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Milí Vrakunčania,
keď som ako aktivista upratoval Vrakuňu, strávil som pomerne veľa času 

v lesoparku. Vždy som to tam mal rád. Od mala mám rád stromy a prírodu vôbec. 
A vždy som rozmýšľal, čo by som s lesoparkom urobil, ak by som tam, napríklad, 
šéfoval. Mal som mimoriadne konkrétnu predstavu, kam dať detské ihriská, kam 
postaviť altánok či kde vybudovať priestor pre komunitu športovcov.

Rozmýšľal som o tom aj pri tom upratovaní, keď sme z lesoparku vynášali 
desiatky vriec odpadu. Keďže nám v tom čase nedovolili hodiť odpad do 
kontajnerov na cintoríne, musel som ho naložiť do vlastného auta a ísť do 
zberného dvora. Bol víkend, tak som mal ten „bordel„ v aute celý čas. 
No poviem vám, celkom ma to štvalo, ale taký je život.

A život priniesol pre mňa aj novú výzvu. Dostal som vašu dôveru 
a v podstate som začal šéfovať lesoparku. Prosím, ak ste tam dlho 
neboli, urobte si príjemnú prechádzku. Postavili sme fantastické 
ihrisko pre našich najmenších. Ihrisko spĺňa všetky bezpečnostné 
predpisy, je moderné a dobre udržiavané. Tak, ako to má byť. Pre 
milovníkov cvičenia sme postavili cvičiace prvky. Také, aké som vi-
del svojho času v Rakúsku a veľmi som im tento komfort závidel. 
No a nakoniec sme pred rokom dali, v spolupráci s OZ Pedál, dokopy 
unikátny projekt, ktorým vznikol špeciálny priestor pre cyklistov. Tento projekt je taký jedinečný, že sme predbehli celú 
Bratislavu. Teraz som presvedčený, že vznikne aj druhá dráha, teraz však na sídlisku. Ale to je zatiaľ tajné. ☺

Lesopark nám ožil, čo je skvelé, lebo naša štvrť potrebuje spoločné miesto. Miesto, ktoré je bezpečné, a komunita 
sa má kde stretávať. Minulý rok sme rozbehli fantastické kultúrne projekty priamo v areáli lesoparku. Objavili sa aj prvé 
problémy, lebo kde sa stretáva množstvo ľudí, logicky musíte tomuto faktu prispôsobiť aj infraštruktúru. Preto práve teraz 
inštalujeme smetné koše. Rovných 25. Možno sa vám to zdá veľa, ale ja chcem mať košov všade dosť. Pre vás Vrakun-
čanov. Preto ďalších 75 novučičkých košov dostane aj sídlisko. Lebo radšej ich budem vyprázdňovať poloprázdne, ako 
by mal byť neporiadok na zemi.

Úplná novinka bude náš malý amfiteáter. Poznáte ma, usilujem sa byť dobrý hospodár. Preto sme plne zrecyklovali 
už raz použitý materiál a máme nový malý AMFITEÁTER! Osobne som bol taký nadšený, že som doma musel vysvetľovať, 
že sme naozaj v práci nič neoslavovali.  A bude toho viac, už teraz sa teším na letné kino. Lebo čo môže byť viac, ako si 
pozrieť dobrý film v príjemnej spoločnosti a u nás vo Vrakuni?! Pre mňa naozaj málo čo.

Máme už za sebou Medzinárodný deň detí a oslavu práve v našom lesoparku. Tí, ktorí ste tam boli, ste zažívali so 
svojimi deťmi ich bezprostrednú radosť a pevne verím, že sa nám podarilo stráviť príjemné rodinné nedeľné popoludnie 
aj napriek malej nepriazni počasia. Pozrite si fotky na str. 6 a 7.

To však nie je rozhodne všetko. Už 24. júna nás čaká Janský pivný festival. Celé leto budeme mať opäť divadielko. 
A ak máte chuť si zacvičiť, tak každý utorok máte možnosť. Všetky aktivity sú zadarmo!

A mám aj dve rýchle správy: máme správcu lesoparku. Ten bude každý deň prítomný a už v najbližšom čísle zverejní-
me jeho mobilné telefónne číslo. Verím, že bude nápomocný, keď bude potrebné. Plus aktuálne pripravujeme unikátny 
projekt, ktorý poteší každého, kto má rád prírodu. O tom však viac v ďalšom čísle našich novín. Bude to bomba! Dúfam, 
že taká ako naše hody. Tie budú trvať tri dni a ja som si vyhradil tri plné dni, aby som si ich dokonale užil. Ak ma tam 
uvidíte, a to teda uvidíte (!), zastavte sa na kus reči. Rád „pokecám“ a zaplatím kofolu ☺.

 Váš starosta Martin Kuruc
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Vrakunský lesopark 
má,svojho“ správcu!
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa nechala inšpiro-
vať zahraničím a prijala do pracovného pomeru správ-
cu Vrakunského lesoparku, ktorého jediným rajónom 
bude náš obľúbený lesopark. V jeho pracovnej náplni 
bude kompletná starostlivosť lesíka a to upratovanie, 
zametanie, čistenie, pomoc návštevníkom, dohľad nad 
dodržiavaním pravidiel lesoparku a či iné ďalšie činnos-
ti. Tešíme sa, že týmto krokom zvýšime úroveň v našom 
lesíku, a veríme, že aj návštevníci tento krok ocenia. 
Správca bude neprehliadnuteľný tým, že bude mať uni-
formu a označenie. Uverejňujeme telefonický kontakt 
na p. Králika, nového vrakunského správcu lesoparku: 
0903 412 292.  (red)

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru
Ružinov Vrakuňa

Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 02/452 596 07

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

02/ 45 24 55 65, 0911 543 541, alebo e-mai-
lom: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddele-
nie referátu správy a údržby pozemných 

komunikácií: tel.: +421 259 356 761, e-mail: 
dispecing@bratislava.sk

Verejné osvetlenie Siemens
– poruchová služba

Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.
Poruchy vody a kanalizácií - 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 INDIVIDÁLNYCH 
STUDNÍ V ZÁHRADÁCH A V RODINNÝCH 
DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje ob-
čanov, že zákaz nebol zrušený a je stále 
platnosti. Požívanie vody zo studní na 
pitie, polievanie zeleniny a ovocia urče-

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

Zákaz používania studní naďalej platí

Oznamujeme obyvateľom, že dňom 24. 4. 2017 
sme pozastavili doručovanie zásielok pre adresá-
tov s pobytom na adresách Stavbárska 40 a 42 
(Pentagón). V uvedených vchodoch bytového 
domu vzniká veľké nebezpečenstvo úrazu našich 
zamestnancov, ohrozenia ich života a bezpečnos-
ti a rovnako môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti 
pošte zverených hodnôt. Do vykonania nápravy 
dodacia Pošta Bratislava 214 bude ukladať zá-
sielky pre dotknutých adresátov Stavbárskej 40 
a 42 počas odbernej lehoty, bez pokusu o ich do-
ručenie a bez zanechania oznámenia o príchode 
zásielky.  Slovenská Pošta 214, Uzbecká ul. 4

Oznámenie

V septembri 2016 Miestne zastupiteľstvo MČ 
Bratislava-Vrakuňa odsúhlasilo pasportizáciu 
detských ihrísk, následne v decembri komisia 

školstva a kultúry vybrala tri 
detské ihriská, ktoré sa budú 
rekonštruovať v roku 2017. Na 
ihrisku na Píniovej ulici sme 
vymenili pieskovisko za nové, 
väčšie a s krytou plachtou. Vo 
vnútrobloku Stavbárska – Poľ-
nohospodárska sme inštalo-
vali nový hrací prvok „opičia 
dráha“ a na detskom ihrisku 
na Bebravskej ulici sme inšta-

lovali nové hracie prvky: autíčko, počítadlo, 
strunovú hojdačku a pod prvkami sme doplnili 
gumený povrch, aj so škôlkou na skákanie. Na 

budúci rok budeme pokračovať s rekonštruk-
ciou ďalších ihrísk.
Dokonca sa nám podarilo od magistrátu hl.
mesta získať za jedno euro do nájmu betóno-
vú plochu na Hnileckej ulici. V priebehu leta sa 
plánuje rekonštrukcia tohto bývalého hokej-
balového ihriska a vznikne tam streetworkou-
tové ihrisko, minifutbal a nový pumptrack pre 
cyklistov. Zároveň sa mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa zapojila do výzvy, ktorú vyhlásil Úrad 
vlády SR. Táto dotácia pre šport a mládež na 
rok 2017 by pomohla vybudovať nové ihrisko 
pre deti na Bodvianskej a multifunkčné ihrisko 
na Hnileckej ulici.  (red)

Rekonštruujeme ďalšie detské ihriskáRekonštruujeme ďalšie detské ihriská

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku
a najkrajší balkón vo Vrakuni
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje súťaž pre všetkých svojich občanov o najkraj-
šiu predzáhradku a najkrajší kvetinový balkón alebo priečelie. Neváhajte a ukážte sa, 
prihlásiť sa môže každý.
Cieľom súťaže je prispieť ku skrášleniu životného prostredia a pozdvihnúť úroveň kultúry 
bývania vo Vrakuni. Máte možnosť podeliť sa s ostatnými obyvateľmi o nové a pozitívne 
trendy upravených predzáhradiek a okolia obytného priestoru pred vaším domom.
Súťaž sa uskutoční do 31. júla 2017. Počas týchto dní môžu Vrakunčania zasielať fotografiu 
svojej predzáhradky aj s popisom, kde sa nachádza, a to na email henrieta.dvorska@vrakuna.
sk Následne, v prvé dva augustové týždne, sa bude hodnotiť.
Prvých troch, ktorí získajú najväčší počet hlasov pre svoju fotografiu upravenej predzáhradky, 
sme sa rozhodli odmeniť zakúpením kvetov a rastlín. Najkrajšie fotografie zverejníme vo Vra-
kunských novinách.  Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.vrakuna.sk
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Vážení občania, po-
skytujeme Vám zo-
znam lokalít, ktoré sú 
v správe magistrátu 
hlavného mesta SR 
Bratislava. Celkovú 
starostlivosť o zeleň 
by mal vykonávať 
spomínaný magis-
trát, napr. kosenie, 
hrabanie, likvidácia 
odpadu, poriadok na 
trávnatých plochách, 
orezávanie stromov, 
výrub stromov, orezá-
vanie kríkov a pod.
Aj vďaka vaším pod-
netom opakovane vy-
zývame magistrát hl. 
mesta aby sa o svoju 
zeleň staral. Ak ste 
sa v zozname ulíc na-
šli a nie ste spokojní, 
ako je o lokalitu po-
starané, kontaktujte 
Oddelenie životného 
prostredia a mest-
skej zelene na ma-
gistráte hl. mesta SR 
Bratislava.
Kontakt Oddelenie 
životného prostredia 
a mestskej zelene
T e l e f ó n : 
+421 2593 567 61
E-mail: dispecing@
bratislava.sk

Zoznam ulíc v správe 
Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislava:
1. Čiližská
2. Žitavská
3. Slatinská
4. Hnilecká
5. Čiernovodská
6. Rajčianská
7. Bodvianská
8. Toplianská
9. Toryská
10. Bebravská
11. Kazanská
12. Vážska
13. Dvojkrížna

(red)

Verejná zeleň v správe magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislava

Milí čitatelia, radi by sme vás infor-
movali o postupe v prípade, keď sa 
majitelia súkromných pozemkov ne-
starajú a nedodržujú čistotu na svo-
jich pozemkoch. Viac ráz sa stalo, že 
občania sa sťažujú na susedné po-
zemky, ktoré sú zanedbané. Podľa 
Všeobecného záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa č. 1/2015 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, § 2 ods. (10), je 
fyzická osoba povinná na užívanom 
pozemku alebo inej nehnuteľnosti 
udržiavať čistotu a poriadok tak, aby 
tým nenarúšala vzhľad alebo pros-
tredie mestskej časti. Pri nedodrža-
ní tejto povinnosti sa fyzická osoba 
vyzve, aby zjednala nápravu stano-
veným spôsobom v určenej lehote. 
Nevykonaním nápravy podľa výzvy 

požadovaným spôsobom v určenej 
lehote sa následne fyzická osoba 
posúdi podľa § 47 a § 48 zákona 
SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších zmien a predpi-
sov, a to do výšky 33 € a v ojedine-
lých prípadoch do výšky 100 €.
Podľa Všeobecného záväzného na-
riadenia Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa č. 1/2015 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa, § 2 
ods. (11), je právnická osoba alebo 
fyzická osoba oprávnená na pod-
nikanie povinná udržiavať čistotu 
a poriadok na užívanom pozemku 
alebo na inej nehnuteľnosti tak, 
aby nenarúšala vzhľad a prostredie 
mestskej časti alebo neznečisťovala 
verejné priestranstvo alebo neodkla-
dala veci mimo vyhradených miest. 

Pri nedodržaní tejto povinnosti sa 
právnická osoba alebo fyzická oso-
ba oprávnená na podnikanie vyzve, 
aby zjednala nápravu stanoveným 
spôsobom v určenej lehote. Nevyko-
naním nápravy podľa výzvy požado-
vaným spôsobom v určenej lehote 
sa následne právnická osoba alebo 
fyzická osoba oprávnená na podni-
kanie postihuje podľa § 28 ods. (2) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlav-
nom meste SR Bratislave, ak neudr-
žuje čistotu a poriadok na užívanom 
pozemku alebo inej nehnuteľnosti 
a tým naruší vzhľad alebo prostre-
die mestskej časti alebo znečistí 
verejné priestranstvo alebo odkladá 
veci mimo vyhradených miest, ako 
aj keď poruší všeobecné záväzné 
nariadenie mestskej časti, a to do 
výšky 6 638 €. (red)

Udržiavanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku 
alebo občania sa musia o svoje pozemky starať
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Nastalo obdobie, keď sme z kočikární, 
pivníc, garáží a iných skladových priesto-
rov vybrali svoje bicykle a v duchu hes-
la V zdravom tele, zdravý duch sme sa 
začali na nich presúvať po meste. Prob-
lém však nastáva, keď musíme bicykel 
niekde odložiť a vojsť napr. do nákupné-
ho centra, do ambulancie lekára a pod. 
Samotné zabezpečenie bicykla zámkom, 
nezaručí jeho ochranu pred odcudzením. 
Preto apelujeme na občanov, aby využí-
vali priestory na odloženie bicyklov, ktoré 
sú zabezpečené (uzamykateľné priestory, 

pod kamerami) alebo si bicykle zabezpe-
čili tak, aby znížili riziko ich odcudzenia. 
V poslednom čase sa vo zvýšenej miere 
vyskytli prípady, keď došlo k odcudzeniu 
bicykla z balkóna bytového domu, pričom 
ani to, že sa balkón nachádza na treťom 
poschodí, nezabránilo páchateľom bicyk-
el odcudziť. Preto nie je vhodné, aby boli 
bicykle umiestnené na balkónoch tak, že 
sú viditeľné z ulice, alebo je k nim uľah-
čený prístup napr. ponechaným rebríkom. 
Hodnota niektorých bicyklov sa pohybu-
je v sume staršieho motorového vozidla, 

a preto je na mieste chrániť si svoj maje-
tok a nedať zlodejom príležitosť.
Ak vlastníte drahší bicykel, v prípade jeho 
odcudzenia, pomôže polícii, ak nám po-
skytnete jeho fotografiu (odfoťte si bicyk-
el po zakúpení napr. do mobilu), potom 
môžeme jeho fotografiu zverejniť na po-
licajnom facebooku. Odložte si doklady 
o zakúpení, hlavne výrobné číslo, na zá-
klade ktorého môžeme vyhlásiť pátrania 
po odcudzenom bicykle.

plk. Mgr. Ján Pažický,
riaditeľ

Horúca témaHorúca téma

Polícia upozorňuje majiteľov bicyklov,

na ich lepšie zabezpečenie proti odcudzeniu

Zlepšenie kvality života a bezpečnosť 
najmä v okolí Pentagónu, to je jedna 
z hlavných priorít Mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa. Aj v porovnaní s inými 
mestskými časťami Bratislavy je prob-
lematika bezpečnosti vo Vrakuni objek-
tívne horšia. Na Ministerstvo vnútra SR 
sme preto podali žiadosť o grant pre 
projekt Vrakuňa bez drog. Držte nám 
palce, aby sme boli úspešní!
Aj napriek tomu, že boli prijaté konkrétne 
opatrenia na zníženie negatívnych javov, 
stále sa v lokalite našej mestskej časti 
vyskytuje násilná a majetková trestná 
činnosť. Drogoví díleri a prostitúcia ľu-
ďom znepríjemňujú život. Je verejne zná-
me, že v Pentagóne býva veľké množstvo 
neprispôsobivých občanov, z ktorých 
časť využívajú v hierarchii väčší drogoví 
díleri na predaj drog, preto túto oblasť 
navštevuje značná časť drogovo závis-
lých osôb z celej Bratislavy, ako aj jej 
okolia. Najmä v letných mesiacoch je ru-
šenie verejného poriadku v tejto lokalite 
častejšie ako inde.
Mestská časť Vrakuňa pripravila žiadosť 
o získanie prostriedkov z grantovej sché-
my Ministerstva vnútra SR na financova-
nie projektu v oblasti prevencie krimina-
lity. Cieľom projektu je v Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa v okolí Pentagónu cie-
ľavedome, komplexne a koordinovane 
pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré 
umožňujú páchanie kriminality a drogo-
vej činnosti za účelom jej predchádzania, 
potláčania a zamedzovania so zreteľom 
najmä na prevenciu kriminality, drogovú 
činnosť a drogovú závislosť v rizikových 
skupinách – u detí a mládeže – formou 

komunitných hliadok, nákupom potrebné-
ho vybavenia, organizovaním okrúhlych 
stolov a sociálnou prácou pre obyvateľov 
v danej lokalite. Projekt vychádza zo skú-
seností miest-
nej samosprávy 
a partnerských 
združení v lokali-
te Pentagón, od-
borného know-
-how v oblasti 
sociálnej práce 
a psychológie, 
ako aj podnetov 
samotných oby-
vateľov. Projekt 
má štyri časti:

Komunitné hliadky
Model komunitných hliadok by zabezpečil 
zvýšenú sociálnu kontrolu v rámci loka-
lity. Zamestnaním a vyškolením hliadok 
priamo z tejto komunity (t. j. samotných 
ľudí užívajúcich drogy) by sa zabezpečil 
dohľad, ktorý by prispel k zníženiu počtu 
zatúlaných použitých striekačiek, iného 
odpadu, ničenia majetku či konfliktov. 
V lokalite by išlo o úvodný projekt, ktorý 
by sa zameral na mapovanie efektivity tej-
to formy práce na tomto mieste a získa-
nie ďalších skúseností a praxe, ktorá by 
prispela k ďalšiemu zlepšovaniu kvality 
života a nastaveniu modelu komunitných 
hliadok tak, aby bol čo najúčinnejší.

Vybavenie a infraštruktúra
Podľa podnetov od obyvateľov je v lokalite 
nedostatok smetných košov, chýba dosta-
točné osvetlenie priestorov. Navrhujeme 

aj zriadenie špeciálnych bezpečnostných 
nádob na použité striekačky, by znížili po-
čet pohodených striekačiek.

Okrúhle stoly
V súčasnosti neexistuje platforma, ktorá 
by umožňovala riešenie problematiky sú-

visiacej s loka-
litou Pentagón 
p ro s t redníc -
tvom partner-
skej komuni-
kácie všetkých 
relevantných 
strán. Stretnu-
tia s pravi-
delnou frek-
venciou by 
umožnili par-
ticipáciu a in-

formovanosť dôležitých stakeholderov 
(napríklad, zástupcovia obyvateľov, samo-
správa, mimovládne organizácie, polícia, 
zástupcovia materskej a základnej školy, 
ako aj komunity, atď.) o spoločných rieše-
niach aktuálnych problémov lokality.

Sociálna práca pre obyvateľov
ohrozených sociálnych vylúčením
Sociálna práca pre obyvateľov v lokalite 
by prispievala k skutočnému riešeniu so-
ciálnych, finančných a psychických prob-
lémov obyvateľov, čím sa znižuje riziko 
toho, že prepadnú sieťou pomoci a zni-
žuje sa následné riziko páchania trestnej 
činnosti a prehlbovania ťažkostí. Príklady 
problémov, ktoré je potrebné v lokalite 
riešiť: riziko straty domova, prepustenie 
z výkonu trestu, zadlženie, nezamestna-
nosť, domáce násilie, závislosť blízkeho 
člena rodiny, výchovné problémy, právna 
negramotnosť a ďalšie. (red)

Vrakuňa bez drog
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate o zaujíma-
vých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. Za-
pojiť 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“, ale-
bo doručte vašu odpoveď do podateľne miestneho úradu. Troch z vás odmeníme 
knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Roztomilá travička - ArtoPaasilinna
ArtoPaasilinna je jedným z najobľúbenejších fínskych spisovateľov, au-
torov najmä humoristických románov. Drobná starenka, vdova po plu-
kovníkovi Ravaskovi, zalieva v krásny slnečný deň záhon sirôtok. Lenže 
stará dáma je nepokojná. V deň, keď si chodí vyzdvihnúť dôchodok, 
máva mesiac čo mesiac nepríjemnú návštevu - o veľkú časť peňazí ju 

prichádza obrať jej synovec so svojimi kumpánmi z Helsínk. Mladí búrliváci sa potom 
saunujú a opíjajú, bohapusto vystrájajú. Deň dôchodku sa pre starenku stal nočnou 
morou, a keď zistí, že jej nevie pomôcť ani polícia, rázne vezme osud do vlastných rúk.

Grafitové dievča - Miroslava Varáčková
Táňa kráča v ústrety bezútešnej budúcnosti – doštudovať s odre-
tými ušami, nájsť si najpodradnejšiu prácu v meste a dúfať, že ju 
už nechytia policajti. Táňa to v živote nemá ľahké. Doma ju čaká 
len matka alkoholička, ktorá jej nedokáže dať ani pár drobných na 
jedlo, nieto ešte na niečo iné, bez čoho si žiadna sedemnásťročná 

baba nedokáže predstaviť svoj život. Z reality uniká len s kamošom Britvom pri drob-
ných krádežiach. Keď ju osloví fotograf Ben, Táňa nadobudne pocit, že po rokoch 
trápenia a súženia, jej bude konečne dopriate to dobré v živote. No vzťah založený 
na neúprimnosti a falši nemôže vydržať. A nešťastie nikdy neprichádza osamote. 
Miroslava Varáčková vytvorila vo svojom najnovšom románe opäť nezabudnuteľnú 
hrdinku, ktorá sa v krutej slovenskej realite nebojí postaviť predurčenému osudu, 
chytiť život do vlastných rúk a pokúsiť sa vybudovať si svetlejšiu budúcnosť. Ponorte 
sa do trpko-sladkého románu, o ktorom budete premýšľať ešte dlho po dočítaní.

Mŕtve dievča neklame - JayAsher
Najoceňovanejšia tínedžerská kniha posledného desaťročia, na 
námety ktorej bol natočený seriál a producentkou je speváčka 
a herečka Selena Gomez. Clay Jensen objaví jedného dňa pred 
domom zvláštnu škatuľu s niekoľkými magnetofónovými páskami. 
Nahrala ich Hannah Bakerová – spolužiačka, do ktorej bol buch-
nutý. No Hannah pred dvoma týždňami spáchala samovraždu. Jej 

hlas na magnetofónových páskach mu prezradí, že existuje trinásť dôvodov, prečo 
sa rozhodla pre ten strašný čin. Clay je jeden z nich. A keď si ju vypočuje, zistí prečo. 
Clay strávi noc s Hannahiným hlasom v ušiach, nasleduje jej slová po celom meste 
a postupne odkrýva najhlbšie tajomstvá a bolesť dospievajúceho dievčaťa.
 
Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa - Pavel Vilikovský

Vo svojej novej próze nás Pavel Vilikovský zasväcuje do ľúbost-
ného príbehu mladého pracovníka reklamnej agentúry Ivana, až 
kým odrazu s prekvapením nezistíme, že je to vlastne postava 
z románu bezmenného slovenského spisovateľa. Ivan sa svojmu 
tvorcovi vymkne z rúk a proti jeho vôli začne viesť nezávislý život. 
Vilikovský ukazuje spisovateľa ako bežného občana, ktorý sa po-
hybuje vo svete všedných starostí, no zároveň ako autor žije vo 
vymyslenom svete a čoraz ťažšie sa mu darí tieto dva svety roz-

líšiť. V oboch sa musí vyrovnávať s dotieravými pochybnosťami i trpkým poznaním.
Pavel Vilikovský odhaľuje zákulisie tvorivého procesu a stavia pred seba i čitateľa 
otázky o rozličných polohách a podobách skutočnosti, ktoré si v zhone súčasného 
života na vlastnú škodu zabúdame položiť.
 (red)

Každoročne mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
usporiadala pre našich najmenších Medzinárod-
ný deň detí v lesoparku. Mrzí nás, že počasie nám 
neprialo a slnko vystriedali mraky a dážď. To však 
nebránilo tomu, aby sa detičky do sýta zabavili. 
Súťaži sa zúčastnilo vyše 80 detí, ktoré si odniesli 
sladkú odmenu. Nechýbalo detské divadielko v po-
dobe divadelného rebriniaku, nafukovací hrad, det-
ská diskotéka, motokáry, maľovanie na tvár, zmrz-
lina a policajné koníky. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu podujatie dopadlo na jednotku a všetky 
detičky odchádzali spokojné. Ďakujeme všetkým, 
ktorí pomohli a spoločne sme usporiadali jedineč-
ný zážitok pre všetky deti.  (red)
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Zuzana Schwartzová žije celý život v našej mestskej časti. Pár rokov je mestská časť aj jej 
životom – je vrakunská poslankyňa a zároveň zástupkyňa našej mestskej časti v zastupiteľ-
stve Bratislavského samosprávneho kraja.
Pani Schwartzová, porozprávajte Vrakunča-
nom o župe, o kompetenciách župy a o práci 
poslanca na župe.
Som poslankyňou spoločného volebného ob-
vodu Vrakuňa a Ružinov. Na území Vrakune 
nemáme nijaké stredné školy ani domovy so-
ciálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK, ale veľa našich študentov študuje napr. 
na gymnáziách na „Horváthke“, na Tomašíko-
vej, na Obchodnej akadémii Nevädzová, SPŠ 
dopravnej na Kvačalovej, Stavebnej a geode-
tickej na Drieňovej, na SOŠ na Ivánskej ces-
te – a to som spomenula len pár škôl.
Osobne som členkou rady školy na 5-tich ško-
lách. BSK je zriaďovateľom celkovo 57 stred-
ných škôl, pribúdajú aj Centrá odborného vzde-
lávania – je ich 9, a minulý rok sa pustila aj 
Duálna akadémia s automobilkou Volkswagen 
a s Matadorom Holding. Župné školy sa každo-
ročne prezentujú v nákupnom centre Avion, aj 
kvôli získavaniu čo najviac budúcich študentov 
pre svoje školy.
Medzi priority župy patrí aj pomoc ľuďom, kto-
rí sú odkázaní na sociálne služby. Z rozpočtu 
kraja je na tieto účely vyčlenených každoročne 
viac ako 24 mil. €. Už niekoľko rokov sa môžu 
rodiny v zložitých životných situáciách obracať 
na Centrum rodiny v kríze, ktoré zriadilo BSK, 
ako aj Bezpečný ženský domov pre týrané ženy. 
Spomedzi všetkých krajov BSK zrealizovalo 
najväčšie energetické zníženie (zatepľovanie 
a výmena okien) v rámci svojich budov a naša 
župa sa vyhodnotila ako jeden z najúspešnej-
ších projektov v programe MunSEFF.
Každý rok okrem údržby „svojich“ ciest zastupi-
teľstvo odsúhlasilo poskytnutie väčšej finanč-
nej čiastky na obnovu povrchu aj tých komu-
nikácii, ktoré kraj nevlastní alebo nespravuje.
Dobré finančné zdravie a hospodárenie kraja 
umožnilo vytvorenie novej podpornej schémy 
a viazať financie na konkrétne oblasti. V roku 
2016 sme schválili nový dotačný mechanizmus 
na podporu kultúry, turizmu a rozvoja vidieka, 
a následne aj v oblasti športu a mládeže. Tie-
to finančné stimuly podporujú rozvoj sektorov 
generujúcich identitu kraja a je jedinečná spo-
medzi všetkých žúp. Všetky projekty najprv 
hodnotí nezávislá odborná komisia, následne 
s bodovými a slovnými hodnoteniami putujú do 
schvaľovacieho procesu, ktorý je v kompeten-
cii už poslancov BSK. Samozrejmosťou v rámci 
toho sú aj informačné semináre pre potenciál-
nych uchádzačov. Na rok 2017 sa na tieto úče-
ly alokovala rekordná suma 2,5 milióna eur, 
vrátane individuálnych dotácií.

Blížia sa župné voľby, v ktorých sa asi opäť 
budete uchádzať o dôveru svojich spoluobča-
nov. Chystajú sa tieto voľby nejaké zmeny?
Najväčšou zmenou je ich „jednokolovosť“. 
Teda, že aj o županovi budeme všetci rozhodo-
vať na prvý raz. Verím, že aj Vrakunčania si v tú 
jesennú sobotu nájdu čas a pôjdu vyjadriť svoj 
názor.
Pripravuje sa ešte jedna zmena priamo u nás, 
teda v bratislavskom kraji, ale o tom nabudú-
ce.
Keby sa vás zajtra na ulici niekto spýtal, pre-
čo ísť voliť do župného parlamentu a prečo 
voliť župana, čo by ste odpovedali?
Komunálna a regionálna politika je tá, kto-
rá nás najväčšmi ovplyvňuje. Každé voľby sú 
dôležité, ale tieto sú o našej dennej realite 
a o rozvoji nášho najbližšieho okolia.
Skúsme konkrétnejšie…
Každý vie, čo znamená nedostatok miest pre 
deti v škôlkach. Každý vo Vrakuni ocení novú 
cestu či vlakové spojenie s centrom Bratisla-
vy. Tieto veci však vyriešia župní a komunálni 
poslanci. Bližšia košeľa ako kabát. Župa nám, 
teda nám Vrakunčanom, napríklad pomohla 
v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj s re-
vitalizáciou detského ihriska na Kríkovej, pred 
dvoma rokmi nám župa dala 4 000 eur na re-
vitalizáciu škôlky, takisto s pomocou dotácii sa 
vybudoval altánok, v minulom roku sa podpo-
ril projekt Vrakuňa – aktívne miesto pre všet-
kých, z projektu 50 centov sa vymenil povrch 
na lávke. No a Malodunajskú ulicu sme opravili 
vďaka župnej šesťdesiattisícovej dotácii. A to 
som spomenula len zopár vecí.
Za najväčšie problémy Vrakune považujú 
jej obyvatelia to, že žijú vlastne na toxickej 
skládke. Druhým problémom je katastrofál-
ny stav dopravy.
A presne toto sú tie úlohy regionálnych samo-
správ! Sama sa dlhodobo aktívne angažujem 
v tematike regionálneho rozvoja a životného 
prostredia, kde sa v oblasti životného prostre-
dia zameriavam najmä na tú NAŠU skládku. Už 
od roku 2015 poukazujem na nutnosť realizo-
vania opatrení na ochranu zásobárne zdrojov 
podzemnej vody v Chránenej vodohospodár-
skej oblasti Žitný ostrov, pričom apelujem na 
sanáciu samotnej skládky.
Preto som veľmi rada, že aj na môj podnet 
Zastupiteľstvo BSK na májovom zasadnutí 
schválilo projektový zámer výskumu možností 
dekontaminácie tejto enviromentálnej záťaže 
a to s pomocou Prírodovedeckej fakultu UK 
v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. Bude-

me spolu hľadať možnosti financovania nielen 
prvotnej sanácie, ale najmä výskumu. Máme 
totiž právo vedieť, kde žijeme a čo nám kazí 
vodu! Riešenie Ministerstva životného prostre-
dia SR je veľmi jednoduché – len tú skládku 
skryť. My sme však presvedčení, že treba ve-
dieť, čo sa v tom sarkofágu skrýva.
V oblasti regionálneho rozvoja a podpory ces-
tovného ruchu sa zasadzujem za využitie skry-
tého potenciálu rozvoja oblasti Malého Dunaja 
pre vodákov, a za cykloturizmus. Preto ma veľ-
mi teší, že sme ako BSK predložili projekt na 
program slovensko-maďarskej spolupráce na 
budovanie vodáckej infraštruktúry a vytvorení 
spolu aj s mošonským Dunajom cezhraničnej 
turistickej destinácii Vnútrozemská delta Du-
naja. Treba však dodať, že vyriešenie majet-
kovoprávnych vzťahov, vybavovanie rôznych 
povolení a posudkov od prvotného projektu po 
realizáciu potrvá určitý čas.
No a doprava je samostatná kapitola. Minulý 
rok sme vo Vrakuni vďaka župe postavili za-
stávku pre žlté vlaky a teraz už to vyzerá tak, že 
sme sa s RegioJetom dohodli a budú súčasťou 
Bratislavskej integrovanej dopravy! Zjednodu-
šene teda môžeme povedať, že Vrakunčania 
už nemusia stáť v autách na ceste, ale s jed-
ným lístkom sa z Vrakune dostanú pekne po 
koľajniciach trebárs aj do Dúbravky. Stokrát 
pohodlnejšie, lacnejšie a najmä rýchlejšie. 
V blízkej budúcnosti doriešime ešte zastreše-
nú zastávku a takisto záchytné parkovanie aj 
pre „cezpoľných“.
A teraz na ľahšiu tému...
Župa každý rok oceňuje významné osobnosti 
kraja, ktoré prispievajú alebo prispeli k šíre-
niu dobrého mena a rozvoju BSK v rôznych 
oblastiach života. Je to výročná cena Samu-
ela Zocha, prvého bratislavského župana 
v dejinách. Ide o Čestné občianstvo BSK a Pa-
mätný list predsedu BSK. Spomeniem len nie-

Rozhovor so Zuzanou Schwartzovou
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ktorých známejších ocenených: Milan Čorba 
kostýmový výtvarník, TiborHuszár významný 
fotograf, neurológ Peter Kukumberg, Kamil 
Peteraj, sochár a maliar Andrej Rudavský, 
Stanislav Dubnička, Emília Vášaryová a mno-
ho iných. Teší ma, že som toto ocenenie moh-
la odovzdať veľkému človeku a poblahoželať 
Antonovi Srholcovi, ktorý bol aj naším „rodin-
ným“ priateľom.
V posledných mesiacoch sa často skloňova-
lo aj to, že sa župa pre niektorých javí ako 
zbytočná a že by sa malá celá zrušiť, že je to 
nezmysel. Vy si asi myslíte opak.

Prirodzene. Samosprávny kraj má opodstat-
nenie. Na župe totiž nikto, a ani my poslanci, 
neprijmeme nijaké stanovisko bez diskusie 
s občanmi. Veď by som sa na ulici nemohla 
ukázať, keby som bola podpísaná pod niečím, 
o čom Vrakunčania nevedia! Keďže – ako som 
vyššie spomínala – samosprávne kraje majú 
na starosti napríklad stredné školstvo, župa 
rokuje so školami, so zamestnávateľmi, a vy-
rovnáva tak ponuku a dopyt. To nie je v silách 
mestských častí ani mesta, a už vôbec nie mi-
nisterstva.
Rovnako je to aj s výstavbou ciest. Predstav-

te si, že by sme si niekde vo Vrakuni nakreslili 
cestu, ktorá by mala pokračovať do Ružinova. 
Starostovia by sa však nemuseli dohodnúť. Čo 
potom? Keďže to patrí do kompetencií župy 
a obe mestské časti majú v zastupiteľstve svo-
jich zástupcov, tak sa na jednej pôde vždy dá 
nájsť spoločné riešenie.
A na záver by som citovala prvého župana 
Samuela Zocha: Jedine vzájomná tolerancie, 
úcta k názorom iných a eliminovanie sporov 
ich pokojným riešením prináša i v politike svoje 
plody, bez ktorých by ľudstvo nemohlo napre-
dovať. (red)

Mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia 
odpadu (OLO) začala s odvozom biologic-
ky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 
záhrad v polovici marca 2017. Doteraz za-
mestnanci odviezli vyše 220 ton tohto dru-
hu odpadu z rodinných domov v rámci Brati-
slavy, ktorým bola doručená hnedá zberná 
nádoba v objeme 120 l alebo 240 l. Podľa 
doterajších skúseností však hnedé zberné 
nádoby obsahujú okrem bio odpadu zo zá-
hrad aj taký odpad, ktorý do nich nepatrí.
V hnedých zberných nádobách sa okrem bio 
odpadu zo záhrad nachádza aj zmesový od-
pad a plasty. Doteraz naši zamestnanci vy-
triedili viac ako 130 kg takéhoto odpadu, čo 
predstavuje jeden plný kontajner s objemom 
1 100 l. Častým problémom je, že obyvatelia 
umiestňujú zmesový a plastový odpad do 
spodnej časti hnedej zbernej nádoby, násled-
ne ho prikryjú bio odpadom, a tak naši za-
mestnanci pri otvorení a kontrole zbernej ná-

doby nedokážu identifikovať skutočný obsah 
celej nádoby. Do hnedých zberných nádob je 
pritom potrebné umiestňovať kvety, štiepky, 
piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, 
lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez 
plastových vriec a iných obalov. Nepatria 
sem odpady z domácností živočíšneho pôvo-
du, mliečne a mäsové výrobky. V prípade, že 
pri kontrole naši zamestnanci zistia, že ná-
doba obsahuje odpad, ktorý do nej nepatrí, 
nebude vyprázdnená. Akýkoľvek iný odpad, 
okrem bio odpadu, totiž spôsobuje problémy 
pri ďalšom spracovaní v kompostárni.
Bio odpad z hnedých zberných nádob sa od-
váža do kompostárne vo Svätom Jure. Tam 
sa z neho odstránia také druhy odpadov, 
ktoré doň nepatria a následne sa bio odpad 
drví. Takto rozdrvený sa ďalej spracováva na 
kompost. Celý proces vzniku kompostu trvá 
v priemere 3 – 5 mesiacov.
Častým problémom pri odvoze bio odpadu zo 

záhrad je aj to, že obyvatelia neumiestňujú 
hnedú zbernú nádobu v deň odvozu na od-
vozné miesto. To majú, s dňom odvozu, ozna-
čené na nálepke, ktorá sa dodáva s nádoba-
mi. Často sa však nádoby buď nenachádzajú 
na odvoznom mieste, alebo nie sú v deň 
odvozu vyložené. Prosíme preto obyvateľov, 
aby dodržiavali pokyny, nachádzajúce sa na 
nálepke, ktorú dostanú spolu s hnedou zber-
nou nádobou.
Spoločnosť OLO doteraz rozdistribuovala 
vyše 4 400 hnedých zberných nádob a 1 200 
kompostérov tým domácnostiam, ktoré 
si splnili svoju povinnosť a podali Žiadosť 
o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo 
záhrad. V prípade záujmu si môžu obyvate-
lia vyzdvihnúť zbernú nádobu aj kompostér 
priamo v spoločnosti OLO. Je však potrebné 
sa vopred dohodnúť na termíne a čase pre-
vzatia. Pre viac informácií je potrebné sa ob-
rátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 
02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@
olo.sk. Olo, a.s.

Hnedé zberné nádoby

FARMÁRSKE TRHY UŽ AJ VO VRAKUNI
Obnova tradície farmárskych trhov so slovenskými pro-
duktmi prvý raz vo Vrakuni!
Chcete si vychutnať pravú a jedinečnú chuť potravín? Radi 
vyskúšate miestne, regionálne výrobky? Chcete tradičné 
slovenské potraviny výživnejšie?
Ak ste na všetky otázky odpovedali áno, tak práve pre vás 
sme zorganizovali Farmárske trhy vo Vrakuni.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nadviazala spoluprácu 
so spoločnosťou Farmárske trhy a čaro pravých roľníckych 
trhov konečne zažijú aj Vrakučania. Prvé farmárske trhy 
budú 17. 6. a 15. 7. 2017 na parkovisku pri Kostole Mena 
Panny Márie. Môžete sa tešiť na pestrú škálu produktov 
s dôrazom na kvalitu slovenských výrobkov. Atraktívne na 
týchto trhoch je najmä to, že priamo na mieste máte mož-
nosť komunikovať s konkrétnymi výrobcami. Farmárske trhy 
sa tešia veľkej popularite aj v iných mestských častiach 
a obciach, a preto sme radi, že zavítajú aj do našej Vrakune.
Farmárske trhy 17. 6. 2017 (sobota), 15. 7. 2017 (sobota) 
od 8:00 – 14:00 hod., parkovisko pred Kostolom Mena 
Panny Márie  (red)

FARMÁRSKE TRHY 
VO VRAKUNI 

Kedy? 17.06.2017 
         15.07.2017  

        Od 8:00 – 14:00 hod. 
Kde? Parkovisko pri Kostole Mena Panny 

Márie 
                                                 Tešíme sa na Vás! ešíme sa na VásTe s!

www.farmarsketrhy.sk 
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Naša planéta Zem má v sobotu 22. apríla sviatok – zaznelo 
vo štvrtok 20. apríla 2017 hneď ráno na začiatku prvej vyu-
čovacej hodiny v školskom rozhlase. V rozhlasovej relácii ku 
Dňu Zeme si deti vypočuli množstvo informácií o negatívnych 
dôsledkoch činnosti človeka na prírodu.
Ako pomôcť našej Zemi sa žiaci I. a II. stupňa dozvedeli v hu-
dobno-vzdelávacom environmentálnom programe, ktorý 
pripravila umelecká agentúra H.A.N. art pod vedením herca 
Ondřeja Daniša. Žiaci 7. ročníka – členovia Kolégia Zelenej 
školy „vyzdobili“ vestibul pred telocvičňou množstvom odpa-
du, ktorý produkuje každý z nás: za týždeň je to v priemere 
6 kg. Vyvesili transparenty a vytvorili veľký plagát na tému: 
„Pomóc, utopíme sa v mori odpadu!“
Po skončení koncertu, počas dvoch vyučovacích hodín, sied-
maci zrealizovali pre žiakov 3. a 4. ročníka Rovesnícke vzdelá-
vanie. Tretiaci a štvrtáci separovali odpad, poznávali rastliny 
a živočíchy, súťažili v kvíze venovanému vode a jej ochrane, 
riešili osemsmerovky.
Deň Zeme je jeden deň v roku. Keďže nám osud Zeme nie je 
ľahostajný, je dôležité, aby žiaci problémom životného pros-
tredia rozumeli. Chrániť ho totiž môžu iba vtedy, keď mu budú 
rozumieť. Elektrárne, priemysel, poľnohospodárstvo, dopra-
va, odpady… to všetko tu bude stále. No my ako jednotlivci 
môžeme každý deň ovplyvniť, koľko elektrickej energie zby-

točne minieme, koľko vody 
zbytočne odtečie, koľko 
odpadu vytvoríme, či nebu-
deme hlúpi a leniví…

Mgr. Katarína
Krajčovičová,

ZŠ Žitavská

Deň Zeme na Žitavskej

V jedno aprílové dopoludnie prišiel do našej materskej školy na Šíravskej ulici 
sympatický mladý muž Juraj Práger so svojím psíkom, labradorom Lukym. 
Na očiach mal tmavé okuliare a v ruke bielu slepeckú paličku. S úsmevom 
na perách sa privítal s deťmi, predstavil seba a svojho psíka. Potom začal 
deťom pokojne a veľmi pútavo rozprávať o tom, že medzi nami žijú aj ľudia, 
ktorí majú choré oči a tým je ich život sťažený. Deti si so zaviazanými očami 
vyskúšali, aké je to zložité orientovať sa v priestore, keď nič nevidíme. Juraj 
im ukázal a predviedol pomôcky pre nevidiacich – paličku, špeciálny mobilný 
telefón, pípač, ktorý reaguje na prekážky, a prístroj na rozpoznávanie farieb. 
Najväčšmi však deti zaujal krásny, čierny, oddaný psík Luky. Juraj im vysvetlil, 
že keď psík,pracuje“, musí sa veľmi sústrediť na svojho pána a na okolie 
a vtedy ho nesmieme vyrušovať a hladiť. Juraj ukázal, ako ho psík vedie, ako 
mu dokáže podať rôzne predmety. Psík slúži a pomáha nevidiacemu niekoľko 
rokov a keď je už veľmi mentálne vyčerpaný, jeho poslanie sa skončilo a ne-
vidiacemu pridelili iného psíka.
Deti pozorne všetko počúvali, vnímali ustavičný pohľad Lukyho na svojho 
pána a spontánne mu tlieskali, keď ukazoval, čo všetko dokáže.
Toto stretnutie zanechalo v deťoch, ale aj v nás dospelých, hlboký emocionál-
ny zážitok a veru nám aj občas po líci stekala slza. Verím, že zážitkové učenie, 
ktoré si deti priamo prežijú, je najlepší spôsob ako ich viesť k empatii. K empa-

tii k chorým a hendikepova-
ným ľuďom. Tým, ktorí po-
trebujú našu pomoc. A pre 
nás zdravých sú takýto 
ľudia veľkým darom, lebo 
aj vďaka nim si uvedomuje-
me hodnotu nášho zdravia 
a samotného života.

Iveta Vašičková,
MŠ Šíravska

Ako vedieme deti k empatii
k hendikepovaným ľuďom.

V piatok 19. mája sa v spoločenskej sále 
nášho kultúrneho domu uskutočnila sú-
ťaž 2. ročníka „PROJEKTIÁDA 2017“. 
Prvýkrát sme organizovali túto súťaž mi-
nulý školský rok a keďže sa nám osved-
čila, rozhodli sme sa z nej urobiť tradíciu, 
pokračovať v nej a dať deťom možnosť 
prejaviť sa každý rok.
Pýtate sa, čo je to za súťaž? Bol to nápad 
našich kreatívnych učiteľov. Chceme dať 
šancu všetkým žiakom, aby sa prejavili 
v tej oblasti, v ktorej sa cítia „doma“, ktorá 
je im blízka a vyznajú sa v nej. Podľa toho 
si vyberú sami tému, na ktorej potom pra-
cujú počas celého školského roka. Učiteľ 
im je nápomocný vtedy, keď a ak to po-
trebujú. Vybraný námet spracujú aj cez 
program v počítači /obyčajne Power Po-
int/, prípadne vyrobia aj výrobok, napečú, 
natočia video… Učiteľ ich podporuje v tvo-
rivosti a vlastných nápadoch. Potom pre-
behne súťaž formou triednych kôl a títo 
víťazi postupujú do celoškolského kola, 

na ktoré 
pozývame 
aj rodičov 
a spolužia-
kov, ktorí 
nepostúpi-
li ďalej. Tu 
už hodnotí 
5 - č l e nn á 
porota. Tí najlepší na konci školského 
roka dostanú knižnú odmenu a pochvalu 
pred nastúpenou celou školou.
Pýtate sa, načo je taká súťaž? Vyhľadá-
vame pomocou nej skryté talenty. Tu sa 
nám prejavujú aj tie deti, ktoré na hodi-
nách nemajú len dobré známky. Ale uká-
že sa, že majú záujem o niečo iné ako 
o to, čo sa musia naučiť v škole. A svoje 
vedomosti a záujem vedia rozvinúť a uká-
zať svojim spolužiakom aj učiteľom. Myslí-
me si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité 
vedieť sa prezentovať a prezentovať sa 
správne.

Do celoškolského kola postúpilo 22 prác, 
tu sú mená a témy najlepšie hodnotených 
žiakov:
Robert Melkner z 8,B – Dinosaury
Patrik Macanga zo 6.A – Môj obľúbený 
recept /v angličtine aj s videom/
Natália Janušková z 8.B – Báseň /vlastná 
tvorba/
Tomáš Zajíc zo 6.A – Lode
Ema Zelenáková z 5.C – Rozprávka /
vlastná tvorba/
Nikola Šmidová z 5.A – Častá
Terézia Valachová z 5.A - Skalica

Ing. Anna Murcinová, ZŠ Železničná

PROJEKTIÁDA
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Nová materská škola

na Bodvianskej
Milí Vrakunčania, nezabudnite, že dňa 1. 9. 2017 otvárame 
nové materské triedy pre vaše detičky. V predchádzajúcom čísle 
novín sme vás informovali o zápise detí do materskej školy na 
Bodvianskej, do ktorej sa zapísalo 80 detí. Detičky sa môžu te-
šiť na nové a moderné priestory so školskou jedálňou a kuchy-
ňou, ktorú mestská časť zrekonštruuje počas letných prázdnin. 
Postupne v areáli pribudne moderné multifunkčné detské ihris-
ko pre naše deti. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa zapojila 
do výzvy Úradu vlády SR na revitalizáciu tejto materskej školy. 
Tešíme sa, že sa nám podaril ďalší úspešný projekt vo Vrakuni, 
ktorý ocenia najmä mamičky so svojimi ratolesťami. (red)

Mestská časť zrekonštruovala dlhodobo nevyužívaný neby-
tový priestor vo vnútrobloku na Čiližskej ulici. V minulosti bol 
tento objekt v súkromnom nájme a chátral. Momentálne pre-
biehajú dokončovacie stavebné práce a na nové priestory sa 
tešia seniori a detičky z materského centra.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa rozhodla oživiť tento ob-
jekt aby slúžil obyvateľom Vrakune. Miestne zastupiteľstvo 
schválilo rekonštrukciu a vyčlenilo finančné prostriedky na ob-
novu objektu. V roku 2016 sa rekonštruovala celá strecha, cez 
ktorú dlhodobo zatekalo. Tento rok sa zatiaľ zrealizovali staveb-
né úpravy vo vnútorných priestoroch, ktoré spočívali vo výmene 
sociálneho a hygienického zariadenia. Priestory sa vymaľovali 
a položila sa nová podlahová krytina. Nedávno sa urobila výme-
na starých okien. Všetky stavebné úpravy sa zrealizovali tak, 
aby objekt spĺňal hygienické a bezpečnostné predpisy.
Po ukončení všetkých prác privítame v spoločenskom objekte 
seniorov a detské centrum Rybka, aby tak mohli priestory plno-
hodnotne využívať na svoje aktivity. Materské centrum Rybka 
plánuje od júna svoje aktivity, ktoré nájdete na strane 14. (red)

Seniori a deti pod
novou strechou

INZERCIA

INZERCIA

Originálne darčeky pre drahé mamičky
Prváci zo základnej školy Rajčianska 3 sa vybrali do Centra detskej tvorivosti do kera-
mickej dielničky a zúčastnili sa dvoch workshopov. Cieľom našej návštevy bola výro-
ba originálneho darčeka k blížiacemu sa Dňu matiek. Na prvom stretnutí 25. 4. 2017 
mali žiaci krátku prednášku, aby vedeli, čo to vlastne tá keramika je a ako sa s ňou 
zaobchádza. Potom sa pustili do samotnej práce s hlinou. Vyrobili si nádherné sr-
diečka a boli sa pozrieť aj na pec, v ktorej sa ich výrobky budú zohrievať na vysokán-
sku teplotu, aby zostali pevné a trvácne. Druhé stretnutie sa uskutočnilo 3. 5. 2017, 
vtedy už mohli deti svoje výrobky vyzdobiť farbami, tzv. glazúrou. Potom sa išli zase 
zohrievať do pece, aby farba pekne vynikla a zostala na výrobku. Oboma workshopmi 
nás sprevádzala milá pani Oľga Kocková, ktorá vedie keramický krúžok vo Vrakuni už 
niekoľko rokov. Aj touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za jej obetavú prácu 
a veľmi ľudský prístup k deťom. Prajeme jej veľa zdravia a síl do ďalšej práce, aby sa 
mohla ešte dlho venovať tomu, čo robí. Veríme, že sa čoskoro uvidíme a už teraz sa 
tešíme na ďalšiu spoluprácu. Mgr. Lea Serinová, ZŠ Rajčianska
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Listy z Charity Shopu

Tí z Vás, ktorí sledujete naše projek-
ty na Facebooku, ste si isto všimli, 
že sme spojili sily s novovzniknutým 
Vrakunským charitatívnym spolkom.
Okolo nášho obchodíku sa už dlhší 
čas vytvárala skupina vrakunských 
nadšencov, ktorí ochotne pomáhali 
osobne alebo správnym kontaktom a nápadom pri realizácii naši projektov.
Zvlášť nápomocní sú nám v tomto smere pán starosta Martin Kuruc a mestská 
poslankyňa Soňa Svoreňová, za čo sme im veľmi vďační.
Približne vo februári tohto roku sme začali zvažovať založenie združenia, ktoré 
by spájalo Vrakunčanov ochotných pomôcť s Vrakunčanmi v ťažkej životnej si-
tuácii. Výsledkom úvah a spolupráce je napokon Vrakunský charitatívny spolok. 
Už ako naznačuje logo spolku, chceme pomáhať prakticky a so srdcom, preto-
že veríme, že láska k ľuďom sa prejavuje praktickými činmi. Za logo vďačíme 
miestnej grafičke, pani Zuzke Ivanovej, ktorá je aj autorkou viacerých nápadov 
pre náš charity shop.
Postupne tiež pracujeme na tvorbe webovej stránky a ďalších komunikačných 
kanálov. Informácie o pripravovaných projektoch a aktivitách zatiaľ nájdete na 
facebookovej stránke Vrakunský charitatívny spolok.
Ak máte chuť pomôcť, pripadne nápad ako a komu vo Vrakuni uľahčiť ťažký 
životný údel, neváhajte a kontaktujte nás. Každý nápad, radu alebo ponúknutú 
pomoc s vďakou prijmeme a zúročíme.

S pozdravom, CharityShop tím.
www.charityshop.sk

Oznámenie o úmrtí
„Dňa 12. marca 2017 vo veku 83 rokov nás navždy 
opustil náš sused, priateľ, kamarát, otec a ded-
ko František Kausitz (*17. jan. 1934 – † 12. marca 
2017), ktorý sa aktívne zapájal do života našej obce, 
a to najmä ako člen telovýchovnej jednoty TJ Vrakuňa 
Družstevník, ktorej bol aj predsedom. Bol zároveň aj 
trénerom A mužstva a pod jeho vedením mužstvo dňa 
13. marca 1973 odohralo prvý zápas na novom ihrisku 
pri železničnej trati 
Bratislava – Ko-
márno. Okrem iné-
ho sa zúčastnil aj 
pri demokratizácii 
obce, keď sa stal 
zástupcom dočas-
ného starostu obce 
do prvých volieb do 
obecného zastupi-
teľstva v novembri 
1991. Bol pochova-
ný dňa 19. marca 
2017 na Starom 
vrakunskom cinto-
ríne. Česť jeho pa-
miatke.

Spomienka na 101-ročnú občianku Alžbetu Blažíčkovú
Zdá sa to len nedávno, keď sme v januárovom čísle Vrakun-
ských novín blahoželali našej občianke, pani Alžbete Blažíč-
kovej, ktorá sa dňa 6. 12. 2016 dožila krásneho životného 

jubilea 101 rokov. Uplynulo iba pár mesiacov a my sme sa do-
zvedeli smutnú správu. Pani Blažíčková nás dňa 26. 3. 2017 

navždy opustila.
Jej životná púť sa skončila tak, ako sa raz skončí život každé-
ho z nás. Keď umrie človek, je to vždy smutné. Práve vtedy si 

uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás zname-
nal. Pani Blažíčková bola človekom s veľkým srdcom, člove-
kom žijúci pre svojich najbližších. Bola príkladnou, starostli-

vou a milujúcou manželkou, mamou a starou mamou. Človek 
nesúci v sebe dobro a lásku, ktorú dával iným, čestnosť, 

zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť. Vlast-
nosti, ktoré bezpochyby patrili k jej osobnosti a kvôli ktorým 
si ju ľudia vážili. Spolu s manželom vychovala jedného syna 

a dve dcéry. Na sklonku jej života sa o ňu vzorne a láskyplne 
staral syn Jaroslav spolu s nevestou Irenou.

Opustila tento svet, no to, čo po sebe zanechala, bude tu i na-
ďalej. Jej dobro a láska nech žije ďalej v jej potomkoch.

Neplačte, že som odišla,
ten kľud a mier mi prajte,

len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.

Česť jej pamiatke!

CÍCEROVÁ POLIEVKA

Príprava trvá 50 min.
Potrebujeme:
• 300 g cíceru (môže byť aj z konzervy)

• 150 g koreňovej zeleniny
• 1 cibuľu
• 3 bobkové listy
• 100 g údenej klobásy
• 4 PL oleja
• 2 PL múky
• 1 PL červenej papriky
• soľ, korenie

Postup:

Cícer namočíme asi na 10 
hodín.
Dolejeme vodu do 2 litrov 
a varíme spolu s klobásou 
asi 20 min. Pridáme nena-
krájanú koreňovú zeleni-
nu, bobkové listy a varíme 
ďalších 15 minút. Potom 
odstránime bobkové listy, 
zeleninu vyberieme, vidličkou roztlačíme a vrátime do hrnca. Polievku 
zahustíme paprikovou zásmažkou.

VARÍME S GIZKOU
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Koncom apríla sme prvý raz zorganizo-
vali v spolupráci s Vrakunským chari-
tatívnym spolkom Country bál vo Vra-
kuni. Sami sme boli zvedaví, ako majú 
Vrakunčania radi country zábavu. Do 
tanca zahrala skupina Belasí a taneč-
ná skupina Stepbridge predvádzala 
svoje umenie po celý večer.
Občianske združenie PRO Charity 

predstavilo svoju charitatívnu činnosť 
a logo. Počas celého večera sa konala 
zbierka práve pre toto združenie, ktoré 
má vo Vrakuni na Rajeckej ul. obchod 
Charity Shop (www.charityshop.sk). 
Svoju pomoc adresne orientujú nada-
ným deťom zo sociálne slabšieho pro-
stredia, rodinám zápasiacim s ťažkým 
zdravotným stavom dieťaťa, resp. se-

niorom. Pomoc z country večera puto-
vala Jurajovi Prágerovi, talentovanému 
nevidiacemu Vrakunčanovi. Zabezpe-
čili sme stravu na pol roka pre jeho 
štvornohého pomocníka – vodiaceho 
psíka Lukiho. Country bál dopadol na 
jednotku a ľudia odchádzali spokojní. 
Na druhý ročník si ešte počkáme, ale 
o zábavu bude určite postarané.  (red)

V piatok večer 5. 5. 2017 sa konala naša pravidelná standupcomedy show, Traja 
vo Vrakuni. Táto šou ma obrovský úspech, o čom svedči úplne vypredaná spoločen-
ská sála. Teraz sa nemohol zúčastniť Stano Staško, ale Tomáš Hudák s Michaelom 
Szatmárym svojím vtipom a humorom zabavili všetkých prítomných. Nesklamal ani 
špeciálny hosť, ktorým bol Matej,Sajfa“ Cifra, ktorý prišiel aj napriek hrozivému úra-
zu ramena. Sajfa porozprával zážitky zo svojej bohatej moderátorskej kariéry a aj ne-
jaké tie pikošky zo súkromného života. Vďaka nečakanému úspechu predstavenia 
mestská časť zorganizuje ďalšiu Standupcomedy show Traja vo Vrakuni ešte pred 
letom, dňa 4. 7. 2017 o 19:00 hodine. Tešia sa na Vás Tomáš Hudák, Stano Staško, 
Michael Szatmáry a špeciálny hosť ☺ (red)

Traja vo VrakuniTraja vo Vrakuni
s rekordnou účasťous rekordnou účasťou

PRVÝ COUNTRY BÁL POMOHOL OSTATNÝM

Deň matiek
Oslava Dňa matiek sa vo Vrakuni už stáva 
tradíciou. Tento rok prišiel zabaviť všetky 
mamičky Štefan Skrúcaný so svojou šou. 
O zábavu bolo postarané a sála plná vra-
kunských mamičiek, ale aj zopár otcov, 
tlieskala pánovi Skrúcanému za skutočne 
skvelý program. Starosta Martin Kuruc 
odovzdal každej mamičke ružu a svoju 
spokojnosť vyjadril po skončení programu 
každý, kto prišiel a zabavil sa. Tešíme sa, 
že v našej Vrakuni si našli svoje miesto 
a fanúšikov aj takéto milé podujatia.  (red)



Kultúra vo VrakuniKultúra vo Vrakuni
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravuje 
počas leta naozaj bohatý kultúrny program 
pre všetkých Vrakunčanov. Tešiť sa môže 
mládež, rodičia, seniori a v neposlednom 

rade najmä detičky. Kultúrne leto vo Vra-
kuni odštartuje prvým ročník Jánskeho 
pivného festivalu v lesoparku (str.15) a vy-
vrcholí tradičnou Vrakunskom hodovou 

slávnosťou v septembri na nábreží Malého 
Dunaja. Tešiť sa môžete na letné divadielka 
a aj cvičenie pre všetkých vo vrakunskom 
lesoparku. Tešíme sa na leto!  (red)

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA SA BLÍŽI!

INZERCIA



Čo a kedyČo a kedy
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Čo a kedyČo a kedy
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