcov. Pri prechádzaní cez priechod 
pre chodcov nezastavuj, prechádzaj plynulo, neutekaj. Nemaj 
v ušiach slúchadlá , aby si počul, čo sa na ceste deje.
V čase, keď si sám vonku, môžu ťa osloviť cudzí ľudia. Nikam 
s nimi neodchádzaj, neodprevádzaj ich, nesadaj si k nim do 
auta a neber si nič od nich. Neznámej osobe v žiadnom prípade 
nehovor, kde bývaš, aké cenné veci máte doma, kedy rodičia 
odchádzajú a prichádzajú z práce, kedy a kam odchádzate na 
dovolenku alebo na výlet.
Hraj sa s kamarátmi na detskom ihrisku, nie v opustených bu-
dovách, kde na teba číha nebezpečenstvo. 
Pri vode:
Počas horúcich letných dní ťa príjemne osvieži voda v kúpalisku 
alebo jazere. Aj keď vieš dobre plávať, nepreceňuj svoje sily. 
Neplávaj ďaleko od brehu, mysli na to, že potrebuješ doplávať 
aj späť na breh. Pri hrách vo vode s kamarátmi buď opatrný. Na 
kúpalisko si zober len veci, ktoré potrebuješ, nie cenné veci, 
ktoré ti môže niekto ukradnúť z deky. 
Keď sa budeš snažiť dodržiavať tieto naše odporúčania, nič ťa 
to nestojí a prázdniny budú bezpečnejšie a namiesto nepríjem-
ností si ich vychutnáš naplno, aby si nabral nové sily do ďalšie-
ho školského roka.

 plk. Mgr. Ján Pažický
 riaditeľ
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa uviedla v roku 2015 do pre-
vádzky obnovené a zrekonštruované objekty materských škôl 
a základných škôl, sociálno-prevádzkovú budovu a  zrevitalizova-
ný vnútroblok. Projekty boli financované z prostriedkov európ-
skych fondov v rámci projektu ISRMO (integrované stratégie roz-
voja mestských oblastí). Niekoľkokrát sme vás vo Vrakunských 
novinách informovali o stave týchto projektov a ich využití.

Vykonanými stavebnými úpravami v objektoch materských 
a základných škôl došlo k úspore v spotrebe energie na vyku-
rovanie, čím boli znížené finančné náklady na prevádzku týchto 
objektov.
Realizáciou projektov sme prispeli k naplneniu cieľa, a to zlep-
šenia kvality života obyvateľov v mestskej časti.

(red)

Projekty ISRMO

Ide o nasledovné projekty:

Obnova Materskej školy Hnilecká – rekonštrukcia a zateple-
nie strechy, obnova fasády so zateplením, hydraulické vyre-
gulovanie vykurovacej sústavy.

Obnova objektu Základnej školy na Rajčianskej ul. 3 – obno-
va vzduchotechniky, hydraulické vyregulovanie, rekonštruk-
cia a zateplenie strechy a fasády školy.

Sociálno-prevádzková budova Čiernovodská 25 – obnova 
a úprava vnútorných priestorov, schodiska, plošiny pre imo-
bilných, sanácia prístupovej rampy.

Obnova objektu Základnej školy na Žitavskej ul. 1 – kom-
pletná sanácia rozvodov a kanalizácie, obnova hygienických 
zariadení a šatní, obnova vzduchotechniky, rekonštrukcia 
a zateplenie strechy a fasády školy.

Pevne veríme, že všetky investované prostriedky splnili svoj účel 
a zlepšili prostredie našich školákov, predškolákoch a seniorov.

Obnova Materskej školy Kaméliová – rekonštrukcia a za-
teplenie strechy, obnova fasády so zateplením, hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy.
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ČO SME CEZ LETO SPRAVILI
Komplexná obnova povrchu komunikácií
Obnova povrchov komunikácií postupne pokračuje. Z nového asfaltu sa 
tešia obyvatelia ulíc Kosodrevinová, Majerská, Šíravská, Čiližská a Ra-
jecká. V auguste začne rekonštrukcia Priehradnej ulice. Na základe 
úspešného verejného obstarávania sa mestskej časti podarilo ušetriť 
finančné prostriedky, ktoré budú použité na obnovu povrchu komuni-
kácií na ulici Čiližská, Žitavská a pokračovanie Rajeckej. Nezabudlo sa 
ani na peších a na uliciach Čiližská a Vážska mestská časť zrekonštru-
uje už existujúci, ale poškodený chodník. Veríme, že nové cesty zvýšia 
plynulosť a bezpečnosť premávky a prinesú vyšší komfort pre všetkých 
obyvateľov Vrakune. V spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR 
Bratislavy sa opravujú povrchy ciest na Hradskej a Podunajskej.

Kvetinový kruhový objazd
s nápisom VRAKUŇA
Inšpirovali sme sa zahraničím a na našom kruhovom objaz-
de sme vysadili letničky, ktoré spoločne vytvárajú nápis Vra-
kuňa. Takže už z diaľky môžu obyvatelia vidieť názov našej 
mestskej časti.

Seniori a deti pod novou strechou
Mestská časť zrekonštruovala dlhodobo nevyužívaný nebytový 
priestor vo vnútrobloku na Čiližskej ulici. Počas obnovy budovy 
prebehla rekonštrukcia celej strechy, stavebné úpravy vo vnútor-
ných priestoroch, ktoré spočívali vo výmene sociálneho a hygienic-
kého zariadenia, a výmena starých okien. Priestory boli vymaľova-
né a položila sa nová podlahová krytina. Všetky stavebné úpravy 
boli zrealizované tak, aby objekt spĺňal hygienické a bezpečnostné 
predpisy. Zrekonštruované priestory sme zariadili a seniori a de-
tičky sa počas leta presťahovali. V budove nájdete Materské cen-
trum Rybka, denné centrum Klub dôchodcov a organizáciu Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku. Vo vnútrobloku sa nachádza aj detské 
ihrisko, na ktorom bude udržiavať poriadok občianske združenie 
Rybka, čo vyplýva zo zmluvy. Na ihrisku prebehla výmena piesku.

Vynovené ďalšie detské ihriská pre deti
Komisia školstva a kultúry ešte v decembri 2016 vybrala tri 
ihriská na plánovanú rekonštrukciu v roku 2017. Vybrané boli 
ihriská na Píniovej, vo vnútrobloku Stavbárska - Poľnohospo-
dárska a ihrisko na Bebravskej ulici. Na každom boli doplnené 
nové hracie prvky. V areáli na ZŠ Železničná počas leta pribud-
nú nové hracie prvky a na ZŠ Žitavská vybuduje mestská časť 
nový fit park. V roku 2018 bude mestská časť pokračovať v re-
konštrukcii ďalších detských ihrísk.
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Amfiteáter a nové
pieskovisko v lesoparku
V rámci revitalizácie Vrakunského lesoparku sme vybudova-
li namiesto starého a nefunkčného pieskoviska amfiteáter 
a nové pieskovisko, ktoré spĺňa všetky bezpečnostné normy, 
posunuli bližšie k detskému ihrisku. Amfiteáter mal svoju pre-
miéru počas Jánskeho pivného festivalu, keď vystupovala 
hudobná skupina a na mieste sa konali rôzne súťaže. V bu-
dúcnosti plánujeme organizovať v amfiteátri rôzne koncerty 
a letné kino.

Nová grilovacia plocha
vo Vrakunskom lesoparku
Náš Vrakunský lesopark je oáza pokoja a kúsok prírody, 
v ktorom každý rád trávi voľné chvíle. Pre väčší komfort sme 
vybudovali novú grilovaciu plochu aj so sedením. Momen-
tálne hľadáme vhodné miesto na ďalší gril. ☺

Nové parkovacie miesta
pre návštevníkov miestneho úradu
Pre lepšiu dostupnosť Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa rozší-
ril parkovisko pred budovou na Poľnohospodárskej ulici, aby 
návštevníci komfortne zaparkovali.

Výmena dlažby pred kostolom
Dlažba pred Kostolom mena Panny Márie bola na viacerých 
miestach zničená a popraskaná. Rozhodli sme sa okolie 
kostola skrášliť a revitalizovať. Dlažba bola vymenená, vy-
budovalo sa nové osvetlenie, osadili sa kvetináče s výsad-
bou kvetín, smetné koše a biskupické klobúky.

Nové parkovisko na Železničnej
Z dôvodu nedostatku parkovacích miest budujeme nove 
parkovisko s 20 parkovacími miestami, ktoré budú slúžiť 
hlavne pre rodičov žiakov zo Základnej školy Železničná.

***HODOVÝ TENISOVÝ TURNAJ*** 

ORGANIZUJE MČ VRAKUŇA

V SPOLUPRÁCI S TENIS CLUBOM 26

Dátum: 9. 9. 2017 sobota od 9:30
Miesto: Tenisové kurty, Tenis Club 26,

Stavbárska 12A Bratislava
Prezentácia: sobota 9. 9. 2017 o 9:30 na kurtoch

Kategórie: dospelí – dvojhry / deti – dvojhry /
dospelí + dieťa - štvorhry

!!! HRÁČOV TREBA NAHLÁSIŤ DO PIATKU 8. 9. 2017!!!
tel: 0910/292-291 Tenis Club 26 Vrakuňa

*PRAVIDLÁ URČÍ ORGANIZÁTOR,
PODĹA POČTU PRIHLÁSENÝCH HRÁČOV*
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Prvý Jánsky pivný festivalPrvý Jánsky pivný festival
dopadol na jednotku!dopadol na jednotku!

Dňa 24. 6. 2017 v sobotu oslavoval meniny Ján 
a vo Vrakuni sa vo veľkom pilo kvalitné pivo. Mest-
ská časť Bratislava-Vrakuňa usporiadala prvý roč-
ník Jánskeho pivného festivalu vo Vrakunskom 
lesoparku. Počasie v ten deň prialo, obloha bola 
bez mráčiku a teplomer ukazoval 35 stupňov Cel-
zia, v lesoparku bol príjemný chládok. Milovníci 
piva mali možnosť vyskúšať mnoho druhov pív 
z rôznych remeselných pivovarov. K dobrému pivu 
neodmysliteľne patrí aj dobré jedlo, ktoré, samo-
zrejme, nemohlo chýbať. Návštevníci si pochutnali 
na grilovanom mäsku, kačici, hotdogoch a aj ne-
tradičných japonských taštičkách. Najväčších gur-
mánov oslovil stánok s pivnými džemami, ktorý už 
okolo 20:00 hodine hlásil vypredané.
Premiéru mal aj nový amfiteáter, ktorý mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa vybudovala z nefunkčné-
ho detského ihriska. Návštevníkov zabávala hu-
dobná skupina Rýchle šípy a neskôr dídžej. Veľký 
úspech mali pivné súťaže, ktoré nesmú chýbať 
na každom dobrom pivnom festivale. Súťažilo sa 
v rôznych kategóriách, ako napr. držanie piva v po-
hári, pitie piva na čas, hod podpivníkom na diaľku, 
pitie piva cez slamku atď. Súťaže sa zúčastnil aj 
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Mar-
tin Kuruc, ktorý vo svojom stánku osobne čapoval 
pivo a varil guláš. Vyvrcholením 
súťaží bolo hľadanie Jánskeho 
pokladu, ktorým bolo, samozrej-
me, dobré pivko, ktoré venovala 
do súťaže reštaurácia Posede-
nie na rohu.  Ďakujeme všetkým 
zúčastneným a vidíme sa o rok 
na druhom ročníku.  (red)
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Viac info a registrácia na: WWW.VRAKUNSKYBEH.SK

Starosta Martin Kuruc vás pozýva na

5.Ročník

Beh a Nordic Walking
 - 5 KM a 10KM - 

Detské behy rozdelené podľa veku 

10.9.2017

INZERCIA
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Cvičenie v lesoparku pre všetkých zadarmo
V rámci kultúrneho leta v lesoparku sme prvýkrát predstavili letné cvičenie čchi-
-kung, ktoré sa koná každý utorok od 17:00 do 18:30 hodiny. Už na prvom cvičení sa 
stretlo približne 30 ľudí. Cvičiteľkou tohto starodávneho čínskeho cvičenia je p. Da-
nuša Geletová, ktorá je držiteľkou certifikátu z čchi-kung a taijiquan štýlu. Viackrát 
sa zúčastnila rôznych seminárov v Číne, ktorá je rodiskom tohto bojového umenia. 
Cvičenie spája posilnenie svalov, šliach, kostí a kostnej drene s meditáciou. Vedie 
k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcií organiz-

mu. Cvičenie prebieha v mesiacoch júl - august 
vo Vrakunskom lesoparku a je určené pre všet-
ky vekové kategórie.
Pre veľký záujem o cvičenie mestská časť Bra-
tislava-Vrakuňa pridala aj JOGU, ktorá bude 
nasledovať po cvičení Čchi-kung od 18:30 hod 
v priebehu mesiaca august. Športu zdar!  (red)

Uvítanie malých

Vrakunčanov
Dňa 23. 6. 2017 sa konalo v spoločen-
skej sále už tradičné uvítanie detí do 
života. Na júnové privítanie boli pozvaní 
rodičia s deťmi, ktoré sa narodili v ob-
dobí január až apríl 2017. V tomto obdo-
bí sa narodilo 74 malých Vrakunčanov. 
Pripravené bolo pre všetkých pozva-
ných krásne predstavenie v podaní Luc-
ky Spišákovej zo súkromnej Základnej 
umelecky školy Adamante s uspávan-
kou, deti z Materskej školy Kríková sa 
predstavili s bohatým programom tan-
cov a básničiek a na záver sa predsta-
vil súbor Žitavanček zo základnej školy 
Žitavská, ktorý mal pripravené tanečné 
predstavenie na známe detské ľudové 
piesne. Rodičom sa prihovoril pán zá-
stupca starostu PhDr. Stanislav Bruna 
s krátkym príhovorom a na záver sme 
rodičom slávnostne odovzdali pamätný 
list pre každé dieťatko spolu s malým 
darčekom od spoločnosti Beiersdorf 
Slovakia, s. r. o. Koncom októbra priví-
tame v spoločenskej sále detičky naro-
dené v máji až  auguste 2017.  (red)

Traja vo Vrakuni s krásnou

Mariannou opäť zabávali
Výnimočne v utorok 4. 7. 2017 sa usku-
točnila ďalšia stand-up comedy show. 
V stredu bol štátny sviatok a nič neb-
ránilo tomu, aby sa opäť naplnila spo-
ločenská sála. ☺ Tentokrát na scéne 
vtipkovali Tomáš Hudák, Stano Staško 
a Michal Szatmáry a pozvanie prijala 
moderátorka Marianna Ďurianová. 
Chlapci Mariannu vyspovedali a ona 
divákom prezradila svoje začiatky v te-
levízii, ako prežíva rolu matky a neja-
ké „pikošky“ zo svojho súkromia. Na 
ďalšiu stand-up comedy show Traja vo 
Vrakuni sa môžete tešiť 20. 10. 2017. 
Všetky bližšie informácie o ďalších 
podujatiach nájdete na webovej strán-
ke www.vrakuna.sk.  (red)
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Listy z Charity Shopu
Drahí priatelia,
krásne leto je ešte krajším, ak stretáva-
me skvelých ľudí na pekných miestach.
Nám bolo dopriate stretnúť úžasných 
ľudí počas nami organizovaného cyklistického predpoludnia vo 
Vrakuni. Spolu s našimi dobrovoľníkmi združenými vo Vrakunskom 
charitatívnom spolku sme zorganizovali pre miestne rodinky zau-
jímavý cykloprogram.
V sobotu sme sa stretli pri lávke vo Vrakunskom lesoparku a spo-
ločne sme sa vydali na spoznávaciu jazdu do blízkej lodenice. Deti 
aj ich rodičov sme popri tom učili, ako sa správne bicykluje v sku-
pinkách a ako neohroziť svoju bezpečnosť a prispieť k bezpečnos-
ti ďalších účastníkov cestnej premávky.
Šikovné deti si zasúťažili vo vedomostnom kvíze a my dospelí sme 
si pospomínali na to, ako správne narábať s bicyklom.
Zatiaľ nám príslušníci mestskej polície pripravili mobilné doprav-
né ihrisko a naši priatelia z Pohasina zase ozvučenie a chutné ob-
čerstvenie. Kým sme sa s kolónou cyklistov stihli vrátiť, v lesopar-
ku vyrástol malý zábavný a poučný park, v ktorom si deti vyskúšali 
pravidlá cestnej premávky. Šikovnosť v súťaži bola odmenená 
zaujímavými cenami.
Ďakujeme našim dobrovoľníkom pod vedením pani Sone Svoreňovej, 
mestskej polícii a priateľom z Pohasina za prípravu a realizáciu super 
programu.
Veľmi sa tešíme na ďalšie letné cyklostretnutia.
S pozdravom,
 CharityShop tím.

www.charityshop.sk

IN
ZE

R
C

IA

Letné divadielka 
pre deti v lesoparku
Tradíciu letných divadielok 
začala naša mestská časť už  
v minulom roku. Tento rok s ra-
dosťou pokračujeme a dokon-
ca v novom amfiteátri. Deti  po-
čas celého leta majú možnosť 

každú stredu zažiť nové dob-
rodružstvo v lesoparku. Tešíme 
sa, že divadielka majú veľký 
úspech. Nezabudnite, každú 
stredu o 17:00 hodine počas 
celého leta .  ☺ (red)
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JAHODOVÉ
TIRAMISU

Potrebujeme:
• 800 g jahôd • 300 g detských podlhovastých piškót • 250 g mascarpo-
ne • 250 ml šľahačkovej smotany • 100 g bielej čokolády • 1 vrecúško 
vanilkového cukru • 50 g kryštálového cukru • 1 pomaranč • 1 citrón

Príprava:
Do 200 ml vody dáme kryštálový cukor, šťavu z citróna a pomaranča, 

300 g jahôd a privedieme do varu. Po 1 min. od-
stavíme, ponorným mixérom všetko rozmixujeme 
a masu necháme vychladnúť. Šľahačku prevaríme 
s bielou čokoládou a tiež necháme vychladnúť. 
Potom ju vyšľaháme s jedným vanilkovým cukrom 
dotuha a spojíme s mascarpone. Zvyšok jahôd nakrájame na plátky. Piš-
kóty namáčame do jahodovej šťavy a vrstvíme nasledovne: namočené 
piškóty - nakrájané jahody - šľahačkový krém a opakujeme, kým sa ne-
minú produkty. Vrstviť môžeme v tortovej forme, forme „biskupský chle-
bík“ alebo podľa potreby. Koláč necháme vychladiť na niekoľko hodín. 
Tip: Krém a jahodovú šťavu pripravme deň vopred, aby sme nemuseli 
čakať, kým vychladnú. Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Reuma sa môže týkať
každého bez ohľadu na vek
Žijeme medzi vami a dokonca žijeme vo Vrakuni. Ako člen-
ky Ligy proti reumatizmu na Slovensku – miestna pobočka 
Bratislava a klub Motýlik, vám chceme predstaviť naše ob-
čianske združenia.
Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) má doteraz 18 organizačných jed-
notiek, z toho 16 miestnych pobočiek a dva špecializované kluby pre deti a mlad-
šiu generáciu reumatikov – klub Kĺbik a pre pacientov s lupusom a systémovými 
autoimunitnými ochoreniami – klub Motýlik.
Poslaním a úlohou LPRe SR je najmä organizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú, 
môžu a vedia pomôcť. Jej dôležitou úlohou je oboznamovanie verejnosti s prob-
lematikou týkajúcou sa reumatických ochorení a snaha o zlepšenie zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti pre reumatikov.
Svojim členom poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociál-
nych, organizuje kurzy zamerané na zdravotnú a sociálnu tematiku.
Liga proti reumatizmu – MP Bratislava
V Bratislave sme oživili činnosť miestnej pobočky. Stretávame sa pravidelne 1x 
mesačne, aby sme sa podelili o naše radosti i starosti a v prípade potreby si vzá-
jomne poradili. Sme tu pre vás. Sme jednými z vás. Tiež sme pacienti s „reumou“. 
Chceme byť vaším partnerom a pomôcť vám, aby ste sa necítili s reumou sami.
Liga proti reumatizmu – klub Motýlik
Občianske združenie pre pacientov s lupusom (SLE) s celoslovenskou pôsobnosťou.
Lupus je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje hyperaktivitu imunit-
ného systému a napáda zdravé bunky. V podstate to znamená imunitnú aktivitu 
namierenú proti vlastnému organizmu.
Klub Motýlik združuje taktiež pacientov s príbuznými systémovými chorobami spo-
jiva (systémová skleróza, dermatomyozitída, Sjögrenov syndróm, antifosfolipidový 
syndróm…).
Sledovať nás môžete na Facebooku aj webových stránkach:
www.mojareuma.sk,
www.klubklbik.sk,
www.klubmotylik.sk.
Dávane vám
do pozornosti:
Svetový deň reumatiz-
mu – 14. október 2017 
v Bratislave

 Zuzana a Jana

Seniori z Vrakune na výlete

Dňa 27. 6. 2017 Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa zorgani-
zoval výlet pre našich dôchodcov. Z Bratislavy vyrazili skoro 
ráno a čakal ich naozaj bohatý program. Navštívili Slovanské 
literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodza-
noch a  Uhrovec, kde ich čakala prehliadka rodného domu 
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Ďalej seniori obdivova-
li Bojnický zámok a zoo. Späť do Bratislavy sa vracali večer 
unavení, ale zato plní nových zážitkov. Na pamiatku si pri-
niesli bojnické oplátky a nezabudnuteľné zážitky.  (red)

INZERCIA

Ryba Vrakuňa
S obrovskou hrdosťou, nadšením a radosťou Vám chceme 
oznámiť, že sme otvorili klimatizovanú prevádzku Ryba Vraku-
ňa spojenú s teplým jedlom.
V živote každej firmy je možnosť rásť a rozširovať sa skutočnou 
odmenou za každodennú prácu. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať najmä Vám, našim zákazníkom, za to, že ste nám tento 
rast umožnili.
Veríme, že si vyberiete z nášho sortimentu šalátov rybacích a la-
hôdkových, údených rýb, mrazených rýb a iných rybacích vý-
robkov, mrazenej zeleniny, nanukov, potravinového sortimen-
tu, drogérie, dennej tlače, lístkov MHD, teplého jedla hlavne 
obedového menu, desiatových polievok, maďarských klobás…
Veríme, že Vám bude chutiť a že aj naďalej budeme pre Vás 
objednávať čerstvé výrobky od dodávateľov rybacích výrobkov 
a rýb a variť chutné jedlá.
Tešíme sa na Vašu návštevu a prajeme Vám dobrú chuť!
Tím Ryba Vrakuňa
Nájdete nás na adrese: Majerská 1, 821 07 Bratislava
Otváracie hodiny Po – Pia 6,00 – 18,00 v sobotu 7,00 – 12,00

Bližšie informácie napr. k rozvozom denného menu
na tel. č. 0903 413 714

www.rybavrakuna.sk a Facebook Ryba Vrakuňa
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Vážení športoví priatelia, radi by sme vám pri-
blížili dianie v našom Športovom klube Vrakuňa 
Bratislava za ročník 2016/2017 v jednotlivých 
kategóriách. Celkovo sme v uvedenom ročníku 
prihlásili do súťaží 1 seniorské, 5 mládežníc-
kych a 1 ženské družstvo. Nedá sa nespome-
núť aj naše 3 najmenšie kategórie futbalistov, 
ktorí síce ešte pre svoj nízky vek nehrajú súťaž-
né zápasy, ale poctivo sa už v tomto veku pripra-
vujú na svoju futbalovú budúcnosť. Najväčšie 
úspechy našich družstiev dosiahli prípravkári 
do 9 rokov, ktorí vybojovali vo svojej kategórii 
prvenstvo a ženský tím, ktorý sa umiestnil na 2. 
mieste v druhej slovenskej lige. Úspechy svojich 
družstiev zhodnotili tréneri nasledovne:
Anton Daniel (tréner prípravky U9) - S deťmi, 
ktoré tvoria futbalové družstvo kategórie U9 
v bratislavskom klube ŠK Vrakuňa, pracujem tri 
a pol roka spoločne s mojím kolegom Radkom 
Kohútom. V tohtoročnej sezóne sme sa po prvý 
raz zúčastnili Bratislavskej prvej ligy s nabitou 
konkurenciou. Tvorili ju tie najlepšie bratislav-
ské kluby, ako sú ŠK Slovan Bratislava, FK Inter 
Bratislava a podobne.
Naším cieľom je, tak, ako každým rokom, uro-
biť futbalový progres vo všetkých herných 
činnostiach, no najmä povýšiť vzťah k futbalu 
na vášeň a radosť. U chalanov sa od malič-
ka snažíme vytvoriť pozitívny vzťah k futba-
lu a celkovo športu. Každým dňom ich viac 
a viac motivovať, aby futbal nepraktizovali 
len na tréningu, ale venovali mu aj svoj voľný 
čas. Samozrejme, od malička ich aj morál-
ne vychovávame, ako by to boli naše deti.
Tvrdou prácou, z ktorej máme každým dňom 
väčšiu radosť, sa nám podarilo dosiahnuť už 
veľa futbalových míľnikov. Množstvo víťazstiev 
na malých, väčších aj prestížnych turnajoch 
i v jednotlivých zápasoch. Naposledy víťaz-
stvo v Bratislavskej prvej lige prípraviek PMC.
Prvá polovica sezóny bola z nášho pohľadu 
famózna. Dokázali sme poraziť všetkých na-
šich súperov nielen výsledkovo, ale aj herne. 
V druhej polovici sme pokračovali vo výborných 
výkonoch, ale bodovo sme vyšli naprázdno 
proti tímom ŠK Slovan Bratislava a FK Rača 

Bratislava. V oboch spo-
mínaných zápasoch sme 
nezvládli jeden polčas, a to 
nás nakoniec stálo aj pre-
hru v zápase. Napriek tomu 
si myslím, že sme si výhru 
v lige plnohodnotne zaslú-
žili, nakoľko sme boli jedno 
z najlepších mužstiev v lige, 
keď nie to najlepšie. Celko-
vo sme zo 24-och zápasov 
dosiahli 22 víťazstiev. Byť 
majstrom ligy je pre nás 

fantastická skutočnosť. Je to neuveriteľný po-
cit najmä pre mladých futbalistov. Sme veľmi 
radi, že naša práca sa plnohodnotne vypláca.
Na záver by som chcel však objasniť niekoľko 
skutočností. Naším cieľom nie je vyhrávať, ale 
herne prekonať alebo aspoň sa vyrovnať tým 
najlepším tímom na Slovensku a vo svete. Vý-
hra je pre nás pekným bonusom popri dobrom 
výkone. Ďalším z dôležitých cieľov je premeniť 
vzťah mladých futbalistov na celoživotnú zále-
žitosť, prebudiť v nich vášeň pre hru a radosť 
z tejto krásnej športovej hry. Zlepšovať ich 
sociálne vzťahy s ostatnými hráčmi. Vychová-
vať ich po všetkých životných stránkach, aby 
nielen v rodičoch, ale i v nás - tréneroch mali 
oporu a dôveru. Nie vždy je tento proces jed-
noduchý, ale po všetkých spätných väzbách, 
radosti a úsmevoch na ihrisku aj mimo neho 
nemôžeme byť s mojím kolegom spokojnejší.
Chcel by som poďakovať každému jednému 
futbalistovi, ktorý je súčasťou našej futbalovej 
rodiny, ako aj vedeniu klubu ŠK Vrakuňa. Nemô-
žem zabudnúť však na to najdôležitejšie, a to 
sú rodičia a rodinní príslušníci mladých futba-
listov, ktorí pre nás všetkých robia maximum 
a dodávajú nám neuveriteľnú energiu v kaž-
dom futbalovom boji. Najväčšie ďakujem patrí 
mojim kolegom, bez ktorých by som sa nezao-
bišiel a veľmi im ďakujem za chvíle s nimi strá-
vené, menovite Radkovi Kohútovi, Branislavovi 
Markovičovi a Marekovi Turlíkovi.
Peter Roszbeck (tréner žien) - Ženský futbal nie 
je na Slovensku veľmi propagovaný, a to i na-
priek tomu, že máme dve ženské ligy, juniorskú 
ligu a regionálne žiacke 
ligy a súťažne hráva fut-
bal 2500 žien a dievčat. 
Prvá liga je celoslovenská 
a druhá liga je rozdelená 
na 3 skupiny v rámci re-
giónov. Našim dievčatám 
z ŠK Vrakuňa sa podarilo 
odohrať výbornú sezónu 
v druhej lige skupine A, 
kde po ukončení sezóny 
2016/2017 sa umiestni-

li na krásnom druhom mieste z jedenástich 
družstiev. Myslím si, že je to obrovský úspech, 
nakoľko len v roku 2015 sme sa opäť prihlásili 
do ligy, a to s kádrom, ktorého vekový priemer 
bol 17,4 roka. Cez jesennú časť dievčatá pre-
hrali len 2 zápasy a jeden remizovali. Cez zimnú 
prípravu sa posilnili kvalitnými hráčkami, ktoré 
hrávali v prvej lige a počas jarnej časti sa im da-
rilo oveľa viac. Prehrali len jeden zápas s druž-
stvom, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste 
a jeden zápas remizovali. Počas tejto sezóny sa 
dievčatá futbalom zabávali a hrali hlavne pre 
radosť svoju a divákov, ktorých postupne pribú-
dalo. Myslím si, že práve takto má vyzerať ra-
dosť z futbalu, presne tak, ako nám to dievčatá 
predviedli. Niekoľkokrát ukázali akcie ako z pro-
fesionálneho futbalu a myslím si, že sa bolo na 
čo pozerať. Po úspešnom roku sa budúci rok 
chystáme opäť prihlásiť do ligy, Slovenského 
pohára, či dokonca
sa chystáme na veľkolepý zahraničný turnaj 
v Španielsku v termíne od 13. do 20. 10. 2017. 
Za umožnenie ísť na tento turnaj sa musíme 
poďakovať sponzorovi, ako aj samotným dievča-
tám, keďže dievčenské družstvá nie sú zväzmi 
veľmi finančne podporované, ale ani mediálne 
propagované. Dúfame, že sa nám bude dariť aj 
nasledujúci rok. Veľmi by nás potešilo, keby sa 
opätovne našiel sponzor, ktorý by nám zabezpe-
čil napr. nové dresy, v ktorých by sme sa mohli 
prezentovať v súťaži doma, ale aj v zahraničí, 
a tak robiť dobré meno vrakunskému futbalu. 

Športový klub Vrakuňa Bratislava
vo faktoch:

Počet mládežníckych kategórií:  8
Priemerný počet mládežníkov v každej kategórii: 
 od 18 do 25
Počet seniorských kategórií:  1
Počet ženských kategórií:  1
Umiestnenia mládežníckych súťažných kategórií 
v sezóne 2016/2017:
Starší žiaci –  5. miesto z 15
Mladší žiaci –  10. miesto z 15
Prípravka U11 –  11. miesto z 13
Prípravka U10 –  3. miesto z 13
Prípravka U9 –  1. miesto z 13

ŠK Vrakuňa

Futbalové úspechy ŠK Vrakuňa Bratislava
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Vrakunská hodová slávnos

Štadión 

ŠK Vraku a Bratislava

09.09.2017 (sobota)

Program:

- 9:00 - 9:30 - Registrácia jednotlivých mužstiev  

- 9:40 - Zverejnenie rozpisu turnaja na nástenke 

- 9:45 - 10:00 - Rozcvi ovanie 

- 10:00 - Za iatok turnaja 

- Veková kategória - 18+ 

Mliečny deň v III. A
na Základnej škole Žitavská
Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka, ktorý sa tento rok konal 16. 
mája, sme si urobili tematický deň v našej triede zameraný na podporu zvýšenia spotreby 
mlieka a mliečnych výrobkov. Ako to všetko prebiehalo? Celý deň sme sa venovali aktivi-
tám spojenými s mliekom. Na slovenskom jazyku si žiaci v skupinách tvorili pojmové mapy, 
potom ich prezentovali. Hodiny matematiky prebiehali tiež „mliekovo“, keďže žiaci mali 
vypočítať slovné príklady spojené s mliečnymi výrobkami. Anglický jazyk v III. A žiakov tiež 
upútal, keďže tvorili pojmovú mapu aj v angličtine. Rozdeľovali slová podľa toho, či patria 
k zdravej alebo nezdravej výžive. Deti boli samé zo seba prekvapené, koľko slovíčok v an-
gličtine vedia a vedia ich aj použiť. Na výtvarnej výchove a v ŠKD s p. vychovávateľkou Jan-
kou Vetrecínovou tvorili žiaci zvieratká z prázdnych umytých obalov z mliečnych výrobkov. 
Slovo mlieko, mliečne výrobky a zdravá výživa sa z triedy III. A ozývalo v priebehu tohto dňa 
oveľa častejšie ako inokedy. Neznamená to, že by žiaci našej školy doteraz o zdravej výžive 
a mlieku nevedeli nič, len si vedomosti utvrdili a dozvedeli sa aj niečo nové. Naša škola 
má k mlieku blízko, keďže sme zapojení aj do mliečnych desiat s firmou Rajo - Brejky. Náš 
tematický deň bol ukončený testíkom o mlieku, mliečnych výrobkoch a zdravej výžive, ktorí 
žiaci hravo zvládli. Na záver vytvorili žiaci plagát o mlieku a mliečnych výrobkoch. Verím, 
že zopakované a získané vedomosti si budú žiaci pamätať čo najdlhšie a využijú ich aj vo 
svojom živote. :) Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová,

triedna učiteľka III. A, ZŠ Žitavská 1

Už tradične sa konal Turnaj o pohár starostu Vra-
kune pod záštitou MČ Vrakuňa a pána starostu.
Na turnaji sa stretli žiaci z našich troch základných škôl - ZŠ Že-
lezničná, ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianska. Dievčatá si zmerali sily 
vo vybíjanej a chlapci vo futbale. Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách - mladšie žiačky a žiaci a staršie žiačky a žiaci. Vybíjaná 
sa konala na ZŠ Železničná a futbal sa odohral v ŠK Vrakuňa.

Vo vybíjanej sa dievčatá umiestnili nasledovne:
Mladšie žiačky 1. miesto – ZŠ Železničná, 2. miesto – ZŠ Žitavská, 3. miesto – ZŠ Rajčianska
Staršie žiačky 1. miesto – ZŠ Železničná, 2. miesto – ZŠ Rajčianska, 3. miesto – ZŠ Žitavská

Chlapci vo futbale si vybojovali takéto poradie:
Mladší žiaci 1. miesto – ZŠ Železničná, 2. miesto – ZŠ Rajčianska, 3. miesto – ZŠ Žitavská
Starší žiaci 1. miesto - ZŠ Železničná, 2. miesto – ZŠ Žitavská, 3. miesto – ZŠ Rajčianska
Až po sčítaní jednotlivých bodov sa rozhodlo o víťazovi 
a o tom, kto získa pohár starostu. S najvyšším počtom bo-
dov sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Železničná, a tak získala 
pohár starostu. Na 2. miesta sa umiestnila ZŠ Rajčianska 
a tretie miesto získala ZŠ Žitavská.
Športovcom sa prihovoril a osobne odovzdal ceny pán sta-
rosta JUDr. Ing. Martin Kuruc. Poprial im ešte veľa športo-
vých úspechov a zaprial pekný koniec školského roka.
Blahoželáme  a tešíme sa na ďalší ročník.

Janka Kalinková
ZŠ Železničná

Dňa 1. 6. 2017 pripravili už po tre-
tíkrát starší žiaci za pomoci vyuču-
júcich prezentovanie zaujímavých 
vedeckých pokusov a projektov pre 
mladších žiakov našej školy. Che-
mické experimenty zabezpečovali 
študenti Strednej odbornej školy che-
mickej – naši bývalí žiaci.
Na 30 pripravených stanovištiach sa 
400 mladších žiakov 1. až 7. ročníka 
dozvedelo zaujímavou formou viac 
z chémie, fyziky, biológie, slovenské-
ho jazyka, dejepisu a matematiky od 
svojich spolužiakov. Prezentácia na 
stanovištiach prebehla podľa časo-
vého harmonogramu formou kruho-
vých hier (v danom čase sa presunuli 
skupiny na nasledujúce stanovište). 
V tento rok sa žiaci, ktorí prezentovali 
projekty, obliekli do pekných tričiek 
s motívom Žiackeho vedeckého dňa, 
ktoré sme dostali od spoločnosti Re-
pre, s. r. o.
Mladší žiaci si mohli vyskúšať vyrie-
šiť hlavolam, pomocou optickej sady 
zistiť chyby oka, zapojiť jednoduché 
elektrické obvody, zúčastniť sa che-
mických experimentov, dozvedieť sa 
viac o ľudskom tele, pozrieť si prepa-
ráty za pomoci mikroskopu, pozrieť, 
ako vznikajú „faraónove hady“, zistiť 
niečo nové o vesmíre a ako spek-
troskopy pomáhajú zistiť zloženie 
hviezd… Novinkou tohto roku boli 

stanovištia s alternatívnymi zdrojmi 
energie, ktoré sme zakúpili za pomo-
ci Nadácie Volkswagen Slovakia a OZ 
Rajčianska. Žiaci mohli pretekať s au-
tíčkami, ktoré sú nabíjané svetelnou 
alebo veternou energiou.
Starší žiaci si vyskúšali rovesnícke 
učenie, prezentovať pred skupinou 
pokus, projekt… Zapojili svoju fantá-
ziu, overili si svoje organizačné schop-
nosti a vyskúšali si byť učiteľom po-
čas štyroch hodín, čo naozaj nie je 
ľahké. Vďaka Nadácii Volkswagen, 
OZ Rajčianska, Repre, s. r. o, a šted-
rosti niektorých rodičov mohli byť deti 
odmenené na stanovištiach vecnými 
cenami a sladkosťami. Nejedny roz-
čarované očká pozorovali pokusy, 
nejedny ústa sa zapájali do diskusie 
a veľa sa pýtali. Podľa vyjadrení detí 
to bol „neobyčajný deň“ na našej zá-
kladnej škole. Vďaka zápalu vyučujú-
cich a, samozrejme, vďaka našim ši-
kovným žiakom sa mohla zrealizovať 
taká veľkolepá akcia na našej škole, 
ktorá sa už stala tradíciou. 
Ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci 
už štvrtý ročník Žiackeho vedeckého 
dňa.

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Turnaj o pohár starostu Žiacky vedecký deň
na ZŠ Rajčianska
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a na Vaše rodinné oslavy 

možnosť objednať obložené misy 

a chlebíčky

tešíme sa na Vašu návštevu

Dovoľujeme si Vás pozvať 
do našich predajní:

Bratislava - Podunajské Biskupice
Estónska 1 (presťahovaná 

prevádzka do nových 
modernejších priestorov 

z pôvodnej prevádzky Majerská 1)
Ipeľská 4

Bratislava - Petržalka
Jasovská 1

-údené ryby

-marinované ryby

-rybie šaláty

-lahôdkové šaláty

-rybie konzervy

-mrazené ryby a rybie filé

-mrazené rybie špeciality

-majonézové krémy

dlhoročná tradícia v predaji
lahôdok, rýb a výrobkov z rýb

a čo u nás nájdete?
IN

ZE
R

C
IA

Festival dievčenského futbalu
Dňa 2. 6. 2017 sa na futbalovom štadióne ŠK Vrakuňa Bratislava uskutočnil futbalový festival pre 
dievčatá s ročníkom nar. 2005 a mladšie, ktorého organizátorom bol ŠK Vrakuňa v spolupráci so 
SFZ – úsekom ženského futbalu. Festivalu sa zúčastnilo 71 dievčat z piatich základných škôl, a to 
Biskupickej, Podzáhradnej, Rajčianskej, Železničnej a Žitavskej.
Festival mal dve časti. V prvej mali dievčatá možnosť si pod dohľadom futbalistiek ŠK Vrakuňa (účast-
níčok 2. ligy žien) a trénerov klubu skúsiť prácu s loptou, overiť si svoje koordinačné a atletické schop-
nosti (koordinačný rebrík, chytanie frisbee a pod.) a zistiť, že futbal, tak, ako iné športy, im môže 
priniesť radosť a zábavu.
V druhej časti prebiehal futbalový turnaj škôl s týmito výsledkami:
ZŠ Podzáhradná – ZŠ Žitavská 2 : 0, ZŠ Rajčianska – ZŠ Železničná 0 : 4, ZŠ Biskupická – ZŠ Podzá-
hradná 0 : 0, ZŠ Žitavská – ZŠ Rajčianska 0 : 1, ZŠ Rajčianska – ZŠ Biskupická 0 : 3, ZŠ Železničná – 
ZŠ Žitavská 4 : 0, ZŠ Biskupická – ZŠ Železničná 0 : 1, ZŠ Podzáhradná – ZŠ Rajčianska 1 : 0, ZŠ 
Žitavská – ZŠ Biskupická 0 : 0, ZŠ Železničná – ZŠ Podzáhradná 0 : 0.
Víťazom turnaja sa stala ZŠ Železničná pred ZŠ Podzáhradná, ZŠ Biskupická, ZŠ Rajčianska a ZŠ 
Žitavská. Všetky zúčastnené družstvá získali pohár za umiestnenie a dievčatám bude festival pripo-
mínať ružové tričko s logom festivalu, nové kamarátstva a  veríme, že aj iný pohľad na futbal ako šport 
pre ženy. Ivan Hamala

Putovný pohár celoročnej súťaže medzi 25 sku-
pinami detí na bratislavských školách prebrali 
ŠPORT maniaci zo ZŠ Rajčianska.
Viete, že každé dieťa môže športovať? Športo-
vý klub BENITIM vyvinul ojedinelý tréningový 
program ŠPORT maniak, ktorý je určený všetkým 
deťom – aj tým, ktoré doteraz nenašli svoj šport 
alebo jednoducho vôbec nešportovali. Trénuje ho 
s deťmi po celej Bratislave priamo v školách, aby 
deti nemuseli za kvalitným športom cestovať.
Tréningové skupiny z 25 bratislavských škôl 
(takmer 500 detí), na ktorých ŠPORT maniak 
prebieha, súťažia medzi sebou v celoročnej sú-
ťaži ŠPORT maniak CUP. V tomto školskom roku 
získali prvé miesto ŠPORT maniaci - deti zo ZŠ 
Rajčianska (Vrakuňa), za nimi nasleduje tím zo ZŠ 
Ostredková (Ružinov), tretie miesto patrí ŠPORT 
maniakom zo ZŠ Beňovského (Dúbravka).
Deti zbierajú body v rôznych športových aktivi-
tách, v kolektívnych aj individuálnych a aj v zdan-
livo nešportových disciplínach, ako napr. účasť 
na tréningoch, spolupráca s trénerom a tímom. 
Takto dostanú priestor súťažiť všetky deti, súťaž 
sa nezužuje len na vybraných jednotlivcov. Súťa-
žia v nej všetky deti bez rozdielu výkonu, každý 
pre svoj tím, v tom, v čom vyniká.
 Putovný pohár pre tohtoročných víťazov odovzdal 
vo štvrtok 22. 6. 2017 deťom na ZŠ Rajčianska 
najznámejší slovenský automobilový pretekár 
Maťo Homola. Maťo si deti získal už len tým, že 
hoci má len 22 rokov, jazdí už 10 rokov. Prezradil 
tiež, že automobilový pretekár nie je len ten, ktorý 
otáča volantom, ale musí mať pevné telo a musí 
byť vo vynikajúcej fyzickej kondícii.
Podstatou tréningového programu ŠPORT ma-
niak je, že každé dieťa trénuje počas školského 

roka rôzne 
športy. Pri de-
ťoch sa počas 
roka v jednotlivých blokoch striedajú všestranní 
tréneri so špecializovanými trénermi na gymnas-
tiku, atletiku, kin-ball, florbal, tenis, bedminton, 
šerm, loptové športy, bojové umenie či parkour. 
Takýto systém trénovania umožňuje zoznámiť 
deti s mnohými športami, poskytuje im rovnomer-
ný pohybový rozvoj a navyše je vstupnou bránou 
k zisteniu, ktorý šport je pre dieťa vhodný viac 
a ktorý menej.
A čo je najdôležitejšie, ŠPORT maniak poskytu-
je možnosť všestranného športu, ktorý rozvíja 
komplexne celé telo dieťaťa a zamedzí vzniku 
možných fyzických defektov spôsobených záťa-
žou jedným športom. O to sa snaží aj metodika 
telesnej výchovy, avšak deťom časovým ani  obsa-
hovým rozsahom nestačí. Ak si ako malí nezvyk-
nú športovať a nespoznajú čo najviac športových 
možností, potom je oveľa pravdepodobnejšie, že 
aj ako dospelí budú preferovať pasívny oddych.
Po absolvovaní ŠPORT maniaka je dieťa všestran-
ne rozvinuté, má širokú zásobu pohybov, ovláda 
základy mnohých športov. Vie, ktorý šport je pre 
neho najvhodnejší, má naplnenú potrebu pohybu 
a má z neho radosť, dokáže pravidelne športovať.
ŠPORT maniak je výnimočný aj trénermi, ktorí 
sa deťom venujú. Sú to vyškolení pedagogicky 
zdatní detskí tréneri s praxou, ktorí vedia správne 
používať motiváciu a spätnú väzbu a individuálny 
prístup ku každému dieťaťu. Teda žiaden tlak na 
výkon, žiadne výčitky.
  BENITIM – BENI klub, o. z.

 Denisa Kureková
 marketing@benitim.sk

ŠPORT maniak CUP
za šk. rok 2016/17
pozná víťaza
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