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Príhovor starostu

Milí Vrakunčania,

určite poznáte pesničku Vymyslená od Elánu. Ak nie úplne podľa názvu, 
tak určite podľa textu. Jožo Ráž spieva o dievčati, s ktorým chce ísť na 
výlet do mestečka Modra, ale nejde to, lebo tam nechodí vlak. Dlho som 
rozmýšľal, prečo nám vo Vrakuni nestojí vlak. Však aj koľajnice máme, aj 
tu ten vlak kedysi stál. Vo voľbách som dostal vašu dôveru a jedna z pr-
vých vecí, ktorú som začal realizovať, bol práve projekt vlakovej stanice. 
Vtedy to bolo úplne sci-fi. Čistá moja fantazmagória a viem, že som tým 
pobavil množstvo mojich známych. Sám som skoro prestal veriť, že to pôj-
de, že sa nám to podarí a že nám tu vlak zastaví. Keď som už presvedčil 
vlastne každého, pomaly a opatrne som presvedčil aj sám seba, že „to 
dáme“.
Teraz sme úspešní. Vlaková zastávka sa skolaudovala a na prvú jazdu 
vláčikom sa už neuveriteľne teším.
Samozrejme, je mi jasné, že nie každému sa dá vyhovieť. Niekomu je 
zástavka blízko, niekomu ďaleko. Niekto vlakom chce chodiť, niekto nie. 
Niekto zaparkuje auto a niekto uprednostní autobusovú dopravu. Pre mňa 

je podstatné, že sme urobili prvý krok, ktorým dávame možnosť ľuďom, ktorí nechcú stať v zápchach, nechcú 
chodiť autobusom a majú možnosť ísť náhradnou dopravou – vlakom. Urobíme všetko pre to, aby v budúcnosti 
túto zástavku zaradili do integrovaného systému a aby sa na jeden lístok dalo chodiť aj vlakom, aj autobusom, 
aj električkou. Toto je prvá lastovička, malý krok pre Bratislavu, ale veľký pre Vrakuňu, a budeme ďalej 
pracovať na tom aby boli všetci občania Vrakune spokojní.
September bol aj v znamení Vrakunskej hodovej slávnosti. Už minulý rok sme sa rozhodli urobiť veľa noviniek 
a tento rok sme pokračovali. Viac kolotočov, bufetov, možností zábavy a bohatý kultúrny program. Prvý raz sme 
vôbec skúsili ísť do variantu troch dní. Mojím cieľom je totiž, aby hody vedeli na seba zarobiť. Preto sme vyrobili 
prezentácie, urobili zoznam potenciálnych partnerov a vyrazili za možnými sponzormi. Nebudem vás nudiť čísla-
mi, ale hody nestáli Vrakuňu ani euro. Dokonca sme v miernom pluse.
Naše hody majú aj jeden „vedľajší efekt“. Samozrejme, pozitívny. Vo veľmi krátkom čase si vypočujem množstvo 
vašich názorov priamo „na pľaci“. Ak som sa v priebehu troch dní nerozprával s 200 ľuďmi, tak potom ani s jed-
ným. Každá takáto debata má pre mňa cenu zlata. Dozviem sa, čo nás vo Vrakuni trápi, čo nám chýba a aj čoho 
by sme sa najradšej zbavili. Tiež dokážem lepšie vysvetliť z očí do očí, ako sa veci majú v konkrétnych prípadoch 
či záležitostiach. A tu by som rád spomenul jednu dôležitú vec. Spoločným menovateľom pre nás všetkých sa 
stáva vrakunská komunita. Je to niečo, čo sa nedá kúpiť, nedá sa to zohnať, dá sa to len vybudovať. Môžeme 
kúpiť nové koše, môžeme ich osadiť, ale nevieme si kúpiť 18-ročného chlapca, ktorý okríkne svojich kamošov, 
keď hodia prázdnu plechovku na zem. Aj keď kôš je len o dva metre ďalej. Toto som videl na vlastné oči. Ten 
chalan chce mať peknú Vrakuňu. Lebo vo Vrakuni žije a nechce sa hanbiť.
Mimochodom, tých nových košov je 40. Ten chalan sa volá Peter a týmto ho pozdravujem. Peťo, ďakujem a nie-
kedy sa zastav na úrade. To pozvanie platí, prirodzene, pre každého.

 Váš starosta Martin Kuruc
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Tak, ako sa nám podarilo vybudovať 
novú sobášnu sieň, na rad prišla aj 
spoločenská sála v priestoroch na Poľ-
nohospodárskej ulici v Objekte 221. 
Priestor od svojej kolaudácie v roku 
2012 neslúžil na spoločenské a kultúr-
ne vyžitie. Až od roku 2015 sa začal  
využívať, aj keď v provizórnych podmien-
kach, na mnohé spoločenské udalosti. 
Toto leto v spoločenskej sále pribudlo 
pódium, akustické odhlučnenie, závesy 
a ozvučenie, osvetlenie. 
Slávnostný vstup Vrakune do jej kultúrne-

ho života v novom prostredí plánujeme 
odštartovať týždňom kultúry. Na svoje si 
prídu všetky vekové kategórie. Program 
pre seniorov odštartuje Gizka Oňová. 
Nebude chýbať divadielko pre deti,  hu-
dobné a tanečné vystúpenia našich detí, 
spoločenské hry pre deti a rodičov. Týž-
deň kultúry slávnostne ukončí geniálne 
vystúpenie Hot Serenades. Už teraz sa 
tešíme na kultúrny maratón vo Vrakuni. 
Program týždňa nájdete na strane 16.

 (red.)

Čo sme spravili počas letných prázdnin

V minulom čísle sme vás informovali, 
že poslanci mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa schválili rezervu finančných 
prostriedkov na rekonštrukcie dvoch 
striech – Základnej školy Železničná 
a Materskej školy Šíravská. Po ukončení 
verejných súťaží sme sa pustili hneď do 
práce. Na strechách sa vymenili svetlí-
ky, strešná krytina a zateplenie. 
 (red.)

Strechy na školách

Nová spoločenská sála 
v Objekte 221

Mestská časť 
Bratislava-Vra-
kuňa pokraču-
je vo výmene 
m i e s t n e h o 
mobiliáru. Pô-
vodné smetné 
koše sa na-
hradili novými 
a na miestach, 
kde chýbali, 
sa doplnili. V prvej etape sa osadilo 
nových 40 košov s logom mestskej 
časti. V druhej etape sa plánuje osadiť 
ďalších 100 košov. Mnoho sťažností, 
ktoré nám od občanov chodia, súvisia 
s neporiadkom v okolí autobusových 
zastávok. V mnohých prípadoch sú 
smetné koše plné, neudržiavané alebo 
na mieste chýbajú. Celkovo v okolí za-
stávky vládne neporiadok a špina. Pre-
to sme vyzvali kompetentnú spoloč-
nosť – Dopravný podnik Bratislava, aby 
sa o koše umiestnené na autobuso-
vých zástavkách  začali v pravidelných 
intervaloch starať (čistiť, vymieňať).

 (red.)

Smetné  
nádoby dostali 
novú tvár

Počas leta ste si vo Vrakuni mohli všim-
núť ťažké cestárske stroje a mnoho pra-
covníkov v reflexných vestách. Dôvodom 
bola plánovaná oprava ciest vo Vrakuni. 
Konkrétne išlo o Poľnohospodársku, 

Podbeľovú a Železničnú ulicu. Nešlo o ni-
jaké kozmetické úpravy, ale o opravu ce-
lého povrchu asfaltu. MČ Bratislava-Vra-
kuňa na opravu povrchov ciest získala 
úver. Ešte pre letným obdobím prebehla 

rekonštrukcia povrchu na Bodliakovej uli-
ci a na uliciach Čiernovodská a Ráztočná 
sa dobudovali chodníky pre peších. Kom-
plexnou rekonštrukciou prejde na jeseň 
aj Hrušovská ulica a v roku 2017 Prie-

hradná, a vybudu-
je sa parkovisko 
na rohu Železnič-
nej a Podunajskej. 
Ďakujeme za tr-
pezlivosť a zhovie-
vavosť počas re-
konštrukcie ciest.

 (red.)

Rekonštrukcia ciest

Obnova asfaltu na Železničnej uliciObnova asfaltu na Poľnohospodárskej ulici
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Aktuálne

Čo sme spravili počas letných prázdnin

Posledná oáza zelene v Bratislave
Vrakunský lesopark je miesto, ktorému 
venujeme našu pozornosť už dlhšie. Od 
roku 2015 mestská časť Bratislava-Vraku-
ňa  investuje veľa finančných prostriedkov 
do údržby a obnovy lesoparku. K detské-
mu ihrisku, street workoutovemu ihrisku 
a grilovacej ploche pribudli v priebehu let-
ných prázdnin ďalšie cvičebné prvky, ako 
aj bežecká trasa so stanovišťami. V prie-
behu októbra  sa v lesoparku umiestnia 
informačne tabule s mapou a s atrakcia-
mi, ktoré sa v ňom nachádzajú. 
V lete mestská časť dostala mnoho po-
zitívnych ohlasov a sme radi, že sú Vra-
kunčania spokojní.  Pýtate sa nás, prečo 

je veľká časť lesoparku v za-
nedbanom stave a prečo sa 
oň nestaráme. Podľa mapky 
môžete vidieť, že veľká časť 
lesoparku je vo vlastníctve 
súkromných osôb. Vraku-
ňa nemá právo sa o tieto 
pozemky starať  a nemôže 
sa zapájať ani do projektov 
Európskej únie v oblasti revi-
talizácie takýchto území. Starosta Martin 
Kuruc vyvinul iniciatívu, aby hlavné mesto 
našlo pre súkromných vlastníkov pozem-
kov v lesoparku vhodné pozemky na ich 
zámenu, a tak sa docielilo, aby celý leso-

park bol vo vlastníctve hlavného mesta 
a v správe mestskej časti. Samozrejme, že 
vás budeme informovať o vývoji situácie 
v nasledujúcom čísle Vrakunských novín.
 (red.)

  vlastníkom pozemku je hlavné mesto SR Bratislava, správcom je MČ Bratislava-Vrakuňa
 súkromní vlastníci

Zoznam psov je na 
webovej stránke
Dovolíme si Vás oznámiť, že mestská časť Bratislava-
Vrakuňa uverejnila zoznam vrakunských psov na we-
bovej stránke www.vrakuna.sk. Pre rok 2017 si každý 
držiteľ psa okrem daňovej povinnosti musí splniť aj 
oznamovaciu povinnosť na referáte životného prostredia 
na miestnom úrade MČ Bratislava-Vrakuňa. Po splnení 
oznamovacej povinnosti každý majiteľ psa dostane vrec-
ká na exkrementy priamo na mieste. V priebehu roku 
2017 MČ Bratislava-Vrakuňa plánuje postupne vymeniť 
a doplniť koše na psie exkrementy na frekventovaných 
miestach. Kontaktná osoba: Mgr. Eva Speváková, PhD., 
tel.č.: +421 2 40 20 48 24.
 (red.)

Zoznam vyhradených 
parkovacích miest
V roku 2016 mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala nové zásady na 
vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta. Dobrá par-
kovacia politika spočíva v legalizácií doterajších vyhradených parko-
vacích miest, s presným určením oprávnenia držiteľa preukazu s ŤZP 
a s presným vymedzením možnosti vyhradene parkovať len s trvalým 
pobytom vo Vrakuni. Tieto všetky aspekty zobrala mestská časť do 
úvahy pri prideľovaní a obnovovaní parkovacích miest pre rok 2016. 
Na webovej stránke www.vrakuna.sk sa nachádza komplexný zoznam 
vyhradených parkovacích miest.
Upozorňujeme, že termín podávania žiadosti o predĺženie povole-
nia, resp. o vyhradenie parkovacieho miesta je najneskôr do 31. 
októbra 2016. Po tomto termíne vaše žiadosti sa nebudú akcep-
tovať a parkovacie miesta sa ponúknu ďalším čakateľom v zmysle 
platných zásad.
 (red.)

V priebehu leta mest-
ská časť dokončila mno-
ho úspešných projektov. 
Jeden z nich je vybudo-
vanie street workouto-
vého ihriska v areáli Zá-
kladnej školy na Rajčianskej ulici.
Cvičebný park slúži na zvyšovanie teles-
nej kondície cvičením s vlastnou hmot-
nosťou. Je určený pre osoby staršie ako 
14 rokov a s minimálnou výškou 140 cm. 
Cvičenie s vlastnou hmotnosťou tela – 
kalistenika, si získava čoraz väčšiu po-

pularitu. Veľkou výhodou 
tohto športu je, že pri niekto-
rých cvikoch nepotrebujete 
v podstate nijaké pomôcky 
a nemusíte míňať peniaze 
za posilňovňu. Tento mladý 

šport s bohatou históriou naberá na po-
pularite na celom svete, a preto nemohol 
obísť ani Slovensko. Workout je cvičenie, 
ktoré poznali už dávni Sparťania. Nej-
de o klasické cvičenie ako v posilňovni. 
„Ide o cvičebnú zostavu určenú na pre-
cvičenie svalstva rúk, brucha a chrbta. 

Naším cieľom bolo zabezpečiť kvalitnú 
certifikovanú zostavu spĺňajúcu všetky 
bezpečnostné štandardy. Umiestnená je 
na verejnom priestranstve a určená širo-
kej verejnosti. Veríme, že toto ihrisko si 
nájde svojich priaznivcov tak, ako aj prvé 
workoutové ihrisko v lesopark,“ povedal 
starosta Martin Kuruc.
Detské ihriska určené pre najmenších 
budú v priebehu mesiaca september re-
konštruované na Toplianskej a Rajeckej 
ulici.
 (red.)

Nový street workoutový park
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Projekty ISRMO
V septembri uplynie rok, čo mestská časť uviedla do prevádzky obno-
vené a zrekonštruované objekty, ktoré sa financovali z prostriedkov eu-
rópskych fondov v rámci projektu ISRMO (integrované stratégie rozvoja 
mestských oblastí). Niekoľko ráz sme vás vo Vrakunských novinách in-
formovali o stave týchto projektov a ich využití.
Ide o nasledovné projekty:

Aktuálne

Obnova objektu Základnej školy na Raj-
čianskej ul. 3 
– obnova vzduchotechniky, 
– hydraulické vyregulovanie, 
–  rekonštrukcia a zateplenie strechy a fa-

sády školy.

Obnova objektu Základnej školy na Žitav-
skej ul. 1 
– kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie, 
– obnova hygienických zariadení a šatní,
– obnova vzduchotechniky, 
–  rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasá-

dy školy.

Obnova Materskej školy Kaméliová 
– rekonštrukcia a zateplenie strechy, 
– obnova fasády so zateplením, 
–  hydraulické vyregulovanie vykurovacej 

sústavy.

Sociálno-prevádzková budova Čierno-
vodská 25 
–  obnova a úprava vnútorných priestorov, 

schodiska, plošiny pre imobilných, 
– sanácia prístupovej rampy.

Revitalizácia vnútrobloku Slatinská 
– obnova a dobudovanie detského ihriska, 
– revitalizácia a doplnenie zelene.

Pevne veríme, že všetky investované prostriedky splnili svoj účel a zlepšili 
prostredie našich školákov, predškolákoch a seniorov.

 (red.)

V zmysle § 4 VZN č. 1/2015 MČ Bratislava – Vraku-
ňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti budú veľkokapacitné kontajnery na jesenné upra-
tovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch: 

Kontajnery budú umiestnené na nasledovných uli-
ciach po dobu 24 hodín

Dňa 30. 9. 2016 – 1. 10. 2016 – piatok, sobota
Jedľová ul.2 – roh jedľová, Vŕbová
Dňa 3. 10. 2016 – 4. 10. 2016 – pondelok, utorok
Malodunajská ul.9, Platanová ul. – Priehradná, Armén-
ska ul. – Podunajská ul.
Dňa 5. 10. 2016 – 6. 10. 2016 – streda, štvrtok
Železničná ul.5, Priehradná ul. – Hradská ul., Šípová ul.
Dňa 7. 10. 2016 – 8. 10. 2016 – piatok, sobota
Hradská ul.122 – Estónska parkovisko, Piníová ul. na 
parkovisko, Brezová 5/A
Dňa 10. 10. 2016 – 11. 10. 2016 – pondelok, utorok
Hrušovská, Marhuľová
Dňa 12. 10. 2016 – 13. 10. 2016 – streda, štvrtok
Toryská ul.21,Toryská ul.22, - Bodvianska ul., Rajčian-
ska ul. 28-32
Dňa 14. 10. 2016 – 15. 10. 2016 – piatok, sobota
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri špor. ihrisku, Rajčian-
ska ul.8, Toplianska ul.2
Dňa 17. 10. 2016 – 18. 10. 2016 – pondelok, utorok
Majerská za koľajnicami – záhrady, Anizová ul. Prie-
hradná ul., Stavbárska ul.38 pri trafostanici
Dňa 19. 10. 2016 – 20. 10. 2016 – streda, štvrtok
Stavbárska 52 pri Talline, Kríková ul.7,Rajecká ul.2
Dňa 21. 10. 2016 – 22. 10. 2016- piatok, sobota
Hradská 87 – roh Stavbárska ul., Čiližská ul.2, Čiližská 
ul.26
Dňa 24. 10. 2016 – 25. 10. 2016 – pondelok, utorok
Priehradná ul. – Tymianová ul., Rebarborová ul.51, Že-
lezničná ul. parkovisko pri zberných surovinách
Dňa 26. 10. 2016 – 27. 10. 2016 – streda, štvrtok
Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul.20, Žitavská ul.2 
z boku pri garážach
Dňa 28. 10. 2016 – 29. 10. 2016 – piatok, sobota
Poľnohospodárska ul.22,Rajecká ul.16, Bučinová ul.16

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad 
a elektroodpad.

Kontajner slúži pre objemný odpad zo spoločných 
priestorov obytných domov a zelený odpad.

Veľké nerozobraté kusy nábytku odovzdajte na zber-
ný dvor na Ráztočnej ul. a veľké konáre ukladajte 
vedľa kontajnera!!!

 (red.)

Jesenné  upratovanie rok 
2016 umiestnenie  
veľkokapacitných kontajnerov 
na týchto lokalitách



6

Horúca téma

Malý krok pre Bratislavu, veľký krok 
pre Vrakuňu

Bratislavská mestská časť Vrakuňa 
v spolupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom ukončili výstavbu 
vlakovej zastávky. Po kolaudácii bude 
trvať cesta na stanicu Nové Mesto 
šesť minút a na hlavnú stanicu 14 
minút. Zastávka má pomôcť odľahčiť 
cesty od áut a znížiť počet kolón. Ko-
laudácia prebehla 12. 9. 2016 a ná-
sledné spustenie očakávame v októbri 
2016.

Starosta Vrakune Martin Kuruc minulý 
rok spustil iniciatívu za vybudovanie no-
vej železničnej zastávky vo Vrakuni. Pô-
vodná zastávka sa zrušila v roku 1974. 
„Vlak nestojí v zápchach a môže byť dob-
rou alternatívou k situácii na cestách,“ 
uviedol M. Kuruc. Predpokladaný ces-
tovný čas z Vrakune bude na ŽST Nové 
Mesto šesť minút a na hlavnú stanicu 
14 minút. „Je to malý krok pre Bratislav-
čanov, ale veľký krok pre Vrakunčanov. 
Vrakuňa sa naozaj denno-denne stretá-
va s veľkými zápchami. Denne cez ňu 
prechádza 50 tisíc automobilov v dopo-

ludňajších a popoludňajších hodinách. 
Máme dve príjazdové cesty cez Vraku-
ňu, jedna ide od Dunajskej Lužnej a od 
Šamorína, druhá z Mostu pri Bratislave. 
V dopoludňajších hodinách je to hodino-
vá zápcha, poobede aj dve hodiny a oby-
vatelia Vrakune sa veľmi ťažko dostáva-
jú do centra mesta, či už do práce alebo 
do škôl,“ objasnil starosta M. Kuruc.
„Táto zastávka je produktom jednak vôle 
mestskej časti Vrakuňa vyriešiť doprav-
ný problém a, samozrejme, spolupráce 
s bratislavskou župou, ktorá stále hovo-
rí, že ľudia by ďaleko viac ako v autách, 
prípadne v autobusoch, mali sedieť aj 
v našich existujúcich vlakových linkách 
v rámci hlavného mesta Bratislava,“ vy-
jadril sa predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo. Zároveň 
prisľúbil pomoc pri vyjednávaní so súk-
romným prepravcom, ktorý železničné 
spojenie prevádzkuje, no nie je súčas-
ťou integrovaného dopravného systému, 
ktorý na území kraja funguje od novem-
bra 2015.

Dočasnú vlakovú zastávku vo Vrakuni 
bude obsluhovať spoločnosť RegioJet, 
ktorá na základe zmluvy s minister-
stvom dopravy od marca 2012 obsluhu-
je osobnú linku Bratislava – Komárno. 
Súkromný prepravca však nie je súčas-
ťou integrovaného dopravného systému 
v Bratislavskom kraji. „Našou snahou je 
priviesť čo najväčší počet dopravcov do 
integrovaného dopravného systému. Sa-

mozrejme, nie sú to jednostranné akty, 
musí to byť dohoda viacerých strán. Mô-
žem však povedať, že sme v tejto veci 
opätovne oslovili RegioJet a prisľúbili 
nám pracovné stretnutie v najbližšom 
období. Budeme trpezlivo vyjednávať 
a rokovať, pretože naším eminentným 
záujmom je, aby obyvatelia tejto mest-
skej časti naozaj mohli plnohodnotne 
využívať integrovaný systém,“ vyjadrila 
sa k blížiacim sa rokovaniam generálna 
riaditeľka Bratislavskej integrovanej do-
pravy Zuzana Horčíková.
Železnice Slovenskej republiky projektu-
jú terminál integrovanej osobnej prepra-
vy vo Vrakuni, s jeho realizáciou sa však 
počíta v až rokoch 2017 – 2019. „Kým 
sa tak stane, bude pre Vrakunčanov 
k dispozícii dočasná zastávka v tesnej 
blízkosti budúceho terminálu pri obratis-
ku trolejbusov Čiližská. Po jej vybudova-
ní máme dohodu s regionálnym doprav-
com, že tam bude zastavovať,“ doplnil 
M. Kuruc.
Možnosť odstavného parkoviska je pred 
Kostolom Mena Panny Márie a na konci 
Poľnohospodárskej ulice. Začiatkom bu-
dúceho roku sa vybuduje parkovisko na 
rohu ulíc Železničná a Podunajská.
 (red.)
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v žlto označených vlakoch cestujete so zľavou až 40 %.
Cez víkendy platí zľava vo všetkých vlakoch.
On yellow designated trains you travel with a discount of 40 %. The discount is valid on all our trains during weekends, holidays. 
A sárgával jelzett vonatokon 40 %-os kedvezménnyel utazhat. Hétvégéken a kedvezmény minden vonatra érvényes. 

   ide v pracovných dňoch; 
 operates during workdays; 
 munkanapokon közlekedik

10  ide v E a X; 
 operates during workdays and Saturday; 
 munkanapokon és szombaton közlekedik

62  ide v    a E, v období 1. VII.–31. VIII. ide len v pracovné dni; 
 operates during workdays and Saturday, in period of 1. VII.-31. VIII. operates only during workdays; 
 munkanapokon és szombaton közlekedik, viszont VII.1.-től VIII. 31-ig csak munkanapokon közlekedik

64  ide v F, nejde v období 1.VII.–31.VIII.; 
 operates on Sunday, does not operate in period 1.VII.–31.VIII.,;  
 vasárnap közlekedik és nemközlekedik VII.1.-től-VIII.31-ig 

REX  Regional Express. Vlak zastavuje len na vybraných zastávkach. 
 Regional Express. Limited-stop service. 
 Regional Express. A vonat csak a kijelölt megállóhelyeken áll meg.

 zastávka na znamenie; 
 stop on request; 
 megállás jelzésre

  komárno–Dunajská streDa–Bratislava 
km 4300 4302 4304 4306 4308 reX 772 4310 4312 reX 774 4314 4316 4318 4320 4322 4324 4326 4328 4332 4334 4336 4338 4340 4350 4342 4344 reX 1770 4346 4348

     0 komárno —     03:48  10 04:18     04:43 —     05:49 — —     06:43 — — 07:43 —    09:43 — 11:43 — 13:43 —     14:33 —   10 15:43 —     16:35   10 17:43   64 18:17     18:35 19:43 —

     3  Komárno závody  — 03:52 04:22 — 05:53 — — — — 07:47 — 09:47 — 11:47 — 13:47 — 14:37 — 15:47 — 16:39 17:47 18:39 19:47 —

     7  Nová Stráž  — 03:56 04:26 04:50 — 05:57 — — 06:50 — — 07:51 — 09:51 — 11:51 — 13:51 — 14:41 — 15:51 — 16:43 17:51 18:43 19:51 —

   12 Zlatná na Ostrove — 04:03 04:33 04:56 — 06:04 — — 06:56 — — 08:01 — 10:00 — 12:00 — 14:00 — 14:51 — 16:00 — 16:51 18:00 18:30 18:51 20:00 —

   15  Horná Zlatná — 04:06 04:36 — 06:07 — — — — 08:04 — 10:03 — 12:03 — 14:03 — 14:54 — 16:03 — 16:54 18:03 18:54 20:03 —

   18  Okoličná na Ostrove — 04:09 04:39 — 06:10 — — — — 08:07 — 10:06 — 12:06 — 14:06 — 14:57 — 16:06 — 16:57 18:06 18:57 20:06 —

   22 Zemianska Olča — 04:15 04:45 05:06 — 06:16 — — 07:06 — — 08:13 — 10:12 — 12:12 — 14:12 — 15:03 — 16:12 — 17:03 18:12 18:40 19:03 20:12 —

   26  Bodza — 04:19 04:49 05:10 —  06:20 — —  07:10 — — 08:17 — 10:16 — 12:16 — 14:16 — 15:07 — 16:16 — 17:07 18:16  19:07 20:16 —

   31 Veľký Meder — 04:24 04:54 05:16 — 06:25 — — 07:16 — — 08:22 — 10:21 — 12:21 — 14:21 — 15:12 — 16:21 — 17:12 18:21 18:49 19:12 20:21 —

   35 Okoč — 04:29 04:59 05:21 — 06:30 — — 07:21 — — 08:27 — 10:26 — 12:26 — 14:26 — 15:17 — 16:26 — 17:17 18:26 18:54 19:17 20:26 —

   42 Dolný Štál — 04:36 05:06 — 06:37 — — — — 08:35 — 10:34 — 12:34 — 14:34 — 15:25 — 16:34 — 17:25 18:34 19:25 20:34 —

   47  Dolný Bar — 04:40 05:10 05:31 — 06:41 — — 07:31 — — 08:39 — 10:38 — 12:38 — 14:38 — 15:29 — 16:38 — 17:29 18:38 19:29 20:38 —

   50  Kútniky — 04:44 05:14 05:35 — 06:45 — — 07:35 — — 08:42 — 10:41 — 12:41 — 14:41 — 15:32 — 15:41 — 17:32 18:41 19:32 20:41 —

   54 Dunajská streda prich. — 04:48   10 05:18 05:39 — 06:49 — — 07:39 — — 08:46 — 10:45 — 12:45 — 14:45 —     15:36 —   10 16:45 —     17:36   10 18:45 19:10     19:36 20:45 —

Dunajská streda odch.    04:09    04:50    05:20 05:40  62 06:15 06:50  10 06:50     07:15 07:50   10 07:50     08:15 08:50    09:50    10:50    11:50 12:50    13:50 14:50 —    15:50 — 16:50 —    17:50 18:50 19:15 19:50 20:50 —

   56 Veľké Blahovo 04:13 04:54 05:24 05:44 06:19 06:54 07:19 07:54 08:19 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 — 15:54 — 16:54 — 17:54 18:54 19:54 20:54 —

   59 Orechová Potôň 04:17 04:58 05:28 05:48 06:23 06:58 07:23 07:58 08:23 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 — 15:58 — 16:58 — 17:58 18:58 19:58 20:58 —

   62 Michal na Ostrove 04:20 05:01 05:31 05:51 06:26 07:01 07:26 08:01 08:26 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 — 16:01 — 17:01 — 18:01 19:01 20:01 21:01 —

   66 Lehnice 04:25 05:06 05:36 05:56 06:30 07:06 07:30 08:06 08:30 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 — 16:06 — 17:06 — 18:06 19:06 20:06 21:06 —

   70 Veľká Paka 04:29 05:10 05:40 06:00 06:35 07:10 07:35 08:10 08:35 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 — 16:10 — 17:10 — 18:10 19:10 20:10 21:10 —

   71  Malá Paka 04:31 05:12 05:42 06:02 06:37  10 07:12 07:37  10 08:12 08:37 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 — 16:12 — 17:12 — 18:12 19:12 20:12 21:12 —

   74 Kvetoslavov 04:35 05:16 05:46    06:06 06:41 07:11 07:19 07:41 08:11 08:19 08:41 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17     15:50 16:17     16:50 17:17     17:50 18:17 19:17 20:17 21:17 —

   75 Kvetoslavov zastávka 04:37 05:18 05:48 06:08 06:43 07:21 07:43 08:21 08:43 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:52 16:19 16:52 17:19 17:52 18:19 19:19 20:19 21:19 —

   79 Miloslavov 04:42 05:23 05:53 06:13 06:48 07:16 07:26 07:48 08:16 08:26 08:48 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:57 16:24 16:57 17:24 17:57 18:24 19:24 20:24 21:24 —

   82 Nové Košariská 04:46 05:27 05:57 06:17 06:52 07:30 07:52 08:30 08:52 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:01 16:29 17:01 17:29 18:01 18:29 19:29 20:29 21:29 —

   83  Rovinka 05:29 06:19 07:32 09:31 15:31 17:31 19:31 21:31 —

   87 Podunajské Biskupice 04:52 05:33 06:03 06:23 06:58 07:24 07:37 07:58 08:24 08:36 08:58 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 19:43 20:35 21:35 —

   92 Bratislava-Vrakuňa 04:55 05:36 06:06 06:26 07:01 07:27 07:40 08:01 08:27 08:39 09:01 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 19:46 20:38 21:38 —

   95 Bratislava – n. mesto prich. 05:01 05:42 06:12 06:32 07:07 07:33 07:46 08:07 08:33 08:45 09:07 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:12    16:44 17:12 17:44 18:12    18:44 19:44 19:52    20:44 21:44 —

Bratislava – n. mesto odch.    05:02    05:43    06:13 06:34 07:13 07:34 07:47    08:13 08:34 08:47    09:13 09:45    10:45    11:45    12:45 13:45    14:45 15:45 16:21 16:45 17:21 17:45 18:14 18:45 19:45 19:53 20:45 21:45 —

100 Bratislava hl. st. prich. 05:09      05:50   06:20     06:41  62 07:20     07:41 07:54     08:20     08:41 08:54     09:20 09:52 10:52    11:52 12:52 13:52 14:52 15:52     16:28 16:52     17:28 17:52     18:21 18:52 19:52   64 20:00 20:52 21:52    —

                   Platí od/Valid/Ervényes: 12.  VI. 2016

POZN.: v zastávke Vrakuňa sa zastavuje odo dňa vyhlásenia 
 Vrakuňa stop at the date of delivery stops; 
 Vrakuňa megáll a szállítás időpontját megálló  

  Bratislava–Dunajská streDa–komárno                                                                                                                                                                 Platí od/Valid/Ervényes: 12.  VI. 2016
km 4301 4303 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 reX 771 4333 4335 reX 773 4337 4339 reX 775 4341 4343 4345 4347 4349 4351 4353

     0 Bratislava hl. st. —    05:15 06:05    06:26 07:05    07:26 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05    14:35 15:05    15:13    15:35 16:05    16:13    16:35 17:05    17:13   17:35 18:05 19:05 20:05 21:05   22:05   23:05

     5 Bratislava-N. Mesto prich. — 05:22 06:12 06:33 07:12 07:33 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:42 15:12 15:20 15:42 16:12 16:20 16:42 17:12 17:20 17:42 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12

Bratislava-N. Mesto odch. — 05:23 06:13 06:34 07:13 07:48 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 14:45 15:13 15:24 15:45 16:13 16:24 16:45 17:13 17:24 17:45 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13

     8 Bratislava-Vrakuňa — 05:29 06:19 06:40 07:19 07:54 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 14:51 15:19 15:30 15:51 16:19 16:30 16:51 17:19 17:30 17:51 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19 23:19

   13 Pod. Biskupice — 05:33 06:23 06:44 07:24 07:58 08:24 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 14:54 15:22 15:35 15:54 16:22 16:35 16:54 17:22 17:35 17:54 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22

   17  Rovinka — 06:26 07:27 08:27 13:26 14:26 14:58 16:26 17:57 18:26 20:26 22:26

   18 Nové Košariská — 06:30 06:52 07:30 08:30 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:01 15:29 16:01 16:29 17:01 17:29 18:01 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29

   21 Miloslavov — 06:33 07:33 08:33 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:04 15:32 16:04 16:32 17:04 17:32 18:04 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32

   25 Kvetoslavov zast. — 06:38 07:38 08:38 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:09 15:37 16:09 16:37 17:09 17:37 18:09 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37

   26 Kvetoslavov — 05:46 06:41    07:00 07:41    08:10 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:16  10 15:41 16:16  10 16:41 17:16  10 17:41 18:16 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41

   29  Malá Paka — 05:48 06:43 — 07:43 — 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:18 15:43 16:18 16:43 17:18 17:43 18:18 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43 23:43

   30 Veľká Paka — 05:51 06:46 — 07:46 — 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:21 15:46 16:21 16:46 17:21 17:46 18:21 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46

   34 Lehnice — 05:57 06:50 — 07:50 — 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:25 15:50 16:25 16:50 17:25 17:50 18:25 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50

   38 Michal na Ostrove — 06:00 06:54 — 07:54 — 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:29 15:54 16:29 16:54 17:29 17:54 18:29 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54

   41 Orechová Potôň — 06:03 06:59 — 07:59 — 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:32 15:59 16:32 16:59 17:32 17:59 18:32 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 23:59

   44 Veľké Blahovo — 06:07 07:03 — 08:03 — 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:36 16:03 16:36 17:03 17:36 18:03 18:36 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 00:03

   46 Dunajská streda prich. — 06:11 07:07 — 08:07 — 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07    15:40  10 16:07 16:04    16:40 17:07 17:04    17:40   10 18:07 18:04   18:40 19:07 20:07 21:07   22:07   23:07   00:07

Dunajská streda odch.   04:23   06:24   10 07:11 —    08:21 — 09:11 — 11:11 — 13:11  74 14:20 15:11 — — 16:06 — 17:11 17:11 — — 18:05 — 19:11 — 21:11 —   78 23:11 —

   50  Kútniky 04:27 06:28 07:15 — 08:25 — 09:15 — 11:15 — 13:15 14:24 15:15 — — 16:10 — 17:15 17:15 — — 18:09 — 19:15 — 21:15 — 23:15 —

   53  Dolný Bar 04:31 06:32 07:19 — 08:29 — 09:19 — 11:19 — 13:19 14:28 15:19 — —   16:14 — 17:19 17:19 — — 18:13 — 19:19 — 21:19 — 23:19 —

   58 Dolný Štál 04:37 06:38 07:25 — 08:35 — 09:25 — 11:25 — 13:25 14:35 15:25 — — — 17:25 17:25 — — — 19:25 — 21:25 — 23:25 —

   65 Okoč 04:44 06:45 07:32 — 08:42 — 09:32 — 11:32 — 13:32 14:42 15:32 — — 16:26 — 17:32 17:32 — — 18:27 — 19:32 — 21:32 — 23:32 —

   69 Veľký Meder 04:57 06:57 07:38 — 08:48 — 09:38 — 11:38 — 13:38 14:48 15:38 — — 16:31 — 17:38 17:38 — — 18:32 — 19:38 — 21:38 — 23:38 —

   74  Bodza 05:01 07:01 07:42 — 08:52 — 09:42 — 11:42 — 13:42 14:52 15:42 — — 16:36 — 17:42 17:42 — — 18:36 — 19:42 — 21:42 — 23:42 —

   78 Zemianska Olča 05:07 07:07 07:47 — 08:57 — 09:47 — 11:47 — 13:47 15:04 15:47 — — 16:40 — 17:47 17:47 — — 18:40 — 19:47 — 21:47 — 23:47 —

   82  Okoličná na Ostrove 05:11 07:11 07:51 — 09:01 — 09:51 — 11:51 — 13:51 15:08 15:51 — — — 17:51 17:51 — — — 19:51 — 21:51 — 23:51 —

   85  Horná Zlatná 05:14 07:14 07:54 — 09:04 — 09:54 — 11:54 — 13:54 15:11 15:54 — — — 17:54 17:54 — — — 19:54 — 21:54 — 23:54 —

   88 Zlatná na Ostrove 05:18 07:18 07:59 — 09:08 — 09:59 — 11:59 — 13:59 15:15 15:59 — — 16:50 — 17:59 17:59 — — 18:50 — 19:59 — 21:59 — 23:59 —

   93  Nová Stráž 05:24 07:24 08:05 — 09:14 — 10:05 — 12:05 — 14:05 15:21 16:05 — — 16:56 — 18:05 18:05 — — 18:56 — 20:05 — 22:05 — 00:05 —

   97  Komárno závody 05:28 07:28 08:09 — 09:18 — 10:09 — 12:09 — 14:09 15:25 16:09 — — — 18:09 18:09 — — — 20:09 — 22:09 — 00:09 —

100 komárno prich.   05:32   07:32   10 08:13 —    09:22 — 10:13 — 12:13 — 14:13  74 15:29 16:13 — —    17:03 —   10 18:13    18:13 — —    19:03 — 20:13 —   22:13 —   78 00:13 —
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v žlto označených vlakoch cestujete so zľavou až 40 %.
Cez víkendy platí zľava vo všetkých vlakoch.
On yellow designated trains you travel with a discount of 40%. The discount is valid on all our trains during weekends, holidays. 
A sárgával jelzett vonatokon 40%-os kedvezménnyel utazhat. Hétvégéken a kedvezmény minden vonatra érvényes. 

   ide v pracovných dňoch; 
 operates during workdays; 
 munkanapokon közlekedik

10  ide v E a X; 
 operates during workdays and Saturday; 
 munkanapokon és szombaton közlekedik

74  ide v   , nejde od 1. VII. do 31. VIII.; 
 operates during workdays, does not operate in period of 1. VII.-31. VIII.; 
 munkanapokon közlekedik, nemközlekedik VII. 1.-től VII. 31.-ig

78  ide v D /E; 
 operates on Friday/Saturday; 
 közlekedik péntekröl szomatra

REX Regional Express. Vlak zastavuje len na vybraných zastávkach. 
 Regional Express. Limited-stop service. 
 Regional Express. A vonat csak a kijelölt megállóhelyeken áll meg.

 zastávka na znamenie; 
 stop on request; 
 megállás jelzésre   

POZN.: v zastávke Vrakuňa sa zastavuje odo dňa vyhlásenia 
 Vrakuňa stop at the date of delivery stops; 
 Vrakuňa megáll a szállítás időpontját megálló  

V smere z Vrakune na Hlavnú stanicu:

Z hlavnej stanice do Vrakune:
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Horúca téma

Nové cyklotrasy
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vra-
kuňa schválilo projekty na nové cyklistické 
projekty v našej mestskej časti. Dva z nich 
sa už zrealizovali, tretí je na „spadnutie“.

Cyklistická doprava odľahčuje automo-
bilovú, ale je aj obľúbeným rekreačným 
športom. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
pripravila tri projekty, na ktoré sme dostali 
dotáciu od hlavného mesta SR – Bratislavy.

Projektová dokumentácia
Riešené územie sa nachádza vo východ-
nej časti mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, pozdĺž toku Malého Dunaja v úseku 
od ukončenia Ihličnatej ulice cez most 
cez Malý Dunaj s pokračovaním po ľavom 
brehu až po križovatku letisko. Plánovaný 
úsek cyklotrasy tvorí časť Malodunajskej 
cyklotrasy. Cyklochodník sa bude realizo-
vať v dĺžke 1,6 km. Cyklotrasa bude nad-
väzovať na úsek, na ktorý je už spracova-
ná dokumentácia na územné rozhodnutie 
stavby Cyklotrasa Malý Dunaj, ktorá rieši 
cyklotrasu v úseku od križovatky ulíc Ráz-
točná – Hradská v dĺžke 970 m pozdĺž 
Malého Dunaja. Na druhej (východnej) 
strane bude nadväzovať na druhú etapu. 
Financovanie výstavby cyklotrasy plánu-
jeme zrealizovať z eurofondov v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce medzi 

Maďarskom a SR. Ak pôjde všetko podľa 
plánu, budúci rok začneme stavať.

Vodorovné cyklistické značenie
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spo-
lupráci so sponzorom dokončila opravu 
Vrakunskej promenády pri Malom Dunaji. 
Súčasťou projektu je kompletná oprava 
chodníka, osadenie 21 lavičiek, 11 smet-
ných košov, štyroch košov pre psov a vý-
sadba 32 stromov. Realizáciou tohto pro-

jektu vznikla potreba odkloniť cyklistov 
mimo tejto pešej a oddychovej zóny, ktorá 
vedie súbežne s Podunajskou ulicou. Ide 
o existujúcu hlavnú mestskú cyklotrasu. 
Projekt rieši prípravu jednostupňovej pro-
jektovej dokumentácie a následnú reali-
záciu vodorovného a zvislého dopravné-
ho značenia pre cyklistov.

Rozšírenie chodníka
Lesopark vo Vrakuni je mimoriadne ob-
ľúbené miesto na rekreáciu a oddych. 
Množstvo chodcov a cyklistov v súčas-
nosti spôsobuje kolízie, a preto navrhuje-
me rozšíriť existujúci chodník pri východ-
nom vchode do lesoparku a rozdeliť ho na 
cyklistický a na chodník pre peších. Reali-
zácia sa začne v najbližších dňoch.

 (red.)

Umiestnenie budúcej cyklotrasy

Lokalita ----- cyklotrasa ∙∙∙∙∙ chodník pre peších
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Vrakunské hody

Hodová slávnosť 2016

Vyvrcholením letnej sezóny bola Vra-
kunská hodová slávnosť, ktorá sa ko-
nala na nábreží Malého Dunaja. Tradič-
ne sa spája so zasvätením miestneho 
Kostola Mena Panny Márie. Prvýkrát 
sa konala od piatka do nedele s tým, 
že každá veková kategória si prišla na 
svoje.

Pripraviť také podujatie ako je hodová 
slávnosť, nie je jednoduché. Pri organi-
zácií musí rátať so všetkými okolnosťami 
a situáciami, ktoré sa počas podujatia 
môžu stať. Sme veľmi radi, že tento rok 
nevznikli žiadne neželané situácia a nič 
nebránilo tomu, aby sa všetci návštev-

níci mohli dosýta zabaviť. Jediné, čo sa 
nedá predvídať, je počasie, ktoré tento 
rok vyšlo na jednotku. Teploty boli vyso-
ké, celé tri dni svietilo krásne slniečko. 
Pri vyberaní programu organizátori dbali 
na to, aby všetky vekové kategórie mali 
svoje zastúpenie, a tak vznikol rozma-
nitý kultúrny a sprievodný program pre 
všetkých. 
V piatok a v sobotu si prišli na svoje 
hlavne tie mladšie ročníky. Piatková noc 
patrila legendárnej funkovej slovenskej 
kapele Funkiez, ktorá odštartovala troj-
dňovú zábavu na nábreží Malého Du-
naja. Hudobná skupina na čele so šar-
mantnou speváčkou Sašou Okálovou 
zahrala všetky najznámejšie funkové 
hity a neskôr v zábave pokračoval dídžej. 

Sobotné ráno patrilo športu. Súčasne 
prebiehal futbalový miniturnaj, tenisový 
turnaj a vrakunský beh. Víťazou neskôr 
ocenili čestnou medailou a trofejou. Vra-
kunskú hodovú slávnosťou otvoril a po-
žehnal miestny farár Marek Krošlák so 
starostom Martinom Kurucom.

 Sme veľmi radi, že pozvanie na hodo-
vú slávnosť prijal aj primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal, predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol Frešo 
a mestská poslankyňa Soňa Svoreňová.
Mestská časť je zapojená v mnohých 
projektoch a bez podpory Magistrátu 
hlavného mesta SR a Bratislavského 
samosprávneho kraja by to išlo len veľ-
mi ťažko. Rozhovory sa konali vo veľmi 
priateľskom duchu a veríme, že aj s ich 
pomocou sa mestskej časti podarí zrea-
lizovať mnoho ďalších plánovaných pro-
jektov.
Nechýbalo ani operné vystúpenie Roma-
na Krška a jeho hostí, ktorý sa do Vraku-
ne rád vracia. Vyjadril sa, že vrakunské 
publikum je vďačné a aj napriek pra-
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PhDr. Stanislav Bruna
Na naše hody chodím pravidelne a bol som 
aj teraz. Je príjemné, ako sa hody z roka na 
rok vylepšujú, zvyšuje sa ich úroveň a máme 
možnosť zažiť kvalitných interpretov a ich kon-
certy. Pribúdajú nové aktivity a trakcie, a to sa 
ľuďom páči. Ja si so synom dostatočne užijem 
autodrom, postretávam veľa známych a pria-
teľov. Sem tam sa venujem aj poslaneckej 
práci,  ale to patrí k tomu. Teší ma, že naše 
hody navštívil aj primátor Ivo Nesrovnal, s kto-
rým sme sa mohli porozprávať. V priestore 
plánujeme z eurofondov do dvoch rokov vy-
budovať trvalé pódium s WC. Verím, že v tom 
budeme úspešní a budeme môcť organizovať 
viac kultúrnych podujatí pod holým nebom.

Ing. Ľubomír Czaja
Na vrakunských hodoch bola naozaj super 
atmosféra. Veľká vďaka tým, ktorí ju vytvorili 
a najmä tým, ktorí ju prišli vytvoriť.

Ing. Tomáš Galo
Veľmi sa mi páčili tohtoročné hody, boli sme 
na nich s rodinou od piatku až do nedele. 
Program výborný, určite si každá generácia 
našla svoje. O poriadok sa vzorne starala 
naša VPS. A aj stánky s jedlom majú rok čo 
rok vyššiu úroveň a už nie sme odkázaní len 
na cigánsku.

Bc. Michal Behúň
Na hodoch sa mi najväčšmi páčilo, že sa 
mohli zabaviť ľudia každej vekovej kategórie 
už od tých najmenších. Skvelý program, účin-
kujúci bavili ľudí, o čom svedčí aj rekordná 
návšteva v sobotu, prialo nám počasie, chut-
né jedlo, hudba, prosto skvelé hody, aké si 
Vrakuňa a jej obyvatelia zaslúžia. Cítil som sa 
výborne, osobne som bol v piatok aj v nedeľu 
a už teraz sa teším na ďalšie hody vo Vrakuni.

Mgr. Pavol Prikryl
Vďaka výbornému počasiu bola veľmi prí-
jemná nálada, takže som si to so svojimi naj-
mladšími deťmi užil. Program bol zaujímavý, 
ponuka jedál a nápojov tak správne „hodo-
vá“. Najväčšmi ma potešilo, že prišlo značné 
množstvo ľudí a že Vrakuňa začína žiť.

Ing. Juraj Štubniak
Tento rok som bol počas vrakunských hodov 
mimo mesta. Potešil ma však kladný ohlas 
na hody uverejnený občanmi na sociálnych 
sieťach. Je to o dôvod viac, aby sme projekt 
vrakunského miniamfiteátra čím skôr posu-
nuli do fázy realizácie, nech je možné u nás 
organizovať viac akcií pod holým nebom. Ve-
rím, že pri existencii budúcej infraštruktúry by 
vzrástol záujem organizovať aj podujatia me-
nej „konzumného“ charakteru.

Ing. Oľga Kubalíková
Je málo tradičných podujatí, ktoré spájajú 
generácie,a hodové slávnosti sú jedny z nich. 
Stretnúť sa so susedmi, rodinou, zabaviť 
sa pri dobrom programe, skúsiť špecialitky 
alebo si zašportovať počas troch dní využilo 
stovky Vrakunčanov. Osobne sa chcem poďa-
kovať pracovníkom našej VPS za udržiavanie 
čistoty, našej polícii za kontrolu poriadku a, 
samozrejme, starostovi Martinovi Kurucovi 
a jeho tímu za program, výbornú spoluprácu 
s podnikateľmi, získanie sponzorov na dané 
podujatie. Z môjho pohľadu sa Vrakuňa po-
maly mení aj v očiach obyvateľov na slušnú 
mestskú časť, o ktorej sa v poslednej dobe 
hovorí aj pozitívne.

Opýtali sme sa poslancov 

Ako ste sa cítili na vrakunských hodoch a čo 
sa vám najväčmi páčilo?

Vrakunské hody
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covnému vyťaženiu rád prijal pozvanie. 
Roman Krško je členom operného zboru 
SND a sme radi, že zavítal opäť k nám.
Azda najväčšie ovácie sme mohli počuť, 
keď na pódium prišiel Igor Kmeťo mlad-
ší. Bolo vidieť, že vo Vrakuni ma pevnú 
fanúšikovskú základňu . Igor Kmeťo 
predstavil svoj nový album Ja som fun-
ky, ale nezabudol aj na staršie hity, kto-
ré sú doteraz veľmi populárne. Sobotný 
program vyvrcholil ohňostrojom, ktorý si 
mohli užiť všetci obyvatelia Vrakune. 

Slnečná nedeľa patrila najmä seniorom. 
Hudobný program odštartoval známy 
spevák, zabávač a moderátor Martin Ja-
kubec, ktorý neprišiel sám. Spoločnosť 
mu robila skupina Profil, Dušan Grúň, Lý-
dia Volejníčková a aj dobre známa Božan-
ka. Na pódiu odzneli všetky repete hity, 
nechýbala súťaž o najkrajší tanečný pár 
a autogramiáda. Pozvanie aj tento rok 
prijal obľúbený Štefan Skrúcaný. Minulý 
rok spravil úžasnú atmosféru, a tak ne-
mohol chýbať ani teraz. Štefanove vtipy 
rozosmiali snáď všetkých prítomných. 
Vrakunskú hodovú slávnosť ukončila čes-
ká skupina The Rockset, ktorá zatvorila 
slávnosť vo veľkom rockovom štýle.
Počas celej slávnosti sa deti mohli zahrať 
v tvorivej dielničke, ktorá vznikla v spo-
lupráci so súkromnou materskou školou 
Vrakuňáčik. Samozrejme, že nechýbali 
tradičné jarmočné stánky so všetkými 
špecialitami, kolotoče, a dokonca tí naj-
menší sa mohli povoziť na ťave. Ďakuje-
me chlapcom zo záchrannej služby, ktorí 
boli prítomní počas celej slávnosti. Ďa-
kujeme mestskej polícií za súčinnosť pri 
organizovaní podujatia a dohliadania na 
verejný poriadok počas slávnosti.

Každý rok sa usilujeme zlepšovať 
a veríme, že tento rok sa nám to na-
ozaj podarilo. Nestalo by sa tak, keby 
nám nepomohli sponzori podujatia. 
Všetkým partnerom chceme aj touto 
cestou poďakovať za všetky dary a for-
my pomoci. Spoločne sa nám podarilo 
vytvoriť jedno krásne podujatie, začo 
ĎAKUJEME.
 (red.)

Ing. Milan Šindler
Tohtoročné Vrakunské hody sa opäť vydari-
li, cítil som sa tam fajn so synom Milankom 
aj vnúčatkami. Pre návštevníkov je príjem-
ne sledovať z roka na rok narastajúci počet 
atrakcií a zaujímavých  umelcov.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Na hodoch sa mi páčila veľmi slušná účasť a 
to, že sa ľudia zabávali a nevidel som žiadne 
incidenty. Najväčšmi sa mi páčili kolotoče ;), 
bol som so synom asi na všetkých... V sobo-
tu večer sme sa boli pozrieť ešte na ohňovú 
show a cestou domov nás prekvapil parádny 
ohňostroj. 

Ing. Ladislav Kugler
Na hodovej slávnosti som sa zúčastnil v sobo-
tu aj v nedeľu so svojou rodinou. Aj v ich mene 
môžem konštatovať, že sme sa cítili super. Bol 
zabezpečený pestrý kultúrny program. Špor-
toví nadšenci sa mohli zúčastniť športových 
podujatí v lesoparku, ale aj v areáli ŠK Vraku-
ňa. Pre deti boli pripravené kolotoče, strelnica 
a iné zábavné atrakcie. Ochutnali sme rôzne 
produkty zo stánkov s občerstvením, ktoré tu 
boli zastúpené naozaj v hojnom počte. Mojím 
favoritom bola cigánska pečienka a dobre vy-
chladené pivko. Zároveň sa chcem všetkým 
poďakovať, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh 
hodovej slávnosti vo Vrakuni.

Hviezdy TV Šláger 
a TV Osem zavítali do 
Vrakune.
Vyjadrujem maximálnu spokojnosť 
s priebehom akcie na Vrakunskej 
hodovej slávnosti. Profesionálne za-
bezpečenie celej akcie po stránke 
zázemia pre mňa ako účinkujúceho, 
technického zabezpečenia až po orga-
nizáciu s pracovníkmi miestneho úra-
du bolo výborné. Osobitne ďakujem 
pánovi Martinovi Kurucovi, starostovi 
MČ, za vrelé prijatie na pôde Vrakune, 
za koordináciu príprav na podujatie až 
po samotný priebeh a súčinnosť. Skôr 
narodení, ale aj tí mladší sa výborne 
zabávali, skákali, tancovali. Vrakunča-
nia boli veľmi milí a spontánni.

 PhDr. Martin Jakubec, PhD.
 spevák, moderátor a šoumen

Šláger 
paráda

Vrakunské hody
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
v spolupráci so sponzorom rodinou Kú-
šikovcov dokončila inštaláciu osvetle-
nia Vrakunskej promenády pri Malom 
Dunaji. Chodník pre peších osvetľujú 
ekologické LED lampy napájané elek-
trinou zo slnka.

„Ide o unikátny projekt osvetlenia 
chodníka v dĺžke 550 metrov, ktorý si 
nevyžiadal nijakú kabeláž a vďaka so-
lárnym panelom svietime zadarmo,“ 
uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc. 
Na nábreží pribudlo celkovo 37 lámp 
osadených v rozostupe 15 metrov. Ide 
o ekologické LED svietidlá napájané 
fotovoltickými článkami. Lampy sa cez 
deň nabijú a v noci svietia vďaka elek-
trine uskladnenej v akumulátoroch. 
Jedna lampa vďaka úsporným LED 
svietidlám spotrebuje len 15 wattov 
energie, ale zato vydá zo seba až 600 
lumenov svetla. Okolo polnoci sa lampy 

automaticky prepnú do úsporného reži-
me a zapnú sa v prípade prechádzajú-
ceho chodca. „Je to ďalší krok k tomu, 
aby sme sa v našej mestskej časti cítili 
bezpečnejšie,“ doplnil Martin Kuruc.
Osvetlená aleja je súčasťou projektu re-
konštrukcie Vrakunskej promenády. Ve-
rejnosti sa sprístupnila koncom apríla 
tohto roku. Mestská časť v spolupráci 
so sponzorom opravila zvlnenú a po-
škodenú dlažbu, pribudlo 21 lavičiek, 
11 smetných košov, štyri koše pre psov 
a 32 stromov čerešne sakura.
„Chodník pri Malom Dunaji je obľúbe-
nou oddychovou zónovou pre mnohých 
Vrakunčanov. Napokon, nie každá 
mestská časť sa môže pochváliť pek-
nou promenádou pri vodnom toku,“ 
vysvetľuje starosta. „Za finančnú pod-
poru a realizáciu tohto projektu veľmi 
pekne ďakujeme Martinovi Kúšikovi 
z Vrakune,“ dodal Martin Kuruc.
 (red.)

KÚPTE SI DOM V BRATISLAVE

Inzercia

Osvetlená promenáda
Aktuálne
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Inzercia

Moderná gastronómia vo Vrakuni

Na križovatke ulíc Čiližská, Železničná 
a Vážska sa dlhé roky nachádzala ob-
ľúbená letná prevádzka Posedenia Na 
rohu. Avšak nakoľko treba inovovať 
a ísť vpred, na jej mieste vznikla troj-
poschodová Reštaurácia Posedenie 
Na rohu, ktorá v júni tohto roku oslá-
vila svoje prvé narodeniny a získala si 
mnohých zákazníkov.

Naša kuchyňa

V reštaurácii ponúkame hosťom jedlá 
prevažne z našej poctivej, tradičnej 
slovenskej a českej kuchyne v troška 
modernejšom prevedení tak, ako ju po-
znajú, ale ešte nezažili. Snahou nášho 
šéfkuchára Martina Kollára je, aby ľudia 
zistili, že aj slovenská a česká kuchyňa 
už nie je to čo kedysi, ale začala nabe-
rať ten správny smer, ktorý z nej dokáže 
spraviť nezabudnuteľný zážitok a nový 
pohľad na ňu. „Bol by som rád, aby sa už 
ľudia začali pomaly zbavovať predsud-
kov a začali si všímať hlavne to, že aj tá 
naša tradičná slovenská a česká kuchy-
ňa už prešla progresom modernej doby, 
čo sa odzrkadlilo aj pri príprave a použití 
tých najlepších surovín pri našich dob-
re známych jedlách, ako napríklad krá-

lik na smotane alebo bôčik s kapustou 
a knedľou,“ hovorí šéfkuchár reštaurácie 
a dodáva: „Najhlavnejšie je touto cestou 
zmeniť pohľady ľudí, aby si naozaj začali 
uvedomovať skutočnosť, že tak, ako ide 
dopredu vývoj technologický, automobi-
lový či priemyselný, ani gastronómia ne-
zaostáva a napreduje naozaj vpred. Za-
stávam názor, že aj tradičné 
jedlá sa dajú pripraviť naozaj 
kvalitne, chutne a na pohľad 
očarujúco.“
V reštaurácii si môžete okrem 
výberu z a lá carte, ktorý pra-
videlne prechádza miernymi 
obmenami vo výbere jedál, 
pochutnať aj na sezónnom 
menu, ktoré pozostáva z dô-
kladne vyskladaných štyroch 
chodov, na ktorých si dáva 
šéfkuchár záležať.

Na rohu sa nestratíte

Kapacita prevádzky je naozaj obšírna. 
Chcete si vychutnať obed s rodinou či 
pozvať priateľku na večeru? Priestory 
reštaurácie vám ponúknu oveľa viac.
Máte chuť vybehnúť s kamarátmi na 
pivo, čerstvú pizzu či sledovať športový 
prenos? V klimatizovanej pivárni si mô-
žete vybrať fajčiarske či nefajčiarske 
priestory.
Galéria na poschodí je zas ideálnym 
miestom na realizáciu rodinných spolo-
čenských udalostí.

Víno, pivo, rum?

Nápojová karta je tiež bohatá. Vináreň, 
ktorú môžete vidieť už pri vstupe do 
reštaurácie cez číre sklo na podlahe, 
ukrýva vyše sto druhov vín kvalitných 
a známych slovenských či zahraničných 
značiek.

Ak by ste si priali niečo tvrdšie, určite 
vás očarí bohatá ponuka rumov, ktoré si 
môžete vychutnať s cigárkou v pivárni vo 
fajčiarskej časti.
A to najdôležitejšie? Pravé, nepasteri-
zované, obľúbené pivo Pilsner Urquell 
a Gambrinus vám načapujeme priamo 
z tanku!

Na rohu sa nudiť nebudete

Okrem príjemného posedenia v reštaurá-
cii, pivárni, letnej záhrade či pri spoločen-
skej rezervácii v Galérii pre vás reštaurá-
cia pripravuje aj rôzne sezónne udalosti. 
Valentínska večera, Deň detí, narodeniny 
reštaurácie, Halloween, či Oktoberfest 
Na rohu sú jedny z mála udalostí, na kto-
rých sa môžete v reštaurácii Posedenie 
Na rohu zabaviť.
„Keď sme minulý rok krátko po otvorení 
zrealizovali náš prvý veľký projekt Okto-
berfest Na rohu, urobili sme malý krok 
do neznáma. Keďže sa Oktoberfest stre-
tol s veľkou obľubou, veľmi nás teší, že 
môžeme otvoriť aj druhú sezónu tohto 
obľúbeného bavorského sviatku, ktorý 
potrvá až do konca októbra. Nebude chý-
bať chutný výber bavorských špecialít, 
tradičná hudba a, samozrejme, ani milé 
čašníčky v bavorských krojoch. Mnohí sa 

určite tešia aj na slávnostné ukon-
čenie Oktoberfestu Na rohu v na-
šej pivárni, ktoré bolo minulý rok 
plné súťaží, jódlovania a výhier, 
a nebude to inak ani tento rok,“ 
prezrádza manažérka reštaurácie 
Katarína Tóthová.
Príďte sa presvedčiť sami o úrov-
ni gastronómie v bratislavskej 
Vrakuni do reštaurácie Posedenie 
Na rohu.

www.posedenienarohu.sk
Prezentácia sezónneho menu v podaní majiteľky reštaurácie p. Iľkovej, 

šéfkuchára Martina Kollára a manažérky Kataríny Tóthovej

Chrbát z králika podávaný tradične na smotane  
s karlovarskou knedľou a slaninovým čipsom
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Aktuálne
Milujeme knižky

Právo na život – Ian 
McEwan
Ian McEwan sa radí medzi 
najuznávanejších súčasných 
prozaikov. Vydal štrnásť romá-
nov a dve zbierky poviedok. 
Za svoj román Amsterdam do-
stal v roku 1998 Bookerovu 

cenu, podľa niektorých jeho kníh sa nakrútili 
úspešné filmy. Sudkyňa vyššieho súdu Fiona 
Mayeová, známa vysokým intelektom, citli-
vosťou a erudovanosťou, stojí pred vážnym 
rozhodnutím v naliehavom prípade. Sedem-
násťročný mladík z náboženských dôvodov 
odmieta liečbu, ktorá by mu mohla zachrániť 
život. Čas beží. Návšteva chlapca v nemocnici 
v nej prebudí hlboko skryté city a v chlapcovi 
nečakané emócie. Iba Fiona však môže roz-
hodnúť, či Adam bude žiť, alebo zomrie, a jej 
rozsudok bude mať následky pre oboch.

Mladá nevesta – 
Alessandro Baricco
V istom dome v Taliansku sa 
každé ráno stretáva pri raňaj-
kách bohatá rodina. Zvyčaj-
ne raňajkujú až do neskoré-
ho popoludnia. Potom Otec 
odchádza do mesta, kde si 

v miestnom nevestinci splní biologickú potre-
bu sexu. Matka žije z mýtu svojej zašlej krásy 
a slávy, Dcéra má znetvorené telo, a preto 
trpí, Strýka sužuje spavá choroba, a tak stá-
le spí. Syn odcestoval do Anglicka. Jedného 
dňa sa v dome zjaví Mladá nevesta, rodina 
ju prijme a každý deň pred ňou odhalí kúsok 
svojho tajomstva. Všetci čakajú na návrat 
Syna, ten však domov posiela prapodivné 
dary a nikto netuší, či je to predzvesť jeho ná-
vratu, alebo ich posiela namiesto seba.

Vdova – Fiona Barton
Fiona Barton sa narodila 
v Cambridgi, pracovala ako 
novinárka a je nositeľkou 
ceny National Press Award. 
Debutovala trilerom Vdova, 
ktorý sa stal bestsellerom 
New York Times. Jean Tay-

lorová mala pokojný, obyčajný život. S man-
želom Glenom bývali v peknom dome. Glen 
bol jej vysnívaný princ. Jedného dňa sa jej 
dokonalý svet zrúti ako domček z kariet. 
Jean zistí, že jej vzorný manžel je monštrum, 
o ktorom sa píše na titulných stránkach no-
vín. Po jeho tragickej smrti si zaumieni vziať 
svoj život do vlastných rúk a vyrozprávať ich 
spoločný príbeh tak, ako ho videla.
 SLOVART

Vo štvrtok 29. septembra 2016 sa uskutoč-
ní už 56. ročník Behu okolo Slovnaftu, ktorý 
patrí medzi najstaršie bežecké podujatia 
na Slovensku. Tradičný športový sviatok sa 
súčasne koná ako majstrovstvá Bratislavy 
v cezpoľnom behu a je súčasťou programu 
Športom proti drogám.
Organizátormi podujatia sú Združenie klu-
bov Apollo, Klub športov ZO TŠ Slovnaft, 

Slovnaft, a. s., SOŠ chemická, bratislavský 
atletický zväz a MÚ Vrakuňa.
Na tartane vo Vlčom hrdle a priľahlom 
okolí sa bude súťažiť celkovo v 18 kate-
góriách od mladších žiakov a žiačok až 
po mužov-vytrvalcov na tratiach 1 500 až 
9 000 m. Je to skutočne vhodná príleži-
tosť pre všetkých vyznávačov bežeckej ak-
tivity z radov rekreačných i výkonnostných 
bežcov, aby si prišli preveriť úroveň svojej 
bežeckej výkonnosti a telesnej výkonnosti 
v kvalitnej konkurencii.
Záujemcovia o účasť na tradičnom bežec-
kom sviatku sa môžu prihlásiť do 22. sep-
tembra 2016 na www.slovnaft.sk/BehO-
koloSlovnaftu. Na stránke je umiestnená 
aj mapka trate a ďalšie informácie.
 Miroslav Izakovič

Drahí čitatelia, Vrakuňa a dob-
ro tunajších ľudí nás v Chari-
tyShope neprestáva prekva-
povať. Dôkazom je aj uplynulý 
mesiac. Znovu sme zažili veľa 
stretnutí, ktoré nás oslovili 
a posunuli náš projekt do nového rozmeru. 
Spomedzi všetkých spomenieme pomoc pre 
dvoch malých chlapcov – Samka a Huga. Oba-
ja už dlhší čas zápasia s rakovinou v Detskej 
fakultnej nemocnici na Kramároch. Samko je 
päťročný, Hugo má rok a pol.
Keď nás ich mamičky oslovili, či by sme 
im nepomohli  nájsť vhodných darcov bie-
lych krviniek pre Samka a darcov krvi pre 
operácie oboch chlapcov, nezaváhali sme. 
Spísali sme výzvu na darovanie a zverejnili 
sme ju na našej stránke a aj vo viacerých 
skupinách na Facebooku.  Zorganizovali 
sme kolegov v práci a priateľov a v priebe-
hu jediného víkendu sme našli tucet darcov 
bielych krviniek. 
Okolo pomoci chlapcom sa rozprúdila živá 
diskusia a boli sme prekvapení koľkí ľudia 
boli ochotní docestovať do Bratislavy až 
z Čiech či Budapešti, aby mohli darovať krv. 
Na našu výzvu sa postupne zapájalo viac a 
viac ľudí, ktorí vyjadrovali svoju podporu ro-
dičom a mnohí sa začali za chlapcov modliť. 
V priebehu piatich dní sa nám ozvalo takmer 
osemdesiat ľudí, ktorí chceli vedieť, ako sa 
im darí, a rozhodli sa darovať krv.
Na šiesty deň od zverejnenia výzvy sme do-
kázali bohato zásobiť krvnú banku požado-
vanými krvnými skupinami. Vďačnosť rodi-

čov, a aj nášho tímu, všetkým 
zúčastnením sa nedá opísať 
slovami.
Keď sme spočítali, koľko ľudí sa 
zapojilo a pomáhalo pri hľadaní 
darcov, zostali sme v šoku. Pod-

ľa dostupných údajov je to 11 652! Najväčšmi 
nás potešilo, že viac ako 6 700 bolo priamo vo 
Vrakuni. Ďakujeme vám.
Samko aj Hugo naďalej bojujú so zákernou 
chorobou. O pár dní ich čakajú náročné zákro-
ky. Vďaka dobrým ľuďom však dostali nádej.
Každý deň sa v CharityShope presviedčame, 
že svet nie je plný len sebectva a zloby, ale aj 
dobra a nádeje.
A vy, drahí čitatelia, môžete svojou troškou 
prispieť ku konaniu dobra vo svojom okolí. 
Napríklad návštevou u nás vstúpite do prí-
behu pomoci ľuďom v núdzi. Už teraz sa te-
šíme na spoločné stretnutie.
S pozdravom,

ChatityShop tím

Listy z Charity Shopu

Milí čitatelia,naša knižnica bude znovu 
otvorená od 1. 10. 2016.

POZOR
nová adresa:

TOPLIANSKA 5, Bratislava—Vrakuňa
(vchod zo zadnej strany, zo strany ihriska)

Tešíme sa 
na Vás :-)

Bežecká aktivita
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Divoké býky vyhrali
V utorok 13. 9. 2016 sme v ZŠ Žitavská 
mali športové popoludnie pre prvý stu-
peň. Počasie nám vyšlo, slniečko svietilo 
a deťúrence mohli súťažiť.
Už od prvého školského dňa sa deti pri-
pravovali – teda najmä 3. a 4. ročník – na 
túto udalosť, ako sa na správnych špor-
tovcov patrí. Každá trieda si vymyslela 
názov svojho družstva a k nemu aj vlajku.
Z 3. A sa stali Draci, z 3. B sa stala Slova-
nom, zo 4. A sa stali Divoké býky a zo 4. 
B Super pumy.
„Rozdali“ si to vo vybíjanej. Povzbudzova-
lo sa, ako sa patrí, 4. A mala dokonca päť 
šikovných roztlieskavačiek, ktoré počas 

celej hry hnali svoj tím.
Nezahanbili sa ani rodičia, ktorí prišli svo-
jej triede fandiť.
Naši maličkí nulťáci, prváčikovia a druháci 
mali súťaž v zručnosti a obratnosti. Bola 

radosť pozerať na týchto drobcov, ako sa 
usilujú dôjsť do cieľa bez toho, aby im ne-
popadala lopta z rakety. Deti si tento deň 
užili naplno a tešili sa zo svojich úspechov.
Česť víťazom vo vybíjanej Divokým bý-
kom zo 4. A a 2. A v ich zručnosti a ob-
ratnosti, ale sláva porazeným, ktorí neboli 
horší, len mali v tento deň trošku menej 
šťastia.
Po náročnom výkone čakalo na našich 
športovcov občerstvenie, ktoré im pripra-
vili rodičia a škola, za čo im ďakujeme.

 za rodičov Martina Čermáková

Už od narodenia prechádzame rôznymi 
etapami života, a tak je to aj u mojich 
detí – štvrtáčky Simonky a prváka To-
máška.
Simonka sa rozlúčila so svojou škôlkou 
už dávnejšie, ale Tomáško sa stal tento 
rok prvákom.
V škôlke na Hnileckej ulici zažili množ-
stvo krásnych a nezabudnuteľných 
chvíľ, na ktoré budú spomínať celý ži-
vot. Vracali sa s radosťou do škôlky, 
ktorá im bola svojím spôsobom aj dru-
hým domovom, keď som bola v práci. 
Vedela som, že sú v tých najlepších 
rukách, v rukách triednych učiteliek 
Editky, Zuzky, Dášky a Trúdiky (dovolila 

som si ich osloviť takto familiárne, lebo 
patrili do „našej rodiny“).
Pani učiteľky, ĎAKUJEM vám z celého 
srdca za vašu starostlivosť, trpezlivosť 
a lásku, ktorú ste venovali nielen mojim 
deťom.
Nesmiem zabudnúť ani na ostat-
né pani učiteľky z tejto škôlky, lebo 
každá prispieva svojou obetavos-
ťou k príjemnej atmosfére a, samo-
zrejme, vedeniu škôlky – štatutárnej 
zástupkyni p. Benediktyovej a bývalej 
štatutárnej zástupkyni p. Kóošovej, 
s ktorými som spolupracovala ako 
zástupkyňa rodičov. Podarilo sa nám 
nemálo vecí vylepšiť a táto „práca“ 

bola pre mňa ako rodiča veľmi po-
učná.
Mnohí z nás neučiteľov si ani neuve-
domujeme, čo všetko obsahuje práca 
s deťmi, že aj učiteľka má svoje staros-
ti a trápenia, a napriek tomu musí byť 
vždy usmiata a trpezlivá.
ĎAKUJEM VÁM všetkým zo škôlky na 
Hnileckej a rada sa k vám s mojimi 
deťmi budem vracať, pochváliť sa, 
ako sa nám v škole darí, lebo je to 
a vždy bude aj vaša zásluha, čo moje 
deti vedia.

 Martina Čermáková

Materská škola Kaméliová 10 ďakuje pani 
Ing. Oľge Kubalíkovej, poslankyni miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa, za umožnenie spolupráce zo 
zamestnancami Slovnaftu, a. s., Bratisla-

va. Ďakujeme zamestnanom, ktorí sa za-
pojili do projektu Naše mesto a pomohli 
nám s veľkým nasadením natierať plot, 
preliezky, vyčistili a prekopali pieskoviská, 
urobili údržbu na odrážadlách a kolobež-

kách. Týmto projektom sa podarilo zrevita-
lizovať školský dvor, ktorý slúži deťom na 
hru a vzdelávacie činnosti.
Taktiež sa chceme veľmi poďakovať Slov-
naftu za sponzorovanie autobusu v hod-
note 500 € na celodenný výlet do Bojníc. 
Stredné deti a predškoláci navštívili zá-
mok s programom Čarovný príbeh pána 
Bartolomeja a ZOO, z čoho mali prekrás-
ny zážitok. Radi by sme naďalej so spo-
ločnosťou Slovnaft spolupracovali.

 Mgr. Lucia Slováková
 riaditeľka materskej školy

Poďakovanie

Poďakovanie Materskej škole Hnilecká

Malí Vrakunčania
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Otvorenie školského roku na  
Základnej škole na Rajčianskej ulici

Hneď na začiatku školského roka pripra-
vil triedny učiteľ Mgr. Radovan Obický pre 
žiakov svojej triedy návštevu zaujímavého 
podujatia – Hľadanie pokladu v Nitre. Žiaci 
5. A triedy sa v stredu 14. septembra zábav-
nou formou dozvedeli veľa z histórie, umenia 
a kultúry v časoch Veľkej Moravy.
Všetky informácie o Cyrilovi a Metodovi 
boli podávané hravým spôsobom. Žiaci 
od začiatku exkurzie spolupracovali so 
sprievodcom a riešili úlohy, ktoré ich pri-
viedli k pokladu.

Exkurzia trvala približne 2,5 hodiny a skla-
dala sa z troch častí:

1. Prehliadka nitrianskeho Horného Mes-
ta, najmä Pribinovho námestia (tu sa 
žiaci dozvedeli veľa predovšetkým 
o Veľkej Morave a jej panovníkoch).

2. Prehliadka vybraných častí hradného 
areálu, najmä Katedrály sv. Emeráma 
(v tejto časti sa žiaci dozvedeli veľa 
o umení a dôležitých osobnostiach 
svätých spojených s Nitrou).

3. Prehliadka Diecézneho múzea (v závereč-
nej časti sa žiaci dozvedeli o živote a diele 
sv. Konštantína–Cyrila a Metoda a pri rie-
šení úloh sa zoznámili s hlaholikou).

Každý žiak dostal ilustrovanú brožúrku, v kto-
rej boli úlohy a zaujímavé informácie nadvä-
zujúce na výklad sprievodcu. Pomocou bro-
žúrky mohli žiaci dané úlohy ľahšie vyriešiť.
Odmenou za pozornosť žiaka a vyriešenie 
úloh bolo nájdenie pokladu.

 Mgr. Radovan Obický, ZŠ Železničná

Šatňové 
skrinky
V tomto školskom roku sa nám s po-
mocou sponzora a v spolupráci s radou 
rodičov podarilo zrealizovať už dlhšie 
pripravovaný zámer. Konečne sme sta-
ré kovové šatňové priestory vymenili 
za nové, pestrofarebné skrinky. Budú 
slúžiť žiakom druhého stupňa, pretože 
žiaci prvého stupňa už svoje podobné 
skrinky majú. Každý „druhostupniar“ 
dostal svoj kľúčik s číslom skrinky, ku 
ktorej kľúčik patrí. Žiaci si do skrinky 
budú odkladať svoje veci, nad ktorými 
budú mať kontrolu už len sami. Pred-
pokladáme, že takto sa nám podarilo 
nielen skrášliť šatňové priestory, ale aj 
zaviazať deti, aby sa správali zodpoved-
nejšie k svojim veciam. Veríme, že takto 
budeme riešiť menej stratených vecí. 
Teraz už len ostáva dúfať, že náš zámer 
prinesie očakávané ovocie.

 Ing. Anna Murcinová
 ZŠ Železničná

Golfové tábory mali úspech

Nový školský rok 2016/2017 privítal žia-
kov, zamestnancov a rodičov zo Základnej 
školy na Rajčianskej ulici 3 daždivým po-
časím. Aj keď sa celá škola pripravila na 
slávnostné otvorenie školského roku so 
všetkými žiakmi a učiteľmi na školskom 
dvore, muselo vedenie školy voliť náhrad-
ný variant a presunúť slávnostný akt do 
telocvične. Tu bolo 5.septembra slávnost-
ne uvítaných 95 žiakov prvého ročníka. 
Chvíľu prvého stretnutia prváčikov a ich 

rodičov so školou umocnila návšteva 
starostu mestskej časti Vrakuňa Martina 
Kuruca, ktorý pozdravil všetkých prítom-
ných a škole odovzdal zrekonštruovanú 
časť školského športového areálu. Atrak-
tívny typ pevne upevneného športového 
posilňovacieho náradia potešil. Ďakuje-
me, pán starosta! Našich prváčikov ešte 
čakala v školskom klube detí slávnostná 
imatrikulácia spojená so športovými akti-
vitami a diskotékou.
Prišiel september, s nadmerne teplým 
počasím akoby sa leto nechcelo rozlúčiť, 
a preto si zaželajme navzájom úspešný 
vstup do nového školského roku nielen 
na Základnej škole na Rajčianskej ulici.

 PaedDr. Oľga Petrovská,
 zástupkyňa riaditeľky školy

Hľadanie pokladu v Nitre

Počas celého leta bol golfový 
areál SSG na Vážskej ulici mies-
tom, kde sa vyše sedemdesiat 
detí malo možnosť pod dohľa-
dom skúseného trénera naučiť 
základy golfu. Letné golfové tá-
bory boli počas všetkých turnu-
sov plne obsadené a dôkazom 
spokojnosti detí bolo aj to, že 
niektoré z nich si tábor zopako-
vali z minulého roka a niektoré 
v tomto roku stihli dva turnusy. 
Počas horúcich dní im zelený trávnik po-
skytol dostatok príjemného osvieženia, 
a keď už bolo teplo na nevydržanie, mali 
k dispozícii veľký bazén a hmlovú spr-

chu. Aktivity sa často striedali 
a okrem golfu sa starali deti 
o záhradku, grilovali, vyskúšali 
si zahrať na hudobných nástro-
joch, hľadali miesto s ukrytým 
pokladom, a najmä všetok čas 
trávili vonku.
Veľkým spríjemnením pobytu 
bola aj pestrá strava, deti okrem 
obedov dostali aj desiatu a olov-
rant, prevládalo najmä ovocie 
a celý deň bolo postarané aj o 

pitný režim. V porovnaní s minulým rokom 
sa tábory vydarili ešte väčšmi a už teraz 
máme atraktívne nápady  na leto 2017.
 (red.)

Malí Vrakunčania
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Čo a kedy

                                               

 TENISOVÁ HALA
    ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 2015/2016
                  OD OKTÓBRA  DO MÁJA 
                       TENIS CLUB 26
  STAVBÁRSKA 12 – BRATISLAVA – VRAKUNA

      tel:   0910 / 292 – 291

ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 2016/2017

Program október

Inzercia

KULTÚRNA JESEŇ
Týždeň kultúry vo Vrakuni

18. – 23. 10. 2016
Utorok 18. 10. 2016 16.00 h  Otvorenie kultúrneho týždňa
   Klavírny a gitarový koncert
   S humorom je svet krajší GIZKA OŇOVÁ
Streda 19. 10. 2016 16.00 h  Detské divadelné predstavenie - div.sú-

bor Rarášok
    Tvorivé dielničky pre všetky detičky – 

výtvarné a iné kreatívne techniky – 
drevo, hlina, farby, korálky

   Detská diskotéka – Slávka Blahová
Štvrtok 20. 10. 2016 17.00 h Tanečná zábava alebo DISCO 80rokov
Piatok 21. 10. 2016 19.00 h STAND UP ŠOU SILNÉ REČI
Sobota 22. 10. 2016 10.00 h Detské predstavenie - Divadlo Neline
  19.00 h HOT SERENADERS
NEDEĽA 23. 10. 2016 10.00 h  Kráľovstvo detských hier – rodinné, ve-

domostné, strategické hry pre všetky 
vekové kategórie.

  18.00 h Folklórne vystúpenie SUŠ Adamante
  19.00 h Folklórne vystúpenie súboru KARPATY

 Viac informácií na webovej stránke www.vrakuna.sk


