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Milí Vrakunčania,

v súčasnosti už vieme zmerať vlastne čokoľvek. Už dvesto rokov skoro presne 
vieme, aký vysoký je napríklad Kriváň. Ako dieťa som si to predstavoval tak, že 
niekto asi hore ťahal kúsok špagátu a ten potom zmeral. :) Ešte stále mám 
problém predstaviť si, ako niekto dokáže odvážiť napríklad našu planétu Zem.
Vieme zmerať aj úplne presnú sumu, koľko peňazí „vyrobí“ jeden konkrétny 
človek v konkrétnej krajine, vieme zostaviť rebríček najbohatších krajín 
atď. Ale napríklad dodnes nevieme zmerať šťastie. Je to tak výsostne 
unikátna a individuálna vec, že tu neplatia nijaké vzorce. Zdalo by 
sa, že ak zoberieme objektívne merateľný rebríček bohatstva, hru-
bý domáci produkt (HDP), a porovnáme ho s úplne subjektívnym 
rebríčkom šťastia, tak to budú dve rôzne tabuľky. Lebo síce nevie-
me zmerať individuálne šťastie, ale dokážeme mať aspoň pomerne 
dobrú predstavu o celkovom pocite šťastia v spoločnosti.
A tu nastáva problém. Neplatí totiž, že viac peňazí sa rovná viac šťastia. Aj naozaj chudobné krajiny totiž dokážu 
mať šťastných ľudí a naopak, veľmi bohaté krajiny trpia na akúsi „blbú náladu“. Sociológovia majú vysvetlenie. 
Ak funguje dobre komunita v ktorej žijete, máte pocit šťastia. Komunita je to kľúčové.
Spoločným menovateľom mojich aktivít je podpora a budovanie komunity. Darí sa nám a Vrakuňa v tomto 
smere dobieha zameškané. Dovolím si ponúknuť pár príkladov v aktuálnom čase. Podarilo sa nám zorganizovať 
zájazd pre našich seniorov. Áno, aj Vrakuňa dokáže poslať svojich občanov na výlet, ktorý bol parádny. Viem to 
preto, lebo som sadol do auta a išiel sa osobne presvedčiť. A viem, že toto je cesta, po ktorej chceme ísť.
Len pred pár dňami sme dokončili tzv. pump track. Je to špeciálna dráha pre cyklistov, na ktorej môžu v bezpečí 
parku trénovať svoje schopnosti. Ide o unikátny projekt, vôbec prvý pump track v Bratislave. Úžasné je, že tré-
novať môžu už úplne malé deti. Potrebujete len bicykel a, prosím, nezabudnite na prilbu. Občianske združenie 
PEDÁL prišlo s nápadom a my sme našim priateľom radi vyšli v ústrety. Spoločnými silami a prácou sme zre-
alizovali niečo, čo je pre náš región nové a má úspech. Decká totiž čakali už pred otvorením – a nielen čakali. 
Aktívne pomáhali pri budovaní. Ak chceme dostať deti od počítačov a mať raz ďalšieho Sagana, tak toto je ten 
správny spôsob. Ak budete mať chvíľu, môžem len vrelo odporučiť návštevu areálu. Sám som si to na bicykli 
skúsil a bolo to super.
A keďže nie každý miluje šport a môže ho robiť, máme aj horúcu novinku z oblasti kultúry. Zásadne sme inves-
tovali do opravy našej spoločenskej sály. Doteraz sme mali „akože“ spoločenskú sálu, odteraz ju máme naozaj. 
Ešte to nie je úplne tak, ako si predstavujem, ale prídu aj ďalšie kolá úprav. Ak však prídete, garantujem vám, 
že to tam nespoznáte. Máme pripravený naozaj bohatý týždeň kultúry. Tiež si občas vravím, zatiaľ potichu, len 
tak pre seba: Nemala by mať Vrakuňa aj svoj ples? Hmmm? :)
Október je mesiac úcty k starším, ale aj mesiac, keď pripravujeme a pracujeme na rozpočte na budúci rok. 
Sľubujem vám, že vo všetkých projektoch budeme pokračovať, budeme opravovať školy a škôlky, rekonštruovať 
cesty a detské ihriská, rozvíjať nové voľnočasové aktivity a, prirodzene, aj sa starať o čistotu a zeleň, prosto 
všetko, čo robiť máme. Na druhej strane môžeme „vyskakovať“ len do tej výšky, koľko nám naše financie dovo-
lia. Ale to vôbec neprekáža, lebo my sme komunita, a vy aj ja vieme, ako to s tým šťastím vlastne je.

 Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Z miestneho zastupiteľstva 

Predmetom rokovania miest-
neho zastupiteľstva bol okrem 
iného aj zámer využitia ob-
jektu na Čiližskej ulici. Ide o 
bývalú prevádzku detského 
ihriska, ktorá už dlhšie neslúži  
účelu, na ktorý bol prenajatá. 

Poslanci schválili využitie 
tohto objektu na verej-
noprospešné účely, a to 
prevádzku klubu dôchod-
cov a materského centra 
Rybka. To sa má aj starať 
o detské ihrisko pred ob-
jektom. Po rekonštrukcii 
strechy a nevyhnutných 
opravách uvedie mest-

ská časť Bratislava-Vrakuňa 
priestor do prevádzky koncom 
roka. Tešíme sa, že realizáciou 
tohto projektu si prídu na svoje 
seniori a aj detičky, ktoré na-
vštevujú materské centrum.
 (red.)

Dňa 27. 9. 2016 sa po letnej prestávke 
konalo zasadnutie poslancov mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Poslanci sa 
oboznámili s priebežným hospodárením 
mestskej časti v roku 2016, schválili fi-
nančné prostriedky na opravu strechy na 
objekte na Čiližskej ul., ktorý má slúžiť 
vrakunským dôchodcom a detičkám.
Predmetom rokovania poslancov bol aj 
materiál o detských ihriskách vo Vraku-

ni. Zmapovali sme všetky ihriská do jed-
ného. Poslanci prijali návrh na postup-
nú revitalizáciu detských ihrísk. O tých, 
ktoré sme už stihli revitalizovať koncom 
leta, si prečítajte na strane 8.
Poslanci schválili aj všeobecné záväz-
né nariadenie o umiestnení volebných 
plagátov v mestskej časti. Pozitívom 
tohto návrhu je, že sa zrušia volebné 
betónové skruže, ktorých je v mestskej 

časti 16, sú v nevyhovujúcom stave, 
znižujú kvalitu informovanosti a celko-
vý estetický dojem verejného priestran-
stva. Okrem volieb sa nevyužívali na 
iné účely. Nové tabule budú slúžiť aj 
mimo konania volieb ako verejné ozna-
movacie tabule a propagačné zariade-
nia.

 (red.)

Nové priestory  
pre voľnočasové 
aktivity

Oznamy
Vážení občania, chceli by sme Vás upo-
zorniť, že dňa 12. 10. 2016 sa začne 
s opravou poškodeného povrchu ko-
munikácie na Hradskej ulici v smere 
od PENTAGONU – od zástavky MHD po 
cca č. domu 41 – smer ku kruhovému 
objazdu.
Následne v dňoch 21.  10.  2016 – 
30.  10.  2016 prebehnú opravy na 
Dvojkrížnej  ceste cca od kruhového 
objazdu po Čiližskú ulicu – oba jazdné 
pruhy. Prosíme občanov o zhovieva-
vosť a trpezlivosť počas rekonštrukč-
ných prác.
 (red.)

Vážení občania, z dôvodu množiacich sa prob-
lémov a sťažností na nečistotu  okolo  zber-
ných  hniezd v našej mestskej časti, žiadame 
občanov v zástavbe rodinných domov, aby se-
parovaný odpad odvážali do zberného dvora na 
Ráztočnej ulici. Mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa vytypuje nové miesta na zberné hniezda 
na vlastných, resp. zverených pozemkoch, a na 
vlastné náklady bude udržovať čistotu v ich 
okolí. O spoluprácu požiadame aj Magistrát hl. 
mesta SR Bratislava, aby zaviedol systém bez-
platného odvozu separovaného odpadu v rám-
ci individuálnej zástavby s možnosťou zakúpiť 
si zbernú nádobu na separovaný odpad.
 (red.)

Spustenie novej 
zástavky vo 
Vrakuni!
Už  od  15.  10.  2016 budete 
môcť v rámci linky Bratisla-
va – Dunajská Streda – Ko-
márno využívať novú zástavku 
Bratislava,  Vrakuňa. K zme-
nám cestovného poriadku ne-
dochádza, keďže bol k tomuto 
vopred prispôsobený.
 (red.)

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 29. októbra 2016 obyvateľom Vrakune bezplatne odvezie-
me nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

1.  Najneskôr do 26. októbra 2016 kontaktujte Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa:  
– počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4020 4824 
– non-stop e-mailom: eva.spevakova@vrakuna.sk

2.  Nahláste nasledovné údaje:
– druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
–  meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej 

potrebujete spotrebiče odviezť

3.  V deň zberu 29. októbra 2016 do 8:00 hod. ráno vyložte elek-
troodpad do vchodu paneláka 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 nahlá-
sených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.

Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený odpad do 14:00, 
kontaktujte v priebehu polhodiny linku zberu: 0911 250 211.

Odovzdajte nám starý spotrebič do zberu a pomôžete 
vlkom v bratislavskej ZOO!

5 centov za každý vyzbieraný kilogram venuje ENVIDOM 
na výstavbu pavilónu vlkov v bratislavskej ZOO.
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Opýtali sme sa poslancov
Otázka pre poslancov.

1. Na decembrovom zastupiteľstve bude predložený návrh rozpočtu na rok 2017. Jeho príprava momentálne vrcholí. V roku 
2016 mestská časť uskutočnila mnoho projektov, opráv a rekonštrukcií. Zaujíma nás, čo je pre vás kľúčové, aby nechýbalo 
v budúcoročnom rozpočte.

Bc. Michal Behúň
Ako predseda sociálnej komisie by som bol 
veľmi rád, aby sa našli peniaze pre dôchodcov 
a deti na nejaké podujatia, výlety a podob-
né tým, ktoré sa konali tento rok a, samozrej-
me, nech nejaké ďalšie pribudnú. Kľúčové je 
však, aby boli opravené a plne funkčné škol-
ské zariadenia, keďže deti sú naša budúc-
nosť. Zároveň treba neustále hľadať peniaze 
na rozvoj Vrakune, pritiahnuť podnikateľské 
subjekty, čo prispeje k lepšiemu životu oby-
vateľov a v neposlednom rade aj k zvýšeniu 
príjmu do rozpočtu Vrakune.

Ing. Tomáš Galo

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Ing. Ladislav Kugler
V budúcoročnom rozpočte by nemali chýbať fi-
nančné prostriedky na vybudovanie dočasnej 
parkovacej plochy na Ráztočnej ulici, vedľa 
„novej“ železničnej zastávky. Na to, aby sme 
to mohli vybudovať, je potrebné, aby Železni-
ce SR previedli svoj pozemok do vlastníctva 
mestskej časti. Ide o cca 22 árov zaburinenej 
plochy. Ďalej by sme nemali zabudnúť ani na 
vybudovanie – rekonštrukciu športového ih-
riska s prislúchajúcim parkom na Slatinskej 
ulici. Realizácia tejto akcie je podmienená 
majetkoprávnym vysporiadaním a so schvá-
lením zmien a doplnkov 04 k územnému plá-
nu v mestskom zastupiteľstve. V rámci zmien 
a doplnkov 04 je zaradená funkčná zmena 
tejto lokality na šport, rekreáciu a voľný čas.

Ing. Anna Murcinová
Veľmi ma teší, že v našej mestskej časti je 
konečne vidieť výsledky práce starostu, po-
slancov a zamestnancov úradu. Tento rok 
sa rozbehlo viacero projektov, takže určite 
ma bude zaujímať, či bude v rozpočte do-
statočný objem financií na vybavenie škôlky 
na Bodvianskej, či je seriózne zabezpečené 
krytie úveru na rekonštrukciu ciest, či sú 
zahrnuté financie na údržbu parkovísk, či 
máme finančne vykryté kultúrne akcie, ktoré 
sa rozbehli veľmi pekne, či máme financie na 
pokrytie platov zamestnancov materských 
škôl a vychovávateliek… Ja kontrolujem celý 
pripravený návrh rozpočtu a diskutujem, ak 
sa mi zdá, že treba niečo upraviť.

Ing. Ľubomír Czaja
V prvom rade je potrebné, aby sa prostriedky 
vynakladali efektívne. Je nutné dodržiavať zá-
sady hospodárenia.
V budúcom roku pripravujeme rekonštrukciu 
Zdravotného strediska na Bebravskej ulici. 
Očakávam, že mestská časť bude riešiť aj 
širšie okolie tohto objektu tak, aby ho mohli 
využívať všetci občania.

PhDr. Stanislav Bruna
Tak ako tento rok, aj v tom budúcom máme 
pre Vrakuňu pripravené ďalšie projekty na 
zlepšenie kvality nášho života. Medzi moje 
priority patrí vybudovanie oddychovej zóny 
a prístaviska na Malom Dunaji pri kruhovom 
objazde, dobudovanie cyklochodníka Malo-
dunajskej cyklotrasy až po letisko, kde sa na-
pojí na JURAV, a dokončenie novej materskej 
školy na Bodvianskej pre 110 detí. Okrem 
toho sa zapojíme do projektu na zvýšenie 
kvality vzdelávania na našich ZŠ, kde sa bu-
deme uchádzať o príspevok na vybudovanie 
chemických a fyzikálnych laboratórií, technic-
kých, IKT a jazykových učební a knižníc. Toto 
všetko plánujeme realizovať z eurofondov, 
takže zaplatíme len 5%.

Ing. Oľga Kubalíková

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Ing. Michal Hrapko
Napriek všetkým rekonštrukciám a vydare-
ným projektom ma trochu mrzí, že sme ne-
našli viac prostriedkov na investície do ZŠ 
Železničná. Verím, že v rozpočte na budúci 
rok vyčleníme zdroje aspoň na zateplenie 
niektorých častí budovy tejto školy.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal

Na aktuálnu tému 
neodpovedal.

Mgr. Pavol Prikryl
Spoločenský a kultúrny život vo Vrakuni za 
ostatné dva roky evidentne ožil, na čo sta-
čil záujem zo strany vedenia mestskej časti 
a poslancov. A keďže nielen z chleba žije člo-
vek, chcem v plánovanom rozpočte podporiť 
každú možnosť vedúcu k realizácii ďalších 
kultúrnych a spoločenských podujatí, a to 
aj pre náročnejšieho diváka či poslucháča. 
Vítam revitalizáciu ihrísk, oddychových zaria-
dení pre detičky, ako aj športovísk pre –násť-
ročných. Nerobím si ilúzie, že rozpočet dovolí 
vybudovať viacero športovísk, ale minimálne 
jedno treba realizovať, lebo vrakunská mlá-
dež ho potrebuje ako soľ.

Ing. Juraj Štubniak
Bol by som rád ak by MČ vyčlenila aspoň malý 
objem prostriedkov na boj s ignorantstvom 
a aroganciou štátnej moci v dobre známej 
kauze – skládka CHZJD. Tento problém pova-
žujem v našej mestskej časti za najpálčivejší 
a najohrozujúcejší zdravie a životy občanov.

Ing. Milan Šindler
V novom rozpočte budem presadzovať dokon-
čenie rekonštrukcii toaliet na ZŠ, obnovu det-
ských ihrísk. Naďalej je mojou najväčšou priori-
tou dosiahnutie úplnej sanácie skládky CHZJD. 
Lebo nad tým, ako sa rozdeľujú peniaze zo štát-
neho rozpočtu, sa zastavuje zdravý rozum. Mi-
nister za ministrom rezortu životného prostre-
dia sa vyhovára, že nemôže uskutočniť sanáciu 
skládky, lebo štát nemá voľných 100 mil. €, ale 
o mesiac premiér Fico z druhého vrecka vytiah-
ne 70 mil. € a dá na nový futbalový štadión. Pri-
tom skládka sa každý deň roztiahne o 1 000 m2 
do stredu Žitného ostrova a zabíja všetko živí, 
čo jej príde do cesty. Keď si dám tieto súvislosti 
dokopy, nie je mi jasné, pre koho vlastne chcú 
stavať ten štadión.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
V budúcoročnom rozpočte by nemalo chýbať 
pokračovanie v dobre nastavenom tohtoroč-
nom trende. Po oprave ciest by som rád vi-
del v rozpočte a pláne na budúci rok okrem 
pripravovanej rekonštrukcie detských ihrísk 
aj investície do športovísk, do priestoru pre 
výcvik a venčenie psov, ako aj pokračovanie 
v oprave ciest v správe Vrakune.

Ing. Zuzana Schwartzová
V tomto roku bolo začatých a čiastočne aj do-
končených veľa projektov. V budúcom roku by 
som privítala: pokračovanie opravy a obnovy 
komunikácií (ciest a chodníkov), dobudovanie 
kultúrnej sály v objekte 221, navýšenie počtu  
bezpečnostných kamier, doriešenie parkova-
cích miest, vytvorenie centrálnej zóny Vraku-
ne(rekonštrukcia Pešej zóny) a zóny pre kultú-
ru, oddych  a rekreačný šport na brehu Malého 
Dunaja, opravu havarijného stavu nadjazdu na 
MŠ Kríková-statiky budovy ako i rekonštrukciu 
elektr. rozvodov a zateplenie budovy MŠ Krí-
ková a ZŠ Železničná. Som si vedomá, že na 
všetky vymenované aktivity nemáme dostatok 
vlastných financií a podľa možností sa budeme 
uchádzať aj o rôzne dotácie, výzvy a granty.

Počas tejto letnej turistickej sezóny sme 
mali oznamy najmä od občanov a boli 
rôzneho charakteru. Napríklad oznamy 
o parkovaní, o znečisťovaní kontajne-
rových stojísk, o znečisťovaní verejnej 
zelene, o nedisciplinovaných psíčkarov, 
prirodzene aj o cyklistoch a pod. Vzhľa-
dom na to, že v MČ Vrakuňa nie je taký 
pohyb cudzincov, tak sme nemali nija-
ký podnet týkajúci sa občanov cudzej 
národnosti. Policajti Okrskovej stanice 
Mestskej polície Bratislava-Ružinov vy-
konávali službu aj v iných mestských 
častiach. Aj preto sme asi všetkých 
občanov vašej MČ neuspokojili. Tu sa  
chcem všetkým ospravedlniť za to, že 
ste niektorí neboli spokojní s prácou 
(zákrokom) mojich kolegov. Celkove ne-
chcem a ani nebudem hodnotiť prácu 
svojich kolegov, to si každý z vás urobí 
asi sám.

Keď by som mal hodnotiť tohtoročnú 
LTS, tak dopadla v celku dobre. V spo-
lupráci s MÚ Vrakuňa sme sa podieľali 
na spestrení letného divadielka pre deti, 
ktoré bolo každú stredu v Lesoparku 
(ukážka a prehliadka služobných koní 
MsP). Samozrejme, keď boli Vrakunské 
hodové slávnosti, tak policajti zabezpe-
čovali dohľad na VP, bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky.
Počas tohtoročnej sezóny ste mohli 
vidieť aj policajtov, ktorí slúžili na bi-
cykloch, tzv. cyklohliadky. Títo policajti 
riešili priestupky na úseku verejného 
poriadku, nedisciplinovaných cyklistov 
a iné porušovanie VZN. Vo vašej MČ boli 
aj okrskári, ktorí sa pohybovali na moto-
rovom vozidle alebo peši.
Všetkých nás trápi otázka bezdomovcov. 
Tí sú často otravní, vulgárni, porušujú 
VZN MČ, v konečnom dôsledku najviac 

na to trpíte vy, ktorí sa s nimi stretáva-
te. Potom sú to mladiství, ktorí cez letné 
prázdniny nemajú záujem o letné športy 
ale „otravujú“ svojím správaním. Dovolím 
si podotknúť, že v záujme zlepšenia býva-
nia a bezpečnosti obyvateľov Okrsková 
stanica MsP spolupracuje s MÚ Vrakuňa, 
a najmä so sekretariátom starostu, ktorý 
má záujem a úsilie tieto problémy riešiť. 
Ako som však už spomínal, nie všetko sa 
dá vyriešiť za krátky čas. Tu by som chcel 
požiadať aj vás, obyvateľov MČ Vrakuňa, 
o spoluprácu a pomoc pri riešení týchto 
problémov.
Na záver sa vám chcem všetkým poďa-
kovať za vašu pomoc, spoluprácu. Pra-
jem vám a vašim blízkym pevné zdravie 
a rodinnú pohodu.

 Veliteľ OS MsP BA Ružinov,
 hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja

Zhodnotenie letnej turistickej sezóny

Otázky pre poslancov



Prvý októbrový víkend sa vo Vrakunskom lesoparku pracovalo ostošesť. Čle-
novia združenia Pedal, zamestnanci vrakunskej VPS, ale aj dobrovoľníci sa 
pustili do výstavby hlinenej cyklodráhy – pump tracku.

Na stavbe pomáhali aj stroje, množstvo 
šikovných a silných rúk malo na starosti 
fúrikovanie, hrabanie a šejpovanie. V ne-
deľu 2. októbra hotové dielo testovali malí 
aj veľkí, profesionáli aj nadšenci.
„Veľmi sa teším, že prvý takýto projekt 
v Bratislave vznikol práve v našej mestskej 

časti,“ uviedol starosta Vrakune Martin Ku-
ruc, ktorý si osobne prišiel pump track vy-
skúšať na bicykli. „Testovacia jazda dopad-
la úplne perfektne. Celá táto cyklodráha by 
nebola vznikla, nebyť výbornej spolupráce 
s občianskym združením Pedal. Osobitne 
by som chcel poďakovať Romanovi Ka-

Pump track v lesoparku je hotový

Prevádzkový poriadok Pedal Pump track Vrakuňa
1.  Každý užívateľ pump tracku je povinný sa oboznámiť s týmto 

poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2.  Deti a mládež vo veku do 12 rokov môžu zariadenie využívať 

len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor, t. 
j. predovšetkým rodičov, prípadne inej osoby, ktorá musí byť 
staršia ako 18 rokov a ktorú touto osobou poveril zákonný 
zástupca takéhoto užívateľa. Takáto osoba je plne zodpoved-
ná za osobu, ktorú sprevádza, t. j. užívateľa mladšieho ako 
12 rokov.

3.  Jazda na pump tracku je možná za prítomnosti minimálne 
dvoch osôb.

4.  Každý aktívny užívateľ pump tracku je povinný používať 
pri jazde ochranu hlavy – prilbu. Odporúčané sú rukavice, 
chrániče kolien, lakťov a chrbta.

5.  Osoby sa pohybujú v areáli na vlastné nebezpečenstvo a na 
vlastnú zodpovednosť.

6.  Pump tracková dráha je obojsmerná. Je zakázané zastavo-
vať a meniť smer počas jazdy. Na opustenie dráhy slúži štar-
tovací pahorok. Zmena smeru sa realizuje zo štartovacieho 
pahorku iba v čase, keď je dráha voľná a po dohode s ostat-
nými užívateľmi pump tracku.

7.  Na pump track sa zakazuje vstup osobám pod vplyvom alko-
holu, drog alebo iných omamných látok.

8.  Každý užívateľ pump tracku, ako aj každá osoba, ktorá sa 
v areáli nachádza, je povinná riadiť sa pokynmi osôb, ktoré 
vykonávajú občasný dozor v areáli, ich nadriadenými oso-
bami, alebo pokynmi príslušníkom mestskej alebo štátnej 
polície alebo poverenými zástupcami prevádzkovateľa. Po 
neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou 
vykázaná z areálu pump tracku.

9.  Prevádzkovateľ areálu nenesie zodpovednosť za škody, 
poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správa-
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Pump track v lesoparku je hotový
Prvý októbrový víkend sme sa venovali vý-
stavbe pump tracku v lesoparku, dokončili 
sme dobudovanie ihriska v lesoparku v spo-
lupráci s mestskou spoločnosťou STARZ 
a vo výstavbe je aj rozšírenie chodníka, kto-
rý vedie od lávky cez Malý Dunaj smerom 
do parku. Tí, čo navštevujete lesopark, do-
zaista dobre poznáte doslova tlačenicu na 
úzkom chodníku. Veríme, že po dokončení 
sa budeme všetci cítiť komfortnejšie a bez-
pečnejšie. Cyklisti aj chodci.
Mestské zastupiteľstvo ešte v máji schválilo 
pre Vrakuňu prostriedky na nové cyklistické 
projekty v našej mestskej časti. Dva z nich 
sa už zrealizovali, tretí sa realizuje. Cyk-
listická doprava odľahčuje automobilovú 
dopravu, ale je aj obľúbeným rekreačným 
športom. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
pripravila tri projekty, ktoré sa financujú 
z mestského rozpočtu vo výške 38 700 eur. 
Cyklisti a chodci. Bratislavská mestská časť 
Vrakuňa v spolupráci so sponzorom ešte 
v apríli dokončila opravu Vrakunskej prome-
nády pri Malom Dunaji. Súčasťou revitalizá-
cie bola kompletná oprava chodníka v dĺž-
ke 550 metrov, osadenie 21 lavičiek, 11 
odpadových košov a štyroch košov na psie 
exkrementy. Tiež sa tu vysadilo 32 stromov, 
vďaka čomu vznikla nová čerešňová aleja. 
Vďaka Nadácii Tesco pribudne vo Vrakuni 
ďalších 10 stromov.
Mestská časť Vrakuňa sa zapojila do súťaže 
Nadácie Tesco v programe Vy rozhodujete, 
my pomáhame 2016. Vďaka vašim hlasom 
pri nákupe v predajniach siete Tesco (spo-
lu 26 446!) sme v našom regióne zvíťazili. 
V lesoparku pribudne približne 10 nových 
nádherných stromov – japonských čerešní. 
Mestská časť získala od nadácie 1 300 eur.
„Priatelia, som naozaj rád a ešte raz ďaku-
jem za vašu pomoc pri hlasovaní,“ uviedol 
starosta Vrakune Martin Kuruc. „Robíme, čo 
sa dá, stále hľadáme možnosti financovania 
rôznych projektov, ale v mnohých prípadoch 
by to bez vašej angažovanosti skrátka nešlo. 
Najlepšie na tom všetkom je, že všetci vidí-
me reálne výsledky našej spolupráce. A to je 
tá najlepšia motivácia do budúcnosti.“
Opravený chodník i vynovené nábrežie od 
apríla naplno slúžia verejnosti. Vrakunská 
promenáda sa stala obľúbenou oddychovou 
zónovou pre mnohých Vrakunčanov. „Nie 
každá mestská časť sa môže pochváliť pek-
nou promenádou pri vodnom toku,“ dodal 
starosta. Stromy sa vysadia na jeseň, keď 
sa pre stromy začína vegetačné obdobie.
 (red)

V lesoparku rozširujeme 
chodník pre cyklistov
a pribudnú stromy

ločayovi, Dušanovi Chudíkovi, Eve Tinkovej, 
vrakunskej VPS pod vedením pána Šperge-
la, Robovi Fraikorovi, Tomášovi Ricottimu, 
Eve Uhliarikovej a vrakunským poslancom. 
Nech nám pump track všetkým slúži pre 
radosť.“
Pump track j dráha pozostávajúca z cie-
lene vybudovaných vĺn a klopených zá-
krut. Rozloženie prvkov vytvára okruhy, 
ktoré sa môžu kombinovať dovtedy, kým 
jazdcovi stačia fyzické sily. Pum ptrack je 
vhodný pre začínajúcich, ale aj pokroči-
lých cyklistov, deti, mládež a dospelých, 
a to v závislosti od náročnosti pump 
tracku. Vlny sa využívajú na získavanie 
rýchlosti. Ak sa použije správna techniky 
pohybu tela, nie je nutné krútiť pedálmi. 
Správne technicky vybudovaný pump 
track poskytuje pre pokročilých jazdcov 
možnosť skákať z jednej vlny na druhú, 
začiatočníci vlny skôr kopírujú.
 (red)

ním, precenením vlastných schopností alebo nedodržaním tohto prevádzkového 
poriadku.

10.  Každý užívateľ pump tracku je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo ne-
konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku. Užívateľ 
je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

11.  Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a vše-
obecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá 
alebo jej zákonný zástupca.

12.  Každý užívateľ pump tracku je povinný sa správať v ňom tak, aby ho akýmkoľvek 
spôsobom neznečisťoval a svojím konaní neobťažoval obyvateľov okolitých obydlí, 
najmä nadmerným hlukom.

13.  Na pump tracku je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkohol a užívať 
omamné a návykové látky.

14.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo areál z prevádzkových dôvodov, organizova-
ných akcií a počas technických odstávok uzavrieť pre verejnosť.

15.  Pre ogranizáciu tréningov, podujatí, pretekov a pod., vopred kontajtujte OZ Pedal, 
info@ozpedal.sk, tel. 0903327507.

 (red)
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pokra-
čuje v rekonštrukcii detských ihrísk. Ne-
dávny audit detských ihrísk ukázal, že vo 
Vrakuni je mnoho ihrísk, ktoré sa neudr-
žiavajú. Prakticky v každom vnútrobloku 
sa nachádza nejaké detské ihrisko a z fi-
nančného hľadiska je ne-
možné opraviť všetky naraz. 
Postupne chce mestská časť 
vytipovať niekoľko detských 
ihrísk, ktoré prejdú zásadnou 
rekonštrukciou. Prvé ihrisko, 
ktoré sa opravilo, sa nachá-
dza v lesoparku, postupne 
tam pribudlo mnoho herných 
prvkoch. V priebehu mesiaca 
september sa zrekonštru-
ovali dve detské ihriská na 
Rajeckej a Toplianskej ulici. 

Obe ihriská mali doteraz 
voľne prístupne piesko-
viská, ktoré sa oplotili. 
Na Rajeckej ulici pribudol 
kombinovaný domček so 
šmykľavkou, kolotoč, pru-
žinová hojdačka a hojdač-
ka. Na Toplianskej ulici pri-
budla veľká pyramída, dve 
pružinové hojdačky a tune-
lový priechod pre najmen-
ších. V mesiaci október 
pribudnú herné prvky na 

ihrisku Jedľová.
Tešíme sa, že postupne sa nám darí rekon-
štruovať detské ihriská. Veríme, že odolajú 
vandalizmu a detičky sa z nich budú tešiť 
čo najdlhšie.
 (red)

Zrekonštruovali sme
ďalšie detské ihriská

Poľnohospodárske družstvo Podunajské 
Biskupice ponúka na predaj:

-  Kŕmne obilie: Pšenica, Jačmeň, Kukurica, 
Ovos, Slnečnica, Granule pre králiky

-  Kŕmnu zmes pre ošípaných a hydinu
-  Seno, Slamu v baloch
-  Surové kravské mlieko, čerstvé vajíčka
-  Ovčiarske výrobky
-  Služby v oblasti nákladnej dopravy (fekál)
KONTAKT: 02/45248402, 02/45521862

TENISOVÁ HALA
ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 

2016/2017

OD OKTÓBRA DO MÁJA

TENIS CLUB 26
STAVBÁRSKA 12 – BRATISLAVA – VRAKUNA

tel: 0910 / 292 – 291
IN

ZE
R

C
IA

INZERCIA

Detské ihrisko na Rajeckej ulici.

Detské ihrisko na Toplianskej ulici.

Aktuálne
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• V Dennom stacionári na Čiernovod-
skej ulici 25, ktorý je účelovým zariadením 
mestskej časti vybudovaným z prostried-
kov Európskej únie, sa poskytujú sociálne 
služby obyvateľom mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa, ako aj obyvateľom okolitých 
mestských častí, ktorí sú odkázaní na 
pomoc druhých. Sociálna služba sa posky-
tuje počas pracovných dní v čase od 7.30 
hod do 17.30 hod., t. j. 10 hodín denne. 
V dennom stacionári je pre klienta zabez-
pečené sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, záujmová činnosť, pracovná 
terapia medzi rovesníkmi. Výška mesač-
nej platby sa odvíja od počtu dní, keď sa 
sociálna služba poskytuje, a to v závislosti 
od stupňa odkázanosti a individuálnych 
požiadaviek na stravovanie. Klientovi 
v dennom stacionári môže byť poskytnutá 
celodenná strava alebo len jej časť.
Ako príklad uvádzame výšku platby 
klienta so stupňom odkázanosti VI. na 
poskytovanie sociálnej služby:

- pri plnom počte dní v mesiaci, t. j. 
21 dní, a poskytovaní celodennej stravy 
v sume 4,50 €/deň, zaplatí klient na konci 
mesiaca sumu vo výške 237,30 €;

- pri čiastočnom počte dní v mesiaci, 
napr. 10 dní, a poskytovaní celodennej 
stravy v sume 4,50 €/deň, zaplatí klient 
na konci mesiaca sumu vo výške 113 €;

- pri čiastočnom počte dní v mesiaci, 
napr. 10 dní, a pri poskytovaní len obedov 
v sume 2,50 €/deň, zaplatí klient na konci 
mesiaca sumu vo výške 93 €.

• Opatrovateľská služba v domácom 
prostredí sa poskytuje občanovi s trva-
lým pobytom v mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa v jeho domácom prostredí 
a ktorý je na základe právoplatného roz-
hodnutia odkázaný na pomoc inej fyzic-
kej osoby. Opatrovanie mu zabezpečuje 
mestská časť prostredníctvom opat-
rovateliek. Pri osamelých a imobilných 
občanoch je to jediná osoba, s ktorou 
udržuje kontakt. Mnoho ráz je izolovaný 
od spoločnosti, od svojich rovesníkov, 
od ľudí so spoločnými záujmami a pod. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje na 
7,5 hodiny denne. V rámci poskytova-
nia opatrovateľskej služby sa občanovi 
poskytuje pomoc pri sebaobslužných 
úkonoch, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych ak-
tivitách. Strava – obed sa poskytuje raz 
denne, no nie je zahrnutá v cene posky-
tovania opatrovateľskej služby, ale občan 
si ju hradí sám. Cena za 1 hodinu posky-
tovania opatrovateľskej služby a donášky 
obeda sa odvíja od výšky starobného 
alebo invalidného dôchodku. Výška me-
sačnej platby sa odvíja od počtu dní a ho-

dín poskytovania opatrovateľskej služby 
a počtu prinesených obedov.
Ako príklad uvádzame poskytovanie opatro-
vateľskej služby občanovi poberajúcim sta-
robný alebo invalidný dôchodok nad 300 €:

- pri plnom počte dní v mesiaci, t. j. 22 
dní, poskytovania opatrovateľskej služby 
a donášky stravy, zaplatí klient na konci 
mesiaca sumu vo výške 345,40 €;

- pri čiastočnom počte dní v mesiaci, 
napr. 10 dní, poskytovania opatrovateľ-
skej služby a donášky, zaplatí klient na 
konci mesiaca sum€ vo výške 157 €;

- pri čiastočnom počte dní v mesiaci, 
napr. 10 dní, poskytovania opatrovateľskej 
služby bez donášky stravy zaplatí klient na 
konci mesiaca sumu vo výške 135,00 €.
 (red)

Využívať Sociálne a opatrovateľské 
služby v dennom stacionári sa oplatí!

Cenník služieb v Dennom stacionári

Stupeň
odkázanosti

Mesačný 
poplatok
za stupeň 

odkázanosti

Denný
poplatok
za stupeň 

odkázanosti

Mesačný 
príspevok
na stravu

Denný
príspevok
na stravu

Mesačný
poplatok

za upratovanie

Denný poplatok 
za upratovanie

Mesačný 
poplatok
za vecné
plnenia

za spoločné 
priestory

Denný poplatok 
za vecné
plnenia

za spoločné 
priestory

Mesačná 
suma 

úhrady 
spolu

Denná suma 
úhrady spolu

II. 27,30 € 1,30 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 159,60 € 7,60 €

III. 42,00 € 2,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 174,30 € 8,30 €

IV. 54,60 € 2,60 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 186,90 € 8,90 €

V. 84,00 € 4,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 216,30 € 10,28 €

VI. 105,00 € 5,00 € 94,50 € 4,50 € 21,00 € 1,00 € 16,80 € 0,80 € 237,30 € 11,30 €

Poznámka: Výška platby za poskytovanie stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v dennom 
stacionári, je na jeden deň 4,50 € a skladá sa z: desiata: 1,00 €, obed: 2,50 €, olovrant: 1,00 €

Cenník služieb za poskytovanie opatrovateľskej služby
Výška

dôchodku

Cena za 1 hodinu 
opatrovateľskej 

služby

Mesačný
poplatok

Cena za donášku 
obeda/denne

Mesačný poplatok 
za donášku stravy

Mesačná 
suma úhrady 

spolu

Denná suma 
úhrady spolu

do 
200,00 € 1,60 € 264,00 € 2,00 € 44,00 € 308,00 € 14,00 €

od 
200,01 € 1,70 € 280,50 € 2,10 € 46,20 € 326,70 € 14,85 €

nad 
300,01 € 1,80 € 297,00 € 2,20 € 48,40 € 345,40 € 15,70 €

Srdečne
pozývame seniorov

 
dňa 20. 10. 2016 a 25. 10. 2016 
v čase od 8.00 hod. do 17.30 hod.

na Deň otvorených dverí

v Dennom stacionári
na Čiernovodskej 25, Bratislava

s celodennou starostlivosťou
a stravou.

Počas obidvoch dní Vám poskytne-
me naše služby bezplatne.

Kapacita je 20 miest.

Tešíme sa na Vás!!!

Aktuálne
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Obyvatelia bratislavských mestských častí 
majú prostredníctvom webového portálu 
odkazprestarostu.sk.možnosť upozorniť 
na zanedbané okolie svojich bydlísk, či už 
ide o nepokosený trávnik, alebo nepekné 
grafity,
Tam môžu nahlásiť, čo ich trápi, a portál to 
následne komunikuje so samosprávami, 
aby sa problém vyriešil. Na webovej stránke 
je zverejnená štatistika vyriešených a nerie-
šených podnetov za aktuálny rok. Denník 
Nový Čas vybral z nej tri najzodpovednej-

šie mestské časti. Tešíme sa, že prvenstvo 
má mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 
ktorá vyriešila 56 % z celkového počtu pri-
jatých podnetov. Pracovníci miestneho úra-
du sa usilujú vyriešiť každý podnet, ktorý je 
v kompetencií mestskej časti. V prípade inej 
zodpovednosti, pracovníci miestneho úradu 
kontaktujú príslušné partnerské organizácie 
so žiadosťou o vyriešenie podnetu. Ďakuje-
me všetkým občanom, ktorí nám pomáhajú 
robiť Vrakuňu krajšiu.
  (red)

Štatistika portálu Odkaz pre starostu: 
Vrakuňa sa o občanov stará najviac!

Spoločnosť POPPALIVO, s.r.o., pod záštitou 
starostu MČ Bratislava-Vrakuňa Martina 
Kuruca, vyhlásila súťaž v zbere použitého 
kuchynského oleja v školských zariade-
niach. Pripravili sme projekt s názvom Ani 
kvapka na zem, v ktorom zapojené školy 
učia žiakov a rodičov, ako sa má použitý olej 
zbierať a čo sa s ním ďalej deje - recykluje.
V školách sú umiestnené zberné nádoby 
Pop palivo, kde sa olej vo fľašiach vhadzuje.
Súťaž bude prebiehať počas celého škol-
ského roka 2016/2017. Víťazné školské 
zariadenie sa na konci školského roka od-
mení celodenným užívaním nafukovacích 
atrakcií priamo v areáli školského zariade-
nia. Cieľom projektu je, aby sa vyzbieraný 
olej premenil na Pop palivo (bionaftu), tan-
koval a používal vo vozidlách jazdiacich po 
Bratislave a Slovensku.
Za mestskú časť Bratislava-Vrakuňa sa 
v tomto školskom roku zapojila do súťaže 
Základná škola Rajčianska.
  (red)

Prvý ročník súťaže 
v zbere starého oleja

Aj nepatrná chvíľková nepozornosť môže pokaziť emočný zážitok, kedy sme prišli na 
miesto posledného odpočinku svojich drahých zosnulých, aby sme si v týchto dušičko-
vých dňoch na nich intenzívnejšie zaspomínali.

Polícia odporúča:

● všetkým:
❍ venujte zvýšenú pozornosť svojej taške 
a kabelke;
❍ nenechávajte peňaženku a doklady na-
vrchu kabelky, tašky;
❍ nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí 
a platobné karty, ktoré nebude potrebo-
vať;
❍ pri úprave hrobového miesta (čistenie 
pomníka, úprava výzdoby, polievanie) ne-
pokladajte kabelku na hrob, čo by mohol 
využiť páchateľ, ale majte ju prevesenú 
priečne cez telo alebo v zornom poli, aby 
ste ju stále mali na očiach;
❍ slušne odmietnite každú ponuku na 
úpravu, opravu hrobového miesta od ná-
hodne oslovených osôb; takéto služby si 
objednávajte len u overených živnostní-
kov, ktorí sa zaoberajú danou činnosťou 
a ktorí s Vami spíšu aj zmluvu o dielo resp. 
zmluvu o vykonaní prác;

● okradnutým:
❍ v prípade, že Vám odcudzili doklady 
a kľúče od bytu, nepodľahnite panike 
a okamžite sa spojite s rodinnými prísluš-
níkmi, či susedmi a požiadajte ich, aby 
Vám do Vášho príchodu domov byt strážili 
a krádež čo najskôr nahláste na políciu;
❍ ak nikoho doma nemáte, kontaktujte 
políciu na bezplatnom čísle 158, ktorá 
zabezpečí vyslanie hliadky PZ do miesta 
Vášho bydliska;
❍ ak Vám bol odcudzený aj mobilný te-
lefón, požiadajte najbližšiu osobu o mož-
nosť zavolať si z jej telefónnu;
❍ pri kontakte s políciou zachovajte po-
koj a poskytnite im informácie - svoje 
meno, telefónne číslo, presnú adresu, kde 
sa skutok stal, kde počkáte na hliadku PZ 
a popis udalostí;
❍ zapamätajte si čo najviac údajov o pá-
chateľovi (pohlavie, vek, výška, fyzické 
zvláštnosti, oblečenie, smer úteku a pod.).
plk. Mgr. Ján Pažický,
riaditeľ

Blížia sa Sviatky všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých 
a preto Polícia opätovne
vyzýva všetkých a hlavne
seniorov na pietnych miestach 
k zvýšenej opatrnosti

Aktuálne
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Senior svet

Blahoželáme!
Každý rok v októbri sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
uskutočňuje slávnostné podujatie, na ktorom Okresná organizá-
cia JDS Bratislava 2 oceňuje najaktívnejších funkcionárov Okre-
su Bratislava 2 ako vyjadrenie vďaky za ich doterajšiu činnosť.
Dňa 5. 10. , na oslave Mesiaca úcty k starším, bola za svoju 
aktívnu prácu v JDS, zásluhovosť a spoločenskú angažovanosť 
ocenená predsedníčka ZO JDS Bratislava-Vrakuňa pani Anna 
Királyová. Dostala Vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnícku 
prácu v prospech starších občanov.
Pani Anna Királyová sa zaslúžila o založenie Základnej organizá-
cie JDS Bratislava-Vrakuňa v roku 2014, nakoľko už mala skú-
senosti s prácou predsedkyne ZO JDS v Prievoze, kde úspešne 

a bezozvyšku plnila všetky zverené úlohy v prospech seniorov.  
A. Királyová nesplýva s davom, naopak, je v spoločnosti viditeľ-
ná. Je treba vyzdvihnúť, že jej nechýba elán, a to je dôležité. Po-
čas krátkej existencii ZO JDS Bratislava-Vrakuňa zabezpečila pre 
členov návštevu mnohých inštitúcií, ako napríklad Plynárenské 
múzeum, Vodárenské múzeum, vstup na ostrov Sihoť, Židovské 
múzeum, vstup do židovskej synagógy, pamätníka Chatama So-
fera a mnohé ďalšie. ZO JDS Bratislava-Vrakuňa zameriava svoju 
činnosť na spoznávanie histórie svojho mesta a na získavanie 
nových poznatkov.
Menovanej k jej vyznamenaniu gratulujeme a želáme ešte mno-
ho elánu.
Gabriela KLUČKOVÁ,
predsedníčka Okresnej organizácie JDS Bratislava 2
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V dňoch 19 až 24. septembra 2016 
zorganizoval Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa pre dôchod-
cov našej mestskej časti pobytový 
zájazd do Chorvátska, konkrétne do 
hotela Delfín v meste Poreč na Istrij-
skom pobreží Jadranského mora.
V pondelok 19. septembra skoro ráno 
štyridsať vrakunských seniorov pl-
ných očakávania nastúpilo do autobu-
su a spolu sa vydali na cestu. Tesne 
pred odchodom nás milo prekvapil 
náš starosta Martin Kuruc, ktorý i na-
priek včasnej rannej hodine nás pri-
šiel odprevadiť a zaželal nám šťastnú 
cestu a príjemný pobyt.
Prechádzali sme cez tri krajiny – Ra-
kúsko, Slovinsko a Chorvátsko. Cesta 
autobusom prebehla rýchlo a pod-
večer sme prišli na miesto pobytu. 
V hoteli Delfín nás ubytovali v dvojpo-
steľových, po celý čas v čistote udržia-
vaných izbách s výhľadom na more, 
pričom každá izba mala samostatný 
balkón a kúpeľňu so sprchovacím kú-
tom a toaletou. Hotel bol vzdialený od 
mora cca 50 metrov, mal svoju samo-
statnú pláž a vlastný bazén so slanou 
vodou. Pláž a bazén sme mohli neru-
šene užívať od rána do večera.
Stravovali sme sa formou polpenzie, 
systémom švédskych stolov. Strava 
bola výborná, bohatá a veľmi chutná. 
Pozostávala z viacero teplých i stude-
ných pokrmov a každý sa mohol naj-
esť, koľko mu hrdlo ráčilo.
Počasie sme mali striedavé, no vy-
stihli sme aj niekoľko dní, počas kto-
rých sme sa mohli kúpať v mori alebo 
hotelovom bazéne a opaľovať sa. Je-
den deň však takmer všetci obetovali 
na poznávací výlet loďou po mori so 
zástavkami v mestách Roviň a Vrsac, 

pričom sme sa plavili aj v zátoke s pi-
rátskou jaskyňou, v ktorej sa nakrú-
cali niektoré scény sfilmovaných indi-
ánok Karla Maya.
Vo štvrtok večer nás svojou náv-
števou milo prekvapil v hoteli náš 
pán starosta Martin Kuruc, spolu 
s poslankyňou mestského zastupi-
teľstva Soňou Svoreňovou, ktorá je 
predsedníčkou komisie cestovného 
ruchu na magistráte hlavného mesta 
SR Bratislava a ktorá bola jednou zo 
sponzorov výletu. Pri pohári vína nám 
rozprávali o svojej práci a predsta-
vách riešenia problémov a ďalšieho 
rozvoja mesta i mestskej časti Vra-
kuňa. V pokojnej a neformálnej at-
mosfére sme im aj my, skôr narodení, 
mohli povedať, ako rôzne veci okolo 
nás vnímame a aké sú naše prípadné 
predstavy riešenia problémov.
Čas pobytu nám rýchlo uplynul a nadi-
šiel čas návratu. V sobotu 24. septem-
bra dopoludnia naša „zájazdová mama“, 
pani Iveta Pochlopeňová, ktorá sa o nás 
počas celého zájazdu vzorne starala, 
„zavelila“ na odchod a večer sme už 
boli doma v Bratislave. Veľká väčšina 
z nás sa vrátila oddýchnutá, opálená, 
no niekoľkí z nás aj trochu prechladnutí 
či postihnutí miernymi komplikáciami 
z priveľkého prijímania slnečných lúčov.
Prežili sme v Poreči niekoľko krásnych 
dní, ktoré nám spríjemnili našu jeseň 
života. Starosta Martin Kuruc nám 
prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby 
sa takýto zájazd pre vrakunských se-
niorov mohol uskutočniť aj na budúci 
rok. Už sa na to tešíme a vopred sr-
dečne ďakujeme.
Štefan Ondek,
podpredseda Klubu dôchodcov 
vo Vrakuni

Zájazd seniorov
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne 
dočítate o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rub-
riky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. 
Stačí zodpovedať jednoduchú otázku: Ktorá knižka vás v po-
slednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasielajte 
na mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do pred-
metu správy uveďte „Milujeme knižky“, alebo doručte vašu 
odpoveď do podateľne miestneho úradu. Troch z vás odme-
níme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Noémi Kolčáková Szakállová – 
Babský diár 2017. Vymaľovanky 
s týždňovým plánovaním pre štýlo-
vé ženy
Plánujte v roku 2017 so štýlom! Diárov je mno-
ho, no práve tento je ten správny – babský. 
Má ideálny formát do kabelky a je v ňom dosť 

miesta na zapisovanie, vyfarbovanie a čmáranie. Plánovanie 
vám spestria módne kresbičky Noémi Kolčákovej Szakállovej, 
ktoré môžete vyfarbiť. Okrem klasických súčastí ako mesačné 
prehľady či dvojstranové týždňové plány má diár strany na špe-
ciálne babské zápisky. Naplánujte si čas pre svojich blízkych 
i chvíle pre seba, aby ste v každodennom zhone na nič neza-
budli. Zapíšte si ciele, ktoré chcete v novom roku dosiahnuť, 
poznačte si svoje cestovateľské plány, čo musíte vybaviť aj čo 
nakúpiť. Diár vám tiež pripomenie preventívne prehliadky u le-
károv.
Noémi Kolčáková Szakállová je slovenská výtvarníčka. Venuje 
sa maľovaniu, kresleniu, vyšívaným obrázkom, maľbe na kera-
miku. Je autorkou vymaľovaniek Babská jazda (2015).

Rudolf Sloboda – Útek z rodnej 
obce
Poviedky zo zbierky Útek z rodnej obce boli 
pôvodne publikované v časopisoch Slovenské 
pohľady, Romboid, Literárny týždenník, Dotyky, 
Mladá tvorba. Obsahujú postavy a postavičky 
hrdinov, ktorých v zásade jednoduché kolízie 

a zápletky povyšujú do zaujímavých osudov. V texte Moje ná-
zory na poviedku autor píše: „Poviedka by vždy mala byť odra-
zom nášho vlastného myslenia a trápenia. Pekné na nej je to, 
ak čitateľ uzná, že aj on mal podobné trápenie alebo radosť.“ 
Edícia kníh Rudolfa Slobodu, ktorej grafickú podobu navrhol 
Boris Meluš, získala v roku 2016 Národnú cenu za dizajn.

 
Veronika Šikulová – Petrichor
Kniha poviedok. Ľudia žijú, rozprávajú sa, za-
vše prejdú z jednej poviedky do druhej a roz-
právajú sa znovu, trebárs o niečom inom. Keď 
sa veci dajú do pohybu prirýchlo, autorka šliape 
na brzdu, svet jej vonia, ale celkom po svojom, 
to, čo, vidí má radšej napísané, všetky zmysly 

aj nezmysly si uvedomí najlepšie vtedy, keď o nich porozpráva. 
Zavše vetu napíše iba preto, aby mohla použiť slovo, ktoré dlho 
nepoužila. Ľudský život sa má vyrozprávať a je jedno, či je reč 
o zraku, vôni alebo či do Trlinka pri Modre príde Ernest Hemin-
gway, po prečítaní zostáva dojem, nálada, možno čosi, čo by sa 
dalo prirovnať k vôni.
 SLOVART

Najviac zo všetkých 
povinností a život-
ných útrap dá človeku 
zabrať zápas o bez-
pečie a zdravie milo-
vaných blízkych.
Prednedávnom nás 
o tom presvedčili osudy viacerých 
ľudí, ktorým sme aj vďaka vášmu 
príspevku dokázali podať pomocnú 
ruku. V lete to boli mamičky v hmot-
nej núdzi z Vrakune a blízkeho okolia, 
kto nás poprosil o pomoc s ošate-
ním. A keďže šatstva máme naozaj 
dostatok, radi sme obliekli všetky 
osudom zmietané rodinky.
Keďže leto bolo slnečné a priam 
lákalo k vode, povedali sme si, že 
podporíme dve rodinky z Vrakune 
a vyšleme mamičky s deťmi na dovo-
lenku. Oddych predsa potrebuje kaž-
dý. V spolupráci s mestskou časťou 
sme vybrali mamičky, ktorým osud 
priveľmi neprial a zorganizovali sme 
pre ne a ich dcérky dovolenkový po-
byt v Štúrove na miestnom kúpalis-
ku Vadaš. Touto cestou vyjadrujeme 
svoju vďačnosť mestskej časti za ak-
tívnu spoluprácu a vedeniu kúpaliska 
za darovanie voľných vstupov pre 
mamičky a ich deti.
S príchodom školského roku sme 
naplno rozbehli spoluprácu s miest-

nou ZŠ Rajčianska, 
na ktorej otvárame 
krúžok mladých elek-
trotechnikov. Veľká 
vďaka patrí pani ria-
diteľke za jej ústreto-
vosť a vrakunskému 

rodákovi pánovi inžinierovi Kanské-
mu za ochotu viesť krúžok a rozvíjať 
tak nadanie a zručnosti miestnych 
detí.
Jesenné aktivity sme zamerali na 
šetrenie, a nie hocijaké. Šetríme fi-
nancie na zakúpenie rodinného auta 
pre mladú rodinku s tromi krásnymi 
dcérkami, z ktorých dve trpia závaž-
ným dedičným ochorením a potrebu-
jú časté návštevy špecializovaných 
zdravotných zariadení. V blízkom 
čase čaká Mišku a Elišku transplan-
tácia pečene, preto chceme rodinke 
uľahčiť ich zdravotnú starostlivosť. 
Cieľ je to pre náš obchodík veľký, no 
pri troche šikovnosti a dobrej vôle 
dosiahnuteľný. Držte nám palce, zá-
novné autíčko by sme chceli rodinke 
odovzdať začiatkom novembra.
Priatelia, život je plný výziev ale aj 
momentov, v ktorých dokáže trocha 
dobrej vôle zmeniť veľa k lepšiemu. 
Náš tím robí, čo môže, a ak môže, 
pomôže.

CharityShop tím

Listy z Charity Shopu

Európsky boršč
Príprava trvá hodinu.

Potrebujeme:
20 dkg mletého hovädzieho 
mäsa,2 l hovädzieho vývaru (môže 
byť aj masoxový), 40 dkg bielej ka-
pusty, 20 dkg cvikle, 10 dkg cibu-
le, 10 dkg mrkvy, 5 dkg petržlenu, 
5 dkg zeleru, 4 PL oleja, 15 dkg 
paradajkový pretlaku, 3 strúčiky 
cesnaku, soľ, čierne korenie, 2 bob-
kové listy
 

Postup:
Na oleji speníme na drobno na-
krájanú cibuľu. Pridáme mleté 
hovädzie mäso; osolíme, oko-
reníme a za stáleho miešania 
opekáme 5 min.
Prilejeme vývar, vsypeme na 
prúžky nakrájanú zeleninu.
Varíme asi 10 min. Potom pri-
dáme paradajkový pretlak, 
bobkové listy a pretlačený ces-
nak. Dovaríme do mäkka.
Podľa potreby dochutíme so-
ľou, octom a cukrom.

Varíme s Gizkou
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V sobotu 8.10.2016 sa uskutočnil nultý ročník prehliadky absolventov prvej časti 
prvého stupňa vzdelávania ISCED1B zákl. umeleckých škôl. Zúčastnilo sa šesť ZUŠ 
zo 16 v Bratislave a medzi nimi aj ZUŠ Adamante - Železničná 14. Hosťom bol aj 
starosta MČ Bratislava-Vrakuňa Martin Kuruc. Ďalšie informácie o tomto podujatí sa 
dočítate v ďalšom čísle. 
 (red.)

Malí Vrakunčania

Šikovní škôlkari

MŠ Kríkova v novom šate

Talenty v tanci

V Materskej škole Kaméliová 10 s eloko-
vaným pracoviskom v objekte Hnilecká 2 
sme 5. septembra privítali v novom škol-
skom roku 2016/2017 celkom 89 nových 
detí. Prijali sme 40 trojročných detí na Ka-
méliovej ulici a 22 detí na Hnileckej ulici.
V tomto školskom roku našu materskú 
školu navštevuje spolu 253 detí, z toho 

160 detí na Kaméliovej a 93 na eloko-
vanom pracovisku. Máme spolu 94 detí 
v poslednom ročníku pred plnením škol-
skej dochádzky. Kým si novoprijaté deti 
zvykali na celkom nové prostredie v ma-
terskej škole, prihlásení predškoláci ab-
solvovali plavecký výcvik. Milo prekvapili, 
ako rýchlo si osvojili niektoré plavecké 
schopnosti. Deti sa už oboznámili s báb-
kami, keď k nám prišlo divadielko. Niekto-
ré staršie triedy už boli v centre detskej 
tvorivosti na keramickom krúžku, kde si 
vyrobili krásne veci z hliny. V tomto škol-
skom roku u nás opäť vyrastá ročník ši-
kovných a zdatných budúcich prvákov.

 Mgr. Lucia Slováková, 
 riaditeľka materskej školy

Vedeli ste, že...?
... v Európskej únii sa používa 24 úrad-
ných jazykov a viac ako 60 regionálnych 
alebo menšinových jazykov? 
O tomto skutočne veľkom jazykovom bo-
hatstve sa mohli presvedčiť aj žiaci Zá-
kladnej školy na Žitavskej ulici v Bratisla-
ve. Prišli osláviť Deň európskych jazykov 
na Hviezdoslavove námestie, kde bolo 
zastúpených 15 európskych jazykov.
Už od roku 2001 sa každý rok 26. sep-
tembra koná podujatie, ktorého cieľom 
je podnieť Európanov učiť sa cudzie jazy-
ky a spoznávať kultúru európskych náro-
dov bez ohľadu na vek, či už v školách, 
alebo aj mimo nich. 
Po úvodnom slove starostu Starého 
Mesta Radoslava Števčíka si naši žiaci 
mohli vyskúšať svoje jazykové zručnosti 
pri riešení kvízových otázok. Postupne 
sa zastavovali v zaujímavých stánkoch, 
ktoré predstavovali jednotlivé krajiny 
Európy. Dozvedeli sa množstvo zaujíma-
vostí o danom jazyku, ale aj o kultúrach 
týchto krajín. Nakoniec sa naši súťažiaci 
žiaci zhodli na tom, že najzaujímavejšie 
krajiny boli Slovinsko a Rusko. Potešili aj 
drobné ceny, získané za úspešné vyrie-
šenie aspoň ôsmich úloh: slúchadlá, pí-
sacie potreby, sladkosti, knižky, balóniky, 
odznaky či iné drobnosti. Ceny si žiaci vy-
zdvihli v spoločnom stánku Európskej ko-
misie a národnej agentúry Erasmus+.  Po 
„ťažkej práci“ si všetci pozreli aj bohatý 
kultúrny program, kde sa predstavili žiaci 
rôznych na jazyky zameraných či bilin-
gválnych bratislavských škôl. Básničky, 
pesničky, divadelné predstavenia a róm-
ske tance všetkých príjemne naladili na 
spiatočnú cestu do školy. Unavení, plní 
dojmov a zážitkov padol už v MHD návrh: 
„Poďme aj na budúci rok!“
 Mgr. Viera Torökövá

Európsky deň 
jazykov 2016

Materská škola Kríková 20 v školskom 
roku 2016/17 začala 25. rok svojej pre-
vádzky a z toho vyplynula aj potreba revi-
talizovať jej priestory. Dali sme hlavy doko-
py a vznikol projekt Revitalizácie školskej 
jedálne, ktorý sumou 6 000 € podporil aj 
Bratislavský samosprávny kraj, začo mu 
patrí veľké poďakovanie. Vďaka získaným 
prostriedkom sme mohli zakúpiť nové sto-
ly a stoličky pre deti aj dospelých, vyme-
niť staré kryty na radiátoroch, zabezpečiť 
sklá na stoly, nové obrusy ušila p. učiteľ-
ka Iveta Kissová. Aby jedáleň dostala úpl-
ne nový šat, o výmenu podlahovej krytiny 
sa postaralo rodičovské združenie.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom, vďaka 
ktorým sa nám podarilo zrealizovať vý-
menu podlahovej krytiny aj v ďalšej časti 
budovy.
Nová zborovňa, pokrytie wifi sieťou pre 
výchovno-vzdelávací proces a adminis-
tratívu v celej budove materskej školy sa 
zrealizovali tiež vďaka pomoci sponzorov 
a rodičovského združenia.

 Miroslava Koprdová, MŠ Kríková
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Malí Vrakunčania

Jesenný atletický míting

Európsky týždeň športu

Krásne jesenné dni opäť spojili nadšen-
cov atletiky. V posledný septembrový týž-
deň sa v našej ZŠ Železničná uskutočnili 
atletické preteky, ktoré už tradične orga-
nizujeme pre školy vo Vrakuni a Podunaj-
ských Biskupiciach. Sme radi, že školy 
spolu so žiakmi si na začiatku školského 
roku našli čas a prišli si zmerať sily v rôz-
nych atletických disciplínach. Súťažilo sa 
celkovo v piatich disciplínach a to v behu 
na 60 m chlapci a dievčatá, v behu na 
200 m chlapci a dievčatá, v behu na 
1 000 m chlapci, dievčatá v behu na 
800 m, v skoku do diaľky chlapci a diev-
čatá a posledná disciplína bola zmiešaná 

štafeta 4 x 200 m (2 chlapci, 2 dievčatá).
Boli sme svedkami pekných atletických 
výkonov, všetci si siahli na dno svojich 
síl a čestne reprezentovali meno svojej 

školy. Po sčítaní bodov nám vyšlo celkové 
poradie:

1. miesto ZŠ Podzáhradná
2. miesto ZŠ Rajčianska
3. miesto ZŠ Železničná
4. miesto ZŠ Žitavská
5. miesto ZŠ Bieloruská

Všetkým zúčastneným žiakom gratuluje-
me a ďakujeme za účasť na jesennom at-
letickom mítingu. Vďaka patrí aj všetkým 
pedagógom, ktorí pripravovali svojich zve-
rencov. Tešíme sa na stretnutie na jarnom 
atletickom mítingu v areáli ZŠ Železničná.

 Mgr. Adam Mihál, ZŠ Železničná

Tak ako každý rok, aj úvod tohto školského roku patril športovaniu celej školy. 
V piatok 23. septembra sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Všetci 
žiaci našej školy športovali počas jednej vyučovacej hodiny. Minulý školský rok 
sme behali, teraz sme si zvolili skok cez švihadlo.
Žiaci z 25 tried spolu naskákali 61 129 000 preskokov cez švihadlo. Za našu 
účasť sme dostali diplom, poďakovanie a certifikát od spoločnosti ewos- beac-
tive – visual – pink  o zapojení sa do tohto športového dopoludnia.

 Mgr. Alexandra Ruttkayová, 
 ZŠ Železničná 

Vedieť poskytnúť prvú pomoc zranenému 
človeku alebo priamo kardio-pulmonálnu 
resuscitáciu chce od zúčastnenej oso-
by nielen teoretické poznatky, ale aj isté 
zručnosti a fyzickú zdatnosť. V piatok 30. 
septembra 2016 prišli do ZŠ na Žitavskej 
piati dobrovoľníci Červeného kríža a dva-
ja záchranári priamo z terénu aj so sa-
nitkou, aby odovzdali získané vedomosti 
a zručnosti žiakom II. stupňa v rámci zdra-

votnej prípravy praktickej časti účelového 
cvičenia Ochrany života a zdravia.
Ochrana života človeka a jeho zdravia 
integruje postoje, vedomosti a zručnos-
ti žiakov zamerané na ochranu života 
a zdravia v mimoriadnych situáciách. 
U žiakov by sa mal formovať vzťah k prob-
lematike ochrany svojho zdravia a života, 
ako aj zdravia a života iných ľudí. Na to 
je potrebné poskytnúť žiakom teoretické 
vedomosti, praktické poznatky, pomôcť 
im osvojiť si vedomosti a zručnosti v se-
baochrane, vyškoliť ich v poskytovaní 
pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia 
a života, rozvinúť ich morálne vlastnosti 
vedúce k záchrane ľudského života.
V posledný septembrový deň nám prialo 
aj počasie a tak sme mohli naše inte-
raktívne zážitkové vyučovanie realizovať 
na školskom dvore, kde žiaci absolvovali 
stanovištia ako kardio-pulmonálna resus-
citácia, obväzová technika a stabilizova-

ná poloha, privolanie rýchlej zdravotnej 
pomoci, poskytovanie prvej pomoci pri 
popáleninách, zastavenie krvácania atď. 
Praktické ukážky záchranári a dobrovoľ-
níci Červeného kríža doplnili o vlastné 
skúsenosti a zážitky z reálneho života, 
a tak oboznámili žiakov s rôznymi nepred-
vídateľnými životnými situáciami, do kto-
rých sa môžu dostať.
Vzdelanie má dať človeku istotu v spolo-
čenskom aj osobnom živote. Človek sa 
musí vedieť rýchlo orientovať v rýchlo me-
niacej sa skutočnosti, aby vedel na ňu re-
agovať, aby vedel správne využívať všetky 
hodnoty a aby vedel zhodnotiť svoje získa-
né vedomosti a zručnosti. Zážitkové inte-
raktívne vyučovanie je jednou z hlavných 
úloh a cieľov nášho školského vzdeláva-
cie programu „Učíme pre život“.

 Mgr. Renáta Matúšková,  
 ZŠ Žitavská 1

Dobrovoľníci červeného kríža  
a záchranári na ZŠ, Žitavská 1
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Čo a kedy

Program október – november
I. VRAKUNSKÁ KATARÍNSKA ZÁBAVA 

 so živou kapelou

Dňa 25. 11. 2016 o 19:00 hod.

V novej spoločenskej sále v objekte 
„221“ na Poľnohospodárskej ulici.

 
Cena vstupeniek 10 €. Predpredaj 

v pokladni Miestneho úradu, Šíravská 7 
alebo hodinu pred podujatím v objekte 

221. Počet vstupeniek je limitovaný. 
V cene vstupenky je občerstvenie.

 

 
Vás pozýva na  

predajné trhy  
spotrebného tovaru 
dňa 29. a 30. 11. 2016 

 10,00 h - 18,00 h 
 
 
 
 
 

 

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa  

v objekte 221 na Poľnohospodárskej ul. 27/B 

Pozývame Vás na Halloweenský 
sprievod v maskách
vo Vrakunskom lesoparku 
Dňa 28. 10. 2016 
začiatok o 17:00 hod. 

Štart: Promenáda pri Malom 
Dunaji – Modrá lávka
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