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mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
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Rozkvitnuté snežienky v lesoparku
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Dobrý deň, milí Vrakunčania!

Toto je moja druhá zima vo funkcii starostu. Pre občanov je kľúčové, aby sa 
odpratával sneh a aby sa nešmýkalo na chodníkoch. Pre mňa je zima už dru-
hý rok veľmi špecifická. Ako športovci majú zimnú prípravu, tak mám zimnú 
prípravu aj ja. Odpratávanie snehu a solenie chodníkov je samozrejmosťou. Ja 
však potrebujem pripraviť aj projekty, ktoré chceme realizovať na jar, v lete či 
počas jesene.
Túto zimu som sa venoval hlavne riešeniu dopravnej situácie. Východisková 
pozícia bola jasná. Máme príliš veľa áut, málo parkovacích plôch, každý pra-
covný deň cez nás prechádzajú desaťtisíce áut a k tomu všetkému máme ka-
tastrofálne dopravné spojenie s centrom mesta. Ostatný rok sme práve preto 
bojovali za realizáciu bratislavského obchvatu. Rozbehli sme petície, absolvo-
vali rozhovory s úradníkmi a pravidelne s kolegami starostami dumali nad tým, 
ako a kde ešte zatlačiť, len nech príde vytúžený výsledok. Výsledok sa dostavil. 
Obchvat Bratislavy by sa mal začať stavať už tento rok! Ako som verejne sľúbil 
a novinári to do omrzenia opakovali snáď vo všetkých médiách, tak navarím 
osobne prvý deň začatia prác chlapom guláš. Je to veľký úspech a dobrá sprá-
va pre Vrakuňu. Ale my pokračujeme naďalej v tlaku na zodpovedných, aby sa 

začal stavať aj obchvat Vrakune! Som životný optimista, ale stojím nohami pevne na zemi. Štyri roky sú síce o chvíľu, ale 
aj dovtedy musíme predsa niečo urobiť. Štyri roky sú presne ten čas, ktorý stavba obchvatu potrebuje.
Tak som si spolu s mojím tímom povedal, aké máme možnosti. Zaujala nás správa, že v roku 1974 zatvorili vo Vrakuni 
vlakovú zastávku. V tom roku som sa narodil, tá zastávka by už teda nemala byť úplne najmladšia, avšak keď tam už 
zastávka stála, tak snáď ešte bude existovať. Trošku sme sa zmýlili, zo zastávky už neostalo vôbec nič, ale nápad áno. 
A ten začal žiť svojím životom.
Tak sme celý, celučičký rok pracovali na obnovení zastávky. Je to cca 20 povolení od štátu, napríklad samotný návrh 
zastávky, zaradenie do grafikonu, stavebné povolenia, sú to hodiny rozhovorov s úradníkmi, s lokálnym prepravcom, so 
župou, s magistrátom.
Rok nám to trvalo, ale dali sme to. Máme všetky potrebné povolenia a zastávku postavíme. Vláčik tam zastaví a o 5 
minút môžeme pohodlne vystúpiť na stanici Nové Mesto alebo o 10 minút na hlavnej stanici. Desať minút je fantázia. 
Mimochodom, pokiaľ sme vybavovali posledné povolenia, tak nám tie prvé exspirovali. Ale už týždeň máme všetko 
pripravené vrátane finálneho stavebného povolenia! V apríli sa teda púšťame do toho. Verím, že v júni sa prvýkrát po-
vezieme do mesta.
V zime sme tiež dlho a intenzívne diskutovali na tému parkovacia politika. Tu máme presne dve možnosti. Buď začneme 
s týmto problémom naozaj niečo robiť, alebo to necháme celé tak a budeme sa trápiť tak, ako sa trápime doteraz. Prak-
ticky každý deň dostanem mail a spoločným menovateľom je nedostatok parkovacích miest. Jednoducho či môžeme 
prideliť parkovacie miesto. Nemôžeme. Nie, že by som nechcel, ale jednoducho preto, že sú lokality, kde nám chýba 
napríklad 50 parkovacích miest. Na jar začneme robiť poriadok aj v tomto smere.
Vyzerá to tak, že zima sa pomaly poberie preč. Ihneď, ako počasie dovolí, začneme upratovať a zveľaďovať naše okolie. 
Dovolím si upozorniť na príbeh pani Krížovej z Bebravskej ulice. Svojho času zozbierala niekoľko stoviek podpisov, lebo 
si priala oddeliť hlavnú cestu od rušnej cesty prostredníctvom zelenej výsadby. Pevne verím, že kým budete mať toto 
číslo Vrakunských novín v rukách, tak skonči verejné obstarávanie stromčekov a začneme sadiť. Ak máte podobné 
nápady, ako zlepšiť kvalitu svojho okolia, prosím smelo kontaktujte náš úrad. Radi opäť pomôžeme a veľmi si ceníme 
všetky projekty, ktoré pomôžu našej komunite.
Na záver by som si dovolil popriať vám veselú Veľkú noc. Veľa vody, smiechu a spoločne stráveného času. Ja už teraz 
spriadam plány na moje baby. A tie mám doma tri. Takže to odohrám vlastne v oslabovke. A to je tiež niekedy život 
starostu. 

váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Parkovanie vo Vrakuni
Miestny úrad Vrakuňa v tomto čase kompletizuje databázu 
vyhradených parkovacích miest vo Vrakuni na rok 2016. 
Všetky doteraz pridelené vyhradené parkovacie miesta sa 
budú postupne obnovovať v jarných mesiacoch, a to v prí-
pade priaznivého počasia. Všetky vyhradené miesta budú 
namaľované vodorovným a tak isto označené aj zvislým do-
pravným značením. Postupne sa budú obnovovať aj ostatné 
parkovacie miesta. V aprílovom vydaní Vrakunských novín 
bude uverejnený počet vyhradených parkovacích miest na 
jednotlivých uliciach. Zoznam miest nájdete aj na interneto-
vej stránke www.vrakuna.sk.
 (red.)

Zákaz používania studní 
naďalej platí
ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDUÁLNYCH STUDNÍ V ZÁHRA-
DÁCH A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje občanov, že zákaz nebol 
zrušený a je stále v platnosti. Požívanie vody zo studní na 
pitie, polievanie zeleniny a ovocia určených na konzum je 
naďalej zakázané z dôvodu znečistenia. Podzemné vody sú 
kontaminované ropnými látkami, ktoré vysoko prekračujú 
povolené hodnoty pre pitnú vodu a mohli by byť zdraviu 
škodlivé.
 (red.)

Jarné upratovanie v roku 2016 
a umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v týchto lokalitách

V zmysle § 4 VZN č. 1/2015 MČ Brati-
slava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a po-
riadku na území mestskej časti budú 
veľkokapacitné kontajnery na jesenné 
upratovanie umiestnené na týchto uli-
ciach a termínoch:
Kontajnery budú umiestnené na nasle-
dovných uliciach po dobu 24 hodín.
Dňa 29. 03. 2016–30. 03. 2016

Malodunajská ul. 9, Platanová ul. - Prie-
hradná, Arménska ul. - Podunajská ul.

Dňa 30. 03. 2016–31. 03. 2016
Železničná ul. 5, Priehradná ul. - Hrad-
ská ul., Šípová ul.

Dňa 04. 04. 2016–05. 04. 2016
Priehradná ul. - Tymianová ul., Rebar-
borová ul. 51, Železničná ul. parkovisko 
pri zberných surovinách

Dňa 05. 04. 2016–06. 04. 2016
Hradská ul. 122 - Estónska parkovisko, 
Píniová ul. 14, Brezová 5/ A

Dňa 06. 04. 2016–07. 04. 2016
Hrušovská ul. - Marhuľová ul.

Dňa 11. 04. 2016–12. 04. 2016
Majerská za koľajnicami - záhrady, Ani-
zová ul. - Podpriehradná ul. Stavbárska 
ul. 38 pri trafostanici

Dňa 12. 04. 2016–13. 04. 2016
Hradská 87 - roh Stavbárska ul., Čiliž-
ská ul. 2, Čiližská ul. 26

Dňa 13. 04. 2016–14. 04. 2016
Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul. 20. 
Žitavská ul. 2 z boku pri garážach

Dňa 18. 04. 2016–19. 04. 2016
Hnilecká ul. - Bebravská ul. pri šport. ih-
risku, Rajčianska ul. 8, Toplianska ul. 2

Dňa 19. 04. 2016–20. 04. 2016
Toryská ul. 21, Toryská ul. 22 - Bodvian-
ska ul., Rajčianska ul. 28 - 32

Dňa 20. 04. 2016–21. 04. 2016
Stavbárska 52 pri Talline, Kríková ul. 7, 
Rajecká ul. 2

Dňa 25. 04. 2016–26. 04. 2016
Poľnohospodárska ul. 22, Rajecká ul. 
16, Bučinová ul. 16

Dňa 26. 04. 2016–27. 04. 2016
Jedľová ul. 2- roh Jedľová - Vrbová

Do kontajnerov je zakázané dávať sta-
vebný odpad a elektroodpad, konáre dá-
vať vedľa kontajnera.

V prípade potreby je možné pristaviť kon-
tajnery aj na objednávku. Zmena termí-
nov je možná, oznamy budú zverejnené 
vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, 
na internete a vo Vrakunských novinách. 
Info: Ing. Pačesová - VPS - 0948 972 900.

 (red.)

Zberný dvor na Ihličnatej 
ul. 7 bude opäť otvorený 
od 15. 3. 2016

Otváracie hodiny:

Pondelok –Piatok: 10,00 - 18,00 hod.

Sobota:   10,00 - 18,00 hod.

Obedňajšia prestávka:  11,30 - 12,00 hod.

Počas sviatkov je zatvorený. Informácie 
pre obyvateľov sú na www.vrakuna.sk

 (red.)

Z miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na svojom zasadnutí dňa 
16. 2. 2016 vo svojom krátkom programe schválilo návrh na zrušenie obchodnej verejnej 
súťaže na dlhodobý prenájom zdravotného strediska – polikliniky na Bebravskej ulici 34. 
Počas diskusie o budúcnosti zdravotného strediska poslanci prerokovali možnosť prenajať 
zdravotné stredisko spoločnosti Spoby, s. r. o., ktorej vlastníkom je mestská časť. Požiadali 
konateľku Spokojného bývania, s. r. o., o vypracovanie podnikateľského plánu spoločnosti 
v súlade s odporúčanými podmienkami prenájmu. Ďalším bodom programu boli možnosti 
rekonštrukcie a obnovy miestnych komunikácií v mestskej časti. Miestny úrad vypracoval 
audit takýchto komunikácií a poslanci zo svojich radov schválili komisiu na určenie poradia 
komunikácií, ktoré sa budú rekonštruovať. Mestská časť plánuje namiesto neustáleho plá-
tania ciest vynoviť celé povrchy komunikácií. Na záver si poslanci stanovili harmonogram 
svojich zasadnutí v roku 2016, najbližšie bude dňa 26. 4. 2016.
 (red.)
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Opýtali sme sa poslancov
Pre toto číslo Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa nasledovnú otázku o plánovanej parkovacej celomest-
skej politike hlavného mesta Bratislavy.

1. Aký máte názor na prijatie celomestskej parkovacej politiky? Myslíte si, že sa uberá správnym smerom alebo máte k nej 
pripomienky? Myslíte si, že by sa mala prijať čo najskôr?

Bc. Michal Behúň
Celomestská parkovacia politika a jej myš-
lienka je určite dobrá, bude samozrejme 
záležať na tom, čo z návrhov sa prijme. Kaž-
dopádne je veľký problém s parkovaním a aj 
s dopravou v celej Bratislave a okolí a kapaci-
ty mesta nestačia. Takže túto tému treba rie-
šiť, samozrejme, nielen zvýšením poplatkov. 
Participovať na tom však musia tak obča-
nia mesta, ako aj ľudia, ktorí sem dochádzajú 
za prácou. Dôležité podľa mňa je, aby bola 
politika jednotná pre celé mesto, aby si člo-
vek nemusel naštudovať predpisy všetkých 
17 častí, lebo bude zbytočný chaos.

Ing. Tomáš Galo
Celomestská parkovacia politika určite má 
zmysel a mala by sa prijať. Dôležitejšie ako jej 
rýchle prijatie je dôkladná diskusia a zapraco-
vanie pripomienok všetkých mestských častí. 
Či sa uberá správnym smerom? Netuším. Ani 
zo strany našich mestských poslancov, ani zo 
strany miestneho úradu poslanci miestneho 
zastupiteľstva o priebežnom stave neboli nija-
ko informovaní.

Ing. Ladislav Kugler
Schválenie celomestského systému parkova-
nia môže byť jedným z dôležitých opatrení pro-
ti dopravnému kolapsu. V súčasnosti je v Bra-
tislave chaos v parkovaní, v každej mestskej 
časti platia iné pravidlá parkovania. Bratislav-
čania sa sťažujú na nebratislavské značky. 
Podstatou pripravovanej parkovacej politiky 
je rezidentské parkovanie zvýhodňujúce do-
mácich obyvateľov pred návštevníkmi mesta.
Veľmi dôležitá je spolupráca zástupcov mesta 
a mestských častí pri tvorbe celomestských 
pravidiel, a to z dôvodu, že podmienky parko-
vania sú iné napr. vo Vrakuni a v Starom Mes-
te. Parkovacia politika je jednou z hlavných 
dopravných priorít hlavného mesta, ktorú je 
potrebné čo najskôr prijať.

Ing. Anna Murcinová
V našej mestskej časti je dlhodobo nedosta-
tok parkovacích miest. Zavedenie rezidenč-
nej karty by som uvítala. Znamenalo by to 
menej poplatkov pre domácich, čo je lákavé. 
Ale z môjho pohľadu je tu aj proti, pretože za-
vedením tejto karty nevznikne automaticky 
väčší počet parkovacích miest. Tie by sme 
si mali najprv v našej mestskej časti doplniť, 
aby sa nestalo, že síce vodič bude mať zapla-
tený poplatok za parkovanie doma, ale keď 
príde domov neskoro, nebude už mať voľné 
miesto. Toto nie je domyslené. A, samozrej-
me, ešte je potrebné doriešiť aj systém, ktorý 
sa bude používať na zaplatenie poplatku pre 
cezpoľných, ktorí majú vo Vrakuni prechodný 
pobyt.

Ing. Ľubomír Czaja
Informácie o stave prijímania parkovacej poli-
tiky na úrovni mesta by som očakával hlavne 
od mestských poslancov. Občania Vrakune 
by radi vedeli, aké sú konkrétne otvorené 
otázky, kvôli ktorým sa doteraz neprijala 
mestská parkovacia politika a ako sa tieto 
témy riešia.

PhDr. Stanislav Bruna
Je úplne zlá. Cieľom tejto politiky je to, ako od 
každého, kto vlastí auto vytiahnuť peniaze. 
No všetkých nás trápi nedostatok parkova-
cích miest a to, že sa žiadne voľne dostupné 
nikde nebudujú. Všetky boli zastavané pred 
15 - 20 rokmi obchodnými centrami a byto-
vými domami. Pokiaľ nebudú tvrdé pravidlá 
pre budovanie parkovacích miest v novostav-
bách pre developerov, a to 2 miesta v garáži 
na jeden byt alebo povinnosť parkovať auto 
vo dvore v rodinných domoch a nie na ulici, 
nič sa nezmení. Systém „výpalného“ za auto 
a žiadna koncepcia budovania nových miest 
je čisto mafiánske. Vo Vrakuni to ideme zme-
niť a budovať pre ľudí nové parkovacie miesta 
a garáže.

Ing. Oľga Kubalíková
Podľa môjho názoru celomestská parkovacia 
politika by mala byť realitou v čo najkratšom 
termíne. Spoluprácu mesta a našej mestskej 
časti pri tvorbe celomestských pravidiel po-
važujem za nevyhnutnú. Nastavenie pravidiel 
aj poplatkov kontroly musí byť jednotné. Po-
dobne, ak by sa z príjmov z parkovania tvo-
ril fond, ktorý by sa znova investoval na bu-
dovanie nových parkovísk a verejnej dopravy, 
systém by mal zmysel.
Z pohľadu občana by malo platiť, že ak pla-
tím dane a bývam v Bratislave, mala by som 
mať výhodu pred tými, ktorí tu nemajú trvalé 
bydlisko.

Otázky pre poslancov

Ing. Michal Hrapko

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Ako bude prebiehať odvoz 
odpadu počas Veľkej noci?

Bc. Marek Pospíchal
Súhlasím, ale s celistvým riešením. Parkova-
cia politika je pre každú mestskú časť v Brati-
slave kameňom úrazu a v prípade zjednotenia 
pre všetky mestské časti vyžaduje viac pozor-
nosti, ako je len koľko a ako sa bude platiť za 
parkovanie. Túto situáciu treba doriešiť kom-
plexne a teda aj s dôsledkami, kde budú par-
kovať cezpoľní a s tým súvisiace aj záchytné 
parkoviská, ktoré by mali byť nadviazané na 
autobusovú dopravu. Pri parkovacej politike 
sa nedá vyhovieť všetkým motoristom, ale dá 
sa ponúknuť možnosti, ako sa môže človek 
dostať do práce, na úrad alebo k lekárovi. Mo-
mentálne mám pocit, že máme pred sebou 
úlohu kráľa Sisyfa a jeho váľajúci sa kameň.

Mgr. Pavol Prikryl
Celomestská parkovacia politika odráža 
spôsob vedenia mesta: nie je nijaká, a to, čo 
sem-tam prenikne na verejnosť, je chaotické, 
až nezmyselné. Pán primátor bol ako mest-
ský poslanec štyri roky člen komisie dopravy, 
pozná problematiku, požiadavky jednotlivých 
mestských častí i názory starostov – a aký je 
výsledok jeho pôsobenia v komisii, resp. v pri-
mátorskom kresle? Akési nič nehovoriace 
memorandum, ktoré odmietli všetci staros-
tovia bratislavských MČ! Parkovaciu politiku 
treba určite a v čo najkratšom čase riešiť, ale 
obávam sa, že Ivo Nesrovnal len mierne po-
opraví svoje nelogické a gramaticky nespráv-
ne predvolebné heslo, t. j. „to nedá“…

Ing. Juraj Štubniak
Striktne jednotná celomestská parkova-
cia politika je technický nezmysel, pretože 
mestské časti sú značne odlišné a vyžadujú 
individuálny prístup. To, čo tu už dávno malo 
byť, je vyhlásenie hlavných zásad tejto po-
litiky s celoplošnou platnosťou. Na to by sa 
Ivovi neschopní chlapci mali sústrediť a nie 
na nacvičovanie s memorandom. Primátor 
sa nesmie správať ako feudál a nútiť staros-
tov k podpisu niečoho, čo sa neprerokuje na 
miestnych zastupiteľstvách!

Ing. Milan Šindler
K avizovanej celomestskej parkovacej politi-
ke je nutné vopred urobiť projekt riešenia par-
kovania celej Bratislavy so zohľadnením špe-
cifík jednotlivých mestských častí, kde budú 
vyznačené ulice s počtom parkovacích miest, 
s režimom ich využitia, s poplatkami, kontro-
lou atď. Následne si musia tento projekt osvo-
jiť všetky mestské časti a až potom hlavné 
mesto. Ja som ako mestský poslanec minulé 
volebné obdobie hlasoval trikrát proti, lebo 
p. Ftáčnik predkladal vždy návrhy, kde mal 
jasno len ohľadom výberu ročných poplatkov 
– 200 000 vozidiel v Ba x 30 € = 6 mil. €, a vô-
bec neriešil samotnú vecnú časť parkovania. 
Trvám na tom, že to musí byť naopak. Najprv 
riešenie – potom peniaze.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Medzi potrebami obyvateľov jednotlivých 
mestských častí v oblasti parkovania sú veľké 
rozdiely, vo Vrakuni to vyzerá inak ako napr. 
vo Vajnoroch, preto je veľmi náročné pripraviť 
jednu parkovaciu politiku pre celú Bratislavu. 
Aj vzhľadom k tomu, že žiadny zo starostov ne-
podpísal na začiatku februára memorandum 
o parkovaní iniciované primátorom, si myslím, 
že celomestská parkovacia politika skôr nebu-
de ako bude. Vo Vrakuni potrebujeme vytvoriť 
nové parkovacie miesta tam, kde je to možné 
a prijať novú vlastnú parkovaciu politiku, ktorá 
okrem iného uprednostní v bezplatnom parko-
vaní na nevyhradených miestach ľudí s trvalým 
pobytom v našej mestskej časti.

Otázky pre poslancov

Vrakunčania môžu výtlky na cestách 
nahlasovať aj tento rok mailom
Vrakuňa chce týmto spôsobom zvýšiť 
efektivitu opráv komunikácií v jarných 
mesiacoch.
Obyvatelia bratislavskej Vrakune môžu 
aj tento rok po zime nahlasovať mest-
skej časti výtlky na cestách a chodní-
koch prostredníctvom mailu. Samosprá-
va totiž opäť obnovila mailovú adresu 
vytlky@vrakuna.sk, kde môže verejnosť 
posielať svoje podnety. Vrakuňa chce 
týmto spôsobom zvýšiť efektivitu opráv 
komunikácií v jarných mesiacoch.
„Výtlky máme zmapované, ale môže sa 
stať, že náš pracovník niečo prehliadne. 
Budeme preto radi, ak nám výtlky na 
komunikáciách vo Vrakuni obyvatelia 
oznámia,“ povedal pre TASR starosta 
Vrakune Martin Kuruc. Mestská časť 
momentálne chystá rekonštrukciu via-
cerých chodníkov. Vo februári samo-
správa na tento účel vypísala verejné 
obstarávanie, ktoré by malo byť podľa 
starostu tento týždeň ukončené. V aprí-

li sa majú začať opravovať poškodené 
chodníky, ktoré boli dlhodobo zaťažova-
né a nerekonštruované.
„Ide napríklad o chodník na Čiernovod-
skej ulici, ktorý bol v polovici zelenej 
plochy ukončený a ďalej nepokračuje. 
Taktiež chodník pri Základnej škole Že-
lezničná, ktorý minimálne 20 rokov ne-
bol opravený a je prerastený stromami. 
Opravovať sa bude aj chodník pri kostole 
na Poľnohospodárskej ulici, ktorý je pre-
padnutý,“ priblížil Kuruc. Vrakuňa chystá 
aj rekonštrukciu Bodliakovej ulice. Jej zlý 
stav bol už dlhší čas neriešený a podľa 
starostu tu ľudia stále chodia po blate.
„Do 1. apríla dáme dokopy celý súbor 
jednotlivých výtlkov a chodníkov, aby 
to bolo dobre nacenené. Verím, že pred 
letnými prázdninami budú Vrakunča-
nia už chodiť po opravených cestách 
a chodníkoch,“ podotkol starosta.

 Zdroj: TASR

Služby OLO počas veľkonočných sviatkov 

Dátum Deň
Oddelenie 

služieb 
zákazníkom

Harmonogram 
odvozu ZKO a TZ

Zberný 
dvor

Spaľov-
ňa

25. 3. piatok 7:00 - 13:00 podľa 
harmonogramu

zatvo-
rený

*bez 
príjmu

26. 3. sobota Zatvorené podľa 
harmonogramu

8:00 – 
18:00

6:00 - 
12:00

28. 3. pondelok Zatvorené nebude vyko-
naný

zatvo-
rený

*bez 
príjmu

29. 3. utorok 7:00 - 16:00 bude vykonaný 
ako v pondelok

8:00 –- 
18:00

6:00 – 
16:00

30. 3. streda 7:00 - 16:00 bude vykonaný 
ako v utorok

8:00 – 
18:00

6:00 – 
16:00

31. 3. štvrtok 7:00 - 16:00 bude vykonaný 
ako v stredu

8:00 – 
18:00

6:00 – 
16:00

1. 4. piatok 7:00 - 16:00 bude vykonaný 
ako vo štvrtok

8:00 – 
18:00

6:00 – 
16:00

2. 4. sobota Zatvorené bude vykonaný 
za piatok aj 

sobotu

8:00 – 
18:00

6:00 – 
12:00

* Bez príjmu – znamená dočasné pozastavenie odberu 
odpadu od externých firiem.

Ani sme sa nenazdali a je tu ďalší veľký sviatok, ten-
to raz Veľká noc a s ňou aj odvoz zmesového komu-
nálneho a triedeného odpadu v upravenom režime.

Ing. Zuzana Schwartzová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.
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Vrakuňa už má stavebné povolenie, 
môže začať s výstavbou dočasnej 
vlakovej zastávky

Mestská časť už má všetky potrebné 
povolenia na výstavbu dočasnej želez-
ničnej zastávky vo Vrakuni. Môže začať 
s výstavbou.

„Tranzitná a vnútromestská doprava 
a s tým súvisiace dopravné zápchy pre-
dlžujú čas dopravy obyvateľov z Vrakune 
a okolitých obcí do iných častí Bratislavy,“ 
vysvetlil Martin Kuruc, starosta mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. „Kolabujúca do-
pravy tiež nepriaznivo pôsobí na životné 
prostredie a znižuje kvalitu života obyva-
teľov.“
Starosta Vrakune Martin Kuruc preto mi-
nulý rok spustil iniciatívu za vybudovanie 
novej železničnej zastávky vo Vrakuni. Pô-
vodná zastávka bola zrušená v roku 1974. 
„Vlak nestojí v zápchach a môže byť dob-
rou alternatívou voči situácii na cestách,“ 
uviedol Kuruc. Predpokladaný cestovný 
čas z Vrakune bude na ŽST Nové Mesto 
6 minút a na hlavnú stanicu 15 minút. 
Železnice Slovenskej republiky projektujú 
terminál integrovanej osobnej prepravy 
vo Vrakuni, s jeho realizáciou sa však po-
číta až v rokoch 2017 - 2019. „Kým sa tak 
stane, spustili sme iniciatívu za vybudo-
vanie dočasnej zastávky v tesnej blízkosti 
budúceho terminálu pri obratisku trolej-
busov Čiližská. Po jej vybudovaní máme 
dohodu s regionálnym dopravcom, že tam 
bude zastavovať,“ doplnil Kuruc.
Vrakuňa už má všetky potrebné povole-

nia, spolu od trinástich inštitúcií. „Vzhľa-
dom na to, že nešlo o jednoduchý admi-
nistratívny proces, nezvládli by sme to 
bez našich partnerov,“ uviedol Martin 
Kuruc. „Oceňujem dobre fungujúcu spo-
luprácu s Ministerstvom dopravy a jeho 
štátnym tajomníkom Viktorom Stromče-
kom, ktorému patrí naše poďakovanie. 
Rovnaké poďakovanie patrí predsedovi 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavlovi Frešovi za 
finančnú podporu 
BSK.“
S výstavbou by sa 
malo začať v naj-
bližších týždňoch, 
odhadovaná dĺž-
ka realizácie sú 
tri mesiace. Po 
ukončení staveb-
ných prác investor 
požiada staveb-
ný úrad o kolau-
dáciu objektov, 
následne budú 
objekty protoko-
lárne odovzdané 
do vlastníctva 
a správy ŽSR. Pre-
vádzka dočasnej 
zastávky na Ráz-
točnej ulici bude 
na dobu neurčitú 
a bude ukončená 

po spustení prevádzky definitívnej zastáv-
ky na Dvojkrížnej ulici v mieste obratiska 
MHD.
V Bratislave by malo do roku 2020 vyrásť 
sedem nových železničných zastávok. 
Jedna z nich bude aj vo Vrakuni. Tzv. ter-
minály integrovanej osobnej prepravy by 
cestujúcim mali umožniť lepší prestup 
medzi železničnou a mestskou hromad-
nou dopravou. Pre všetky terminály sú už 
spracované dokumentácie pre územné 
rozhodnutie. V súčasnosti prebieha zís-
kavanie územných rozhodnutí a násled-
ne bude realizovaná výstavba. Terminály 
Vrakuňa, Ružinov a Trnávka by mali byť 
postavené v rokoch 2017 až 2019.
Vrakuňa nedávno spustila viacero inicia-
tív za systémové riešenia proti kolapsu 
dopravy. Ide o vybudovanie diaľničného 
obchvatu D4, rýchlostnej cesty R7 a pre-
ložky cesty II/572 vo Vrakuni, urýchlenie 
vybudovania terminálov integrovanej 
osobnej prepravy (TIOP) vo Vrakuni a Ru-
žinove a výstavbu záchytných parkovísk 
pri ŽST Podunajské Biskupice, TIOP Ruži-
nov.
 (red.)

Horúca téma
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Mestská časť sa v spolupráci s ďalšími 
mestskými časťami a obcami pripravu-
je na rozšírenie siete cyklistických trás.

Malokarpatsko-šúrska cyklomagistrála 
JuRaVa, ktorú na jeseň 2014 dokončilo 
a odovzdalo do užívania združenie obcí 
Svätý Jur, Rača a Vajnory (z toho aj skrat-
ka JuRaVa), už má naprojektované svoje 
pokračovanie. Viesť má až do Vrakune. 
Vrakuňu by cyklotrasa spojila s ďalšími lo-
kalitami Bratislavy a umožnila napojenie 
na ďalšiu sieť už vybudovaných úsekov 
v okolí hlavného mesta.
Celkovo by mala mať stavba JuRaVa II 
dĺžku asi 7 kilometrov, pričom by sa jej 
súčasťou stali aj viaceré plánované trasy 

v okolí. Práve vďaka tomu, že sa zakompo-
novali do predchádzajúceho pôvodného 
projektu, sa podarilo znížiť dĺžku plánova-
ného nového úseku z 10 na 7 kilometrov, 
a tým následne znížiť aj predpokladané 
investičné náklady.

JuRaVa II by tak do seba zahrnula aj tieto 
existujúce či plánované úseky:

• pozdĺž pravého brehu Malého Dunaja 
existujúcu cyklotrasu od Hradskej ul. 
po Slovnaft (dĺžka cca 3 km), kde sa 
napája na medzinárodnú cyklotrasu Eu-
rovelo 6,

• projektovanú cyklotrasu „Obnova cyk-
listickej trasy Ivanka pri Dunaji – Mohy-
la“ (dĺžka cca 1,8 km), ktorá nahrádza 
časť pôvodnej cyklotrasy JuRaVa II

• „cyklotrasu Malý Dunaj“, projektovanú 
na pravom brehu Malého Dunaja (cel-
ková dĺžka vrátane výhľadu cca 1,9 
km), ktorá vedie od okružnej križovat-
ky po most nad Malým Dunajom. Táto 
cyklotrasa nahrádza časť pôvodnej cyk-
lotrasy JuRaVa II na ľavom brehu Malé-
ho Dunaja na nespevnenej ceste a na 
Leknovej ulici.

Cyklotrasa JuRaVa II má naplánovaný 
štart na hrádzi Šúrskeho kanála medzi 
obcami Vajnory a Čierna Voda. Súčasťou 
tohto úseku by bola aj oddychová zóna so 
sedením pre turistov. Nová by mala pri-
budnúť cyklolávka ponad Šúrsky potok, 
čím sa odstráni aj kolízny dočasný úsek 
existujúcej cyklotrasy JuRaVa I na moste 
cestou z Vajnôr na Čiernu Vodu. Projekt 
lávky sa však bude spracovávať samo-

Horúca téma

Vrakuňa sa napojí  
na nové cyklotrasy

Národné informačné stredisko Slo-
venskej republiky udelilo začiatkom 
roka mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa pečať rozvoja miest a obcí. 
Mestská časť  bola vyhodnotená za 
rok 2015 ako samospráva s predpo-
kladom stabilného rozvoja, preto jej 
bola táto pečať udelená. Najväčšou 
výhodou je, že tento hodnotiaci sys-
tém využíva štátna správa, finančné 
inštitúcie a odporúča ho aj Európska 
komisia pre Európsky sociálny fond 
na preverovanie a hodnotenie žiada-
teľov o poskytnutie eurofondov.

 (red.)

statne, základné dáta hovoria o jednopo-
lovej konštrukcii s dĺžkou cca 35 metrov. 
Ďalej by JuRaVa II pokračovala úsekom 
popod most na Čiernu Vodu, ďalej napoje-
ním na úsek Mohyla – Malý Dunaj a napo-
kon záverečným úsekom od južnej brány 
areálu letiska M. R. Štefánika až po most 
nad Malým Dunajom v katastrálnom úze-
mí Vrakune.
Mestská časť Vrakuňa už vybrala v sú-
ťaži projektanta na úsek od mostu nad 
Malým Dunajom po Ihličnatú ulicu. Zá-
verečný úsek až ku kruhovému objazdu 
bude mestská časť riešiť so súkromným 
partnerom.
 (red.)

Vrakuňa získala  
pečať rozvoja  
miest a obcí 
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Parlamentné voľby 2016

Mestská časť začala územné  
konanie o stavebnej uzávere  
v lokalite skládky CHZJD

Volebná účasť vo Vrakuni  dosiahla 
59,96 %. K urnám pristúpilo 10 352 Vra-
kunčanov. Redakcia Vrakunských novín 
si dovoľuje úprimne poďakovať všetkým, 
čo prišli voliť a venovali svoj voľný čas 
možnosti ovplyvniť verejný život vo svojej 
krajine. Tiež si dovoľujeme poďakovať čle-
nom volebných komisií, ktoré zásadným 
spôsobom prispeli k pokojnému a ko-
rektnému priebehu volieb. Poďakovanie 
patrí tiež všetkým zapisovateľom a pra-

covníkom Miestneho úradu Bratislava-
Vrakuňa, ktorí pomáhali pri technickom 
a organizačnom zabezpečení volieb. 
Oficiálnym víťazom sa stala strana Smer 
- SD so ziskom 28,28 %, čo jej vynieslo 
49 kresiel v parlamente. Okrem nej bolo v 
boji o kreslá do Národnej rady SR úspeš-
ných ešte sedem strán. Druhá v poradí, 
strana SaS, získala 12,10 % a 21 kresiel. 
Tretím najúspešnejším bolo hnutie OĽa-
NO - NOVA s počtom hlasov 11,02 % a 

19 postov. Okrem týchto strán sa do par-
lamentu dostali aj SNS s 8,64 % hlasov 
(15 kresiel), Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko s počtom hlasov 8,04 % (14 
kresiel). Ďalej Sme rodina - Boris Kollár s 
počtom hlasov 6,62 % (11 kresiel), Most-
Híd získal 6,5 % (11 kresiel). A nakoniec 
strana #Sieť dostala od voličov 5,6 %, čo 
jej vynieslo 10 postov v budúcom parla-
mente.
 (red.)

Dôvodom podania návrhu a územného 
konania je zdravotné riziko, vyžadujúce 
si nevyhnutnú aktívnu sanáciu – zásah 
do znečisteného prostredia, keď má prísť 
k likvidácii znečistenia v danom priestore.
Dňom podania návrhu sa vo veci začalo 
územné konanie o stavebnej uzávere.

Podľa § 39d ods. 1 stavebného zá-
kona sa rozhodnutím o stavebnej 
uzávere vymedzuje územie, v kto-
rom sa dočasne zakazuje alebo ob-
medzuje stavebná činnosť, najmä ak 
by mohla sťažiť alebo znemožniť bu-
dúce využívanie územia alebo jeho 

organizáciu podľa pripravovaného 
územného plánu.
V predmetnom územnom konaní bude tu-
najší stavebný úrad skúmať, či sú splnené 
všetky zákonné predpoklady pre vydanie 
navrhovaného rozhodnutia.
 (red.)

V rekonštrukcii sociálnych 
zariadení na ZŠ Rajčianskej 
pokračujeme
Po úspešne dokončenej prvej etape rekonštrukcie sociálnych za-
riadení pokračujeme v druhej etape rekonštrukčných prác na ZŠ 
Rajčianskej. Účelom rekonštrukcie je odstrániť havarijný stav roz-
vodov vodoinštalácie, kanalizácie a zriaďovacích predmetov. Časť 
financií dostala mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako dotáciu z Mi-

nisterstva školstva, chýbajúce financie 
poskytne mestská časť formou spolufi-
nancovania.
 (red.)

V hlbokom zármutku oznamujeme, že bývala sta-
rostka mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Mgr. 
Ľudmila Lacková nás opustila dňa 28. 2. 2016 vo 
veku 69 rokov. Vo Vrakuni pôsobila 5 volebných 
období. Obetovala Vrakuni dvadsať rokov svojho 
pôsobenia vo funkcii starostky, začo jej patrí veľ-
ké poďakovanie.

Česť jej pamiatke.
 (red.)
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Tvorivé workshopy počas 
jarných prázdnin
Tvorivé workshopy, ktoré zorganizoval Miestny úrad 
vo Vrakuni sa tešili veľkému úspechu. Odohrávali 
sa počas jarných prázdnin a navštívilo ich spolu 50 
ľudí. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou referátu 
kultúry, športu a školstva MÚ Bratislava-Vrakuňa. 
Workshopy by sa neuskutočnili bez pomoci dvoch ši-
kovných lektoriek z tvorivej dielne. Pani Oľga Kocková 
je lektorka keramiky a pomáhala deťom i dospelým 
vytvárať z hliny pekné jarné práce, napr. vajíčko, ktoré 
si deti aj dospelí mohli vyzdobiť podľa vlastného vku-
su. Deti si vytvorili pomocou vykrajovačiek kohútikov, 
zajačikov, jarné kvietky a pod. Pani Veronika Keleme-
nová, výtvarná lektorka, použila na vytvorenie jarných 
motívov rôzne materiály, napr. papierový kartón, rôz-
nofarebné semišové látky, ozdobné farebné stužky, 
lepidlo a pod. Deti si takto mohli vyrobiť veľkonočných 
zajačikov, trojrozmerného kohútika či veľkonočné va-
jíčko. Pre veľký záujem verejnosti miestny úrad plánu-
je určite workshopy v budúcnosti opakovať.
 
 Centrum tvorivosti - MÚ Vrakuňa

CS_15C14_P1_WFF_SK_PumpTopper_594x420.indd   1 18.12.15   9:29

Začala sa oprava chodníka  
na nábreží Malého Dunaja

P o š k o d e n ý 
chodník na 
nábreží Malé-
ho Dunaja sa 
dočká opra-
vy. Mestská 
časť Vrakuňa 
v spolupráci 
s partnerom 
začala jeho re-
ko n š t r ukc iu . 
Chodník sa 
nachádza na 
nábreží Malého 

Dunaja na Malodunajskej ulici. Opravovať sa bude v úseku od visutej 
lávky v smere ku kruhovému objazdu v dĺžke 550 m. Zmiznú nebezpeč-
né nerovnosti a pribudnú aj nové lavičky a smetné koše. Viac informá-
cií prinesieme v budúcom čísle Vrakunských novín.

 (red.)

Inzercia
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Rozhovor

Rozhovor s Bc. Mariánom  
Farkašom, výkonným riaditeľom 
projektu Charity shop
Prvýkrát sme sa spoločne stretli 
24. 12. 2015 na charitatívnom koncer-
te,Nebuďte na Vianoce sami“, ktorý 
organizoval starosta MČ Bratislava-Vra-
kuňa Martin Kuruc spolu s televíziou 
TA3, kam ste priniesli štandardizované 
boxy s pomocou. Veľmi ste nás tým pre-
kvapili a zároveň potešili. Vtedy sme sa 
dozvedeli o projekte, ktorý vo Vrakuni 
spúšťate. Chcem sa vás spýtať, ako sa 
vám páčilo na koncerte a zároveň po-
prosiť, aby ste nám priblížili váš projekt.

Charitatívny koncert v nás zanechal veľmi 
dobrý pocit. Nálada bola výborná, takisto 
ako hudobná produkcia. Myslím si, že cel-
kovo vládla výborná atmosféra, ľudia boli 
šťastní, že môžu obdarovať iných. Tento 
typ aktivít má veľký potenciál efektívne 
pomáhať ľuďom. Práve takáto pomoc je 
jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli 
spustiť projekt Charity shop. Zatiaľ je to 
pre ľudí na Slovensku málo známa forma 
charity, ale napríklad vo Veľkej Británii 
ide už dlhé roky o dobre fungujúci projekt. 
Začiatky charity shopov (charitatívnych 
predajní) tam siahajú až do obdobia po 
prvej svetovej vojne. Všeobecne môžeme 
povedať, že v charity shopoch sa predáva 
tovar tak, aby z výťažku mohli byť financo-
vané charitatívne ciele.

Povedzte nám, prosím, ako taký Charity 
shop funguje.

Charity shop funguje na základe jednodu-
chého modelu. Každá domácnosť či firma 
má určité prebytky, buď je to šatstvo, pí-
sacie potreby, jednoduchá elektronika, 
obuv, alebo čokoľvek, čo je dobré a funkč-
né, ale je nám to ľúto vyhodiť. Práve také-
to veci ľudia darujú do kamennej predaj-
ne, ktorá ich za zlomkové ceny predáva. 

Tým sa generuje zisk a z toho zisku sa fi-
nancujú charitatívne akcie v okolí. Dôleži-
té je, aby každý obchod mal svoju temati-
ku. Našou tematikou je podpora sociálne 
slabších rodín a rodín zápasiacich s cho-
robami ich detí vo Vrakuni. Keďže sme 
dobrovoľnícky projekt a máme malé ná-
klady na prevádzku, dokážeme na charitu 
presunúť veľmi vysoké percento z obratu.

Prečo ste si vybrali Vrakuňu?

S Vrakuňou máme dobré skúsenosti. Na-
šli sme tu ochotných ľudí, ktorí nám po-
mohli nájsť vhodné priestory. Po dlhom 
hľadaní sme nakoniec zakotvili na Rajec-
kej ulici 13, vedľa pešej zóny.

Keďže pôsobíte vo Vrakuni, komuniku-
jete s mestskou časťou?

Spoluprácu s mestskou časťou Vrakuňa 
sme plánovali nadviazať už od začiat-
ku príprav na spustenie nášho projektu. 
Začali sme ju práve 24. 12. 2015 naším 
príspevkom do charitnej zbierky a veríme, 
že ju budeme naďalej zmysluplne rozvíjať.

Aká je najefektívnejšia pomoc, ktorú 
môžu Vrakunčania poskytnúť?

Sú to tri typy pomoci. Prvá je darovanie 
nadbytkov k predaju. Druhá je podpora 

charitatívnych projektov, ktoré zastrešu-
jeme priamym finančným darom a tretia 
forma pomoci je dobrovoľnícka činnosť. 
Zíde sa nám každá pomocná ruka, ak by 
mal niekto počas mesiaca 3 - 4 hodiny 
voľného času a chcel by ich stráviť zmys-
luplnou prácou pre dobro miestnej komu-
nity, radi ho medzi nami privítame.

Čo je najvhodnejšie, aby ľudia priniesli, 
môžu to byť aj trvanlivé potraviny?

Najviac nám zatiaľ ľudia nosia šatstvo, 
ale postupne sa objavuje aj drobná elek-
tronika a domáce potreby. Na našej we-
bovej stránke www.charityshop.sk máme 
uverejnených niekoľko tipov ohľadom 
toho, aký sortiment darov dokáže Charity 
shopu pomôcť. Ohľadom šatstva je dôle-
žité, aby boli šaty opraté, bez poškodenia 
a fľakov. Elektronika má byť funkčná, bez 
poškodení a pokiaľ možno s návodom 
na použitie. Vzhľadom na to, že nemáme 
vhodné skladovacie priestory na potravi-
ny, tak im by sme sa chceli vyhnúť.

Ďakujeme za rozhovor a veríme, že sa 
vám bude dariť. Samozrejme, budeme 
čitateľov informovať o vašej ďalšej čin-
nosti.

Aj my ďakujeme za prejavený záujem 
o našu činnosť a srdečne pozývame va-
šich čitateľov na návštevu do nášho ob-
chodu. Veríme, že sa nám spoločnými 
silami podarí vo Vrakuni vytvoriť dobrý 
projekt, ktorý bude dlhodobo pomáhať 
miestnej komunite.
 (red.)
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 2 % z daní

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

 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
Občianske združenie
www.ops.estranky.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

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

Súkromná základná umelecká 
škola – Adamante

Železničná 8432/14
821 07 Bratislava
IČO: 31786359
č. účtu: 2628156106/1100
www.adamante.sk

Združenie rodičov a priateľov 
detí Šíravka

Šíravská 8
821 07 Bratislava
Občianske združenie
IČO: 42172811
SK3902000000002657407656/
kód banky: 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
821 09 Bratislava
IČO: 308 450 92
Bližšie info si pozrite na:
www.klubyapollo.sk

Slovenský zväz telesne 
postihnutých
Základná organizácia č. 2

Dudvážska č.12
821 07 Bratislava
Poštová adresa: Bebravská č. 
4, 821 07 Bratislava
IČO: 308 14 685, č. účtu: 
11463940/0900

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

Podporte vašimi 2 % z daní zariadenia, školy, ob-
čianske zduženia, ktoré si to podľa vás zaslúžia. 
Bližšie informácie o nižšie uvedených zariade-
niach sa dočítate na ich webových stránkach, po-
prípade, ak nemajú web, priložili sme vám krátke 
informácie priamo pod ich názvom a údajmi.

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate 
o zaují mavých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripra-
vili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku. 
Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasie-
lajte na mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do predmetu správy 
prosím uveďte „Milujeme knižky“ alebo doručte vašu odpoveď na podateľňu 
miestneho úradu. Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia 
Vrakunských novín.

Tom Gates. MEGASUPER DARČEKY (že vraj) (6) - Liz Pichon
Pridajte sa k Tomovi Gatesovi aj v šiestom pokračovaní jeho 
najšibnutejších dobrodružstiev, srandičiek, sánkovania a sne-
hových monštier!
Konečne prišla poriadna zima, vonku mrzne a Tom sa nevie 
dočkať bohatej snehovej nádielky. S Derekom chcú postaviť 
snehuliaka, ktorý bude vyzerať ako Kohút, teda ako Derekov 
pes Kohút. A možno stihnú aj guľovačku! Snehu však napadne 

toľko, že spôsobí kalamitu a Tom doma uviazne s mrzutou Deliou. Nudných príbuz-
ných, ktorí plánujú najúžasnejšiu oslavu pre Vykopávky, už radšej ani nevníma. No 
keď Babka Mavis vytiahne štrikovacie ihlice a chce Tomovi upliesť jeden zo svojich 
slávnych overalov, je nad slnko jasnejšie, že musí niečo podniknúť!

STRES - nepriateľ násťročných. Ako zvládnuť: skúšky, 
vzťahy, kyberšikanu, sociálne médiá, depresie, poruchy 
stravovania, drogy a alkohol. - Nicola Morgan

Základná príručka pre všetkých násťročných a dospelých, ktorým 
na nich záleží. Nová, prelomová a poučná kniha so širokým zábe-
rom, ktorá ponúka obsiahly pohľad na stres, s ktorým prichádza-
jú tínedžeri denno-denne do kontaktu, je zároveň návodom, ako 
proti stresu bojovať a vziať svoje zdravie pevne do vlastných rúk.
Nicola Morgan je uznávaná odborníčka na dospievanie a s tým 
spojené zmeny, ktorými prechádzajú všetci násťroční. Svoju naj-
novšiu knihu napísala v prvom rade pre tínedžerov, ale je vhodná 
aj pre dospelých, ktorí ich chcú lepšie pochopiť. Nebojí sa opisovať 

všetky vonkajšie stresové faktory, s ktorými prichádza dospievajúci človek do kontaktu: 
pocity hnevu, smútku (aj depresie), strach zo zlyhania, vyrovnávanie sa so zmenou tela, 
nenávisť voči vlastnému telu, problémy s hmotnosťou, poruchy stravovania, sebapoško-
dzovanie, tlak na vynikajúci prospech v škole, nespavosť, meniace sa vzťahy s rodinou 
a priateľmi, prvé lásky a prvý sex, šikana a kyberšikana či problémy súvisiace s inter-
netom. Autorka sa dokonca nevyhýba ani témam ako iné choroby (napr. dyslexia alebo 
OCD), ktoré môžu ovplyvniť dospievanie. V knihe ponúka nielen chápavý, praktický a po-
zitívny pohľad na všetky spomínané problémy, ale vysvetľuje, čo sa deje v našom tele 
v stresových situáciách z biologického hľadiska a pomáha čitateľom proti stresu bojovať 
a zvíťaziť nad jeho negatívnymi prejavmi.

Červený kapitán - Dominik Dán
Je rok 1992 a Československo sa rozpadáva. Detektív Krauz 
z oddelenia vrážd sa dostáva k prípadu umučeného kostolníka. 
Jeho smrť mala ostať tajomstvom, ale klinec zatlčený v lebke núti 
Krauza pátrať aj napriek všetkým varovaniam. Pravdu o prepoje-
ní ŠtB a cirkvi svätej môže priniesť len muž prezývaný Červený 
kapitán. Stretnutie s týmto „expertom na finálne výsluchy“ ale 
málokto prežije…
Drsná detektívka slovenského knižného fenoména Dominika 
Dána. Predalo sa viac ako 700 000 kníh a konečne prichádza 

dlhoočakávaný film. Stovky trikových záberov, jeden z najväčších rozpočtov v sloven-
skom filme a príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami, v ktorom treba ísť cez mŕtvoly. 
Detektívka Dominika Dána so špeciálnou filmovou obálkou a fotkami z filmu vo vnútri.

SLOVART
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Ako sme už informovali v minulých číslach, 
mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila den-
ný stacionár na Čiernovodskej ulici 25 s kapa-
citou 20 miest, avšak stále sa v ňom nájdu voľ-
né miesta pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.
V dennom stacionári sa bude poskytovať po-
moc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabi-
litácia a stravovanie. O našich klientov sa bude 
starať kvalifikovaný personál – opatrovateľky 
a fyzioterapeuti. V prípade záujmu nás nevá-

hajte kontaktovať.
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Pochlopeňová
Email: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
Tel. číslo: 02/ 40 20 48 87
Tento projekt bol zrealizovaný z prostriedkov 
Európskej únie v rámci integrovanej stratégie 
rozvoja mestských oblastí.
Tešíme sa na váš pobyt v našom zariadení 
a zaručujeme vám poskytovanie kvalitných so-
ciálnych služieb.
 (red.)

10 rád pred odchodom z domu či bytu

1. O presnom čase vašej neprítomnosti ho-
vorte len úzkemu okruhu ľudí.

2. Dvakrát skontrolujte, či sú všetky obloky 
a dvere zatvorené a uzamknuté.

3. Nenechávajte kľúče pod rohožkou a aké-
koľvek odkazy o vašej neprítomnosti.

4. Pravidelne si vyberajte poštovú schrán-
ku a odstraňujte letáky. Prípadne využite 

službu uschovania zásielok na najbližšej 
pobočke pošty.

5. Požiadajte dôveryhodnú osobu, aby po-
čas vašej neprítomnosti dohliadala na 
odvoz komunálneho odpadu a poriadok 
na dvore či v predzáhradke.

6. Veľmi cenné veci patria do trezoru alebo 
sejfu, ideálne v banke. Ostatné cennosti 
a dokumenty označte, vyfoťte a ukryte. 
Po návrate si všetky veci skontrolujte, aj 

v garáži a pivnici.
7. Vaše vozidlo zaparkujte na stráženom 

mieste alebo u dôveryhodných ľudí.
8. Obstarajte si mechanické zábrany: kva-

litné zámky, bezpečnostné dvere či mre-
že.

9. Obstarajte si elektronické bezpečnostné 
systémy, napríklad digitálne alebo analó-
gové kamery, alarmy a senzory.

10. Aktivujte si SMS notifikácie a on-line 
vzdialený prístup k vašim bezpečnost-
ným systémom, prípadne napojenie na 
pult centralizovanej ochrany.

 
 (red.)

Desať rád pred odchodom z domu

Novootvorený denný stacionár pre 
všetkých, ktorí to potrebujú

Plnená paprika v talian-
skej omáčke
Príprava trvá asi 70 min.
Potrebujeme:
8 ks zelenej papriky,300 g 
uvarenej ryže, 300 g mleté-
ho bravčového mäsa, 500 g 
pasírovaných paradajok, 
1 vajíčko, 2 PL strúhanky, 

2 PL hladkej múky, 1 PL kryštálového cukru, 5 PL 
oleja, 1 KL oregana, 1 KL špagetového korenia, 
2 bobkové listy, soľ, mleté čierne korenie
Postup:
Studenú uvarenú ryžu spojíme s mletým 
mäsom; pridáme vajíčko, strúhanku, soľ a 
čierne korenie.
Masu dobre premiesime a odložíme do 
chladničky na 10-15 min.
Papriky umyjeme a odstránime z nich vnút-
ro so zrnkami.

Vo veľkom hrnci na oleji speníme hladkú 
múku, cukor a miešame asi 2 min.
Prilejeme 1 l vody a pasírované paradajky.
Za stáleho miešania privedieme omáčku 
do varu.
Potom stíšime oheň na minimum; omáčku 
osolíme, pridáme oregano, špagetové ko-
renie a bobkové listy. Ochutnáme ju a ak 
treba, pridáme ešte trochu cukru.
Do pomaly bublajúcej omáčky ponoríme 
papriky naplnené mäsovo-ryžovou plnkou 
a varíme 35-40 min. Hotovo.

Varíme s Gizkou

Senior svet

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 zod-
povednosti
• opatrovanie ľudí odkázaných 

na pomoc inej fyzickej osoby
• pomoc v domácnosti

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so 
vzdelaním
• absolvovanie kurzu opatrovania
• zdravotné vzdelanie
Osobnostné predpoklady 
a zručnosti
Flexibilita, komunikatívnosť, 
spoľahlivosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, príjemné vystu-
povanie.

Kontakt
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@vra-
kuna.sk
 (red.)

Zlodeji nemajú dovolenku. Preto počas vašej neprítomnosti začína obdobie intenzív-
nej „práce“. Prinášame vám zaručené a odskúšané rady, ako sa po návrate z dovolen-
ky nestať súčasťou policajných štatistík. V minulej časti sme sa venovali všeobecným 
pokynom. V nasledujúcom texte sa dočítate, ako sa proti neželaným návštevníkom 
zabezpečiť.
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Senior svet

Žijú medzi nami,  
pomôžme im

Vyhradené parkovacie miesto
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakunské noviny sú 
na vašej strane. Svoj prípad môžete bezplatne kon-
zultovať s doc. JUDr. Branislavom Fridrichom, PhD. 
z advokátskej kancelárie Fridrich Paľko, s. r. o.

„Moja dcéra mala pred pár rokmi autonehodu a od-
vtedy má vážne zdravotné problémy, a to najmä 
s chôdzou, pričom má i plný invalidný dôchodok 
a preukaz ŤZP. Spolu bývame v bytovom dome, pred 
ktorým je takmer nemožné zaparkovať, a keďže 
sa jej ťažko chodí, často ostáva doma a izoluje sa 
od vonkajšieho prostredia. Vo vnútrobloku nášho 
domu je však prístupová cesta až ku vchodovým 
vstupným dverám, ktoré by sme mohli využívať 
a dcéra by mala šancu na lepší sociálny život, avšak 
niektorí susedia nesúhlasia s prejazdom nášho 
auta. Už sme žiadali aj o vyhradené parkovacie 
miesto, avšak nebolo nám vyhovené, nakoľko auto, 
ktoré dcéra využíva, je firemným vozidlom môjho 
manžela. Obávam sa, že dcéra úplne stratí kontakt 
so svetom. Neexistuje, prosím, nejaká možnosť, 
ako by sme mohli sprístupniť príjazdovú cesta pred 
naším domom? Na koho sa môžeme obrátiť?“
Odpoveď:
Napriek tomu, že vaša dcéra je osobou so zdravotným 
postihnutím, mala by mať právo na plnohodnotný život 
s rovnakými možnosťami voľby na rovnoprávnom zá-
klade s ostatnými občanmi. V zmysle medzinárodného 
Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
ktorý nadobudol platnosť v rámci Slovenskej republiky 
25. júna 2010, má vaša dcéra v zmysle čl. 9 daného 
Dohovoru právo na prístup k fyzickému prostrediu, 
k doprave a má právo žiadať, aby všetky prekážky 
alebo bariéry, ktoré jej bránia k prístupnosti k vášmu 
bytu boli odstránené. Rovnako má právo žiadať, aby 
jej bol umožnený taký spôsob života, ktorý jej zabez-
pečí čo najväčšiu mieru samostatnosti a nezávislosti, 
a teda domnievam sa, že práve sprístupnenie prístu-
povej cesty až ku vchodovým dverám vášho bytu je 
relevantnou požiadavkou, na ktorú má vaša zdravotne 
postihnutá dcéra nárok, ktorý by si mala uplatňovať 
na príslušnom obecnom, resp. mestskom úrade, kto-
rého pracovníci sú povinní konať v súlade s právami 
deklarovanými v samotnom Dohovore, pretože v zmys-
le Ústavy SR má prednosť pred zákonmi Slovenskej re-
publiky, a teda i na jeho základe by mal samosprávny 
orgán zvážiť situáciu vašej dcéry a uskutočniť všetky 
kroky a opatrenia, ktoré by odstránili súčasný nepriaz-
nivý stav. 

(red.)

Od roku 1985 majú telesne postihnutí 
spoluobčania na Dolných honoch zá-
kladnú organizáciu. Organizácia má 
v súčasnosti 126 členov. Predsedom 
základnej organizácie, ktorá pracuje 
na princípe dobrovoľnosti, je už 25 ro-
kov Ján Stecker a vekový priemer jej 
členov je vyšší ako 67 rokov. Organi-
zácia žije len z členských príspevkov 
a darov, ktoré sú každý rok menšie. 
Napriek tomu nezanikla a funguje ďa-
lej. Pre členov okrem poradenstva or-
ganizuje rôzne akcie a aktivity. Minulý 
rok pre nich pripravila, okrem iného, 
relaxačný rehabilitačno-rekondičný 
pobyt v Turčianskych Tepliciach, na 
ktorý im finančne prispela z prostried-
kov získaných z 2 % odvedených daní. 

Aj začiatkom októbra boli členovia na 
rekreačnom pobyte - tentoraz v Tatran-
skej Lomnici. Aj tento tok sa zaregis-
trovali ako príjemcovia 2 % z odvede-
ných daní. Preto sa obracajú s prosbou 
o pomoc venovať im 2 % z vašej dane 
na číslo účtu: 11463940/0900, práv-
na norma 701, IBAN: SK22 0900 
0000 0000 1146 3940.
Kontaktné údaje organizácie: Slo-
venský zväz telesne postihnutých, 
Základná organizácia č. 2, 821 07 
Bratislava, Dudvážska č. 12, IČO: 
30814685, poštová adresa 821 07 
Bratislava, Bebravská č. 4, e-mail: 
stecker@zoznam.sk. 
 (red.)

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 23. apríla 2016 obyvateľom Vrakune bezplatne odvezieme nepo-
trebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.
AKO NA TO?
1. Najneskôr do 20. apríla 2016 kontaktujte Miestny úrad mest-

skej časti Bratislava-Vrakuňa: počas úradných hodín na tel. čísle: 
02/4020 4824, nonstop e-mailom: eva.spevakova@vrakuna.sk.

1. Nahláste nasledovné údaje: - druh a počet spotrebičov, ktoré potre-
bujete odviezť, meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, 
z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť.

1. V deň zberu 23. apríla 2016 do 8.00 hod. ráno vyložte elektroodpad 
do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu.

Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, 
neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak 
k vzniku čiernych skládok vo vašom okolí.
Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
Ak sa nám nepodarí od vás prevziať nahlásený odpad do 14.00, kontaktuj-
te v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211.

Odovzdajte nám starý 
spotrebič do zberu 
a pomôžete vlkom 
v bratislavskej ZOO! 5 
centov za každý vyzbie-
raný kilogram venuje 
ENVIDOM na výstavbu 
pavilónu vlkov v brati-
slavskej ZOO.
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Beseda s autorkou Renátou 
Matúškovou o knihe
Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch
Dňa 17. februára 2016 bola spoločen-
ská sála kultúrneho domu vyhradená na 
besedu s autorkou novej knihy povestí 
- zástupkyňou riaditeľky Základnej ško-
ly Žitavská Mgr. Renátou Matúškovou. 
Hosťom besedy bol namiesto avizované-
ho pána Tomáša Janovica fotograf Vladi-
mír Fecko, ktorý priniesol pre deti netra-
dičnú ukážku v podobe dronu. Ten bol pre 
deti nezvyčajným zážitkom.
Renáta Matúšková pôsobí na ZŠ Žitav-
ská už 20 rokov a jej jednotlivé povesti 
vychádzajú už tretím rokom v časopise 
Fifík, výber z nich – 21 povestí – napokon 
vyšiel v knihe, ktorú sme mali možnosť 
nielen vidieť, dotýkať sa jej, hovoriť o nej, 
ale aj si ju na záver besedy kúpiť aj s ve-
novaním autorky.
Pán Vladimír Fecko bol autorom nielen 
zaujímavých „dronových“ fotografií, ale 
dokázal o svojej fotografickej vášni aj 
pútavo rozprávať. Ako sám povedal: „Ne-
byť toho, že som vášnivý turista, ťažko by 
som niektoré hrady dokázal nafotiť.“ Lebo 
aj fotenie s dronom potrebuje určité pod-

mienky – ako napríklad dopraviť sa na ur-
čité miesto a nájsť zvyšky zrúcanín. A aby 
sme si vedeli takú prácu dronu predsta-
viť, praktická ukážka lietania doslova 
nadchla všetkých účastníkov besedy. Fot-
ky z dronu, ktoré nám venoval pán Fecko, 
prikladáme na ukážku.
Rozprávanie oboch aktérov besedy bolo 
veľmi zaujímavé, čo dokazuje aj živá be-
seda s deťmi. Autogramiáda na záver deti 
zvlášť potešila, lebo mať knihu s osob-
ným venovaním sa tak často nestáva. 
A autorka sa naozaj venovala každému 
dieťaťu zvlášť a vpisovala do svojich kníh 
krásne osobné priania.
Čo povedať na záver? Sme veľmi radi, 
že pod záštitou pána starostu JUDr. Ing. 
Martina Kuruca sme mohli zorganizovať 
takúto pre deti zaujímavú akciu a veríme, 
že v deťoch zostane na ňu milá spomien-
ka – a tiež dúfame, že ich beseda bude in-
špirovať k tomu, aby mali naďalej v láske 
písané slovo – knihy, ktoré im budú pre-
zrádzať stále nové a nové zaujímavosti.
Zvlášť chceme touto cestou poďakovať 

besedujúcim – pani Mgr. Renáte Matúš-
kovej a pánovi fotografovi Vladimírovi 
Feckovi, ktorí na našu besedu prišli bez 
nároku na honorár.
 Alena Stanová

Dňa 12. 2. 2016 sa v Košiciach konalo se-
mifinálové kolo krajín juhovýchodnej Európy 
celosvetovej súťaže FIRST LEGO LEAGUE, 
kam sa svojou prácou a entuziazmom pre-
bojoval aj nový a jediný tím z Vrakune - TS 
TEAM, zložený z detí z troch ZŠ. TS TEAM 
postúpil z regionálneho kola, konaného 
4. 12. 2015 v Žiline, v ktorom sa celkovo 
umiestnil na úžasnom 2. mieste z celkové-
ho počtu 13 tímov. (Robot Game 3. miesto, 
Robot Design 3. miesto, Výskumný projekt 
2. miesto.)
TS TEAM vznikol v septembri 2015 a je zlo-
žený z nováčikov, ktorí na ZŠ Rajčianska na-
vštevujú súkromný robotický krúžok, v kto-
rom sa pod vedením Simony Jiskrovej a Ing. 
Pavla Viskupa spoločne pripravujú na súťaž 
FLL. TS-áci však museli zvládnuť všetko od 
začiatku: stavbu robotov, funkciu senzorov 
i náročné programovanie. Novou, ale i zá-
bavnou skúsenosťou bola pre nich aj reali-
zácia svojho projektu na tému spracovanie 

odpadu, ktorú nazvali Double PET.
V Košiciach sa TS TEAM stretol s tímami 
z Maďarska, Poľska, Čiech a, samozrejme, 
veľkou konkurenciou boli najskúsenejšie 
tímy z celého Slovenska. Spolu sa súťaže 
zúčastnilo 21 tímov, ktoré sa tejto záľube 
venujú, niektorí už aj viac ako tri roky. Toto 
medzinárodné kolo bolo zaujímavé, no i ná-
ročnejšie tým, že komunikačným jazykom 
bola vo všetkých hrách angličtina, a tak cel-
kové umiestnenie TS TEAMU na 14. mies-
te bolo naozaj veľkým úspechom, z ktorého 
mali všetci – deti, tréneri aj rodičia – úprim-
nú a veľkú radosť!
„Účasť na tomto podujatí bola pre nás 
všetkých veľmi veľkou a podnetnou skúse-
nosťou, otvorili sa nám nové konštruktérske 
i programátorské pohľady, tímy sršali ná-
padmi, ale najdôležitejšia bude vždy radosť 
detí, ktorej bolo okolo nás neúrekom. Všetci 
TS-áci to zvládli skvele a sme na nich hrdí!“ 
povedala p. Jiskrová.

Poďakovanie za reprezentovanie patrí 
všetkým členom tímu:
Jakub Kováč, Pavel Glvač, Lenický Samuel, 
Besedič Anton, Vízner Roland, Ziškay Maxi-
milián (ZŠ Rajčianska), Vanesska Ondrejko-
vá (ZŠ Železničná), Daniel a Richard Viskup 
(ZŠ Podzáhradná).
GRATULUJEME a prajeme veľa síl do ďalšie-
ho ročníka tejto zaujímavej súťaže!
Viac na stránke www.fll.sk
 (red.)

FIRST LEGO LEAGUE
Nováčikovia z Vrakune v semifinále!
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Žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ Žitavská sa 19. ja-
nuára 2016 zúčastnili v DK Ružinov vzde-
lávacieho programu India – všetky farby 
Orientu. Program je súčasťou celoštátneho 

vzdelávacieho projektu SVET OKOLO NÁS, 
ktorého cieľom je rozšíriť aktivity kreatívne-
ho vzdelávania na Slovensku.
Celé predstavenie bolo o to zaujímavejšie, 
že žiakom informácie sprostredkovali tí naj-
povolanejší – samotní  účastníci expedície 
do Indie, ktorí projekciu filmu vyrobili. Po-
skytli našim žiakom množstvo informácií 
z geografického i geologického hľadiska, no 
deti mali možnosť spoznať aj históriu Indie, 
rozmanitosť jej prírody a tiež život obyvate-
ľov a ich každodenné problémy. 

Žiakov v závere predstavenia veľmi nadchla 
návšteva pána Param Jit Manna, veľvyslan-
ca Indie na Slovensku. V krátkej besede mu 
deti dali množstvo otázok, veď šanca dis-
kutovať s veľvyslancom sa im nenaskytne 
každý deň. 
Po skončení podujatia sme dostali pozvanie 
od autorov projektu na ďalšiu zaujímavú 
a rovnako pútavú projekciu z Južnej Ameri-
ky, o Peru.
 Mgr. Katarína Krajčovičová
 ZŠ Žitavská

Dňa 19. januára 2016 sa na ZŠ Brodáčova konalo pre náš okres ob-
vodné kolo 65. ročníka matematickej olympiády. Na obvodné kolo 
postupujú úspešní riešitelia domáceho kola MO. Zo Základnej školy Raj-
čianska bolo 8 úspešných riešiteľov domáceho kola v kategórii Z5 (5. 
ročník). Žiaci matematickej triedy 5. C sa na obvodné kolo pripravovali 
počas hodín matematiky a aj na krúžku hravá matematika.
Počas obvodného kola riešia žiaci v priebehu dvoch hodín tri nároč-
né úlohy a musia rozpísať postup riešenia. Maximálny počet získa-
ných bodov je 18. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa 
minimálne polovicu bodov, t. j. 9 bodov. Do súťaže sa v obvodnom 
kole pre náš okres zapojilo 143 piatakov. Z nich bolo 38 úspešných 
riešiteľov, čo je 26 %.
ZŠ Rajčianska mala aj v tento rok úspešných riešiteľov, dokonca na 
popredných miestach. Na 3. mieste sa umiestnila Tatiana Mičá-
ňová z triedy 5. C s počtom bodov 17. Úspešný riešiteľ je aj Jakub 
Galko z triedy 5. C s počtom bodov 12.
Žiakom blahoželáme a vyučujúcim ďakujeme za prípravu a motiváciu.

 RNDr. Hoffmannová Dana

Čas rýchlo plynie a polrok nám zaklopal na 
dvere ŠKD. Premýšľali sme, ako ho našim de-
ťom spríjemníme. V deň rozdávania vysvedče-
ní sme pripravili milé prekvapenie - prišiel nás 
potešiť ujo kúzelník. Známky nám nedokázal 
opraviť, ale u väčšiny to ani nebolo potrebné.
Vyčaroval nám holubicu, kvety, piškóty - na 
tých sme si aj pochutili. Ukázal kúzla s karta-
mi a špagátom. Potešili sme sa, že si z našich 

radov vybral pomocníkov. No tí sa aj báli, lebo pri čarovaní zmizol 
prsteň pani vychovávateľky. Keď sa našiel v malom vrecúšku, 
bolo počuť radostný výdych.
Stretnutie s kúzelníkom bolo super. I tu sa potvrdilo, že čas rýchlo 
plynie. Bol tu čas na rozlúčku. Z čarovnej škatuľky na nás pozera-
la malá šibalská opička - kosmáč. Má iba deväť mesiacov a vyze-
rá ako plyšová. Každý by ju chcel mať doma. Teta nám porozprá-
vala čo môže jesť a ako sa o ňu starajú.
Vysvedčenie v ŠKD dopadlo na jednotku. Už teraz sa tešíme na 
aktivity druhého polroka.
 Ž. Macková 
 ŠKD pri ZŠ Žitavská

Žiaci na Žitavskej sa kreatívne vzdelávajú

Riešenia náročných úloh  
sa nebojíme

Polročné vysvedčenie v ŠKD

Ako každý rok, aj teraz 
sme zorganizovali pre 
našich najmenších zimný 
ozdravovací pobyt. Zú-
častnili sa ho žiaci prvého 
stupňa. V hojnom počte 
boli zastúpení prváci. 
Počasie nám prialo, za-
lyžovali sme si aj sme sa 
zabavili na spoločných ve-
čierkoch, karnevale a py-
žamovej párty. Tešíme 
sa na budúci rok opäť na 
našu obľúbenú Homôlku.
 
 Mgr. Janka Kalinková

 ZŠ Železničná

V stredu 27. 1. 2016 sme využili 
ponuku Organizačného výboru 
ME v krasokorčuľovaní - bezplat-
ne navštíviť Zimný štadión On-
dreja Nepelu a pozrieť si úvodné 
vystúpenia v krátkom programe 
žien.

Bol to úžasný zážitok pre všetkých – vidieť naživo v krásnych priesto-
roch súťaž celoeurópskeho významu, ktorá sa vrátila do Bratislavy 
po 15 rokoch.
Akcie sa zúčastnili žiaci I. A, IV. A a niekoľko žiakov z III. A.
Zážitky určite využijeme na výtvarnej výchove, slohu, telesnej výcho-
ve a iných predmetoch. Samozrejme sme takto chceli podporiť aj 
záujem o zimné športy u žiakov našej školy.
Hneď pred vchodom nás privítal maskot Zimka.

 Mgr. Zuzana Chmolová

Žitavská na ME v krasokorčuľovaní!Ozdravovací pobyt na Homôlke
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
pozýva na

detské divadelné predstavenie

Perníková chalúpka

19. 3. 2016 (sobota) o 10:30 hod.
v spoločenskej sále obj. 221 na Poľno-

hospodárskej ul. 27/B
vstupné 2 € pre dieťa

Čo a kedy

Program apríl
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Divadelné predstavenia 
apríl – jún 2016  Objekte „221“

Dátum:
Názov 
divadla:

Názov pred-
stavenia:

 8. 3. 2016 
Bábkové 
divadlo 

Perníková 
chalúpka

23. 4. 2016 Žihadlo 
Ufúľaná 
rozprávka

21. 5. 2016 
Teatro 
Neline 

Rytier 
Bajaja

18. 6. 2016 Žihadlo 
Kohútik 
a sliepočka

Benefičná akcia, organizovaná ľuďmi, ktorí stoja za Vrakunským 
behom. Chalani z Human Base sa rozhodli znova zorganizovať 
športové podujatie pre verejnosť, ale tentokrát s veľmi dobrým 
úmyslom, a to pomôcť niekomu, kto to potrebuje. A do tejto pomoci 
sa môžeme zapojiť my všetci.
Dňa 15. 5. 2016 sa všetci stretneme vo vrakunskom lesoparku 
a budeme sa spolu hýbať pre dobrú vec.
Ako sa dá pomôcť pohybom? Na vybudovaných vonkajších posilňova-
cích prvkoch sa bude cvičiť, v lesoparku sa bude behať a bicyklovať.
Každý zúčastnený športovec aj nešportovec sa môže zapojiť, tí 
zdatnejší budú vykonávať zhyby na hrazde, za každý zhyb darujú 
symbolickú sumu 20 centov. Ľudia, ktorí preferujú skôr beh, môžu 
odbehnúť ľubovoľný počet kôl a za každé kolo darujú 20 centov.
Kto neholduje cvičeniu s vlastnou váhou a behu, bude mať k dispo-

zícii bicykle, na ktorých sa prevezie cez lesopark a za každé kolečko prispeje rovnakou sumou ako 
ostatní športujúci ľudia - 20 centov.
Kam pôjdu vyzbierané peniaze? O tom rozhodnite vy.
Na kontaktnú mailovú adresu pošlite svoj podnet a možno práve tam poputujú vyzbierané peniaze.
Počas celého podujatia sú pripravené sprievodné akcie pre vás a vaše ratolesti. Skákací hrad, 
maľovanie na tvár, občerstvenie.

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa  
pripravila tanečné popoludnie s názvom

 Vrakunská tanečná zábava

dňa 07. 4. 2016 o 17.00
vždy každý prvý štvrtok v mesiaci

v spoločenskej sále 221, Poľnohospodárska 

ul. 27/b

Rozhýb svoje mesto


