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Milí susedia,
Teraz budeme mať tému o hrdinoch, zlodejoch a trochu aj o zime.

Začnem odzadu: v zime sneží a je zima. Samozrejme, že na Vianoce je sedem 
stupňov a prší, ale inak to funguje pomerne zabehnuto. Je to romantické, no 
nepraktické. Síce je všade krásne bielo, ale na snehu sa šmýka. Napríklad ráno 
strávite aj desať minút so škrabkou v ruke, keď sa potrebujete dostať do auta. 
Kardiológ by vám vedel dopodrobna rozprávať, aké je pre vás zdravé mať 
ráno desať minút telocvik. Je to také zdravé, asi ako pohár červeného vína 
denne. Myslím dva deci kvalitného červeného a bez duple ☺.

Je marec, ale o poznanie teplejšie. To je fajn, sneh sa roztopil, 
ráno máme menej telocviku, ja nemusím v noci jazdiť po našich ces-
tách a kontrolovať, čo sa deje a či ráno budú zjazdné. No len čo 
sa sneh úplne roztopil, nastal nepekný pohľad. Taká koncentrácia 
psích exkrementov, ako je vidieť po odmäku, je silná šálka kávy. Len 
nechápajúc krútim hlavou. Aj preto som sa rozhodol, že musíme 
niečo urobiť. S mojim tímom sme si sadli a začali „špekulovať“.

Naša úvaha bola pomerne jednoduchá. Ako donútiť ľudí, aby sa 
správali civilizovane. Preložené do ľudskej reči, aby si po svojom psíko-
vi zbierali to, čo vyprodukuje. Teda v ľudskej reči…., asi si rozumieme. Ľudia sa radi vyhovárajú. Najčastejšia výhovorka 
znie takto: „Aj by som rád zbieral/a, ale viete, keď v tom stojane nie sú vrecká.“ Tá výhovorka fungovala výborne, ľudia ju 
radi a často používali. Lebo naozaj sa občas stalo, že zásobníky boli prázdne. Tak sme tu rovnicu o chýbajúcich vreckách 
otočili naopak a radikálne sme zmenili spôsob distribúcie. Zmluvu, ktorú som zdedil od predchádzajúcej pani starostky, 
som nepredĺžil. Od 1. 1. 2017 totiž každý dostane pri zaplatení dane za psíka 500 vrecúšok, ktoré sú už v cene poplatku 
za psa. Niektoré mestské časti vrecká na exkrementy nedávajú zadarmo, ale ja som trval na tom, že musia byť už v cene 
vyberaného poplatku za psa.

Takže ak uvidíte kohokoľvek, ako po svojom psíkovi nezbiera, prosím oslovte ho a žiadajte to, čo je úplne normálne 
a bežné, aby to hovienko láskavo hodil do koša. Ak vám bude vysvetľovať, že v tom stojane nie sú vrecúška, tak viete, čo 
mu máte povedať. Ak má psíka legálne prihláseného, tak vrecká má od úradu – a basta! Je to také jednoduché. Nechce-
te ísť do konfrontácie? Tak volajte okamžite 159. Mestská polícia môže okrem vyberania pokút v jednosmerných uliciach 
urobiť aj niečo, čo nám pomôže, lebo nechávať po zvieratkách neporiadok je trestné.

Mimochodom, keď sme už pri tých košoch, obstarali sme sto ďalších nových. Ani nechcite vedieť, koľko sme ich mali 
doteraz. Mesiac apríl bude v znamení inštalácie nových košov, aby bolo kde dávať pozdravy od psíkov.

Bez vás to však nezvládneme. Aj malé hrdinstvá a dobré skutky v prospech komunity sú úplne zásadné. Pre mňa je 
hrdina možno desaťročný chalan, čo doslova „vysekíroval“ paniu so psíkom a donútil ju po sebe upratať. Ani jej „nepre-
strieľný“ argument, že má malého psíka, nezabral. Pre mňa je hrdina. Sám mám psíka a vždy slušne poprosím ľudí o istú 
mieru ohľaduplnosti. Naozaj to funguje, tá hanba im za to jedno zohnutie naozaj nestojí. Ak len jedného psíčkara denne 
presvedčíme o tom, čo je úplne normálne a bežné všade v civilizovanom svete, tak do pol roka sme vyhrali.

Lebo kto nezbiera po svojich miláčikoch, je zlodej. Deťom kradne nové ihriská, športovcom nové športoviská a kradne 
aj seniorom. Napríklad miesta na dovolenku, ktoré spolufinancuje naša MČ. Pretože napriek vreckám, ktoré rozdávame, 
a novým košom, ktoré budeme osádzať, musíme stále čistiť trávniky. To nás stojí veľké finančné čiastky, ale aj čas a ľud-
skú silu. Rozdiel medzi zlodejom a hrdinom je jedno zohnutie sa. Dobre, možno dve zohnutia na deň. Určite aj na toto má 
môj priateľ kardiológ nejakú poučku. Budem sa ho musieť spýtať.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Deň Zeme sa každoročne koná 22. 
apríla a je venovaný Zemi. Tento svia-
tok je ovplyvnený pôvodnými dňami 
Zeme, ktoré sa konali pri oslavách 
jarnej rovnodennosti, 21. marca, 
a oslavovali príchod jari.
Tak ako pominulé roky, aj tento rok 
budú pri tejto príležitosti v mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 
22. 4. 2017 pristavené veľkokapa-
citné kontajnery na zelený, prípadne 
zmesový odpad. Do upratovania sa 
môžete zapojiť aj vy.

K dispozícií bude päť veľkokapacit-
ných kontajnerov:

1. vedľa plotu Ružinovského cintorína 
pri Malom Dunaji,
2. záhradkárska oblasť od Priehrad-
nej ulice,
3. Hradská ulica pri Mea Culpa,
4. pri Pentagóne na Stavbárskej ul., 
vedľa skládky odpadov,
5. ulica Amarelková pri vstupe do pa-
nelárni.

Kontaktná osoba:
Ing. J. Lalík – tel. 0911543541

red

Deň Zeme

Jarné upratovanie 

rok 2017
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
v týchto lokalitách
V zmysle § 4 VZN č.1/2015 MČ Bratislava-Vra-
kuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery 
na jarné upratovanie umiestnené na týchto uli-
ciach a termínoch:

Dňa 17. 03. 2017 – 18. 03. 2017
– piatok, sobota

Malodunajská ul.9,Platanová ul. – Priehradná, 
Arménska ul.- Podunajská ul.

Dňa 20. 03. 2017 – 21. 03. 2017
– pondelok, utorok

Jedľová ul.2 – roh, Jedľová, Vŕbová

Dňa 22. 03. 2017 – 23. 03. 2017
– streda, štvrtok

Železničná ul.5, Priehradná ul.- Hradská ul., Ší-
pová ul.

Dňa 24. 03. 2017 – 25. 03. 2017
– piatok, sobota

Hrušovská ul. – Marhuľová

Dňa 27. 03. 2017 – 28. 03. 2017
– pondelok, utorok

Hradská ul.122 – Estónska parkovisko, Píniová 
ul. na parkovisko, Brezová 5/A

Dňa 29. 03. 2017 – 30. 03. 2017
– streda, štvrtok

Toryská ul.21,Toryská ul.22, – Bodvianska ul., 
Rajčianska ul. 28-32

Dňa 31. 03. 2017 – 01. 04. 2017
– piatok, sobota

Majerská za koľajnicami – záhrady, Anizová 
ul. Podpriehradná ul., Stavbárska ul.38 pri tra-
fostanici

Dňa 03. 04. 2017 – 04. 04. 2017
– pondelok, utorok

Hnilecká ul. – Bebravská ul. Pri špor. ihrisku, 
Rajčianska ul. 8, Toplianska ul. 2

Dňa 05. 04. 2017 – 06. 04. 2017
– streda, štvrtok

Stavbárska roh 44 – 54 pri Talline, Kríková 
ul.7,Rajecká ul.2

Dňa 07. 04. 2017 – 08. 04. 2017
– piatok, sobota

Priehradná ul. – Tymianová ul., Rebarborová 
ul.51, Železničná ul. parkovisko pri zberných 
surovinách

Dňa 10. 04. 2017 – 11. 04. 2017
– pondelok, utorok

Hradská 87 – roh Stavbárska ul., Čiližská ul. 2, 
Čiližská ul.26

Dňa 12. 04. 2017 – 13. 04. 2017
– streda, štvrtok

Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul.20, Žitavská 
ul.2 z boku pri garážach

Dňa 18. 04. 2017 – 19. 04. 2017
– utorok – streda

Poľnohospodárska ul. 22, Rajecká ul.16, Buči-
nová ul.16

Kontajnery budú umiestnené na uvedených 
uliciach 24 hodín. Do kontajnerov je zakázané 
dávať stavebný odpad a elektroodpad.
Kontajner slúži na objemný odpad zo spo-
ločných priestorov obytných domov a zelený 
odpad. Veľké nerozobraté kusy nábytku odo-
vzdajte do zberného dvor na Ráztočnej ul. 
a veľké konáre ukladajte vedľa kontajnera!!!
V prípade potreby je možné pristaviť kontajne-
ry aj na objednávku. Zmena termínov je mož-
ná, oznamy budú zverejnené vo vývesných 
tabuliach Miestneho úradu, na internete a vo 
Vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 
0911 543 541 red

Tohtoročné upratovanie sa bude niesť v znamení nového miestneho mobiliáru, ktorý 
budú slúžiť pre všetkých obyvateľov Vrakune. Vo Vrakuni pribudne ďalších 100 košov.
Čistota a poriadok je každo-
denný otáznik v našej mest-
skej časti. Je pochopiteľné, 
že každý chce bývať v čistom 
a krásnom prostredí. Mest-
ská časť Bratislava-Vrakuňa 
od začiatku roku pokračuje 
v druhej etape projektu no-
vých smetných košov, kto-
ré pribudnú vo Vrakuni. Už 
v roku 2016 sa vymenila časť 
miestneho mobiliáru. Pôvodné 
smetné koše sa nahradili nový-
mi a na miestach, kde chýbali, 
sa doplnili. V druhej etape pribudne 100 
nových smetných košov v celej Vrakuni, 
ktoré sa budú v pravidelných intervaloch 
čistiť. Osadenie sa plánuje po 15. apríli 
2017. Koše budú slúžiť na psie exkremen-

ty. Všetci majitelia psov, ktorí 
si splnili svoju oznamovaciu 
povinnosť, dostali od mest-
skej časti 500 ks vreciek 
na psie exkrementy na rok 
2017. Pripomíname všetkým 
majiteľom psov registráciu 
svojho miláčika na miestnom 
úrade, pri ktorej dostanú 
vrecká na exkrementy.
V prípade, že nebudete spo-
kojní s čistotou smetných ko-
šov, kontaktujte nás na tele-
fónnom čísle 0911 543 541. 

Ak viete o mieste, kde smetný kôš chýba, 
prosím, pošlite nám svoj tip na adresu sta-
rosta@vrakuna.sk. Nezabúdajte na to, že 
poriadok a čistota je obrazom ľudí, ktorí 
v danom prostredí žijú. red

Jarné upratovanie vo Vrakuni

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa stretlo dňa 28. 2. 2017 
na prvom tohtoročnom zasadnutí v roku 2017. Poslanci zobrali na vedomie Všeobec-
ne záväzne nariadenie hl. mesta SR Bratislavy o parkovacej politike v hlavnom mes-
te a zároveň neschválili zapojenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do parkovacej 
politiky s tým, že v mestskej časti budú naďalej platiť pravidla parkovania schválené 
v roku 2015. Viac o parkovacej politiky sa dočítate na str. 4.
Poslanci schválili aj Všeobecne záväzne nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj 
na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od dňa 1. 7. 2017. Sadzby 
za jednotlivé druhy stavieb nájdete na webovej stránke www.vrakuna.sk.
Aj v roku 2017 pokračujeme v obnove povrchov komunikácií a chodníkov podľa zo-
znamu schváleného poslancami na tomto zastupiteľstve.
Ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na začiatku mesiaca máj. red

Z miestneho zastupiteľstva
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Pôjdeme vlastnou cestou
Horúca téma

Od marca 2017 vstupuje do platnosti 
nové všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta SR Bratislavy, kto-
ré zavádza nové pravidlá parkovania 
v Bratislave. Vrakuňa, ktorá má svoje 
parkovacie pravidlá od roku 2016, pôj-
de vlastnou cestou.
V roku 2016 mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa prijala nové zásady pre vydá-
vanie povolenia na vyhradenie parkova-
cieho miesta. Dobrá parkovacia politika 
spočíva v legalizácií doterajších vyhrade-
ných parkovacích miest, s presným urče-
ním oprávnenia držiteľa preukazu s ŤZP 
a s presným vymedzením možnosti vy-
hradene parkovať len s trvalým pobytom 
vo Vrakuni. Tieto všetky aspekty zobrala 
mestská časť do úvahy pri prideľovaní 
a obnovovaní parkovacích miest na rok 
2016.
Z príjmu za vyhradené parkovanie obno-
vujeme existujúce a budujeme nové par-
kovacie miesta. Vrakuňa má v súčasnosti 
celkovo 2 490 vyznačených očíslovaných 
parkovacích miest, z toho vyhradených 

parkovacích miest („vykrížených“) je 836. 
Počet vyhradených parkovacích miest na 
parkovisku tvorí priemerne 35 %.
Okrem parkovania rieši mestská časť 
aj organizáciu dopravy vo Vrakuni. Prvá 
etapa bola zverejnená na webe a všetky 
pripomienky občanov, ktoré nám prišli, 
sme vyhodnotili. Ďalším z riešení, ako 
sa vysporiadať s nedostatkom parko-
vacích miest, je budovanie hromadných 
parkovacích, resp. garážových domov. 
Vytipovali sme lokality, kde by sa mohli 
vybudovať a mestská časť sa obrátila na 
primátora mesta so žiadosťou o zverenie 
pozemkov. Žiaľ, doteraz sme nedostali od 
mesta kladnú odpoveď.

Zjednosmerňovanie ulíc
Priestor, ktorý máme k dispozícii v našej 
mestskej časti, ani nenafúkneme, ani 
len tak nerozšírime. Najmä pri obytných 
domoch na uliciach neostáva dostatok 
priestoru na všetko. Veľmi ťažko je mož-
né naraz vyhovieť všetkým požiadav-
kám – naraz zvýšiť počet parkovacích 

miest, zabezpečiť dobrú prejazdnosť ulíc, 
získať voľné križovatky, aj voľné chodní-
ky pre peších. Preto aj vo Vrakuni chce-
me pristúpiť k riešeniu, ktoré je vo svete 
úplne bežné – zjednosmerňovanie ulíc. 
Samozrejme, že všetky plánované návrhy 
prekonzultujeme s vami – občanmi.
V pondelok 27. 2. 2017 sa konalo 
stretnutie občanov o dopravnej situácii 
vo Vrakuni. Touto témou sa zaoberáme 
intenzívne od roku 2015. V roku 2016 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala 
nové zásady na vydávanie povolenia na 
vyhradenie parkovacieho miesta, ktoré 
riešia najmä miesta pre ZŤP a pre oby-
vateľov Vrakune. Všetky tieto aspekty 
zobrala mestská časť do úvahy pri pride-
ľovaní a obnovovaní parkovacích miest 
na rok 2016. Navrhnuté alternatívy, žiaľ, 
nie všetkým vyhovovali. Vstupovalo do 
toho množstvo pripomienok, navyše sme 
odkázaní aj na súhlas krajského doprav-
ného inšpektorátu. Lokalita Priehradnej 
a Podpriehradnej bude označená ako, 
Obytná zóna s určenými pravidlami cest-
nej premávky.
Počet áut v Bratislave, Vrakuňu nevy-
nímajúc, veľmi rýchlo pribúda. Napriek 
zložitej situácii sme sa za posledné roky 
posunuli ďalej. Otvorili sme verejnú disku-
siu, prijali sme nové parkovacie pravidlá, 
zriadili sme novú železničnú zastávku, 
pripravili sme projekty nových cyklotrás, 
obnovili sme dopravné značenie, zavá-
dzame a kontrolujeme pravidlá, nastavu-
jeme poriadok. Podarilo sa nám prispieť 
k tomu, že sa konečne začala stavať rých-
lostná cesta R7, ktorá z Vrakune odkloní 
tranzitnú dopravu. Je pred nami ešte dlhá 
cesta, ale neostávame ľahostajní.   red

Vedenie Okrskovej stanice Mestskej 
polície Bratislava-Ružinov touto cestou 
chce požiadať občanov MČ Vrakuňa 
o spoluprácu pri riešení niektorých prob-
lémov, ktoré znepríjemňujú život nielen 
obyvateľom, ale aj návštevníkom. Na-
šou úlohou je v záujme občanov dbať 
na čistotu a poriadok. Súčasná situácia 
v našich radoch je taká, že „nestíhame“ 
pokryť všetko. Navyše sa stáva, že ob-
čanov viac trápi parkovanie, ako čistota 
a poriadok.
Rád by som upriamil pozornosť na ne-
disciplinovaných majiteľov psov, ktorí asi 
buď „nepoznajú“ zákon a príslušné VZN, 

alebo to robia naschvál a nezaujíma ich 
spolunažívanie občanov. Majitelia psov 
mnoho ráz zabúdajú na svoje povinnosti 
a sú neochotní plniť si ich. Porušujú to 
vedome a keď majú psa na voľno, tak 
si myslia, že môžu všetko. Preto by sme 
chceli požiadať občanov MČ Vrakuňa, 
aby neboli k svojmu okoliu nevšímaví, 
ale aby upozorňovali týchto majiteľov 
psov, keďže čistota a poriadok by mali 
byť pre nás všetkých prvoradá.
Evidenciu majiteľov psov má MÚ Vra-
kuňa a pri riešení problémov vzájomne 
spolupracujeme. V rámci mestskej časti 
je veľký počet tých, ktorí psa, prípadne 

psov vlastnia. Tých psíčárov, pre ktorých 
zákon a všeobecne záväzné nariadenie 
sú len akýmsi zdrapom papiera, budeme 
musieť spoločne naučiť slušnému sprá-
vaniu a dodržiavaniu právnych noriem. 
Poukazovanie na nedostatky medzi se-
bou určite zlepší naše životné prostredie 
a celkove život v mestskej časti.
Ak by ste mali „problém“ s majiteľmi 
psa, tak nás neváhajte upozorniť.

 
hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja,
veliteľ Okrskovej stanice MsP

Bratislava-Ružinov

Spolupráca občanov MČ Vrakuňa s mestskou políciou
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Horúca téma

Vo Vrakuni pribudne nový fitpark. Bratislav-
čania o tom rozhodli svojím hlasovaní v Ob-
čianskom rozpočte. Vybudovanie Fit parku vo 
Vrakuni, vrátane osadenia športových náradí, 
zabodovalo s počtom 6 503 hlasov v kategórii 
Kultúra a šport.
„Výsledok hlasovania je dvojnásobne dobrou 
správou,“ uviedol starosta Vrakune Martin Ku-
ruc. „Nielen preto, lebo sme získali krásne ví-
ťazstvo, ale najmä preto, lebo sa Vrakunčania 
zapojili v takom veľkom počte do hlasovanie. 
Získali sme neuveriteľných 6 503 hlasov, čo 
znamená, že skoro každý tretí Vrakunčan hlaso-
val za tento projekt. Naša mestská časť bude 
lepšia vďaka samotným Vrakunčanom.“
Viac ako 13 000 Bratislavčanov rozhodlo, 
že z Občianskeho rozpočtu mesto zaplatí Fit 
park vo Vrakuni, vzdelávanie seniorov v oblas-

ti ochrany životného prostredia, opravu ciest 
v Petržalke a podporu združení venujúcich sa 
túlavým mačkám. Občania na webovej stránke 
mesta alebo osobne vo Front Office na magis-
tráte hlasovali o využití 50 000 eur z Občianske-
ho rozpočtu pre projekty v štyroch kategóriách.
„Cieľom Občianskeho rozpočtu je presunúť 
časť rozhodovania o použití verejných financií 
na Bratislavčanov. Teší nás, že tento rok sa 
do hlasovania zapojil rekordný počet občanov, 
ktorým nie je ľahostajné svoje okolie, naopak – 
usilujú sa ho aj takouto formou vylepšovať,“ 
uviedla námestníčka primátora Bratislavy Iveta 
Plšeková, ktorá je gestorkou projektu. „Víťazné 
projekty sme už zadali odborným útvarom ma-
gistrátu, ktoré zabezpečia ich realizáciu,“ dopl-
nila I. Plšeková.
Najviac hlasov (8 224) v kategórii Životné pros-
tredie získal projekt V Bratislave žijú s nami. Ide 
o podporu občianskych združení, ktoré sa venu-
jú opatere a zdravotnej starostlivosti túlavých 
mačiek. V kategórii Doprava, cesty, chodníky 
a cyklochodníky zvíťazil s 3 259 hlasmi projekt 
Bezpečne cez Mamateyovu – Pankúchovu. Za-
hŕňa opravu cesty, debarierizáciu chodníkov 
a namaľovanie priechodov pre chodcov. Vybu-
dovanie Fit parku vo Vrakuni, vrátane osadenia 
športových náradí, zabodovalo s počtom 6 503 
hlasov v kategórii Kultúra a šport. V poslednej 

štvrtej oblasti Sociálnych vecí zvíťazil projekt 
Zelená pre seniorov (7 074 hlasov). Počas pravi-
delných vychádzok do prírody sa seniori dozve-
dia o rôznych druhoch rastlín, ale aj o nariade-
niach mesta o čistote, poriadku a zeleni. Z tých 
najaktívnejších sa potom môžu stať dobrovoľní 
spolupracovníci pri ochrane zelene a poriadku.
Z celkových 13 131 odovzdaných hlasov hla-
sovalo o Občianskom rozpočte 12 884 Brati-
slavčanov elektronicky a 247 písomne. Do 31. 
januára 2017 si vyberali po jednom projekte 
v každej kategórii. Návrhy projektov vzišli z ob-
čianskych podnetov, ktoré Bratislavčania po-
sielali v minulom roku do Burzy nápadov. Z 29 
návrhov nakoniec mesto po odbornom posúde-
ní realizovateľnosti vybralo 15, za ktoré potom 
občania hlasovali v štyroch tematických ka-
tegóriách. Na štyri projekty, ktoré získali najviac 
hlasov, mesto rozdelí 50 000 eur. Táto suma je 
vyčlenená priamo v rozpočte hlavného mesta, 
ktorý schválili mestskí poslanci koncom minu-
lého roka.  red

Budeme mať nový fitpark

Street workoutový park ZŠ RajčianskaStreet workoutový park ZŠ Rajčianska

Street workoutové ihrisko vo Vrakun-
skom lesoparku

Zvýšenie bezpečnosti je jedna z najdôležitej-
ších tém pre Vrakuňu. Obzvlášť to platí pre 
okolie Pentagonu, ktorý je neslávne známy 
dílermi drôg a zvýšenou kriminalitou. Tento 
problém ale nevyrieši mestská časť sama, 
upozorňuje starosta Martin Kuruc. K tejto 
téme sa konala tlačová konferencia rovno 
pred bytovkou ,,Pentagon“, v ktorom obyva-
telia každodenne bojujú o svoju bezpečnosť. 
„Rozhodne nie som spokojný s bezpečnost-
nou situáciou vo Vrakuni a obzvlášť pri Pen-
tagone,“ uviedol na úvod starosta Vrakune 
Martin Kuruc. „Samospráva sa snaží urobiť 
maximum, avšak bez spolupráce s magistrá-
tom a so štátom to nepôjde. Napriek enorm-
nému úsiliu našej mestskej časti ide o prob-
lém, ktorý presahuje naše sily.“
Podľa starostu je situácia vo Vrakuni v porov-
naní s inými mestskými časťami Bratislavy 
oveľa zložitejšia. Chýba dostatok mestských 
aj štátnych policajtov. „Vrakuňa má, žiaľ, 
iba jedného okrskára mestskej polície. Toto 
číslo je úplne alarmujúce,“ upozorňuje Mar-

tin Kuruc. Mestská časť iniciovala zvýšenie 
počtu kamier, v súčasnosti sú vo Vrakuni tri 
bezpečnostné kamery, potrebné sú minimál-
ne tri ďalšie. Nesplnený ostal aj sľub Minis-
terstva vnútra, že k Pentagonu presťahuje 
policajnú stanicu.
„Niekoľko krát som vyzýval primátora hlav-
ného mesta aj Mestskú políciu, aby zásad-
ným spôsobom navýšili počet mestských 
policajtov. Bez odozvy,“ vysvetľuje starosta 
Vrakune. Podľa Kuruca kritická situácia sa 
týka najmä dvoch vchodov na Stavbárskej 

ulici, kde sa vyskytuje enorm-
ná koncentrácia sociálne 
neprispôsobivých občanov, 
vrátane dílerov drog a krimi-
nálnych delikventov. „Výsled-
kom je strach obyvateľov a 
neporiadok v celom okolí.“
Mestská časť Vrakuňa k téme 
bezpečnosti vo Vrakuni zvola-
la minulý rok veľký okrúhly 
stôl so všetkými zaintereso-

vanými subjektami. Tiež intenzívne spolupra-
cuje s Detským fondom SR, prevádzkuje Mi-
xklub a Mixáčik, čo je priestor pre ohrozené 
deti. Vo Vrakuni pôsobí aj občianske združe-
nie Odyseus, ktoré okrem iného pomáha pri 
zbere použitých striekačiek. Ročne vyzbiera-
jú viac ako 30 tisíc použitých striekačiek.
„Pocit bezpečia pre občana je to najdôležitej-
šie. Toto môžeme dosiahnuť len v spolupráci 
s magistrátom a štátnou správou,“ dodal sta-
rosta Vrakune Martin Kuruc. „Nastal však čas 
konať, nielen deklarovať pomoc.“ red

Problém bezpečnosti vo vrakunskom Problém bezpečnosti vo vrakunskom 
Pentagone nevyrieši mestská časť samaPentagone nevyrieši mestská časť sama
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Podporte vašimi 2 % z daní zariadenia, školy, občianske zduženia, ktoré si to podľa 
vás zaslúžia. Bližšie informácie o nižšie uvedených zariadeniach sa dočítate na ich 
webových stránkach, poprípade ak nemajú web, priložili sme vám krátke informácie 
priamo pod ich názvom a údajmi.

Rodičovské združenie pri MŠ
Kríková 8722/20
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/868
Občianske združenie
www.mskrikova.sk

SRRZ - Rodičovské združenie pri MŠ
Kaméliová 10
821 07 Bratislava
IČO: 17319617/812
č. účtu: 1558455156/0200
Občianske združenie
www.mskameliova.sk

Rada rodičov pri ZŠ Rajčianska 3
Rajčianska 3
821 07 Bratislava
IČO: 42263573
Občianske združenie
www.zsraba.edu.sk

Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA
Železničná 14 821 07 Bratislava
IČO: 42269687
Občianske združenie
www.zszelba.sk

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
IČO: 00679755
Občianske združenie
www.dfsr.sk

Vrakunská beseda
Hradská 78
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 31814557
www.vrakunskabeseda.szm.com

Materské centrum - MC Rybka
Bodvianska 4 (Komunitné centrum)
821 07 Bratislava
IČO: 42170303
www.mcrybka.sk

Charity shop
Dobrovoľnícky projekt
Rajecká 8693/13, 821 07 Bratislava
IBAN: SK58 0900 0000 0050 8113 
2111.

Združenie rodičov Základnej školy 
Žitavská 1, 821 07 Bratislava

Žitavská 1
821 07 Bratislava
IČO: 30856311
Občianske združenie
www.zszitavskaba.edu.sk

Občania pre seba
Píniová 11
821 07 Bratislava
IČO: 42358850

OZ Pedál - občianske združenie
Holubyho 5
811 03 Bratislava
IČO: 42269164
č. účtu : 4018019701/ 7500
http://www.ozpedal.sk/sk/o-nas

Združenie rodičov
a priateľov detí Šíravka

Šíravská 8
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 42172811
SK3902000000002657407656 / kód ban-
ky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Športový klub Vrakuňa Bratislava
Poľnohospodárska 2
821 07 Bratislava
IČO : 30813671
č. účtu 1112530457/0200
www.skvrakuna.sk

Združenie klubov Apollo
Súkennícka 4
82109 Bratislava
ICO 308 450 92
Bližšie info si pozrite na:
www.klubyapollo.sk

MKM film
IČO: 42353351
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Kríková 8696/4

Občianske združenie OZ Na ľade
Stavbárska 54, Bratislava, 821 07
IČO: 42358523

Harmónia – pre deti
IČO: 42413168
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Stavbárska 6

Slovensky zväz telesne postihnutých
Základná organizácia č.2
Dudvažska č.12
821 07 Bratislava
Poštová adresa Bebravská č.4, 
82107 Bratislava
IČO: 308 14 685, č. účtu 
11463940/0900

Chlapci hokeja
IČO: 42253292
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Hlohová 10

PRÁVO PACIENTOV, o.z.
IČO: 42184339
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Kosodrevinová 41

Občianske združenie Majoránová
IČO: 42184274
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Majoránová 57

Športový klub Koryo
IČO: 31812392
Adresa: 82107 Bratislava-Vrakuňa, 
Čiližská 22

Volejbalový klub TAMI Bratislava
IČO: 30851700
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Rajčianska 20

ÚSMEV ĽUĎOM
IČO: 30802024
Adresa: 82107 Bratislava-Vrakuňa, 
Slatinská 16

Trabant klub Bratislava
IČO: 42127238
Adresa: 82107 Bratislava - Vrakuňa, 
Rajecká 3

Občianske združenie SUSEDY
Bodvianska 4
821 07 Bratislava – Vrakuňa
Naše IČO : 42270171
Bežný účet v SSP : 5041732075 / 0900

red

DARUJTE 2% Z DANÍ



7

Aktuálne
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa hľadá opatrovateľov/opatrovateľky

Miesto práce
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
ihneď, prípadne dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- opatrovanie ľudí odkázaných na 

pomoc inej fyzickej osoby
- pomoc v domácnosti

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

- absolvovanie kurzu opatrovania
alebo

- zdravotné vzdelanie
- vodičský preukaz výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, príjemné 

vystupovanie.
Kontaktná osoba:

Mgr. Pochlopeňová Iveta
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Tel.: 02/40 20 48 87,
Mail: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk

Oznam
Národná banka Slovenska v spolupráci 
so štatistickým úradom SR uskutočňuje 
na Slovensku Zisťovanie o financiách 
a spotrebe domácnosti 2017. Jeho cie-
ľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej 
ekonomickej situácií domácnosti v euro-
zóne. Zisťovanie sa uskutoční v mesia-
coch február až apríl 2017. V tomto obdo-
bí vybrané domácnosti aj v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný preukázať sa služobným preuka-
zom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym lis-
tom podpísaným guvernérom NBS a pred-
sedom ŠÚ SR. Všetky informácie a názory, 
ktoré im v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonymné a použijú 
sa výlučne na štatistické a vedecké analý-
zy nekomerčného charakteru.  red

Stravovanie dôchodcov

Ako sme vás informovali v predchádzajú-
cich číslach Vrakunských novín, aj v roku 
2017 pokračujeme v budovaní novej 
materskej školy na Bodvianskej ulici. 
V súčasnosti sa dokončujú dve ďalšie 
triedy. Prevádzka štyroch tried sa začne 
1. 9. 2017. K tomuto dátumu zrekonštru-
ujeme aj školskú kuchyňu a jedáleň, ne-
vyhnutnú na prevádzku materskej školy. 
Objekt v súčasnosti slúži ako jedáleň pre 
vrakunských dôchodcov, ktorým na obe-
dy prispieva mestská časť. Celý objekt 
na Bodvianskej sa v minulosti využíval 
ako materská škola s kuchyňou a jedál-
ňou. Po ukončení prevádzky materskej 
školy sa objekt jedálne využíval ako je-
dáleň a výdajňa stravy pre dôchodcov.
Kvôli nevyhnutnej rekonštrukcie objek-
tu na Bodvianskej na účely stravovania 
malých škôlkarov oznamujeme dôchod-
com, že v letných mesiacoch (júl, au-
gust) nebude mestská časť zabezpečo-
vať stravovanie dôchodcov. Výdaj stravy 
pre dôchodcov zabezpečíme od septem-
bra v nových priestoroch, o čom vás bu-
deme včas informovať.  red

Opravíme ďalšie ihriská!
V roku 2016 začala mestská časť Bra-
tislava-Vrakuňa s rekonštrukciou det-
ských ihrísk vo Vrakuni. Z nového šatu 
sa tešili ihriská na Toplianskej, Rajeckej 
a Jedľovej ulici. Postupne na ihriskách 
pribudli nové hracie prvky, ktoré spĺňa-
jú všetky bezpečnostné normy. Piesko-
viská na ihriskách boli oplotené, aby 
sa zabránil prístup zvierat do hracej 
plochy. V areály ZŠ Rajčianska vyrástol 
nový street workoutový park, ktorý slúži 
na zvyšovanie telesnej kondície cviče-
ním s vlastnou váhou.

V tomto roku bude mestská časť s re-
konštrukciami ihrísk pokračovať. Ko-
misia pre kultúru a školstvo po prero-
kovaní materiálu schválila návrh na 
rekonštrukciu ďalších ihrísk a to, ihriská 
na Píniovej, Bebravskej a Stavbárskej 
ulici. V pláne je rekonštrukcia pôvod-
ného petangového ihriska na Toplian-
skej ulici a vybudovanie hokejbalového 
ihriska na Hnileckej ulici. V prípade, že 
zostanú finančné prostriedky, mestská 
časť investuje do vybudovania ďalších 
tínedžerských ihrísk vo Vrakuni.  red

Zápisy deti do materských
a základných škôl
Milí rodičia, zápis detí do základných škôl 
bude v dňoch od 7. a 8. apríla 2017
• Piatok 7. 4. od 14,30 do 18,00 h
• Sobotu 8. 4. 2017 od 8,00 do 12,00 h
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, 
ktoré v čase nástupu na povinnú šk. do-
chádzku dovŕši 6 rokov. Na zápise sa zú-
častňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Čo treba so sebou priniesť na zápis?

• občiansky preukaz zákonného zástupcu
• rodný list dieťaťa
• v prípade zdravotne postihnutého dieťa-
ťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
• vyplnenú prihlášku (tú si môžete stiah-
nuť z webovej stránky školy, alebo ju vypl-
níte priamo na zápise)
Podávanie žiadosti o prijatie detí do 
materských škôl sa bude konať v dňoch 
10. 4.–13. 4. 2017.  red
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Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu 
(OLO), a.s., začala na území Bratisla-
vy s distribúciou hnedých kontajnerov, 
určených na biologicky rozložiteľný ko-
munálny odpad zo záhrad. Distribúcia 
kompostérov sa začne v marci. Všetky 
náklady na kompostér alebo hnedý kon-
tajner a s tým súvisiaci zber a odvoz bi-
odpadu zo záhrad sa hradia z miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
Každá domácnosť v individuálnej bytovej 
výstavbe, teda v rodinných domoch, ktorá je 
platiteľom miestneho poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady, má 
povinnosť podať Žiadosť o zapojenie sa do 
systému zberu odpadu zo záhrad a zvoliť si 
buď hnedý kontajner alebo kompostér.
Domácnostiam, ktoré tak už urobili, začala 
spoločnosť OLO distribuovať prioritne hne-
dé kontajnery. Tie majú objemy 120 l alebo 
240 l a sú označené nálepkami s informá-
ciami o tom, aký odpad do nich patrí, resp. 
nepatrí. Kontajnery sú z recyklovateľného 
materiálu, sú odolné voči UV žiareniu, níz-
kym aj vysokým teplotám, majú mriežku 
na prevzdušňovanie odpadu a ich hladká 
povrchová úprava zabraňuje zachytávaniu 
nečistôt.
S distribúciou kompostérov začne spoloč-
nosť OLO v marci. Kompostéry zelenej far-
by majú objem 400 – 500 l, 600 – 700 
l a 1 000 l, vyrobené sú z recyklovaného 
plastu, ktorý je odolný voči nízkym aj vyso-
kým teplotám, ich súčasťou sú prevzduš-
ňovacie otvory a sú ľahko zmontovateľné 
bez použitia náradia. Distribúcia hnedých 
kontajnerov a neskôr aj kompostérov bude 
prebiehať šesť dní v týždni, od pondelka do 
soboty. V prípade záujmu si môžu obyvate-
lia vyzdvihnúť kontajner alebo kompostér 
aj priamo v spoločnosti OLO na Ivanskéj 
ceste 22. Ja však potrebné sa vopred do-
hodnúť na termíne a čase prevzatia. Viac 
informácií získate v Zákazníckom centre 
OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-
-mailom na zakazka@olo.sk
Do hnedých kontajnerov a zelených kom-
postérov patria kvety, štiepky, piliny, po-
kosená tráva, malé kusy konárov, lístie, 
odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepat-
ria tam odpady z domácností živočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. Odvoz 
bioodpadu z hnedých kontajnerov bude 
zabezpečovať spoločnosť OLO sezónne 

od marca do novembra v intervale raz za 
14 dní. Prvé odvozy sú naplánované po 
15. 3. 2017. Kompost vyrobený v kompos-
téri je možné použiť na vlastné účely.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., kto-
rou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zá-
kona o odpadoch, je účinná od 1. januára 
2017. V zmysle Všeobecne záväzného na-
riadenia hlavného mesta o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, sú domácnosti (iba majitelia ro-

dinných domov) povinné zapojiť sa do sys-
tému zberu odpadu zo záhrad. Toto naria-
denie sa týka viac ako 20 000 domácností 
v rámci Bratislavy, ktoré ročne vyprodukujú 
vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného 
odpadu. V prípade, že ste zatiaľ nepodali 
Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu 
odpadu zo záhrad, môžete tak stále urobiť 
na Oddelení miestnych daní, poplatkov a li-
cencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Brati-
slave osobne alebo poštou. 

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

OLO začalo s distribúciou hnedých 

kontajnerov na bioodpad zo záhrad

ODVOZ BIOODPADU 
ZO ZÁHRAD

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, 

malé kusy konárov, lístie, odpad 
z ovocia a zeleniny a burina

OD MARCA 2017

má  Ma-
gistráte -

-

www.olo.sk

odpady z domácností 

pôvodu,  a mäsové výrobky

-
-

 

 
 

 

Po – Pia: 7:00 – 16:00

Biologicky
rozložiteľný odpad

kvety • štiepky • piliny • pokosená tráva • malé kusy
konárov • lístie • odpad z ovocia a zeleniny • burina

odpady z domácností živočíšneho pôvodu •
mliečne a mäsové výrobky

KOMPOSTÉR
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Polícia informuje:

Vedenie Okresného riaditeľstva PZ v Bra-
tislave II sa v tomto kalendárnom roku 
2017 rozhodlo vo zvýšenej miere zamerať 
svoju pozornosť na mládež, ktorá žije, pra-
cuje alebo študuje v okrese Bratislava II. 
K tomuto kroku sme pristúpili preto, lebo 
si veľmi dobre uvedomujeme, aká je zra-
niteľná táto časť populácie. Mladí ľudia 
sa jednak môžu rýchlo stať obeťami trest-
ného činu, ale na druhej strany aj veľmi 
rýchlo môžu spáchať niečo, čo sa kvali-
fikuje ako trestný čin, a následky svojho 
neuváženého konania si potom ponesú 
celý život. Ak aj takýto občan dodatočne 
vyštuduje vysokú školu, už sa nikdy ne-
môže stať sudcom, prokurátorom ale v ko-
nečnom dôsledku ako príslušníkom PZ, ak 
bol v minulosti právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin. Tieto a aj iné druhy 
povolaní si totiž vyžadujú úplnú bezúhon-
nosť na výkon povolania, t. j., občan ne-
smel byť nikdy v minulosti odsúdený za 
úmyselný trestný čin.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Bra-
tislave II dňa 21. 2. 2017 mailom oslovil 
všetkých riaditeľov stredných škôl na úze-
mí okresu Bratislava II s ponukou o vyko-
návanie prednášok a besied v školách na 
rôzne témy, ktoré by mladých ľudí mohli 
zaujať. Teraz očakáva, ako sa vedenia 
týchto škôl k ponuke postavia.
Tiež sme vykonávali a budeme vykonávať 
„námatkové“ preventívne policajné akcie 
vo vytipovaných školách, aby sme zisili, 
či sa do priestorov škôl nenosia omamné 
a psychotropné látky. Posledná takáto 
akcia v jednej strednej škole vo februári 
2017 odhalila dokonca dílera – predajcu 
drog z radov študentov. Vyšetrovateľ od-
boru kriminálnej polície Okresného riadi-
teľstva PZ v Bratislave II v tejto súvislosti 
začal trestné stíhanie a po obdržaní zna-
leckého posudku na vyhodnotenie zaiste-
nej látky, pristúpi pravdepodobne k vzne-
seniu obvinenia konkrétnej osobe.
Čo môžeme pozitívne hodnotiť, je čin-
nosť policajtov Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave II, pretože za mesiac január 
2017 dosiahli najlepšie výsledky na úse-
ku objasňovania trestnej činnosti v porov-
naní 8 okresov v pôsobnosti krajského 
riaditeľstva PZ v Bratislave. Objasnenosť 
dosiahla 42,86 %, čo je o 13,48 % viac 
ako v roku 2016, pričom sa aj podarilo 
znížiť nápad trestných činov o 65 skutkov. 
Už len ostáva veriť, že v tomto trende bu-
deme pokračovať.

plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ
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Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najznámejšie a zároveň najve-
selšie sú posledné dni fašiangu, spojené s radovánkami a hodovaním. Vo Vrakuni sme 
nelenili a pri tejto príležitosti mestská časť usporiadala dňa 24. 2. 2017 prvú fašiango-
vú zábavu v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici. Divákov roztancovala živá 
hudba a folklórny tanečný súbor Karpaty. Na záver večera všetci spoločne pochovali 
basu a zábava mohla pokračovať. Sme radi, že postupne sa vracajú tradície aj do našej 
Vrakune. Tešíme sa na vás zas o rok!  red

Vo Vrakuni sme tento rok fašiangy ukon-
čili ako sa patrí – veľkým detským kar-
nevalom. V nedeľu popoludní zaplnili 
spoločenskú sálu miestneho úradu malé 
princezné, lienky, kovboji a piráti. Zábava 
bola výborná a deti sa čoskoro osmelili 
a svoje tanečné kreácie predvádzali aj 
na pódiu. To neskôr obsadili dievčatá 
zo základnej umeleckej školy Adaman-
te, ktoré predviedli modernú aj tradičnú 
ľudovú choreografiu. Najťažšou úlohou, 
s ktorou sme sa aj so starostom potrápili 
bolo vybrať medzi tancujúcimi detičkami 
tie v najkrajších maskách. Bolo vidieť, že 
mamičky si dali na kostýmoch naozaj zá-
ležať. Prvú cenu, splav pre celú rodinu, 
si odniesli súrodenci, ktorí si vymysleli 
spoločný kostým jednorožca a princa jaz-
diaceho na ňom. Zlatým klincom progra-
mu, na ktorý sa deti najviac tešili, bolo 

vystúpenie herečky Zuzany Haasovej 
a jej detského divadla Haaf s predstave-
ním Smelý Zajko. Okrem toho, že sa deti 
veľmi dobre bavili, bolo predstavenie aj 
poučné.
Najväčšmi teší, že akcia spojila ľudí, ktorí 
radi spravia niečo pre druhých, najmä pre 
deti. S organizáciou pomohol náš vrakun-
ský CharityShop, ktorému sme sa odme-
nili príspevkami na pomoc so vzdelávaním 
detí zo sociálne slabších rodín. Príspevky 
sa vyzbierali za výborné fašiangové šišky, 
o ktoré sa postarali ochotné dámy z klubu 
dôchodcov. Ďalšie dobrovoľníčky pomohli 
s maľovaním na tvár a výrobou masiek. 
Verím, že s takýmto skvelým tímom a za-
pojením sa celej komunity, urobíme vo 
Vrakuni ešte veľa podobných akcií, kde sa 
zabavia nielen deti, ale aj všetci Vrakun-
čania.  Ing. Soňa Svoreňová

Deti to roztočili

Zábava ako sa patrí
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Tradičný Vrakunský kresťanský ples zažil významnú zmenu. Uskutočnil sa v nových 
priestoroch a v spolupráci s mestskou časťou pod záštitou starostu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa Martinom Kurucom. Nové impulzy, nápady a vylepšenia znamenali, 
že všetci odchádzali spokojní a s presvedčením, že o rok sa to zopakuje. Vrakunskí 
farníci začali s plesmi ešte za éry pána dekana Augustína Dršku. V priebehu viacerých 
rokov sa hľadali priestory, posledné roky v hoteli Apollo na Dulovom námestí, teda 
mimo Vrakune. Dokončením kultúrnych priestorov, najmä sály v budove známej ako 
„221“, tu bola nádej, že by Vrakunský ples mohol byť konečne vo Vrakuni. Na začiatku 
boli otázniky, na konci spokojnosť.
V sobotu 28. januára bol prvý raz, vo svojom 19. ročníku, ples v nových priestoroch 
a bez problémov sa vypredal. Pán starosta zabezpečil aj fotografa, a tak si každý okrem 
zážitkov, tanca a ďalších spomienok odnášal aj fotografiu. Tancovalo sa ostošesť aj 
preto, lebo sa striedali žánre, klasická plesová kapela Party Time a takisto pre mlad-
ších diskdžokej Miro. Tombola bola zaujímavá, zaujala viacerými cenami – prvá bol 
víkendový pobyt v rakúskom lyžiarskom stredisku Kaprun. Symbióza spolupráce rodín 
farníkov z Vrakune a mestskej časti priniesla úspech a aj víziu do budúcnosti. Verme, 
že už na jubilejnom 20. vrakunskom kresťanskom plese v roku 2018.

Za organizačný výbor, Alfonz Juck

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

Krvavá karikatúra - Marko Thelen
Január 2015 sa do parížskych kroník zapísal krvavým písmom. Teroristické 
útoky na satirický týždenník Marlie Hebdom a na nevinné obete obchodu 
s kóšer potravinami zanechali na čelách obyvateľov mesta nejednu vrásku. 
Práve v tom čase slovenský detektív a bezpečnostný expert Denis Martin-

ský školí policajtov vo Vietname, aby sa pripravili na boj s novodobými hrozbami terorizmu. 
Počas pobytu mu asistentka Veronika oznamuje, že ich agentúra Citizpol získala nový prí-
pad. Mladá Slovenka sa stratila na Arabskom polostrove. Detektív sa púšťa po jej stopách 
a rozohráva tak hru o vlastný život. Zápasí s časom aj so zaslepeným fanatizmom islamis-
tov. Podarí sa mu zistiť, čo sa Slovenke stalo? Hrozia Európe po Paríži ďalšie teroristické 
útoky a ako je s nimi spojené Slovensko?

Zárezy smrti - Veronica Roth
Prvý diel novej sci-fi fantasy dilógie od Veroniky Roth, autorky najpopulár-
nejšej dystopickej série Divergencia - Rezistencia - Experiment.
Vo svete, kde panuje násilie a neprávo, v galaxii, v ktorej niektorí nažívajú 
v priazni osudu, má každý človek špeciálny dar. Kým väčšina dokáže vyťažiť 

zo svojho daru čo najviac, Akosa a Cyru pre ich dary zneužívajú. Cyra je sestrou tyrana, čo 
vládne bojovnému národu. Má dar bolesti a sily, čo jej brat zneužíva, aby tyranizoval svojich 
nepriateľov. Cyra má však na viac, ako byť nástrojom v bratových rukách. Vzdoruje, je rých-
lejšia a bystrejšia, než hockto predpokladá.
Akos pochádza z mierumilovného národa a je nadovšetko oddaný rodine. Hoci ho ochra-
ňuje jeho neobyčajný dar, keď ho s bratom chytia vojaci vyslaní Cyrinou rodinou, Akos sa 
snaží len o jediné - zachrániť brata na úkor vlastného prežitia. Akos sa tak v sekunde ocitá 
uprostred Cyrinho sveta, kde panuje neopísateľné nepriateľstvo medzi ich rodinami a ná-
rodmi. Akos a Cyra stoja pred rozhodnutím - pomôcť si navzájom a prežiť, alebo priniesť 
jeden druhému skazu.

Podstata všetkých vecí - Elizabeth Gilbert
Elizabeth Gilbert je americká spisovateľka, známa predovšetkým vďaka 
bestselleru Jedz, modli sa a miluj, na motívy ktorého bol nakrútený aj rov-
nomenný film. Román Podstata všetkých vecí sa začína koncom 18. storo-
čia a rozpráva strhujúci príbeh o čase, keď ľudstvo stálo na prahu takmer 

všetkých dôležitých objavov a človek si začal podmaňovať svet. Bystrá Alma Whittakerová 
je dcérou charizmatického obchodníka s rastlinami. Zatiaľ čo vďaka štúdiu a záujmu o bo-
taniku čoraz hlbšie preniká do záhad evolúcie, muž, ktorého ľúbi, ju zoznamuje s iným 
svetom - s duchovným kráľovstvom zázrakov. Oboch však spája úsilie pochopiť svet okolo 
seba a podstatu celého bytia.

Konvália - Denisa Fulmeková
Príbeh židovského dievčaťa Vali Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu sta-
la matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského 
básnika Rudolfa Dilonga. Ich vzťah sa začal ešte v medzivojnových Malac-
kách a Valéria sa neskôr vyhla deportácii najmä zásluhou svojho milenca. 
Po skončení vojny Dilong tajne emigroval do zámoria a šokovaná Valéria 

ostala s dieťaťom sama. Navyše čelila perzekúciám štátnej moci zato, ako bývalá družka 
prominentného básnika slovenského štátu. V šesťdesiatych rokoch sa medzi Valériou a Di-
longom obnovila korešpondencia a v júli 1969 sa po rokoch stretli vo Viedni. Ich vzťah mož-
no nazvať vzťahom osudovým, aj keď určite nie naplneným. Zároveň je to aj rodinný príbeh 
autorky Denisy Fulmekovej, keďže dcérou oboch protagonistov bola jej mama. V knihe sú 
publikované úryvky z osobnej korešpondencie Rudolfa Dilonga i jeho doposiaľ nezverejne-
ná báseň, ktorú poslal Valérii z amerického Pittsburghu na jej päťdesiatku.  red

Drahí priatelia,

v decembri minulého roku sme oslávili rok od zalo-
ženia nášho dobrovoľníckeho projektu CharityShop. 
Nezastavili sme sa však len pri pekných spomien-
kach na uplynulé stretnutia a dokončené projekty 
pomoci rodinám z nášho okolia. Uplynulé dva mesia-
ce sme intenzívne pracovali na rozvoji nášho projek-
tu a naplánovali sme veľmi zaujímavé podujatia na 
celý nasledujúci rok.
Prvým z našich projektov bola spoluorganizačná 
účasť na miestnom detskom karnevale, ktorý sa 
konal pod záštitou pána starostu Kuruca a pani 
poslankyne Svoreňovej. Rozžiarené detské očká 
a miestnosť pulzujúca dobrou zábavou nám boli 
veľkou odmenou za vynaložené úsilie. Dobrovoľný 
príspevok účastníkov venovali organizátori na pod-
poru našich projektov vo Vrakuni, za čo im zo srdca 
ďakujeme.
Vstúpili sme tiež do úzkej spolupráce s miestnym 
klubom seniorov, pre ktorých pripravujeme niekoľko 
zaujímavých projektov. Jedným z nich bude školenie 
Ako sa efektívne uchrániť pred podvodníkmi. Pred-
náška pre seniorov vo Vrakuni bude prvou z cyklu 
prednášok pre kluby seniorov v Bratislave. Okrem 
tematického stretnutia chceme miestnym seniorom 
pomôcť zvládnuť aj moderné technológie, takže pre 
nich od júna pripravíme internetový krúžok, zamera-
ný na posilnenie zručností na sociálnych sieťach.
Nezabúdame ani na miestne rodinky. Na leto pri-
pravujeme sériu podujatí pod názvom Vrakuňa sa 
bicykluje. V spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi 
pripravíme počas letných sobôt zaujímavý program 
pre rodinky s deťmi, prirodzene, na bicykloch. Už te-
raz sa tešíme na spoločné súťaže a piknik v prírode.
Výťažok zo všetkých podujatí bude slúžiť na pomoc 
rodinkám v hmotnej núdzi tu vo Vrakuni. Vďaka na-
šim novým spolupracovníkom už čoskoro uvedieme 
do praxe bezplatné konzultácie a poradenstvo v ro-
dinnom a občianskom práve, ako aj v správe rodin-
ných financií a krotení dlhov.
Rok 2016 bol pre nás namáhavý a zmysluplný. No 
veríme, že rok 2017 ho vo vydarených projektoch 
ešte predbehne.
Pokiaľ Vás naša práca pre miestnu komunitu oslovu-
je a chceli by ste nám pomôcť, radi prijmeme Vaše 
nápady a dobrovoľnícku prácu. Projekty môžete 
podporiť aj venovaním 2 % z dane alebo drobným 
príspevkom na náš transparentný účet IBAN: SK58 
0900 0000 0050 8113 2111.  CharityShop
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Hovädzie plátky v pikantnej 
omáčke

Potrebujeme:
750 g hovädzieho mäsa (stehno, roštenka 
alebo falošná sviečková), 8 PL oleja, 2 cibule, 
50 g zeleru, 50 g mrkvy, 2 PL mletej červenej 
papriky, 1/2 KL mletého čierneho korenia, 
1/2 KL vegety, 1 KL gulášového korenia, 1 
KL feferónového krému, 1 dl červeného vína, 
strúhanku na obaľovanie, soľ
Postup:
Mäso nakrájame na tenšie plátky, vyklepeme, 
osolíme, okoreníme a obalíme v strúhanke.
Na horúcom oleji opečieme plátky mäsa 
z oboch strán. Po opečení ich preložíme na 
tanier a odložíme.
Vo výpeku opražíme cibuľu (ak treba, prileje-
me ešte trochu oleja), pridáme kocky zeleru 
a mrkvy. Po krátkom opekaní nasypeme čer-

venú papriku, gulášové korenie a prilejeme 
červené víno.
Do tohto základu vrátime opečené plátky 
mäsa, pridáme ostatné koreniny a nalejeme 
ešte toľko vody, aby mäso bolo tesne zakryté. 
Dusíme do mäkka.
Plátky mäsa vyberieme, šťavu rozmixujeme 
a dochutíme feferónkovým krémom.Podáva-
me s cestovinou alebo varenými zemiakmi.

VARÍME S GIZKOUSkôr narodení 

opäť

do Chorvátska!
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa usku-
točnila ako úvodný projekt v roku 2016 
zájazd pre dôchodcov do Chorvátska.
Dôchodcom s trvalým pobytom vo Vrakuni 
mestská časť poskytla finančný príspevok 
na tento výlet. Pobyt bol v meste Poreč, 
v hoteli Delfín s polpenziou. Projekt sa 
veľmi osvedčil, účastníci vyjadrili veľkú 
spokojnosť a prejavili veľký záujem o po-
kračovanie projektu. Preto mestská časť 
plánuje aj tento rok v mesiaci september 
podobný zájazd pre dôchodcov z našej 
mestskej časti do Chorvátska. Bližšie in-
formácie, ako sú termín, cena a miesto 
pobytu včas uvedieme vo Vrakunských 
novinách, na našej web stránke a na refe-
ráte sociálnych služieb.  red

Na pamiatku Valérie Kollerovej
S hlbokým žiaľom ozna-
mujeme, že dňa 11. 
januára 2017 vo veku 
84 rokov zomrela v bla-
ženom pokoji Valéria 

Kollerová. Posledná rozlúčka sa konala 
19. januára na na starom vrakunskom 
cintoríne v rodnej zemi.

„Csendesen alszik, megpihen végleg,
Anygyalok bölcsője ringatja már,
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk.
Emléke szívünkben otthont talál…”
 (SzabóBalázs)

Valéria Kollerová sa narodila 28. sep-
tembra 1932 vo Vrakuni. V Nitre získala 
pedagogickú kvalifikáciu pre základný 
stupeň škôl s vyučovacím jazykom ma-
ďarským. Vyučovala v rôznych základ-
ných školách na Žitnom ostrove, napo-
sledy v obci Eliašovce (Nový Život).
V jej osobe zomrela dominantná osob-
nosť maďarskej menšiny na Slovensku, 
ktorá bola aj pri zakladaní obecnej orga-
nizácie Csemadoku (Maďarský spoločen-
ský a kultúrny zväz na Slovensku) v roku 
1949, neúnavne sa starala o kultúrny ži-
vot obce pri usporadúvaní Ochotníckych 

divadelných hier, zábav a estrádnych pod-
ujatí. Jej život napĺňali kultúrne aktivity, 
až nakoniec zostala sama, slobodná. Jej 
rodinný život vypĺňala len jej mladšia ses-
tra a jej príbuzní. V roku 1998 zostavila 
pamätnú brožúrku k histórii obce Vrakuňa 
z vlastných zdrojov. Posledné dni prežíva-
la zabudnutá od domova v odlúčenom Do-
move opatrovateľskej služby v Petržalke.

Aj keď zhasla sviečka
Vášho života,
zostávate
v srdciach našich.  red

Kto by nepoznal obdobie hodovania, 
pitia, zábavy a rôznych zvykov. Napriek 
tomu, že poradie sviatkov v piesni nie je 
celkom v poriadku, lebo Turíce sú až po 
Veľkej noci, nič to nemení na veselosti 
a často aj na bujarosti, najmä mladých 
chasníkov.
Kde sa nabrali fašiangy? O aké obdobie 
ide? Je to čas od Troch kráľov do polno-
ci pred Popolcová (Škaredou stredou), 
obdobie medzi zimou a jarou. Potom 
nasleduje 40-dňový pôst pred Veľkou 
nocou. Už od veľkomoravského obdo-
bia (9. storočia) zachovávali sa zvyky 
súvisiace s príchodom jari, vtedy zná-

me ako mjasopust, mnohé mali pôvod 
v antických slávnostiach na počesť bo-
hov.
Pred pôstom bolo dovolené hojné jede-
nie, pitie a tancovanie do vyčerpania. 
Na dedinách sa konali zabíjačky, svad-
by, sprievody maškár, ozývala sa mu-
zika a veselý spev. Účastníci sa držali 
známeho „na Fašiangy výskaj, na pôst 
brucho stískaj“. „Veselosť“ na dedinách 
organizovali parobci, v mestách tovari-
ši. Neskôr sa v mestách uskutočňovali 
plesy a bály.
Na poslednej fašiangovej zábave sa po-
chovávala basa. „Herci“ komicky stvár-

nili paródiu na skutočný pohreb. Po-
sledné piesne, posledný „žiaľ“ – staré 
baby kľajú, že sa nevydajú a mládenci 
s nima, že sa neožeňa. Za náreky pozo-
stalých vyniesli basu von, čo znamena-
lo koniec zábav.
Fašiangy neobišli ani členov senior klu-
bu Malý Dunaj. Pri chutných šiškách, 
ktoré pripravili niektoré seniorky klu-
bu – Ľudka, Stellka a Helenka, si potom 
zanôtili a pospomínali na fašiangové 
zvyky svojej mladosti.

Mária Sládková
KD Vrakuňa

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde…
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Malí Vrakunčania

Dňa 15. februára 2017 sa konala me-
dzinárodná súťaž Matematický Expres – 
MatX, do ktorej sa, ako každý rok, zapojili 
aj žiaci ZŠ Rajčianska. Súťaží sa v štvor-
členných tímoch v ročníkoch 7 – 9. Súťaž 
prebieha online, počas 90 
minút počítajú žiaci náročné 
príklady. V súťaži si zmerali 
svoje matematické potenciá-
ly štyri siedmacké tímy, jeden 
ôsmacký a jeden deviatacky 
tím zo ZŠ Rajčianska.
Tento rok naši žiaci dosiah-
li mimoriadne umiestnenie. 
Tím siedmakov s názvom 
Lords of MATHS v zoskupe-
ní Jakub Kováč, Lukáš Ja-

rábek, Lukáš Drozdík a Roland Vízner 
(všetci sú žiaci 7.C triedy, čo je matema-
tická trieda) sa umiestnil s počtom bodov 
43 na peknom 6. mieste spomedzi 128 
siedmackých tímov. Patrili medzi najlep-

šie umiestnený tím z Bratisla-
vy vo svojej kategórii, za čo im 
blahoželáme.
Aj ďalší siedmacky tím s ná-
zvom ŠmolkoviA sa umiest-
nil na peknom 39. mieste zo 
128 siedmackých tímov. Naši 
ôsmaci s názvom NO NAME 
v zoskupení Rischerová, Lip-
táková, Kocián, Csongová (8. 
A) sa umiestnili na 45. mieste 
zo 128 ôsmackých tímov. De-

viataci sa umiestnili približne v polovici 
medzi svojimi rovesníkmi. Kompletné 
výsledky celej súťaže nájdete na stránke 
www.matx.p-mat.sk.
Ďakujeme všetkým tímom za reprezentá-
ciu a odvahu zapojiť sa do náročnej sú-
ťaže. Zároveň ďakujeme OZ Rajčianska3 
za zaplatenie štartovného poplatku, pe-
dagógom za prípravu na súťaž. Blahože-
láme všetkým súťažiacim a tešíme sa na 
nasledujúci ročník.
Na fotografii je náš víťazný tím s názvom 
MATHS v zoskupení Jakub Kováč, Lukáš 
Jarábek, Lukáš Drozdík, Roland Vízner 
(7.C) pri počítaní úloh počas súťaže.

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Aj v tomto roku sa deti z Vrakune zapojili do 
celosvetovej súťaže FIRST LEGO LEAGUE, 
súťaže v stavaní a programovaní robotov pre 
deti od 9 – 16 rokov. Nášmu RDS tímu, zlože-
ného z detí z rôznych škôl (René Roger, Peter 
Kurt, Peter Vlašič, Vanesska Ondrejková, Ma-
tej Réa, Daniel a Richard Viskupovci), sa tento 
rok na regionálnom kole FLL Bratislava-Petr-
žalka mimoriadne darilo. Dňa 12. 1. 2017 
v konkurencii 14 tímov zvíťazili! Deti ukázali 
svoj entuziazmus a tímového ducha a získali 
v jednotlivých častiach 1. miesto v prezentá-
cii výskumného projektu, 2. miesto v Robot 
Game a 3. v Robot design-e.
Týmto skvelým výsledkom si vybojovali 
miestenku na medzinárodné kolo FLL, kra-
jín juhovýchodnej Európy, ktoré sa konalo 
4. – 5. 2. 2017 v maďarskom Debrecíne. 

Farby Slovenska obhajovalo spolu 10 tímov 
zo všetkých kútov. V naozaj veľmi silnej 
konkurencii tých najlepších, často i dlho-
ročných tímov z Čiech, Maďarska, Poľska 
a Bulharska, sa z celkového počtu 27 náš 
RDS TEAM umiestnil v celkovom hodnotení 
na krásnom 12. mieste!
„ Pre nás všetkých je najúžasnejší pocit, že 
sme tretí z 90 tímov zo Slovenska a naj-
lepší z Bratislavy!“ tvrdia s nadšením tré-
neri a vedúci záujmového krúžku Simona 
Jiskrová a Pavol Viskup a dodávajú: „Chlap-
ci sa tento rok naozaj veľmi snažili a poctivo 
pracovali aj mimo krúžkových hodín. Prípra-
va do Debrecínu bola náročnejšia, pretože 
toto kolo je už celé v anglickom jazyku, tak-
že preukázali naozaj všetky svoje zručnosti, 
nielen technické, ale aj jazykové. Sme na 

nich veľmi hrdí, ale všetci vieme, že máme 
ešte rezervy, a tak pokračujeme v zdokona-
ľovaní. Už sa tešíme na ďalší ročník!“
Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa 
ďalších úspechov!
Kto chce vedieť viac o súťaži: www.fll.sk 

Simona Jiskrová

V našej škole už od októbra pracujeme s progra-
mom Zippyho kamaráti. Projekt sa zameriava 
na vekovú kategóriu žiakov 1. ročníka základ-
ných škôl a aj predškolákov v materských ško-
lách. Zaoberá sa veľmi aktuálnymi témami ako 
komunikácia, vytváranie a udržiavanie priateľ-
stiev, spoznávanie seba samého a svojich po-
citov, až po ťažšie témy, akými sú vyrovnávania 
sa so zmenou a stratou a riešenie konfliktov. Je 
výbornou prevenciou výskytu šikany a zásadne 
prispieva k utváraniu tzv. životných zručností 
u detí, čo môže byť v budúcnosti jedným z fak-
torov určujúcich kvalitu ich života.
Program na Slovensku zastrešuje Liga za du-
ševné zdravie a bol vytvorený britskou organi-

záciou Partnership for children. S veľmi pozitív-
nym ohlasom sa realizuje v 30 krajinách sveta.
V základnej škole Rajčianska ho v spolupráci 
s triednymi učiteľkami vediem v dvoch triedach. 
Bežná hodina je plná debát, hrania rolových hier 
a rôznych situácií, uvažovania o sebe aj o vzťa-
hoch k iným ľuďom, hodnotení hodiny, hľadania 
nových riešení a pohľadov na svet. Keďže sa 
so žiakmi stretávame raz do týždňa na jednej 
vyučovacej hodine, program ukončíme približne 
v máji tohto školského roka. Spoločnosť nám 
robí malý lúčny koník Zippy, ktorého nám vy-
robili šikovné mamičky (alebo ich kamarátky) 
a s ktorým ide všetko ľahšie, a vďaku nemu sa 
naučíme dobre zvládať aj ťažšie situácie.

Zippyho kamaráti v 1.C
Mgr. Daša Čellárova,

Školská špeciálna pedagogička,
ZŠ Rajčianska

Foto: Mgr. Lea Serinová

Úspech žiakov ZŠ Rajčianska v matematickej súťaži MatX

Zippyho kamaráti na ZŠ Rajčianska

Vrakunčania najlepší z Bratislavy

a tretí zo Slovenska!!!
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Malí Vrakunčania

Úspech žiakov ZŠ Železničná

na geografickej olympiáde

V utorok 7. 2. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola 
geografickej olympiády, ktoré sa konalo na Základnej škole 
Drieňová v Bratislave. Tešíme sa, že aj v našej škole sú ná-
dejní mladí geografi, ktorí nás vzorne reprezentovali. Žiaci 
sa museli popasovať nielen s monotematickou a teoretic-
kou, ale aj praktickou časťou súťaže.

Na okresnom kole geografickej olympiády sa tento rok zúčastnilo dohromady 
103 žiakov v troch kategóriách. V tvrdej konkurencii bratislavských škôl sa 
naši žiaci nestratili. Práve naopak. Umiestnili sa na popredných priečkach.
V kategórii G (piaty ročník ZŠ) obsadila úspešná riešiteľka olympiády Anna 
Drobná štvrté miesto. Úspešným riešiteľom sa stal aj Daniel Adam Czaja, kto-
rý obsadil pekné desiate miesto.
Všetkým zúčastneným žiakom našej školy blahoželáme, tešíme sa z ich úspe-
chu a veríme, že našu školu budú úspešne reprezentovať aj v nasledujúcich 
súťažiach. Mgr.Magdaléna Tekeliová

Fašiangový
karneval
Dňa 8. 2. 2017 mali deti Mater-
skej školy na Kríkovej ulici veľký 
bál – Fašiangový karneval. Zme-
nou oproti ostatným rokom bolo, 
že sa konal v kultúrnom dome. 
V tento túžobne očakávaný deň sa 
všetky deti premenili na rôzne fan-
tazijné a rozprávkové bytosti: zra-
zu tu bola princezná, kráľ, rytier, 
mačky, myšky, roboty… Program 
karnevalu bol tematicky zameraný 
na Divoký západ, v ktorom sprevá-
dzali deti kovboji a Indiánka Biely 
deň. Tieto postavy ich preniesli do 
iných čias, s ich pomocou si mohli 
vyskúšať jazdu na rozprávkových 
koňoch, tance a rôzne veselé sú-
ťaživé hry.
Deťom sa program veľmi páčil, ich 
tváričky boli usmiate a žiarili šťas-
tím. Prispel k tomu nielen program, 
ale aj rozsiahly priestor sály, ktorý 
umocnil atmosféru celého poduja-
tia, a tak 145 detí so svojimi peda-
gógmi prežili jedno veselé fašian-
gové dopoludnie.
Touto cestou ďakujeme MČ Vraku-
ňa za možnosť usporadúvať celo-
školské aktivity v kultúrnom dome.

  Alena Labdafská –MŠ Kríková

Na návšteve Aj tento rok sa nám vďaka výbornej spolupráci so ZŠ 
Rajčianska podarilo nazrieť za brány školy. Naši predškoláci z triedy Pašinkov navštívili kamará-
tov v 1. B triede. Tí, ich aj s pani učiteľkou Martinou Smolárikovou srdečne privítali, ukázali im ako 
to vo veľkej škole funguje a trošku ich aj vyskúšali. Prváci pochválili predškolákov, keďže vedeli 
hravo napočítať nielen do desať, ale aj späť. Bez problémov si poradili s tlačenými písmenkami 
a všetci sa dokázali podpísať na veľkú školskú tabuľu. Prváci našim predškolákom požičali aj 
ich školské lavice, a tak sa aspoň na chvíľu z nich stali veľkí školáci. Návšteva v škole sa deťom 
silno vryla do ich srdiečok a veríme, že o to väčšmi sa tešia na ich veľký deň, keď aj ony nastúpia 

do školy a budú z nich žiaci. 
Ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšiu vzájomnú spoluprácu 
so ZŠ Rajčianska. 

 MŠ 
K a m é l i o v á , 
Alena Kuzmí-
nova, Viera 
Voleková

Tancovali a športovali
24. januára sa detičky z MŠ Kríková so svoj-
imi pani učiteľkami zúčastnili tanečno-špor-
tových aktivít, ktoré pre nich pripravili pani 
učiteľky v ZŠ, Žitavská 1, Bratislava. Už vo 
vestibule im pomáhali naši siedmaci.
Malí škôlkari potom odišli do telocvične, kde 
ich čakala pani učiteľka Janka Klužáková a 
pohybové aktivity: prekážková dráha na pod-
liezanie a preskakovanie, slalom na fitlop-
tách a hod kruhom na kužele. Nakoniec ich 
čakal výškový výstup - vyliezanie na rebriny.
Mimoriadne zaujímavé aktivity pripravila pre 
detičky pani učiteľka Svetlanka Biskupič 
Čikelová v zrkadlovej miestnosti. Najskôr 6 
žiačok z III.A zatancovalo zumbovú choreo-
grafiu „Žijeme len raz“.  Po ukáže si dali so 
škôlkarmi rozcvičku - rozhýbať si celé telíčko 
pred tancom treba... Škôlkari tancovali, spie-
vali...Naučili sa aj prvky folklórnych tancov, 
ako aj pieseň „Fašiangy, Turíce“, či piesne od 

Kristíny „Červené jabĺčko“ a „Ta ne“. Zaspie-
vali si aj po anglicky. Na záver ich potešila 
minidiskotéka. 
Čas strávený v spoločnosti veľkých kamará-
tov sa rýchlo míňal a škôlkari sa museli rozlú-
čiť a vrátiť sa do svojej škôlky.
Bola to ďalšia úžasná a nezabudnuteľná ak-
cia nielen pre malých škôlkarov, ale aj pre 
veľkých školákov a naše pani učiteľky, ktoré 
sa aktívne venovali malým predškolákom.

Mgr. Tibor Rusinko, ZŚ,  Žitavská 1

DE OTVORENÝCH 
DVERÍ

Milí rodi ia,
srde ne Vás pozývame, aj s Vašim die atkom, 
na De otvorených dverí
ktorý sa uskuto ní
d a 21.3.2017 od 9:30 hod. do 10:30 hod.
v Materskej škole Kaméliová 10, Bratislava

a 22.3.2017 na elokovanom pracovisku 
v priestoroch MŠ Hnilecká  2, Bratislava
od 9:30 hod . do 10:30 hod.

Mgr. Lucia Slováková
riadite ka materskej školy
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Kultúrne podujatia 
v 

ltúrne podujatiaKul
vvvvvvvv spoločenskej sále 

MAREC

2.3. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00
vstupné 

2 Eur/osoba

3.3. Stand up Comedy Show 19,00 - 21,00
vstupné 

7 Eur/osoba

10.3. Medzinárodný deň žien
Divadelná komédia „ocko“ 

18,00 vstup voľný

18.3. Detské sobotné divadielko
„Recept na leva“

10,30 - 11,30
vstupné 

2 Eur/dieťa

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

APRÍL

6.4. Vrakunská tanečná zábava 17,00 - 21,00
vstupné 

2 Eur/osoba

22. 4. Detské sobotné divadielko
„Med nad zlato“ 

10,30 - 11,30
vstupné 

2 Eur/dieťa

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

25.4. - 30. 4. 

Týždeň filmových 
predstavení 
Zmena programu   
vyhradená

každý deň 
od 18,00 

vstup voľný

INZERCIA


