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Milí Vrakunčania,
koniec roka sa blíži. Pre mňa ako starostu, má koniec roka hneď dva význa-

my. Musím sa dobre pripraviť na budúci rok a tiež si urobiť celkovú bilanciu môjho 
starostovania. Začnem bilanciou.

Prvý rok vo funkcii starostu som urobil sériu auditov a zistil, čo sme tak 
trochu všetci tušili – musíme šetriť. Bol to ťažký rok, ale pre mňa veľká škola 
života. Druhý rok, bol pre mňa rokom, keď sa Vrakuňa nadýchla. Už sme 
vedeli, akú máme dlhú perinu, a prikrývali sme sa len takou, akú máme. 
A začalo sa „makať“.

Tento tretí rok už bol podľa mojich predstáv, mali sme KONEČNE 
čas na koncepčnú prácu. Systematicky sa dokážeme venovať škôl-
kam, ktoré neboli v dobrej kondícii. Česť učiteľskému zboru, ktorý 
aj v týchto podmienkach s láskou a starostlivosťou robil, čo bolo 
v jeho silách. Teraz už však máme škôlky vo významne lepšej kon-
dícii. Á propos, otvorili sme novú škôlku. To sa nestáva každý deň. 
Všimnite si inzeráty, ktoré ponúkajú bývanie vo Vrakuni. Pomaly, ale 
isto sa v nich začína objavovať, že VRAKUŇA (ako jedna z mála) má 
dostatok miest v škôlkach. Z tohto mám obrovskú radosť.

Tiež ma teší náš lesopark, ktorý prosperuje. Keď sa pôjdete teraz 
prejsť, tak uvidíte nové osvetlenie. V lesoparku sme, samozrejme, neskončili, už na jar rozšírime naše ihrisko. Na le-
sopark som naozaj hrdý, je tam vidieť kopec dobrej práce.

Tento rok bol tiež v znamení nových košov. Mali sme ich naozaj poskromne, v súčasnosti však skoro dve stovky. Vraj 
sa ľudia smejú, že každých 150 metrov je kôš. Nech sa z chuti smejú, ja chcem čistú a voňavú Vrakuňu. Ak by bolo viac 
peňazí, tak tých košov bude dva krát toľko. Keď môže mať Viedeň koše úplne všade, môže aj Vrakuňa, nie sme o nič 
horší. Pri všetkej úcte k Viedni ☺.

A dovolím si ešte jednu poznámku. Máme jeden z najkrajších kruhových objazdov v tomto regióne. Vďaka každému 
za pomoc, môj tím odviedol skvelú prácu a teraz je radosť sa pozrieť na náš kruháč.

Ale poďme si trošku pocestovať do blízkej budúcnosti. Rád by som revitalizoval pešiu zónu. Tá ostala prešľapovať na 
mieste. Rád by som ju viac otvoril ľuďom a vôbec jej dal nový svieži nádych. Viac info na túto tému si nájdete na strane 4. 
Kúsok od pešej zóny je ihrisko Hnilecká. Tam sa roky „mastil“ kvalitný hokejbal. Toto ihrisko však malo hneď dva problémy. 
Moji predchodcovia ho nechali hanebne schátrať a tiež sa nikto neobťažoval vysporiadať pozemok pod ním. Ak všetko pôj-
de podľa plánu, tak v lete okrem hokejbalistov budú na Hnileckej mať príležitosť ukázať, čo je aj vo futbalistoch či milovníkov 
basketbalu. Keď sme pri tejto téme, len dodám, že ihriská budú mojou prioritou aj budúci rok. A aby sa k nim dalo aj dostať, 
tak druhou prioritou budú chodníky. Tam, kde to čo i len trochu pôjde, tak bez akýchkoľvek bariér – doslovne. Lebo až ma 
ide roztrhnúť, keď vidím, ako mamičky občas bojujú s kočiarikmi na chodníkoch.

A keď už chválim náš kruháč, tak na túto tému ešte krátka poznámka. Roky sme vo Vrakuni traumatizovaní obrovskou 
mierou dopravnej záťaže. Mám toho už plné zuby, tak ako vy, a budem bojovať. Kruháč si zaslúži technické vylepšenia, 
Vrakuňa redukciu automobilovej dopravy a celé naše mesto obchvat. Ak to nepôjde podobrotky, pôjde to pozlotky. Pán 
primátor aj minister dopravy už dobre vedia, že keď je potrebné, tak Vrakuňa dokáže byť v správach aj päť ráz do týždňa. 
Nie je o päť minút dvanásť. Je možno päť sekúnd pred dvanástou. Takže o nás budú počuť!

A na úplný koniec, niečo pozitívne. Prvý raz zorganizujeme pre deti našich škôlok a škôl spoločného Mikuláša. V dňoch 
6. a 7. 12. k nám do spoločenskej sály zavíta Mikuláš a 1 000 škôlkarov a školákov bude mať možnosť ho privítať. A je 
na čo sa tešiť, tiež tam budem ☺

 Váš starosta

Príhovor starostuPríhovor starostu
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Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru
Ružinov Vrakuňa

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

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 

referátu správy a údržby pozemných
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

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v týchto 
dňoch pripravuje rozpočet na roky 2018 – 
2020. Tento rozpočet následne schváli 
miestne zastupiteľstvo, ktoré sa bude 
konať 12. 12. 2017. V rozpočte sa odzr-
kadľuje ďalšie smerovanie mestskej čas-
ti vo všetkých oblastiach samosprávy na 
nadchádzajúce tri roky. To je najmä zlep-
šovanie životného prostredia, rozvoj kul-
túry, školstva, cestnej dopravy, sociálnych 
a spoločenských podmienok.

V návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 
sa uvažuje s dokončením rozbehnutých 
projektov ešte z tohto roka, s posilnením 
výdavkov na zlepšenie kvality životného 
prostredia v našej mestskej časti, napr. 
revitalizáciou pešej zóny či budovaním no-
vých cyklotrás a pod. Pokračujeme s budo-
vaním chodníkov, spomaľovacích prahov 
a mnoho iného. Myslíme opäť aj na ochra-
nu verejného poriadku a prevenciu proti 
kriminalite. Školstvo potrebuje peniaze na 

opravu striech a fasád. Pre mládež by sme 
chceli nové hokejbalové ihrisko. A najväčš-
mi sa tešíme na novú knižnicu v starono-
vých priestoroch na Toplianskej ulici. Sídlo 
spoločnosti Spokojné bývanie sa presunie 
v januári 2018 do zdravotného strediska, 
čím sa uvoľnia priestory pre veľkú peknú 
knižnicu s internetovou miestnosťou a či-
tárňou. Držte nám palce, aby sa nám všet-
ko, čo si naplánujeme, podarilo.
 red.

Mestská časť pripravuje rozpočet na rok 2018

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa odstránila havaríjný stav rampy so  zateplením kritic-
kej steny s únikovým východom na budove MŠ Kríková. Opravená strana budovy bola 
najviac vystavená poveternostným vplyvom. Po odstránení rampy a osadení nových 
schodov toto zateplenie vyriešilo vlhnutie rohov najmä pri vchode, kde to bolo najhor-
šie. V budúcom roku na jar sa zrealizuje oprava rampy na druhej strany budovy. red.

Nová rampa na Kríkovej 

V septembri deti nastúpili do nových a moder-
ných tried Materskej školy na Bodvianskej ulici. 
Tak, ako sme vám sľúbili, mestská časť postup-
ne upravuje aj areál materskej školy. V jesenných 
mesiacoch pracovníci VPS vysadili v zadnom 
priestore novú trávu. Postupne na mieste pribud-
nú aj nové dreviny. Na návštevu sme pozvali aj 
novú ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby 
symbolicky zasadila strom. Škôlku momentálne 
navštevuje 88 detí. Na jar mestská časť dobu-
duje nové detské ihrisko s modernými detskými 
prvkami. red.

Záhradne úpravy v areáli novej materskej školy

Milí vrakunčania, ďakujem Vám za preukázanú podporu vo voľbách 

do zastupiteľstva BSK.Veľmi si to vážim a zároveň cítim aj veľkú zod-

povednosť.Dúfam, že na výzvy nasledujúceho volebného obdobia 

nájdeme vždy vhodné riešenia. Zuzana Schwartzová
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Horúca témaHorúca téma

Za pešiu zónu sa zvyčajne považuje oby-
čajne verejné mestské priestranstvo, na-
príklad ulica alebo námestie, na ktorom 
je čiastočne alebo úplne vylúčená, obme-
dzená alebo zakázaná doprava a povolený 
je len pohyb chodcov, prípadne cyklistov.

Vo Vrakuni je dlhé roky pešia zóna 
miestom, kde síce sídlia mnohé služby 
a obchody, ale nie je miestom oddychu 
a spoločenského života. Cieľom mestskej 
časti je postupne takýto moderný priestor 
vytvoriť, aby sa pešia zóna stala obľúbe-
ným miestom pre všetkých Vrakunčanov.
Riešenie revitalizácie pešej zóny vychádza 
z priestorových možností lokality. Návrh 
zohľadňuje pôvodné riešenie, no zároveň 
sa snaží o zvýšenie atraktivity verejného 
priestoru. Pešia zóna má plniť komunit-
nú funkciu, prispievať k spoločenskému 
životu, poskytnúť priestor na oddych, re-
laxáciu. Plánovaná rekonštrukcia je v roku 
2018.

Zrevitalizova-
nie a moder-
né vybavenie 
pešej zóny 
kladie dôraz 
na jej funkč-
né využitie. 
Priestor bude 
p o sk y tova ť 
nasledovné 
m o ž n o s t i 
a aktivity:
• centrálne námestie
• spevnené komunikačné prepojenia 
v rámci námestia a okolitých ulíc všetkými 
doteraz užívanými vychodenými smermi;
•  dostatočný počet odpočinkových mož-

ností, oddychového mobiliáru a kva-
litného mestského parkového zaria-
denia – odpadkové koše, stojany na 
bicykle, kvalitné osvetlenie, pitný zdroj, 
informačné tabule;

• parkovací dom;

•  v nástupnej južnej časti od Rajeckej uli-
ce herné prvky pre deti.

Nosnou a najpodstatnejšou časťou bude 
revitalizácia zelených plôch, odstránenie 
starých ihličnatých okrasných drevín a do-
plnenie novej stromovej zelene, ktorá vy-
tvorí centrálnu alej, poskytujúcu v letných 
mesiacoch príjemné prostredie na oddych 
a relaxáciu.
Centrálny priestor bude doplnený o vodný 
prvok – fontánu s možnosťou prechádza-
nia sa vo vode, ktorá nebude plniť iba de-
koratívnu funkciu, ale v horúcich letných 
mesiacoch bude zvlhčovať a ochladzovať 
okolitý vzduch.
Centrálne námestie pri fontáne bude aký-
si „meeting point“, ktorý umožní organizo-
vanie rôznych podujatí mestskej časti, ako 
sú trhy, výstavy, inštalácie umeleckých 
prvkov alebo iba stretávanie sa priateľov 
a známych.
Cieľom revitalizácie je transformácia exis-
tujúceho pasívneho priestoru na aktívny 
spoločenský priestor, ktorý budú využívať 
nielen návštevníci okolitých prevádzok, ale 
aj obyvatelia celej mestskej časti. red.

á ž č

Vrakuňa
zrevitalizuje
pešiu zónu!
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Odvoz biologicky rozložiteľného od-
padu z hnedých zberných nádob je 
v zmysle Všeobecne záväzného naria-
denia (VZN) hlavného mesta o nakla-
daní s komunálnym odpadom a drob-
ným stavebným odpadom č. 1/2017 
realizovaný sezónne. Bratislavská 
mestská spoločnosť Odvoz a likvidá-
cia odpadu (OLO) začala s odvozom bio 
odpadu 13. 3. 2017 a odvoz sa ukončí 
30. 11. 2017 v závislosti od toho, či sa 
vykonáva v párny alebo nepárny týždeň.
Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykoná-
va odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia 
na nálepke, umiestnenej na svojej hne-
dej zbernej nádobe. Konkrétne termíny 
odvozov bio odpadu z hnedých nádob 
v novembri sú uvedené v nasledujúcej 
tabuľke.
V ďalšom roku sa odvoz bio odpadu 
z hnedých zberných nádob v Bratislave 
začne realizovať od 1. 3. 2018. Bio od-

pad zo záhrad je zároveň aj naďalej mož-
né bezplatne odovzdávať na zberných 
dvoroch.

Najviac v auguste

Do dnešného dňa spoločnosť OLO od-
viezla takmer 2 000 ton bio odpadu 
z hnedých zberných nádob. Tento druh 
odpadu sa odváža do kompostárne vo 
Svätom Jure, kde sa ďalej spracováva 
na kompost. Najviac bio odpadu bolo 
odvezeného v auguste (cca 355 ton), naj-
menej v marci (21 ton). Spoločnosť OLO 
zároveň rozdistribuovala obyvateľom ro-
dinných domov v Bratislave, ktorí si splni-
li povinnosť a podali Žiadosť o zapojenie 
sa do systému zberu odpadu zo záhrad, 
vyše 9 000 hnedých zberných nádob 
a asi 1 500 kompostérov. Distribúcia ná-
dob aj kompostérov bude prebiehať na-
ďalej počas celého roka.

Požiadať o hnedú nádobu
alebo kompostér môžete aj naďalej

Vyhláška Ministerstva životného prostre-
dia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona o odpadoch je účinná od 
1. 1. 2017. V zmysle VZN hlavného mesta 
sú domácnosti (iba majitelia rodinných 
domov) povinné zapojiť sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad. V prípade, že ste 
zatiaľ nepodali Žiadosť o zapojenie sa do 
systému zberu odpadu zo záhrad, môže-
te tak stále urobiť na Oddelení miestnych 
daní, poplatkov a licencií Magistrátu na 
Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo 
poštou. Všetky náklady na kompostér ale-
bo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci 
zber a odvoz bio odpadu zo záhrad sú hra-
dené z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
Ďalšie informácie a odpovede na najčas-
tejšie otázky týkajúce sa biologicky rozlo-
žiteľného odpadu zo záhrad nájdete na 
webstránke spoločnosti OLO www.olo.sk 
alebo na webstránke Magistrátu Hlavné-
ho mesta SR Bratislava www.bratislava.sk
 OLO,a.s.

www.olo.sk

Odvoz bio odpadu z hnedých zberných nádob
v Bratislave sa ukončí 30. 11. 2017. Opätovný 
odvoz tohto odpadu bude od 1. 3. 2018.

Mesiac Týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

November

46. (párny) 17. 11.

47. (nepárny) 20. 11. 21. 11. 22. 11. 23. 11. 24. 11.

48. (párny) 27. 11. 28. 11. 29. 11. 30. 11.
1. 12.
BRO
saneodváža

Lesopark je naša priorita
Vrakunský lesopark je kúsok prírody, ktorý si zaslúži našu 
pozornosť a starostlivosť. Je vidieť, že ľudia chodia do le-
soparku radi. Či už sú to mamičky s deťmi, dôchodcovia 
na prechádzke, cyklisti… Príroda je odjakživa akýmsi úto-
čiskom od reality, miestom oddych a relaxu. Mestská časť 
prioritne chce a plánuje Vrakunský lesopark zveľaďovať aj 
v budúcnosti. Do konca roka pribudne nové osvetlenie, kto-
ré sa začne od modrej lávky pozdĺž chodníka v lesoparku.
Čo sa týka odstraňovania lístia v lesoparku, prišlo nám 
množstvo podnetov od občanov, že sa o lístie nestaráme. 
Lístie k lesu patrí a má mnoho funkcií. Preto sa lístie v le-
soparku vyhrabáva dva razy za rok. Počas zimy lístie chráni 
pôdu pred mrazom a na jar jej dodáva výživné látky. Okrem 
toho poskytuje útočisko rôznym živočíchom. Začiatkom bu-
dúceho roka sa vykoná aj druhá plánovaná etapa orezu 
stromov a drevín.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa plánuje v lesoparku osa-
diť aj 20 vtáčích búdok a tiež pripravuje projekt komunit-
ného včelína. V budúcom roku sa môžeme tešiť na mnoho 
pripravovaných projektov a kultúrnych akcií, ktoré budú 
v našom krásnom vrakunskom kúsku prírody. red.

Záhradkári s výhrou
Počas leta sa konala vo Vrakuni súťaž o najkrajšiu predzáhradku. 
V septembrom čísle Vrakunských novín sme vás informovali o víťazoch 
súťaže, ktorým sa stali dvaja kamaráti Mário Tascik a Filip Kľačan. 
Nedávno si obaja šťastlivci boli vybrať svoju výhru priamo v záhradkár-
stve. Po dlhom vyberaní však obaja spokojní odišli so zásobou rastlín 
na rozšírenie svojej záhradky.
Sme radi, že aj mládež má záujem o takéto koníčky a veríme, že nám 
do redakcie pošlú fotku, ako svoju záhradku obohatili. red.
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FotoreportážFotoreportáž

Vo Vrakuni opäť voňala kapustnicaVo Vrakuni opäť voňala kapustnica

Dňa 11. 11. 2017 sa konal už tretí ročník súťaže varenia 
kapustnice vo Vrakuni. Mimochodom, zúčastnilo sa 14 druž-
stiev, čo je najviac zo všetkých ročníkov. Počasie nám prialo 
a dážď prišiel až navečer, po skončení akcie. Aj starosta Mar-
tin Kuruc predviedol svoje kulinárske schopnosti a navaril 
pre všetkých nesúťažne fazuľovicu. Nakoniec odborná porota 
v zložení starosta mestskej časti, miestna poslankyňa Zuza-
na Schwartzová a vedúca jedálne zo ZŠ Železničná vybrali tie 
najlepšie kapustnice.
Tento rok bol obzvlášť vydarený, pretože atmosféru doplnili 
farmárske trhy. Slovenskí lokálni výrobcovia ponúkali rôzne 
tradičné výrobky – medové výrobky, syry, slané a sladké vý-
robky, šperky, víno a mnoho iného.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa o rok!
Výhercovia:
1. Tím Záchranná služba a dobrovoľní hasiči
2. Tím Vladimír Kosnáč, Štefan Majdiak, Eugen Vadovič, 
Mária Ličková
3. Tím Kotáskovci red.
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RozhovorRozhovor

Súboj o post župana vyhral v Bratislavskom samosprávnom kraji Juraj Droba, kan-
didát širokej pravicovej koalície SaS, OĽaNO, SMK, NOVA, OKS a Zmena zdola. 
Získal 20,42 percenta hlasov, čo znamená, že ho podporilo 36 864 voličov.

Sledovanie priebežných výsledkov vo-
lieb bolo vcelku napínavé. Nakoniec sa 
vám podarilo zvíťaziť. Aký je to pocit?
Ďakujem za hlasy, za podporu, za pria-
teľov, o ktorých sa môžem oprieť, keď to 
najväčšmi potrebujem. Víťazstvo beriem 
s pokorou a vďačím za to predovšetkým 
celému tímu a koalícii šiestich strán. 
Máme jeden spoločný cieľ: chcem to ro-
biť poctivo a dobre.

Čo podľa vás rozhodlo o výsledku volieb?
Bratislavský volič je väčšinovo pravicový 
a náročný, nefungujú na neho lacné heslá, 
ale argumenty. Myslím si, že rozhodla naj-
mä mobilizácia v poslednom týždni kam-
pane a podpora, ktorú mi poskytlo šesť 
koaličných partnerov a množstvo osobnos-
tí. Ukázalo sa tiež, že Slováci chcú zmenu.

Aké boli vaše prvé kroky po oznámení 
volebných výsledkov?
Azda najväčšmi dlžím svojmu šesťročné-
mu synovi Jurkovi Antonovi, ktorý mal po-
sledných 12 mesiacov zo mňa menej, ako 
si zaslúži, takže som sa venoval predo-
všetkým jemu. Hneď od pondelka som sa 
začal pripravovať na prevzatie funkcie, čo 
sa udeje začiatkom decembra. Absolvoval 
som mnoho stretnutí s novozvolenými 
poslancami, so svojím tímom a s ľuďmi 
z BSK, aby som od prvého dňa po nástu-
pe vedel naplno fungovať pre kraj.

Aká je vaša predstava o fungovaní župy?
Prakticky od svojich študentských 
čias cestujem. Jednak preto, lebo ma 

baví spoznávať iné krajiny, ale aj preto, 
lebo si rád prinášam inšpirácie domov. 
Ako zlepšiť to či ono, ako robiť veci inak. 

Ustavične ma však znepokojuje jedna 
a tá istá otázka: Ako to, že to vo svete 
ide a u nás nie? Ako to, že v Amsterda-
me majú toľko cyklotrás? Že vo Viedni 

prekvitá turizmus? Že si v Prahe ve-
dia vážiť pamiatky? Ako je 

možné, že v Berlíne 
vedia vyriešiť mest-

skú dopravu? A že 
Ľubľana môže byť 
európske hlavné 
zelené mesto?

A čo Bratislava?
My v Bratislave medzitým prestupujeme 
na mieste. Trestuhodne mrháme potenci-
álom, ktorý tu máme. Historické pamiatky 
chátrajú, zeleň ustupuje nudnej a prebuj-
nelej výstavbe. Ulice sú zapratané autami, 
verejná doprava mešká a seniori upadajú 
do zabudnutia. Športoviská zarastajú bu-
rinou, mestečká a obce ostali na periférii 
záujmu župy. To chcem zmeniť.

Čo bude Vaša priorita?
Určite doprava. A to sa týka aj Vrakune. 
Mojím cieľom je postaviť dopravu v Bra-
tislave na koľaje, či už je to využívanie 
existujúcej železničnej siete na mestskú 
dopravu alebo výstavba nových električ-
kových tratí. Vlak ani električka totiž ne-
stoja v zápche. Chcem tiež podporiť bu-
dovanie bezpečných cyklotrás.

Počas volebnej kampane ste sa anga-
žovali aj v témach, ktoré sa týkajú Vra-
kune. Čo môžeme očakávať ako prvé?
So starostom Vrakune Martinom Kuru-
com sme sa po voľbách stretli a prebe-
rali sme konkrétne kroky, ktoré by mohli 
Vrakuni pomôcť. V prvom rade musíme 
pokračovať v aktivitách týkajúcich sa 
vrakunskej toxickej skládky. Chcem tiež, 
aby Vrakuňa (ale nielen ona), mala mož-
nosť čerpať financie na zeleň, športové či 
kultúrne podujatia. Azda najväčšiu výzvu 
vidím v doprave.

Je to tak, Vrakuňu trápi najmä doprava. Aké 
sú vaše predstavy v tejto mestskej časti?
Prvý krok už sa mestskej časti podaril – 
pribudla železničná zastávka. Teraz je 
pred nami ďalší krok. Treba dotiahnuť 
vstup RegioJetu do integrovanej dopra-
vy BSK. Mali by sme začať pracovať 
na zdvokoľajnení trate zo stanice Nové 
Mesto minimálne do Dunajskej Lužnej. 
Dnešná kapacita trate totiž neumožňu-
je, aby vlaky chodili častejšie. Chcem, 
aby sme tiež spojili sily na výstavbu 
záchytného parkoviska, riadnej vlako-
vej stanice a cyklotrás. Určite budem 
maximálne nápomocný s urýchlením 
výstavby rýchlostnej komunikácie R7 
a diaľnice D4, ktoré vytvoria bratislav-
ský obchvat. To nepochybne odľahčí od 
tranzitnej dopravy aj Vrakuňu. red.

Rozhovor s novým bratislavským 
županom Jurajom Drobom

Predovšetkým by som chcel 
povedať jedno veľké ĎAKUJEM.

So starostom Vrakune Martinom 
Kurucom sme sa po voľbách stretli 
a preberali sme konkrétne kroky, 
ktoré by mohli Vrakuni pomôcť. 
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Akým spôsobom 

môže postupovať 
človek, ktorý je 
zadlžený a nie je 
schopný už ďalej 
riadne plniť svoje 
záväzky?

V prípade, ak je dlž-
ník – fyzická osoba platobne neschopný, 
t. j. nie je schopný plniť 180 dní po lehote 
splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok, 
resp. aj ak peňažnú pohľadávku nemož-
no voči dlžníkovi vymôcť exekúciou, rie-
šením môže byť proces tzv. osobného 
bankrotu podľa Zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len 
ZKR).

V zmysle platnej právnej úpravy je dlžník 
oprávnený domáhať sa oddlženia kon-
kurzom alebo splátkovým kalendárom 
podľa ustanovení ZKR. Rozdiel medzi 
konkurzom a splátkovým kalendárom je 
ten, že pri konkurze zvyčajne dôjde k spe-
ňaženiu celého majetku dlžníka (s určitý-
mi výnimkami) a pri splátkovom kalendá-
ri si môže dlžník majetok ponechať, no 
uspokojenie veriteľov podľa splátkového 
kalendára nesmie byť nižšie ako 30 % 
z ich pohľadávok a zároveň musí byť as-
poň o 10 % vyššie, ako by to bolo v prípa-
de konkurzu. Danú úpravu môže využiť 
každá fyzická osoba, podmienkou však 
je, že musí byť voči nej vedené exekučné 
či iné obdobné vykonávacie konanie.

Uvedeným procesom sa dlžník môže zba-
viť všetkých záväzkov, ktoré mu vznikli 
pred kalendárnym mesiacom, v ktorom 
bol vyhlásený konkurz alebo poskyt-
nutá ochrana pred veriteľmi, resp. za 
ustanovených podmienok aj niektorých 
budúcich pohľadávok. Tieto budú buď 
uspokojené v konkurze alebo splátko-
vým kalendárnom, a v zostávajúcej časti, 
v ktorej nebude možné ich uspokojenie, 
sa oddlžením voči dlžníkovi stávajú nevy-
máhateľné. Rozhodnutím o oddlžení sa 
teda dlžník zbaví dlhov v rozsahu, v akom 
nebudú uspokojené v konkurze alebo 
splátkovým kalendárom.

Zároveň je však potrebné uviesť, že od-
dlžením sa niektorých pohľadávok dlžník 
zbaviť nemôže, a to napríklad pohľadáv-
ky inej fyzickej osoby, ak táto nebola pri-
hlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ 
nebol správcom písomne upovedomený 
o vyhlásení konkurzu, pohľadávky Centra 

právne pomoci z titulu poskytnutia práv-
nej pomoci dlžníkovi v súvislosti s oddl-
žením, pohľadávky zo zodpovednosti za 
škodu spôsobenú na zdraví alebo úmy-
selným konaním či pohľadávky dieťaťa 
na výživné a ďalších.

Dôležité je tiež poznamenať, že veriteľ 
dotknutý oddlžením sa môže do 6 ro-
kov od vyhlásenia konkurzu alebo urče-
nia splátkového kalendára domáhať na 
súde zrušenia oddlženia, ak preukáže, 
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zá-
mer. Za poctivý zámer sa pritom pova-
žuje, ak zo správania dlžníka po podaní 
návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo 
určenie splátkového kalendára možno 
usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu 
riešiť svoj dlh v medziach svojich mož-
ností a schopností, najmä ak poskytol 
správcovi a veriteľom úprimnú súčin-
nosť, vynaložil úsilie získať zamestnanie 
a podobne. Zákon zároveň stanovuje aj 
príklady, kedy správanie dlžníka nie je 
možné považovať za poctivé, a to najmä 
v súvislosti so zatajovaním majetku, ne-
poskytnutím súčinnosti správcovi, ak sa 
dlžník úmyselne priviedol do platobnej 
neschopnosti a podobne.

Čo sa týka samotného postupu, návrh 
na vyhlásenie konkurzu ako aj návrh 
na určenie splátkového kalendára sa 
podáva na predpísanom tlačive, pričom 

dlžník musí byť v tomto konaní povinne 
zastúpený Centrom právnej pomoci ale-
bo advokátom určeným Centrom právnej 
pomoci. V súvislosti s uvedenými ko-
naniami o oddlžení musí dlžník uhradiť 
preddavok na úhradu paušálnej odmeny 
a nákladov správcu vo výške 500,– eur, 
na ktoré mu môže Centrum právnej po-
moci požičať, dlžník je však povinný túto 
sumu vrátiť v mesačných splátkach do 3 
rokov od jej poskytnutia.
Ak podaný návrh spĺňa všetky náležitos-
ti, súd najneskôr do 15 dní od doruče-
nia návrhu vyhlási na majetok dlžníka 
konkurz, resp. poskytne dlžníkovi ochra-
nu pred veriteľmi, zároveň rozhodne 
o oddlžení dlžníka a ustanoví správcu. 
V prípade konkurzu oprávnenie dlžní-
ka nakladať s majetkom podliehajúcim 
konkurzu, ako aj konať vo veciach týka-
júcich sa tohto majetku vyhlásením kon-
kurzu, prechádza na správcu, ktorý koná 
v mene a na účet dlžníka. V rámci ďal-
šieho priebehu konania je dlžník povinný 
postupovať v súčinnosti s ustanoveným 
správcom.

JUDr. Marcel Boris, advokát,
Advokátska kancelária

JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.
0905/17 48 45, 0911/17 48 45

akboris@akboris.sk
www.akboris.sk

Právnik radí

INZERCIA

Pracovná pozícia pre spoločnosť 
SWM Group a.s., Ráztočná 8626, Bra-
tislava - Vrakuňa
Pracovná pozícia: Pracovník zimnej 
údržby
Miesto výkonu: MČ BA - Vrakuňa, Bra-
tislava
Termín nástupu: ihneď
Ponúkaný plat: dohodou
Náplň práce: 
-  Zimná údržba komunikácií, chodníkov, 
parkovísk a objektov v rámci  MČ BA - 
Vrakuňa a Bratislavy

-  Strojové a manuálne odhŕňanie sne-
hu, posypy komunikácií, parkovísk 
technickou soľou

-  Držanie zimnej pohotovosti - finančne 
hradené 

-  Presun na miesto 
výkonu je zabezpe-
čený firemným mo-
torovým vozidlom

-  Pracovné činnosti 
na základe poky-
nov nadriadeného

Požiadavky na zamestnanca:
-  Záujem pracovať
- Dobrá fyzická kondícia
- Mobilný telefón
-  Vodič traktora - vodičke oprávnenie 
skupiny B, T. 

V prípade spokojnosti a spoľahlivosti 
zaručená celoročná práca.

V prípade vážneho záujmu volajte 
na telefónne číslo: 0948 557 012

Zákaz používania studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej analýze vody v našich studniach vo Vrakuni. V prvom 
kole bolo vybraných 20 studní, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR otestuje. Podľa 
lokalít spoločne mestská časť Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 20 miest v celej 
Vrakuni. Všetky výsledky a aktuálne informácie nájdete na stránke www.vrakuna.sk, sekcia 
informácie o skládke chemického odpadu vo Vrakuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/. red.
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Dňa 1. 11. sa konal Prvý ročník halloweenu vo Vrakuni. 
Stretnutie bolo v Materskom centre Rybka, kde sa zišli rodi-
čia s deťmi oblečení v halloweenských maskách. Na všetkých 
čakali tekvice, ktoré si spoločne deti s rodičmi podľa svojej 
fantázie vyrezali. Každý dostal sviečku do tekvice a spoloč-
ne sme vytvorili „lampiónový sprievod“. Približne 80 detí 
s rodičmi sa vybralo do lesoparku, kde už na všetkých čakal 

program, minidiskotéka a občerstvenie. Mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa vyhlásila aj súťaž o najkrajšiu tekvicu a masku. 
Na záver Prvého ročníka halloweenu deti v lesoparku hľadali 
strašidlá a niektoré deti sa aj nezľakli. Miestami to bolo stra-
šidelné, ale to predsa k halloweenu patrí. Vyrezané tekvice 
ste mohli vidieť na našom kruhovom objazde na Hradskej uli-
ci, kde vítali všetkých šoférov. red.

Na prelome septembra a októbra sa uskutočnil PentagonStreetJam 
2017, ktorí organizoval Detský fond Slovenskej republiky v rámci 
projektov Mixklub a Mixáčik. Deti a mladí ľudia mali možnosť spo-
lu s profesionálnymi umelcami vytvárať grafiti umenie na legálnych 
stenách pri centrách. Súčasťou podujatia bol aj deň otvorených dve-
rí nízkoprahových centier Mixklub a Mixáčik. Návštevníci nakukli do 
centier, kde si pozreli priestory, aktivity, ktoré centrá ponúkajú, akým 
spôsobom pracovníci pracujú s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami, 
a spoznali lepšie organizáciu, ktorá už vyše 26 rokov pomáha deťom. 
Podujatie prišli podporiť rôzni hudobní interpreti (DJ LionDee, DJ Inso, 
Dub Settlers, Abnorman, Fantom, Orálny signál, Lusty, Boki, Rišo zo 
Žužulety, Ďžukel z Biskupic, DJ Veritas, Shomi, Fryci, MedialBanana, 
Para a Jana Kirshner), prostredníctvom ktorých sme oslovili nielen 
deti a mladých ľudí navštevujúcich centrá, ale aj komunitu a širokú 
verejnosť. Veríme, že sme vytvorili priestor na vzájomné spoznávanie 
sa, kde deti a mladí ľudia ukázali svoj talent a že im na prostredí 
v ktorom žijú záleží. PentagonStreetJam 2017 sa mohol uskutočniť 
vďaka podpore Hlavného mesta SR Bratislava.

Mgr. Barbora Brichtová
koordinátorka sociálnych projektov

Mixklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež
Mixáčik nízkoprahové rodinné centrum

i idi k ték bč t i M t ká č ť B tiDň 1 11 k l P ý č ík h ll V k i

Bu, bu, búú alebo ako v lesoparku strašilo

PentagonStreetJam 2017

Teraz bolo naozaj veselo! Dňa 20. 10. 2017 sa konalo 
ďalšie pravidelne podujatie Traja vo Vrakuni. Komici v zlo-
žení Michael Szatmary, Tomáš Hudák a Stano Staško ro-
zosmiali opäť všetkých v Spoločenskej sále. Pozvanie pri-
jal Igor Kmeťo starší, ktorý zaujal nielen svojím šarmom 
a vtipom, ale zaspieval aj všetky svoje legendárne hity. 
Nechýbali otázky „na telo“, keď sa Igor Kmeťo priznal, 
že rolu čerstvého otecka si aj na svoj vek užíva a jeho 
veľkým nesplneným snom je nahrať pieseň s idolom Kar-
lom Gottom. O termíne ďalšieho podujatia vás budeme 
informovať. red.

Traja vo Vrakuni opäť v akciíTT jj VV kk ii äääťťť kk iiííí
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Reštaurácia Posedenie Na rohu na Čiližskej ulici pred-
nedávnom oslávila svoje druhé narodeniny. Nahliad-
nite, čo vám ponúka a posúďte sami.
Naša kuchyňa
V reštaurácii ponúkame našim hosťom jedlá prevažne 
z našej poctivej, tradičnej slovenskej a českej kuchyne 
v modernejšom prevedení tak, ako ju poznajú, ale ešte ne-
zažili. Snahou nášho šéfkuchára je tvoriť tradičné jedlá z kvalit-
ných surovín, ktoré okrem skvelej chuti kladú dôraz aj na vizuálne 
vnemy našich zákazníkov. „Pri komunikácii s našimi regionálnymi 
dodávateľmi sa zameriavam najmä na kvalitu surovín, z ktorých 
spolu s mojim tímom pripravujeme jedlá. U mnohých z nich som 
bol osobne vo výrobe a videl proces prípravy surovín, z ktorých va-
rím. Kladiem dôraz na kvalitné mäsové výrobky, čo sa odráža na 
spokojnosti našich hostí“ hovorí šéfkuchár Tomáš Zubaj a dodáva: 
„Som hrdý na to, že sme jedna z mála reštaurácii, ktorá pri varení 
nepoužíva bujóny, vegety, varí bez glutamanu a omáčky nezahus-
ťuje múkou, takže môžeme povedať, že varíme zdravšie.“
V reštaurácii si môžete okrem výberu z á la carte, ktorý pravidelne 
prechádza miernymi obmenami vo výbere jedál, pochutnať aj na 
sezónnom menu, ktoré pozostáva z dôkladne vyskladaných šty-
roch chodov, na ktorých si dáva šéfkuchár záležať. Aktuálne vám 
ponúkame vynikajúce zimné menu, ktoré stojí za vyskúšanie.
Okrem kvalitnej kuchyne ponúkame aj čerstvú pizzu, ktorej pro-
ces prípravy môžete sledovať priamo „od stola“. Kvalitná talian-
ska pizza pec na drevo je skvostom reštaurácie. V kombinácii so 
šikovným pizzérom vám vyčaruje vynikajúce čerstvé, chrumkavé 
potešenie.

Všetko na jednom mieste
Kapacita prevádzky je naozaj obšírna. Chcete si vy-
chutnať obed s rodinou či pozvať priateľku na veče-
ru? Priestory reštaurácie vám ponúknu omnoho viac.
Máte chuť vybehnúť s kamarátmi na pivo, čerstvú 
pizzu či sledovať športový prenos? V klimatizovanej 
pivárni si môžete vybrať fajčiarske či nefajčiarske 
priestory.
Galéria na poschodí je zasa ideálnym miestom na 
realizáciu rodinných spoločenských udalostí. „Sme 
veľmi radi, že sme sa stali súčasťou mnohých rodin-

ných udalostí, veľa Vrakunčanov u nás oslávilo 
životné jubileá, krstiny, dokonca sa u nás 

udiali aj dve požiadania o ruku,“ teší 
sa manažérka reštaurácie Katarí-

na Tóthová.
Svetové vína, pivo & rum
Nápojová karta je tiež bohatá. 
Vináreň, ktorú môžete vidieť už 
pri vstupe do reštaurácie cez číre 

sklo na podlahe, ukrýva vyše sto 
druhov vín kvalitných a známych 

slovenských či zahraničných 
značiek.
Pokiaľ by ste si priali niečo 
tvrdšie, určite vás očarí boha-
tá ponuka rumov z novej ru-
movej karty, ktoré si môžete 

vychutnať s cigarou v pivárni vo fajčiarskej časti.
Oceníte dobré a kvalitné pivo? Pravý, nepasterizovaný Pilsner 
Urquell a Gambrinus vám načapujeme priamo z tanku! Práve to si 
môžete vychutnať v našej prevádzke, ktorej bol udelený certifikát 
z Cechu pivných majstrov. Takisto vám každý mesiac ponúkame 
Voľbu sládkov – limitované várky toho najlepšieho piva.
Miesto, kde sa vždy niečo deje
Každý rok pripravujeme mnoho sezónnych udalostí. Našimi tradič-
nými oslavami sa stal obľúbený Októberfest Na rohu, narodeniny 
reštaurácie, Halloween či Valentínska večera, a to naozaj nie je 
všetko.
„Sme v pravidelnom kontakte s našimi spoľahlivými distribútormi 
kvalitného alkoholu a v spolupráci s nimi sa snažíme ustavične vy-
mýšľať stále nové zaujímavé akcie, v rámci ktorých máme pre vás 
vždy pripravené originálne štýlové darčeky. Snažíme sa, aby ste sa 
aj v našej pivárni cítili príjemne aj pri netradičných akciách, akými 
bolo napríklad narážanie dubového súdka pri príležitosti 175. výro-

čia uvarenia 1.várky piva Pilsner Urquell. Pripra-
vujeme pre vás aj ochutnávku regionálnych 

vín či večer so sládkom. Aj preto sa oplatí 
sledovať náš facebook Posede-

nie Na rohu či Posedenie Na 
rohu Piváreň, aby vám neušli 

žiadne zaujímavé akcie,“ pre-
zrádza supervízorka reštaurácie 
Veronika Drábiková.
Príďte sa presvedčiť sami o úrov-

ni gastronómie v bratislavskej Vrakuni 
do reštaurácie Posedenie Na rohu.

Vš tk j d i t

REŠTAURÁCIA, KTORÁ STOJÍ ZA VYSKÚŠANIE
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Narodeniny - s popisom Oslava druhých narodenín reštaurá-
cie (z prava: majitelia Katarína Iľková a Jozef Iľko, manažér 
Katarína Tóthová a supervízor Veronika Drábiková)

Exteriér s autom

Sviečko-
vá s popi-

som Tradičná hovädzia sviečková 
na smotane s karlovarskou kned-
ľou a slaninovým čipsom
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PLNENÉ KURACIE STEHNÁ
Čas prípravy je 75 min.
Potrebujeme:
4 veľké kuracie stehná
2 žemle
1 vajce
1 malú pečeňovú paštétu

1 strúčik cesnaku
1/2 KL mletého čierne-
ho korenia
1/2 KL majoránky
soľ
petržlenovú vňať

Postup:
Kuracie stehná umyjeme, osolíme a nechá-
me odležať 10 – 15 min. Zatiaľ pripravíme 
plnku:
žemle namočíme vo vode, dôkladne vyžmý-
kame a v miske zmiešame s vajíčkom, pašté-
tou, koreninami a pretlačeným cesnakom.
Plnku rozdelíme na 4 časti a naplníme ňou 
kuracie stehná tak, že pomocou noža po-
nadvihujeme kožu a pod ňu natlačíme plnku.
 Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

Vrakunskí jubilanti 
oslavovali
Dňa 14. 11. 2017 oslavovali životné ju-
bileum naši starší spoluobčania. Všetci 
z nich sa dožili krásneho a úctyhodné-
ho veku. Pozvanie prijalo 120 občanov 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
K dobrej nálade a do tanca hrala dy-
chová hudba Spojár. Jubilantom zabla-
hoželal starosta Martin Kuruc a miest-
na poslankyňa Zuzana Schwartzová. 
Špeciálne poďakovanie patrí jubilantke 
pani Márii Farbovej, ktorá prispela k po-
hosteniu svojimi chutnými domácimi 
slanými a sladkými koláčikmi. Všetkým 
jubilantom gratulujeme a prajeme veľa 
zdravia a šťastia. red.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
usporadúva Okresná organizácie JDS 
Bratislava 2 každý rok Deň seniorov, kde 
sa udeľujú členom JDS vyznamenania za 
ich aktívnu prácu.
Tento rok 18. 10. 2017 prevzala v DK Ru-
žinov ocenenie z rúk predsedníčky Okres-
nej organizácie Bratislava 2 Gabriely 
Klučkovej za našu základnú organizáciu 
Elena Sušilová. Medzi prvých gratulantov 
patril vtedajší župan Pavol Frešo, ktorý 
sa na tejto akcii zúčastnil. Pani Sušilovej 
aj my srdečne gratulujeme.
O kultúrny program sa postaral vrakun-
ský spevácky súbor Susedy spolu s det-
ským súborom Sedmokráska, ktorý pod 
vedením Kláry Chodelkovej zožal obrov-
ský úspech. Sme pyšní, že dievčatá zo sú-
boru sú členkami ZO JDS Bratislava-Vra-
kuňa. K úspechu srdečne gratulujeme.
Dňa 29. 10. 2017 sme sa vybrali na spo-
ločný relaxačný pobyt do Piešťan, kde 

sme si sedem dní v príjemnom 
prostredí užívali prvotriednu 
starostlivosť spojenú s 10 lie-
čebnými procedúrami. Každý 
večer sme si vychutnali spoloč-
nú zábavu pri hudbe a tanci. Po-
časie nám prialo, a tak sme sa 
domov vrátili oddýchnutí s dob-
rou náladou a nabití pozitívnou 
energiou.
Okresná organizácia JDS Bratislava 2 
v spolupráci s Európskym informačným 
centrom pripravila aj tento rok vedomost-
nú súťaž Seniori spoznávajú Európu, kto-
rá sa konala opäť v Európskom informač-
nom centre v Bratislave. Dňa 7. 11. 2017 
tu súperili štvorčlenné družstva, zložené 
z členov základných organizácii JDS okre-
su Bratislava 2. Museli sa popasovať 
s tromi okruhmi otázok o EÚ a to po de-
sať otázok o Malte a Estónsku a desať 
otázok o Márii Terézii. Na tejto súťaži sa 
zúčastnili za našu ZO JDS RNDr. Jarmila 
Brezányová, Anna Királyová, Rozália So-

osová a Elena Sušilová. Naše družstvo 
sa umiestnilo na druhom mieste. Toto 
umiestnenie vzhľadom na náročnosť otá-
zok je vynikajúce. Doterajšie súťaže boli 
vysoko hodnotené Inštitútom EÚ a vý-
sledky sa každoročne zasielajú do Bru-
selu. K veľkému úspechu našim členkám 
srdečne gratulujeme.
Dňa 9. 11. 2017 sme si spolu vychutna-
li v divadle Nová scéna muzikál Mamma 
mia. Predstavenie sa nám veľmi páčilo. 
Opäť sme si potvrdili, že sa cítime spolu 
dobre ako jedna veľká rodina.

Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

Čo nového v ZO JDS Bratislava-Vrakuňa?
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Nášmu klubu sa už v lige začalo dariť i bo-
dovo. V piatom kole síce ešte nestačili na 
Hancop, ktorý bol vystužený o extraligis-
tov – opäť prišla najtesnejšia prehra 2:3. 
Potom však prišla konečne prvá výhra, 
keď HBK Vrakuňa doma rozdrvilo LG Bar-
barov 17:3. Následne v súboji nováčikov 
sa mužstvu podarilo vyhrať aj v Mierovej 
kolónii proti SHBC Rebels, kde vyhrala 
Vrakuňa 4:3. So štyrmi bodmi atakuje tím 
Vrakune pozície zaručujúce play-off a má 
dva zápasy k dobru, keď si zápasy s našim 
mužstvom odložil tímy Greenhorns a Kar-
lova Ves Knights.
V posledných zápasoch sa darilo najmä 
prvému útoku, keď v troch zápasoch trio 
Róbert Strnád (9+2), Jaroslav Vitáloš (4+6) 
a Andrej Ravasz (7+9) získali dovedna 
37 kanadských bodov. „Výhry sú dielom 
celého mužstva a som rád, že sa nám 
konečne podarilo bodovať, lebo herne 
máme na to aby sme porazili, ktorékoľ-
vek mužstvo ligy!“ – povedal na margo 
produktivity kapitán HBK Vrakune Andrej 
Ravasz.
Svojho prvého bodu v súťaži sa dočkal 
v tejto sezóne aj náš starosta Martin Ku-
ruc, keď prihrával na jeden z gólov proti LG 
Barbarom, a to práve na hokejku kapitána 
Vrakune.
„V priebehu mesiaca október sa nám už 

podarilo rozobrať 
ihrisko na Hnilec-
kej, momentálne 
sa zvažuje možnosť 
výstavby úplne no-
vých mantinelov, 
prípadne je v hre 
oprava rozobratých 
pôvodných manti-
nelov. Samozrejme, 
v prvom rade musí 
byť urobený nový povrch. Pevne verím, 
že už na jar sa budeme môcť predstaviť 
na novom ihrisku, vyvíjame pre to urči-
te maximálne úsilie. Na jeseň nás čaká 
ešte viacero ligových duelov, kde isto 
chceme opäť bodovať a zabezpečiť si 
miestenku v playoff!“ – dodal na záver 
náš kapitán ohľadom ďalších plánov.
Výsledky:
HBK Vrakuňa – Hancop Dolné Hony
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: Cvengroš, Vitáloš
Prihrávky: Nazad, Ravasz

HBK Vrakuňa – LG Barbari
17:3 (6:0, 5:0, 6:3)
Góly: Strnád 8, Ravasz 5, Vitáloš 2, Cven-
groš, Kadlečík
Prihrávky: Ravasz 6, Vitáloš 4, Krajčírovič 
3, Strnád 2, Kadlečík, Jančovič, Cvengroš, 

Kuruc
SHBC Rebels - HBK Vrakuňa
3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Góly: Ravasz 2, Strnád, Vitáloš
Prihrávky: Ravasz 2, Vitáloš 2
Nasledujúce zápasy:
10. kolo -
18. 11. 2017 o 13:00 ihrisko Engerau aré-
na - Bratislava Indians - HBK Vrakuňa
11. kolo -
25. 11. 2017 o 11:00 ihrisko súťažná
- HBK 500 Nivy - HBK Vrakuňa
12. kolo -
2. 12. 2017 o 9:00 ihrisko Pekníkova -
AHK Pekníkova - HBK Vrakuňa
13. kolo -
9. 12. 2017 o 9:00 ihrisko Baltská -
HBK Vrakuňa - SAV Lamač

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa bodovala a bodoval aj starosta

V dňoch 16. – 19. 10. 2017 sa zúčastnilo 
družstvo žien ŠK Vrakuňa turnaja Costa 
Brava Cup 2017 v kategórii W-O/7, kto-
rý sa hral v športovom areáli neďaleko 
španielskeho mesta Blanes. Pôvodne sa 
malo turnaja v danej kategórii zúčastniť 
šesť družstiev z piatich krajín, nakoniec 
sa ho zúčastnili štyri družstvá. Z Nemecka 
to bolo družstvo SV Ehringshausen, z Ho-
landska V.V. Bavel, z Dánska AsIdr tsfore-
ning AIF a zo Slovenska ŠK Vrakuňa. Hralo 
sa systémom každý s každým, a potom 
prišli na rad semifinálové zápasy a zápasy 
o umiestnenie. Turnaj sme odohrali s tými-
to výsledkami:
ŠK Vrakuňa - SV Ehringshausen 2:0
ŠK Vrakuňa – V.V.Bavel 12:1
As Idr tsforening – ŠK Vrakuňa 0:8
Semifinále:
ŠK Vrakuňa – V.V.Bavel 8:0
Finále:
ŠK Vrakuňa - SV Ehringshausen 3:1
Semifinálový, ale najmä finálový zápas 
bol doslova zápasom, nakoľko sa hralo 

za ustavičného dažďa a na blate za nere-
gulárnych podmienok (viď. foto). Napriek 
tomu dievčatá vysoko vyčnievali nad sú-
permi a zaslúžene vyhrali.
Okrem samotného turnaja si dievčatá užili 
aj slnka, mora, návštevy Barcelony a väč-
šina aj zápasu LM medzi FC Barcelona 
a Olympiakos FC.
Niečo o súperoch:
V.V. Bavel je holandský amatérsky futba-
lový klub z Bavel v Noord-Brabant, zalo-
žený v roku 1937. Ženy tohto klubu hrajú 
v národnej hlavnej triede B. V klube sa 
venujú dievčatám v kategóriách G9, G11, 
G13, G15, G17, G19 a ženy.
SV Ehringshau-
sen je nemecký 
amatérsky klub 
založený v roku 
1921. Ženy toh-
to klubu hrajú 
ligu žien skupina 
G i e s s e n /M ar -
burg. V klube sa 

venujú dievčatám v kategóriách G14, G16 
a ženy.
As Idr tsforening AIF je dánsky amatér-
sky klub založený v r. 1936. Ženský futbal 
začal písať svoju históriu v tomto klube 
v roku 1972. Najväčšie úspechy dosiahli 
dievčatá tohto klubu v rokoch 1976 – 
1980, keď sa stali majsterkami JBU v žiac-
kej a juniorskej kategórii. V roku 1977 
a 1978 sa družstvo zúčastnilo medziná-
rodného Nórskeho pohára, kde skončilo 
druhé, čo bolo najväčším úspechom. Klub 
doteraz úspešne vychováva dievčatá pre 
družstvá v najvyššej dánskej súťaži.

Peter Rozsbek

Vrakunské futbalistky vyhrali v Španielsku prvé miesto!
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Aj v tento rok sa žiaci ZŠ Rajčianska zapojili 
do matematickej súťaže MATBOJ, ktorá sa 
konala 27. októbra 2017 v UPC v Mlynskej 
doline. Prihlásené štvorčlenné tímy ôsmeho 
a deviateho ročníka si zmerali sily s ostat-
nými bratislavskými aj mimobratislavskými 
školami. Nakoľko máme šikovných ôsma-
kov, ktorí radi počítajú, poslali sme až dva 
štvorčlenné tímy, aby si zmerali sily s ostatý-
mi rovesníkmi z Bratislavy a okolia.
Matboj je matematicko-strategická súťaž, 
v ktorej záleží na rýchlosti, správnosti rieše-
nia, ale aj na stratégii a úspešnosti zahratia 
hry. Všetci s nadšením riešili náročné mate-
matické úlohy a za správne vyriešené príkla-
dy mohli získať body aj za vhodnú stratégiu 
hry.
Najväčšiu radosť mali tím s názvom LORDS 
OF MATHS, ktorý tvorili: Jakub Kováč, Ro-
land Vízner, Lukáš Drozdík a Samuel Le-
nický (žiaci 8. C – matematickej triedy). Zís-
kali 1. miesto a tešili sa z hodnotných cien. 
Pocit z víťazstva bol naozaj sladký, nakoľko 
vyhrať v takej silnej konkurencii vôbec ne-

bolo jednoduché, ale vďaka ich odhodlaniu, 
šikovnosti, logike, stratégii a aj ich svedomi-
tej príprave im to vyšlo. Za čo im B L A H O Ž 
E L Á M E!
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďa-
kujeme za dôstojné reprezentovanie našej 
školy, za nasadenie a zanietenie pre mate-
matiku, za výbornú stratégiu, ale aj za sluš-
né správanie počas hry a aj počas únavné-
ho cestovania. Ďakujeme aj pani učiteľkám 
matematiky za prípravu žiakov na matema-
tické súťaže. Je pre nich motivácia zúčastniť 
sa súťaží, a aj preto ich matematika v našej 
škole BAVÍ. V neposlednom rade ďakujeme 
aj rodičom za podporu svojich detí a peda-
gógov. Zapájanie sa do takýchto súťaží sa 
nám darí vďaka podpore vedeniu školy a fi-
nančnej podpore OZ Rajčianska. A už teraz 
sa tešíme na nasledujúci ročník. Bližšie in-
formácie a aj výsledky o súťaži nájdete na 
http://www.p-mat.sk/aktivity/jesenny-mat-
boj/.

PaedDr. Tatiana Mičáňová,
ZŠ Rajčianska

Mesiac úcty k starším
Október tradične patrí skôr narodeným. 
Prvý deň tohto mesiaca totiž v roku 1990 
Organizácia Spojených národov vyhlásila za 
Medzinárodný deň starších ľudí. Aj my sme 
si pripomenuli mesiac úcty k starším. A to 
hlavne projektom na hodine vlastivedy s ná-
zvom Škola mojich prarodičov. Žiaci sa pri 
tvorbe projektu mali možnosť porozprávať 
so svojimi starými rodičmi, niektorí aj s pra-
rodičmi, ako si spomínajú na ich školské 
roky. A deti sa veru čudovali, že si ich praro-
dičia museli v zime nosiť polienka do školy, 
aby si mohli zakúriť, a nebolo samozrejmos-
ťou, že by chodili do školy pravidelne (kvôli 
práci na poli) alebo nešli, keď nemali zimné 
topánky. A ja zaujímavé, že skoro v každom 
projekte sa opakovalo :,učiteľ mal vtedy veľ-
ké postavenie“,učiteľ v bol vtedy veľmi vá-
žený, uznávaný“. Škoda, že tento život nám 
prináša síce nové technológie, veľa pomô-
cok, na písanie už nepotrebujeme kalamár 
s atramentom…, ale často zabúdame na 
ľudskosť a úctu nielen k učiteľom ale i úctu 
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo 
lepšie. Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdá-
vali radostí, ktoré im život ponúkal, aby uro-
bili šťastnými nás, ich deti.
A nezabúdajme: „Človek je krásny nielen 
vtedy, keď má pružný krok. Človek je krás-
ny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, 
keď aj on bol mladý. Človek je krásny vte-
dy, keď ho ľudia majú radi,“ hovorí jedna 
ľudová múdrosť.
ĎAKUJEME VÁM ZA VŠETKO, NAŠI STARÍ 
A PRASTARÍ RODIČIA.

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, tr. uč. 
IV.A, ŽS- Žitavská 1

11. október 2017 bol výnimočným dňom pre všetkých na 
Základnej škole Železničná č.14 v Bratislave. Žiaci 7.A triedy 
spolu s triednou učiteľkou pod záštitou Nadácie ZSE a za pod-
pory vedenia školy zorganizovali športovo - zábavné podujatie 
s názvom „Čas bez bariér“. Všetci žiaci školy, učitelia i rodičia 
a aj ľudia z blízkeho okolia, ktorí nás prišli podporiť, mali prí-
ležitosť vyskúšať si rôzne športy z invalidného vozíka. Súťažilo 
sa v siedmych disciplínach medzi ktorými boli paralympijské 
športy ako je jazda na handbiku, boccia, lukostreľba, stolný 
tenis a tenis. Zaujímavý však bol pre mnohých aj slalom na 
invalidných vozíkoch spojený s florbalom, ale aj prekážková 
trasa pre nevidiacich. Tým, že si to deti a dospelí vyskúšali, 
mali možnosť lepšie pochopiť obmedzenia, ktoré hendikepy 
prinášajú. Všetci si zašportovali, zabavili sa a zároveň sa mno-
hé veci naučili.

Mgr. Martina Drusová
ZŠ Železničná 14

Aj v tento rok sa žiaci ZŠ Rajčianska zapojili bolo jednoduché ale vďaka ich odhodlaniu

ČAS BEZ BARIÉR

ž Š č é

Opäť sme zabodovali - 1. miesto
v matematickej súťaži MATBOJ v kategórii 
ôsmakov získal tím zo ZŠ Rajčianska
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Deti majú rady rozprávky. A ešte radšej, 
keď sú s hudbou. Preto sme navštívili 
detské divadlo Rarášok vo Vrakuni pod 
vedením uja Joža, kde nám zahrali roz-
právku O psíčkovi a mačičke. Detskí 
herci nás milo prekvapili svojimi výkon-
mi, ako vedeli najmenších divákov zau-
jať a zapojiť ich do deja rozprávky.
Tiež sme navštívili spoločenskú sálu 
v budove 221 na Poľnohospodárskej uli-
ci, kde sme mali možnosť sledovať hu-
dobnú rozprávku O zlatej rybke s ujom 
Ľubom. Deti na predstavenie živo reago-

vali, neustále sa zapájali do deja, tanco-
vali a všetky mali veľkú radosť.
Deti vedieme k tomu, aby sa vedeli pre-
zentovať na verejnosti. Pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším mali možnosť 
ukázať program s básničkami, pesnič-
kami a tancami starým rodičom, ktorý 
pripravili spolu so svojimi pani učiteľ-
kami.
Pre rodičov sme pripravili ochutnávku 
nátierok, ktoré pre deti pripravujeme 
denne v našej kuchyni na desiatu i olov-
rant. Lucia Slováková, MŠ Kaméliová

ŽITAVANČEK na uvítaní 
detí do života
Dňa 10. novembra 2017 sa v spoločenskej 
sále 221 konalo už tradičné uvítanie ma-
lých Vrakunčanov. Na novembrové privítanie 
boli pozvaní rodičia s deťmi, ktoré sa narodili 
v období od mája do augusta 2017. A bolo ich 
veru dosť – za štyri mesiace sa narodilo až 
90 malých Vrakunčanov. Rodičom a deťom sa 
prihovoril zástupca starostu PhDr. Stanislav 
Bruna. Po príhovore už nasledoval pestrý kul-
túrny program nášho detského súboru Žita-
vanček pod vedením Mgr. Svetlany Biskupič 
Čikelovej s piesňou pre mamičky, básničkami 
venovanými tým najmenším a krásnymi, vese-
lými tancami. Program pokračoval tanečným 
pásmom, kde so stuhou zatancovala Zdenka 
Mayerová, po nej žiaci z III. B pod vedením Mgr. 
Janky Klužákovej zatancovali Pomádu a krásny 
program ukončili tri super kočky – Three Cool 
Cats – Zdenka Mayerová, Nicole Jakešová 
a Kludia Štrbková, ktoré navštevujú ZUŠ Ada-
mante z VIII. B v spoločnom tanci. O tom, že sa 
program páčil a zaujal, svedčil veľký potlesk na 
záver a aj to, že žiadne bábätko neplakalo, kým 
naše šikovné deti tancovali a recitovali :)
A na záver, jedna srdečná básnička pre tých 
najmenších od nás: „Dávam ti báseň do perin-
ky, dávam ti tento skromný dar. Šťastie ne-
nosí kominár, len zázrak drobný, drobulinký. 
Dávam ti báseň do perinky, nech ti je s nami 
blažene. Ty si to najkrajšie na žene. Vitaj člo-
viečik a dobre sa tu cíť! Nádherným spevom 
rozospievaj celý byt.“

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová,
ZŠ Žitavská

NAPOJENIE NA 
NOVOBUDOVANÝ 
OBCHVAT D4

INZERCIA

Aktivity MŠ Kaméliová
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