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mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

„Prajeme šťastné a veselé Vianoce“
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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

blíži sa koniec roka a s ním jedny z najkrajších sviatkov. O chvíľu tu 
máme ďalšie Vianoce. Deti sa tešia na darčeky, dospelí na stretnutia 
s rodinou a priateľmi. Deti sú barometrom splnených prianí. Prianí vy-
slovených do vankúšov, keď zaspávajú.
Ako dieťa som nebol iný, vždy ma zaujímalo najmä to, čo si nájdem pod 
stromčekom. Neskôr som si uvedomil, že dary sú to najmenej podstat-
né. Samozrejme každého z nás poteší, ak dostane od Ježiška niečo, po 
čom dlho túžil, no vianočný čas je o niečom inom. Keď sa povie slovo 
Vianoce, predstavím si ozdobený stromček, vôňu ihličia, medovníkov, 
vanilkových rožkov a kapustnice, vianočné koledy, rozprávku Perinba-
ba a Tri oriešky pre Popolušku, bez ktorých by to na Vianoce ani ne-
šlo… Vianočná atmosféra je nenahraditeľná.
Vianoce sú sviatkami pokoja a lásky. Obdobie, kedy sme k sebe na-
vzájom pozornejší, ohľaduplnejší, vnímavejší a štedrejší. Každý rok si 
vravím, keby sa ľudia takto správali počas celého roka, svet by bol kraj-
ším miestom. Mám rád Vianoce, teším sa na spoločne strávený čas 

s rodinou, mojou manželkou a deťmi. Užite si tento čas ako to len pôjde a vážte si, že máte jeden druhého.
Chcel by som sa poďakovať poslancom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a celému miestnemu úradu za 
usilovnosť a poctivú prácu počas celého roka. V neposlednom rade ďakujem vám, občania, za všetky pod-
nety, ktoré som od vás v priebehu tohto „môjho“ prvého roku vo funkcii dostal. Verím, že aj v budúcom roku 
nás neopustí entuziazmus a budeme pracovať pre dobro Vrakune ešte viac ako v minulom roku.
Prajem vám, milí Vrakunčania, krásne Vianoce a šťastný Nový rok a verím, že ďalší rok sa nám podarí opäť 
po malých krokoch dosiahnuť významné, pozitívne zmeny.
Šťastné a veselé Vianoce a na zdravie priatelia!

Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu

ilustrácia: Katarína Slaninková



Aktuálne

3

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 
svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2015 schválilo veľmi dôležité do-
kumenty týkajúce sa ďalšieho niekoľkoročného smerovania 
našej mestskej časti:
• rozpočet na roky 2016 - 2018,
• program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 

2015 - 2020,
• nové zásady pre vydávanie povolenia parkovacích miest,
• stav pozemných komunikácií MČ Bratislava-Vrakuňa a spô-

soby riešenia ich zlého technického stavu.
V novom návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018 sa uvažuje 
so zvýšením výdavkov na opravu komunikácií, školy a škôl 
a školských zariadení, vybudovanie nových parkovacích 
miest a rekonštrukciu detských ihrísk. Ďalej sa schválil ma-
teriál o majetkovoprávnom stave komunikácií, ich prevádzky-
schopnosti a nevyhnutných investíciách. Poslanci prerokovali 
návrhy riešenia pre zlepšenie cestnej dopravy v tých najviac 
poškodených častiach komunikácií.
� (red.)

Z miestneho 
zastupiteľstva

Začali sme s rozširovaním 
kapacít na Bodvianskej ulici

Spustili sme projekt 
občianskych 
hliadok

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

Projekt občianskych hliadok začal svoju činnosť prevzatím šta-
tútu a prísľubom, že dobrovoľnú prácu budú dobrovoľníci vyko-
návať zodpovedne a v súlade so štatútom Občianskych hliadok.
Zriadenie občianskych hliadok odsúhlasili miestni poslanci 
v septembri tohto roku. Svoju činnosť zamerajú zväčša na oko-
lie Zdravotného strediska na Bebravskej, Stavbársku ulicu v blíz-
kosti obytného domu Pentagon či obytné súbory Dolné Hony 
a Vrakuňa.
Úlohou hliadok bude vyhľadávať a dokumentovať nedostatky, 
navrhovať šetrenie na mieste a poskytovať informácie v teréne, 
ako je napríklad nahlasovanie neriadených skládok, chýbajúcich 
dažďových poklopov, mreží, výtlkov, poškodených dopravných 
značiek, poškodenia zákazových tabuliek, znečisťovanie územia 
psími exkrementami, poškodenie odpadkových košov a oddy-
chových lavičiek a vrakov áut. Ďalšími aktivitami sú čistota sta-
novíšť nádob na odpad, uloženie objemného odpadu v okolí kon-
tajnerov, pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov, kontrola 
dodržiavania poriadku a čistoty pri zatepľovaní bytových domov 
a pri rozkopávkach.
Člen dobrovoľnej občianskej hliadky musí byť viditeľne označe-
ný preukazom strážcu poriadku a rukávovou páskou. Za zníže-
nej viditeľnosti používa reflexnú vestu. Musí konať v súlade so 
zákonmi, dobrými mravmi a princípmi slušnosti. Status člena 
občianskej hliadky oprávňuje výlučne informovať o zistených 
problémoch. Nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do nápravy, 
nahrádzať výkon orgánov štátnej správy, samosprávy, mestskej 
polície alebo štátnej polície. Status člena občianskej hliadky ne-
oprávňuje k vstúpeniu na cudzí pozemok bez predchádzajúceho 
súhlasu vlastníka pozemku. Nesmie žiadnym spôsobom zneuží-
vať tento status na osobný prospech, k získaniu osobných výhod 
či osobnému obohateniu sa.
Zistené nedostatky budú riešené na miestnom úrade, pra-
covným stretnutím priamo na mieste, zápisom a prípadne ná-
sledným odstúpením na zodpovednú osobu (správca bytového 
domu, odvoz a likvidácia odpadu, Magistrát hlavného mesta 
a pod.).
V prípade, že máte o túto dobrovoľnícku činnosť záujem, nevá-
hajte kontaktovať Miestny úrad vo Vrakuni.
 (red.)

V treťom novembrovom týždni sa začali stavebné práce na ob-
jekte Bodvianska, kde plánujeme rozšíriť a vytvoriť štyri triedy 
materskej školy. Avšak, nové osadené okná boli tŕňom v oku 
niektorých občanov, a tak okná rozbili. Veríme, že aj napriek ne-
prajníkom budú práce pokračovať v termíne k spokojnosti našich 

obyvateľov, najmä vrakun-
ských detí, ktoré na túto 
škôlku čakajú. Tí, ktorí 
tie okná rozbíjali, asi ne-
vedeli, že okná sú určené 
práve detičkám. Stavebné 
práce naďalej pokračujú 
a dokončené budú v roku 
2016.
 (red.)
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Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín, ktoré sa nesú vo vianočnom duchu, sme sa poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa opýtali nasledovné otázky:

1. Ako a s kým budete tráviť vianočné sviatky?
2. Čo by ste popriali čitateľom?

Bc. Michal Behúň
V prvom rade by som chcel všetkým Vrakun-
čanon popriať krásne a pokojné vianočné 
sviatky a do blížiaceho sa nového roka veľa 
zdravia, lásky a rodinnej pohody, nech je rok 
2016 úspešnejší ako rok 2015. Ja osobne 
sa už veľmi teším na tieto najkrajšie sviatky 
v roku a naplno ich využijem a strávim ich so 
svojou manželkou a trojročným synom a ná-
sledne aj návštevou najbližšej rodiny a blíz-
kych priateľov.

Ing. Tomáš Galo
To by som aj ja rád vedel. :-) Keďže práve kon-
com roka čakáme prírastok do rodiny, možno 
práve na Vianoce nebudeme všetci doma. Ak 
by sa tak stalo, Štedrý deň by sme odložili. To 
je čas, keď musíme byť všetci spolu.
Do nového roku len to najlepšie. Zdravie je 
samozrejmosť, ale dôležitá je aj práca. Preto 
prajem každému prácu, ktorá vás bude na-
pĺňať, pri ktorej budeme mať dostatok času 
na seba a svoju rodinu a navyše dobre ohod-
notenú. Keby ľudia tak často nemuseli riešiť 
existenčné problémy, bolo by menej nervozity 
a aj viac ochoty venovať sa veciam verejným. 
A čím viac bude ľudí ochotných urobiť niečo 
pre svoje okolie, tým bude Vrakuňa krajšie 
miesto pre život.

Ing. Ladislav Kugler
Vianočné sviatky sú pre každého najkrajšie 
vtedy, keď sú prežité v kruhu svojich najbliž-
ších. Keďže cez rok toho času je veľmi málo, 
tak sa najviac teším na to, že rodina bude 
spolu. Je jedno, či sviatky trávime doma, 
alebo na horách, pre mňa je podstatné byť 
v kruhu rodiny.
Je stále veľa tých, ktorí sviatky Vianoc preží-
vajú bez rodiny. Medzi nami sú aj chorí, osa-
melí, opustení ľudia alebo deti bez svojich ro-
dičov. Títo ľudia netúžia po darčekoch. Majú 
len skromné želanie, aby po tieto dni nezosta-
li sami. A preto by sme nemali zabúdať v tieto 
sviatočné chvíle na týchto ľudí. Prajem vám 
krásne vianočné sviatky v kruhu blízkych, 
plné pohody, lásky a radosti.

Ing. Anna Murcinová
Vianočné sviatky budem tráviť v kruhu svojej 
rodiny. Po prvýkrát budeme mať štedrovečer-
nú večeru rozloženú na dvakrát. Prvý večer 
budeme večerať spolu so starším synom, 
ktorý potom so svojou priateľkou odchádza 
na lyžovačku. Na druhý deň si zopakujeme 
všetky naše vianočné zvyky s mladou ro-
dinkou nášho mladšieho syna. Ďalšie dni si 
spestríme prechádzkami s naším psíkom, 
návštevami rodiny, priateľov a susedov.
Všetkým obyvateľom Vrakune prajem prí-
jemné, pohodové dni v kruhu svojich rodín, 
priateľov a známych. V rámci našej mest-
skej časti chcem nám všetkým popriať veľa 
elánu, veľa skvelých nápadov na vylepšenie 
prostredia a života v našej mestskej časti.

Ing. Michal Hrapko
Vianočné sviatky bude tráviť doma v kruhu 
svojej rodiny. Veľmi sa na tie chvíle teším.
Prajem všetkým veľa zdravia, lásky, oddychu 
a porozumenia.

Ing. Ľubomír Czaja
Vianočné sviatky sú krásna príležitosť stráviť 
čas s najbližšími. Môžeme sa potešiť zo spo-
ločne prežitých chvíľ, využiť tento čas na náv-
števy blízkych a známych. Venovať tento čas 
deťom, ale aj starším. Na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami si spomenieme modlitbou.
Prajem všetkým, aby využili tento vianočný 
čas naplno a prežili ho tak, aby mali veľa 
pekných spomienok na krásne Vianoce roku 
2015.

PhDr. Stanislav Bruna
Vianočné sviatky už roky trávime s rodinou 
mojej manželky v Banskej Bystrici. Počas 
roka nemáme tú možnosť byť často spolu, 
preto si to vynahradíme práve Vianocami. Po-
čas sviatkov sa budeme určite venovať lyžo-
vaniu, korčuľovaniu a tiež kočíkovaniu našej 
malej dcérky, prípadne navštívime termálne 
parky. Cez Vianoce si chceme užiť rodinu 
a oddýchnuť si.
Našim Vrakunčanom prajem krásne Vianoce, 
pekné zážitky z darčekov, čas na príjemné 
rozhovory a pohodu v rodine. V novom roku 
2016 želám, aby sa nám postupne plnili 
naše priania, túžby, samozrejme veľa zdravia 
a všetkým viac úsmevu na tvári i v srdci.

Ing. Oľga Kubalíková
Vianoce majú pre mňa a moju rodinu význam 
aj v tom, že presne 24. 12. sa nám narodil 
syn, takže doobeda máme narodeninovú 
oslavu a po obede máme Štedrý večer.
Prvý sviatok trávime na chalupe s rodič-
mi a ostatnou rodinou. U nás sú Vianoce o ro-
dine, priateľstve a oddychu.
Prajem všetkým čitateľom zdravie a dobré ro-
dinné, ale aj finančné zázemie. Po roku práce 
poslanca by som si priala viac slušnosti, ohľa-
duplnosti a úcty medzi ľudmi. Nedá sa všetko 
stihnúť za rok, ale si myslím, že sa procesy 
naštartovali k spokojnosti občanov a to je 
správna cesta.

Mgr. art. Jana Némethová
Vianočné sviatky, ako každoročne, budem, 
rovnako ako každý z nás, v kruhu najbližšej 
rodiny tráviť. Je to čas pokoja, šťastia a úžas-
ných momentov, ktoré prežívame každým 
rokom inak, keďže naša malá dcérka rastie 
a každý rok i vďaka nej je iný.
Milí naši Vrakunčania, želám vám príjemné 
chvíle s najbližšími, pokoj a súdržnosť me-
dzi sebou i čarovné iskierky šťastia a lásky 
v očiach našich najmenších, aby v tento výni-
močný čas všetok zhon, zmätok a nesvár me-
dzi nás sa nedostal. V novom roku želajme si 
spolu, nech čaro Vianoc, toho dobra a pokoja 
medzi ľuďmi sa nestratilo, aby ten nasledujú-
ci rok bol pre nás všetkých pokojnejším a lep-
ším ako ten, čo odchádza.

Horúca téma



5

Bc. Marek Pospíchal
Vianoce, čas pokoja a lásky, budem tráviť 
doma so svojimi najbližšími v rodinnom kruhu 
s myšlienkou na tých, s ktorými nemôžem byť 
a na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Nie kaž-
dý z nás má tu možnosť zasadnúť k rodinné-
mu kruhu, a preto som rád, že si v tento čas 
budem so svojimi najbližšími užívať vianočné 
radosti.
Rád by som aj touto cestou poprial všetkým 
krásne Vianoce, plné lásky a božieho požeh-
nania. Nech je pre všetkých každý deň tým 
štedrým a plným lásky, ktorá je okolo nás. Do 
nového roku prajem, aby sme sa všetci mohli 
v zdraví stretávať, rozdávať radosť a plniť si 
svoje sny. POUR FÉLICITER 2016.

Mgr. Pavol Prikryl
Ako doteraz každé Vianoce, aj tieto budem 
tráviť v kruhu najbližších. Sme veriaci, Viano-
ce sú pre nás viac najmä sviatkom narodenia 
Božieho dieťaťa, a tak aj tento sviatok slávi-
me v tomto duchu. Usilujeme sa zachovávať 
staré ľudové i kresťanské zvyky a vedieme 
k tomu aj naše štyri deti.
Naozaj pekné milostiplné prežitie vianoč-
ných sviatkov. Do nového roku – aj napriek 
ťažkosti popriať generálne všetkým to isté, 
pretože každý má svoje priania a túžby – ži-
čím všetkým najmä pokoj. Zdá sa mi, že nám 
chýba všetkým.

Ing. Zuzana Schwartzová
Keďže ja už rodičov nemám, Vianoce budem 
tráviť s manželom, deťmi a s vnúčikom a ako 
každý rok na Štedrý večer k nám prídu aj 
manželovi rodičia a moja krstná z Londýna.
Na Silvestra chodievame s kamarátmi na 
chatu.
Nech sa starosť všetka zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
Čo tešilo, nech sa zdvojí.
Všetkým Vrakunčanom želám pokojné Viano-
ce a šťastlivý Nový rok.

Ing. Juraj Štubniak
Vianočné sviatky strávim v kruhu rodiny, 
doma vo Vrakuni.
Vianoce sú plné obligátnych želaní, ktoré pri-
chádzajú zo všetkých strán. Zdravie a šťastie 
vám iste zaprajú vaši blízki, na to poslanca 
nepotrebujete.
Za to ja by som vám - čitateľom Vrakunských 
novín rád poprial, aby sa ich obsah zme-
nil k lepšiemu a hlavne zmysluplnejšiemu. 
Úprimne si želám, aby sa v nich zmininalizo-
vala reklama jednotlivca, resp. úzkej skupiny, 
lebo mnohí z vás by sa radi dozvedeli aj niečo 
užitočné a nestranné zo života v našej mest-
skej časti.

Zrýchliť cestu trolejbusom by mal 
vyhradený pruh na Popradskej ulici
Mestská časť Vrakuňa v spolupráci s občianskou 
iniciatívou Bratislava INAK spúšťa viacero menších 
projektov na zlepšenie situácie v doprave. Jedným 
z nich je aj vytvorenie vyhradeného pruhu pre tro-
lejbusy a autobusy na Popradskej ulici v smere do 
Vrakune.
„Tranzitná a vnútromestská doprava a s tým súvisia-
ce dopravné zápchy predlžujú čas dopravy obyvateľov 
z Vrakune a okolitých obcí do iných častí Bratislavy,“ 
vysvetlil Martin Kuruc, starosta mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa. Cesta z centra do Vrakune trvá v po-
obedňajšej špičke aj hodinu, výrazným spôsobom 
mešká mestská hromadná aj regionálna doprava.
Poslankyňa mestského zastupiteľstva Soňa Svore-
ňová navrhla do poslaneckých priorít mesta na rok 
2016 zriadenie vyhradeného pruhu pre MHD na Po-
pradskej ulici. „Cieľom je vytvoriť BUS pruh v úseku od 
križovatky Popradská – Mierová (železničný nadjazd) 
až po križovatku Popradská – UIica Svornosti. Mal by 
vzniknúť tretí, osobitný pruh pre verejnú dopravu, kto-
rý vznikne rozšírením existujúcej komunikácie čias-
točne na úkor stredového zeleného pásu a zúžením 

existujúcich jazdných pruhov. Prinesie to zrýchlenie 
trolejbusov číslo 201 a 202 a autobusov 65 a 75. 
Podľa predbežných výpočtov ušetrí MHD na tomto 
úseku 5 - 7 minút, čo reálne znamená zníženie vozi-
diel do výpravy 2 vozidlá na jednej linke denne. Tým-
to sa nielen stane MHD rýchlejšou, atraktívnejšou, 
ale aj Dopravný podnik Bratislava ušetrí významné 
prostriedky.
Financie na prípravu projektovej dokumentácie by 
malo schváliť mestské zastupiteľstvo už v decembri 
tohto roku. Ak sa získajú všetky potrebné povolenia, 
vyhradený pruh pre mestskú dopravu by mohol vznik-
núť už v budúcom roku.
 (red.)

Ing. Milan Šindler
Ako každé Vianoce i tieto plánujem stráviť 
doma spolu s celou rodinou.
Prajem našim občanom pokojné sviatky 
v kruhu rodiny a mám i jedno prianie navyše: 
aby náš štát konečne začal po 20 rokoch zo 
sanáciou skládky CHZJD vo Vrakuni.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Vianočné sviatky budem tráviť tak, ako každý 
rok doma vo Vrakuni s rodinou.
Všetkým čitateľom a obyvateľom našej mest-
skej časti prajem príjemné prežitie Vianoc 
a úspešný nový rok 2016.

V predchádzajúcich novinách 
sme vás už informovali o odstrá-
není pár stánkov u nás vo Vraku-
ni. Mestská časť naďalej pokra-
čuje v likvidácii nepotrebných 
a škaredých opách, ktoré už dáv-
no skončili so svojou činnosťou. 
Tentokrát pracovníci VPS od-
stránili ďalší stánok na Bebrav-
skej ulici, ktorá je považovaná 
za veľmi problematickú, a to 
hlavne kvôli neprispôsobivým 
občanom, ktorí sa v tejto oblasti 
pohybujú. Postupne sa mestská 
časť snaží vysporiadať všetky 
zmluvné vzťahy pochádzajúce 
z minulosti a vyčistiť Vrakuňu od 
nepotrebných stánkov.
 (red.)

Ďalší odstránený 
stánok 
vo Vrakuni

Horúca téma
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Rozhovor

Rozhovor s Barborou Kardošovou
Spisovateľka, dramaturgička, scenáristka
Barbora Kardošová debutovala romá-
nom Šialene milovaná. Najnovšiu knihu 
napísala pre deti a volá sa Traja kamoši 
a fakticky fantastický bunker. Ilustrova-
la Katarína Slaninková. Vytvorili spolu 
knižku, ktorá upúta už na prvý pohľad 
a nesklame ani na ten druhý. Barborka 
je v práci plnohodnotný extrovert a doma 
introvert, ktorý po večeroch píše knihy. 
Ako sama hovorí: „Písanie je môj svet, 
kedy zabúdam na každodenný stres.“

Ahoj Barborka. Viem o tebe, že pochádzaš 
z Trenčína. Ako si sa ocitla vo Vrakuni?
Poznáš to: povedala kobra kune, poďme 
spolu do Vrakune. Povedala kuna kobre, 
bude nám tam spolu dobre. Bolo to jed-
noznačne praktické rozhodnutie. Ako štu-
denti a čerství rodičia sme hľadali finančne 
dostupný byt. V ňom sme bývali skoro 10 
rokov a potom pri hľadaní domčeka sme 
ostali verní Vrakuni. Páči sa mi, že máme 
pešiu zónu na sídlisku, kde sa obidve dcé-
ry učili bicyklovať a trh, kde už vás poznajú 
a vedia, že potrebujem napríklad fest štipľa-
vú papriku. Keď sme hľadali dom, boli sme 
sa pozrieť aj v iných častiach Bratislavy, ale 
nakoniec sme zakotvili tu. Určite aj preto, že 
staršia dcéra si jednoducho želala opäť vi-
dieť z okna na letisko. 

Do Bratislavy si prišla pravdepodobne štu-
dovať.
Áno, je to tak. Študovala som na VŠMU, od-
bor filmová a televízna scenáristika a dra-
maturgia. Prirodzene som v Bratislave osta-
la, pretože tu som už počas školy začala 
pracovať v Slovenskej televízii. To boli moje 
pisateľské začiatky.

Máš deti, ktoré ťa inšpirovali pri písaní 
detskej knižky?
Mám dve úžasné dcéry – Terezku a Veroni-
ku. A práve knižka Traja kamoši a fakticky 
fantastický bunker je venovaná tej mladšej 
Veronike, ona je taký môj prírodný živel. Milu-
je zvieratá, čo zdedila asi po mne. Ale inšpi-
rujú ma všetky deti okolo mňa a ich názory, 
ktoré trúsia. Je v nich tá najčistejšia pravda, 
len ju niekedy treba správne odkódovať. Do-
spelí občas strácajú túto schopnosť.

Koho považuješ za dobrého spisovateľa?
Umenie sa asi nedá zhodnotiť jedným slo-
vom, dobré či zlé. Dobrý spisovateľ je pre 
mňa autor, ktorý dokáže aj tie najkompli-
kovanejšie životné situácie podať tak, aby 

vás po prečítaní nerozbolela hlava, ale na-
opak, ste zvedaví, čo bude ďalej. Prípadne 
vám príbeh pomôže zdolať tú vašu situáciu. 
Mám rada vtipnú literatúru so zdarným 
koncom, nerada upadám pri čítaní knihy 
do depresie. Umenie sa dá robiť rôznym 
spôsobom, osobne mam rada pozitivizmus 
a šťastné konce. Rada si prečítam Matkina 
aj Nesba. Pri pôrode som si čítala Bridget 
Johnesovú, aby som zabudla na bolesť. Od-
porúčam tento spôsob všetkým budúcim 
mamičkám! Pôrod je dobrodružstvo a so 
smiechom sa rodí úplne najlepšie!

Je podľa teba Harry Potter dobrá kniha?
Určite sa z nej stal svetový fenomén a aj deti, 
ktoré pred tým nečítali, potrebovali hltať kaž-
dú stranu. Takže z tohto pohľadu je to skvelý 
ťah a keby kniha nebola pútavo napísaná, 
nestalo by sa to. Aj keď podobných príbehov 
je napísaných veľa, iba tento jediný sa dostal 
tak ďaleko. Obrovskú úlohu zohral marke-
ting, niekto sa príbehu ujal a urobil z neho 
obchodnú značku. Nezabudnem na návšte-
vu filmových štúdií Warner Bros v Londýne, 
kde okrem našich detí pobehovali medzi 
kulisami a magickými rekvizitami stovky detí 
a plnili kadejaké úlohy, polietali si na metle 
a pišťali od strachu. A všetko to odštartovala 
nenápadná knižka pani Rowlingovej! Klobúk 
dolu! Teda samozrejme ten čarovný!

Aká je tvoja obľúbená kniha z detstva?
Je to rozhodne Malý Mikuláš od autorov 
Sempé a Goscinni! Ako dieťa som ju číta-
la veľmi rada stále dokola. Príbeh rozpráva 
malý chlapec a jeho pohľad na svet je to-
tálne vtipný a rovnaký ako ten môj. Mikuláš 
má senzačných rodičov aj kamošov a jeho 
jazyk ma odmalička fascinoval. Určite to 
bolo aj skvelým prekladom z francúzštiny. 
Okrem toho má knižka úžasne vtipné Sem-

pého ilustrácie ceruzkou. Príbehy o Miku-
lášovi vyšli pred pár rokmi opäť, mám ich 
všetky, ale tá najstaršia, tá je jedinečná 
a najlepšia! Príbehy sú z bežného života 
a malý Mikuláš vie každý problém vyriešiť 
svojským jednoduchým spôsobom. Deti 
skrátka netreba podceňovať.

Čo čítaš momentálne?
Teraz čítam knihu od českej autorky, ktorá 
je zhodou okolností tiež scenáristka. Volá 
sa Petra Soukupová a kniha Pod sněhem. 
Je to príbeh troch žien – sestier, ktoré ces-
tujú v jednom aute na otcove narodeniny. 
Každá je iná a má svoje spomienky a svoje 
spôsoby riešenia situácií.

Aké máš ďalšie plány?
Pokračujem v písaní Kamošov, ktorí budú 
tentokrát hľadať poklad. A píšem aj knižku 
pre dospelých, kde hrá dôležitú úlohu náš 
vrakunský mostík cez Dunaj, kam chodím 
so psíkmi na prechádzku. A pretože moju 
prvú detskú knihu fakticky vtipne nahovoril 
Rišo Stanke, určite nahrám aj pokračova-
nie Kamošov ako audioknihu. Štúdio mám 
u nás doma vo Vrakuni. Okrem toho pokra-
čujem v audio nahrávkach mojich kníh pre 
dospelých, ktoré už vyšli. Napríklad Šialene 
milovaná už je kompletná, načítala mi ju Tá-
nička Radeva a knihu Anjeli nespia mi načí-
tala Anička Šišková.

Ako tráviš Vianoce?
Štedrý večer trávime spoločne v Trenčíne 
u rodičov. Pomáhame mojej mamine s va-
rením, večer zdobíme stromček. Pre mňa 
sa nerátajú Vianoce, keby sme neboli celá 
rodina spolu za jedným stolom.

Čo by si chcela popriať čitateľom Vrakun-
ských novín?
Na Vianoce nech sú blízki ľudia spolu, nech 
zahodia všetky zvady, ktoré majú. Život nie 
je nekonečný a Vianoce sú ten najlepší čas 
na to, uvedomiť si to. Ak máte teda, milí Vra-
kunčania, v rodine niekoho, s kým ste sa po-
hnevali a nedajbože sa vôbec nerozprávate, 
skúste sa udobriť. Ako sa to dá, dočítate sa aj 
v mojej knižke Traja kamoši a fakticky fantas-
tický bunker, ktorá nie je len pre deti! Pokojné 
a láskyplné Vianoce vám všetkým prajem!
 (red.)

Vianočná súťaž:
Napíšte nám odpoveď na otázku: Čo budú hľadať kamoši v ďalšej knihe Barbory Kardošovej?
Traja z vás vyhrajú Barborkinu knihu Traja kamoši a fakticky fantastický bunker . Napíš-
te nám na adresu: henrieta.dvorska@vrakuna.sk.



7

Reportáž

Milujeme knižky
Boris Filan – Rozhovor s tigrom

Boris Filan hovorí, že mesto je 
jeho les.
V novej cestopisnej knihe nám 
ponúka hneď niekoľko svojich 
lesov. Vracia sa na známe mies-
ta, objavuje nové.
O Benátkach koluje viac zaruče-

ných správ a legiend ako o ktoromkoľvek inom 
meste. Treba ich vidieť, a nielen raz.
Ľubľana je veľmi sympatické mesto, do kto-
rého by ste aj išli, ale keď nemusíte, nejdete. 
Stojí však za to, dať mu šancu.
Terst je mesto kávy! Nie iba preto, že sa 
v Terste vypije v priemere dvakrát toľko kávi-
čiek ako inde v Taliansku.
Pred odchodom do Moskvy bol jasný plán - 
ruský cirkus, ruský hokej a diamantový poklad 
v Kremli.
A to stále nie je všetko. Čaká vás aj Berlín 
a Dublin.

Alexandra Salmela, Katarína 
Kerekesová – Mimi a Líza 2

Po veľkom úspechu prvej série 
večerníčkov Mimi a Líza a aj 
knihy, ktorá podľa nich vznikla, 
prichádza autorský tím s ďalší-
mi šiestimi príbehmi. Dve ne-

zvyčajné kamarátky Mimi a Líza nás opäť zave-
dú do fantastických svetov. V starých hodinách 
nájdu zlomyseľnú vílu Hrdzu, pod zemou zas 
úspešnú atlétku - dážďovku Nelu. Vesmírom 
poletia v bubline, čosi nakúpia a čosi rozda-
jú. V písmenkovej vojne bude Líza generálom 
a Mimi zasa chvíľu roztopašnou Lízou. Knižné 
vydanie nových príbehov Mimi a Lízy budú 
opäť sprevádzať večerníčkové rozprávky.

Slobodu bažantom
Slobodu bažantom, slobodu 
tulákom, ženám, deťom, psom. 
Aj taký by mohol byť názov 
zbierky poviedok Vandy Rozen-
bergovej. Jej literárny hlas je je-
dinečný, svieži, so zmyslom pre 
detail i pre absurdno. Vandine 
príbehy sú jemné ako vôňa čis-

toty a silné ako zárezy nožom, napísané ľah-
kou, no nekompromisnou rukou, s humorom, 
ktorý imponuje. Hrdinovia predkladaných próz 
neobedujú s prestieraním a kávu pijú bez pod-
šálky. Autorka vie, že nadobudnuté jazvy sú sil-
nejšie ako pôvodná nepoškodená koža.

SLOVART

Mikulášská zabíjačka 
v Dutch pube

Rozsvietenie vianočného 
stromčeka s Mikulášom

Druhú adventnú nedeľu sa vo Vrakuni roz-
žiaril vianočný stromček pri Kostole Mena 
Panny Márie. Starosta Vrakune Martin Kuruc 
spoločne s miestnym farárom p. Krošlákom 
oficiálne privítali všetkých prítomných a roz-
žiarili vianočný stromček. Pre deti bol najväč-
ším potešením príchod Mikuláša s pomocní-
kom anjelom, ktorí všetkým deťom rozdávali 
sladké balíčky. Čerta tentokrát nechali doma, 
keďže všetky deti vo Vrakuni poslúchali.  
Nadšenie detí bolo obrovské, o čom svedčil 
úsmev na ich tvárach. Pre mnohé deti bolo 
dôležitejšie odfotiť sa s Mikulášom, ako do-
stať sladkosť. MČ Bratislava-Vrakuňa sa roz-
hodla tento rok vyzdobiť živý stromček a aj 
takýmto spôsobom chrániť životné prostre-
die.
 (red.)

V sobotu 5. 12. sa pri 
Dutch pube vo Vrakuni 
konal prvý ročník Mikuláš-
skej zabíjačky. Súčasťou 
podujatia bolo vystúpenie 
mušketierov z bratislav-
ského združenia Bande-
rium a ukážka psovodov. 
Okoloidúcich lákala vôňa 
kotlíkového gulášu a na 
mieste si mohli zakúpiť 
zabíjačkové špeciality. 
Podujatie pokračovalo 
v príjemnej atmosfére do 
večerných hodín. Organi-
zátor prisľúbil, že takéto 
milé podujatie chce tra-
dične opakovať každý rok.
 (red.)
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Rybacia polievka z filé
Príprava trvá 40 min.
Potrebujeme:
600 g rybacieho filé

4 PL oleja
2 cibule
2 strúčiky cesnaku
1 zelenú papriku
1 PL mletej červenej papriky
1 kocku masoxu
2 PL kečupu
3 bobkové listy
1 - 2 chilli papričky

Postup:
Polovicu filé nakrájame na kocky, osolí-
me a odložíme nabok.
V hrnci ohrejeme olej, pridáme nakrája-
nú cibuľu a cesnak. Krátko podusíme. 
Pridáme červenú papriku, druhú polovi-

cu rýb a zalejeme 1,5 litrom vody.
Polievku privedieme do varu, vložíme 
masoxovú kocku a nakrájanú zelenú 
papriku. Po 15 min. varenia polievku 
rozmixujeme.
Pridáme odložené osolené kocky rýb, 
bobkové listy, kečup a chilli papričky.
Varíme ešte 10 min.
Dochutíme soľou a korením.

Senior svet

Zo života Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku vo Vrakuni
Jednota dôchodcov vo Vrakuni bola založená 
v apríli 2014 na podnet Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku – Brati-
slava II: Márie Rychlej a Eleny Sušilovej a jej 
17-timi zakladajúcimi členmi s podporou 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Na usta-
novujúcej schôdzi bol zvolený 3-členný výbor 
a predsedníčkou je Anna Királyová. Naša 
členská základňa neustále rastie, už má 52 
členov. Treba zdôrazniť, že sme začali svoju 
činnosť veľmi skromne, vyvíjala sa iba z vlast-
ných zdrojov, ale vďaka finančnej pomoci 
starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
JUDr. Ing. Martina Kuruca, ktorý má k nám 
seniorom veľmi pozitívny prístup, a tiež vždy 
ochotného prístupu vedúcej referátu sociál-
nych služieb a nájomných bytov, Mgr. Ivety 
Pochlopeňovej, môžeme rozvíjať naše ďalšie 
aktivity, za čo im úprimne ďakujeme.

Dňa 24. novembra 2015 rozveselila sálu 
v objekte „221“ Mária Velšicová, ktorá 
prišla zaspievať našim jubilantom. Toto 
milé posedenie otvoril starosta Vrakune 
Martin Kuruc, ktorý zaželal jubilantom 
pevné zdravie a príjemne posedenie. 
Speváčka Mária Velšicová zaspievala 
všetky šlágre, ktoré si oslávenci pamä-
tali z mladosti. Ukázala, že ešte stále do-
káže rozprúdiť publikum a zabávať ľudí, 
či už spevom, alebo vtipom. Tiež bolo za-
bezpečené malé občerstvenie a každý 
jubilant si odniesol malý darček. Rozchá-
dzali sa v dobrej nálade a s príjemnými 
zážitkami zo stretnutia.
 (red.)

Naši jubilanti 
oslavovali

Varíme s Gizkou

Čo je to Jednota dôchodcov na Slovensku?
V roku 1990 sa začala rodiť organizácia, kto-
rá nemala žiadneho predchodcu, kde by boli 
chránené záujmy staršej generácie. JDS je 
občianske združenie, založené na báze dobro-
voľníctva, ktoré v zmysle stanov chráni práva 
a oprávnené požiadavky dôchodcov a posky-
tuje im sociálnu, zdravotnú a právno-poraden-
skú pomoc. Okrem iného má hlavnú povin-
nosť byť v styku s vládou SR, ministerstvami 
a partnerskými organizáciami s cieľom nedo-
voliť prijímať opatrenia na zníženie ich životnej 
úrovne. Prioritným zámerom Ústredia JDS je 
viesť rokovania o možnostiach vyplácať dô-
chodcom 13-ty dôchodok. Veľmi aktuálne sú 
problémy sociálnej ochrany dôchodcov, aby 
sa nestávali obeťami podvodov, krádeží či 
fyzického násilia. Ich práva má za cieľ chrá-
niť projekt „Senior Ombudsman“, na bezplat-
nej linke 0800 222 285. Cieľom je pomáhať 
a tiež naučiť seniorov, ako sa brániť rizikovým 
situáciám, nekalým reklamám a praktikám 
„šmejdov“.
Pomerne malá časť seniorov vníma potrebu 
členstva v JDS. Častokrát sú členmi „den-
ných centier“ (tzv. klubov dôchodcov). Avšak, 
kluby neplnia úlohu ochrany práv dôchodcov, 
ale zabezpečujú záujmovú činnosť, na ktorú 
im prispievajú samosprávy, ako ich zriaďova-
telia.
Ústredie kladne hodnotí starostlivosť funkci-
onárov základných organizácií o nárast člen-

skej základne. Ku koncu roku 2014 sme do-
siahli stav 82 448 členov, zriadených v 1 039 
základných organizáciách, čo je nárast oproti 
r. 2013 o 4 793 členov. Tu vidieť, že JDS má čo 
ponúknuť širokej vrstve seniorov a spoločnos-
ti, napr. každoročne 4200 rekondično-liečeb-
ných pobytov so štátnou dotáciou z Minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Činnosť ZO JDS–Vrakuňa vychádza z „plánu 
práce“ a jej predsedníčka koordinuje aktivity 
spolu s predsedníctvom. Členovia ZO JDS sa 
radi stretávajú spoločne s členmi Denného 
centra-Klubu dôchodcov Malý Dunaj, ktorý 
vedie jeho predsedníčka Ing. Mária Ličková. 
Keďže 52 členov JDS je aj členmi klubu, tak 
spoločne navštevujeme divadelné predstave-
nia, koncerty, vychádzky a tiež mnohé výlety.
Jednota dôchodcov na Slovensku organizuje 
aj rôzne športové podujatia a súťaže, napr. 
náš člen Vojtech Kmeťo v roku 2015 na Kraj-
ských športových hrách v Malackách získal 
II. miesto v hode granátom. Súťaže, ktorých 
sa ZO JDS zúčastnili, boli vysoko hodnotené 
Inštitútom EÚ a výsledky sú každoročne za-
sielané do Bruselu.
Jeseň života chceme my seniori prežiť s rôz-
nymi činnosťami, v pohode a čo najdlhšie 
medzi svojimi blízkymi. Keď máme motiváciu, 
necítime sa izolovaní, ba, naopak, potrební.

 Anna Királyová, 
 ZO JDS Bratislava–Vrakuňa
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Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 
Skúsení praktickí lekári pre 
dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne 
v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie 
na presný čas bez poplatku 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia 
sú hradené z vášho verejného 
zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými 
zdravotnými poisťovňami 

Petržalka, Kopčianska 8, 
tel.: 02/6224 0154

Ružinov, Seberíniho 1, 
tel.: 02/5262 3316          www.praktickaambulancia.sk

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov
Pridajte sa ku viac ako 5 000 
spokojným pacientom!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

103x147.indd   1 24. 9. 2015   20:00:59

                                               

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

      tel:   0910 / 292 – 291

Tenisová škola pre deti od 
4 rokov

Súkromná škôlka�
Vrakuňáčik 

ponúka voľné miesta 
pre deti 

od 2,5 do 6 rokov.
Bližšie informácie na:

www.vrakunacik.sk

alebo na čísle:

0948 227 764.

Tešíme sa na vás 
a vaše deti!

Kurzy angličtiny s britským 
lektorom vo Vrakuni.

www.brianwebber.sk

0949 629 114

Inzercia
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Malí Vrakunčania

Každý z nás sa ho desí a keď sa ráno pozrie 
do kalendára, človek by najradšej nevstával 
z postele, aby sa mu niečo zlé neprihodilo – 
pretože je piatok trinásteho!!! Je to povera, 
mýtus alebo ľudová slovesnosť? Tento „dé-
monický dátum“ sa stal synonymom niečo-
ho negatívneho, ale aj predlohou hororových 
trhákov alebo milých komédií.
Preto opäť aj tento školský rok sme sa roz-
hodli pripraviť pre deti ich obľúbený straši-
delný večer. Pod vedením pani učiteliek, pani 
vychovávateliek a pána zástupcu sa naša 
škola premenila na naozajstnú „strašidelnú“ 
školu. Či v očiach detí bola naozaj strašidel-
ná, to musia posúdiť asi len deti samé.

Úvodné predstavenie sa v telocvični bolo 
netradičné, pri sviečkach so strašidelnou 
hudbou v strašidelných maskách, dostal 
strašidelný večer ten správny začiatok. Po 
krátkom úvode sa deti rozišli do tried, kde 
plnili úlohy, ktoré neboli naozaj jednoduché.
Bolo tam viacero skúšok odvahy, vytrvalosti, 
obratnosti, čarovných kúziel, odvarov, teto-
vania, hádaniek… Deti museli splniť úlohy, 
pretože to bola „vstupenka“ na strašidelný 
tanečný bál.
Bol to najsilnejší rok, čo sa týka strašidel-
ných masiek, pretože keby sme ich mali 
ohodnotiť, tak by sa to nedalo. Masky boli 
naozaj prenádherné, niektoré boli požičané, 

no väčšinu z nich vyrobili sami rodičia.
Myslíme si, že tento náš spoločný večer 
spojil deti, upevnili sa priateľstvá, žiaci opäť 
spoznali v učiteľoch a vychovávateľoch po-
mocníkov a priestory školy sa stali aspoň na 
chvíľu miestom, kde sa deti radi opätovne 
vracajú.
Neveríte, tak sa na to pozrite… 

… s pozdravom pani učiteľky a pani vy-
chovávateľky prvého stupňa zo Základnej 

školy na Žitavskej ulici…
Ďakujeme a tešíme sa na vás o rok.

„Keď som začal vytvárať projekt PLAY!, 
chcel som predstaviť naše zamerania školy  
- golf, muzikál a diplomaciu, v ktorom sme 
iní ako ostatní. Tieto smery sú výnimočné, 
a to bol dôvod, prečo som sa rozhodol ako 
koordinátor projektu predstaviť našu školu 
aj v inej krajine. Pre realizáciu tohto projektu 
som si vybral krajinu Nórsko a školu v meste 
Lorenskog. Tento projekt je spolufinancova-
ný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky prostredníctvom štipendij-
ného programu EHP Slovensko.“
Vďaka tejto podpore mali žiaci Súkromného 
gymnázia vo Vrakuni možnosť spoznať svoju 

partnerskú školu v meste Lorenskog v Nór-
sku. Spoznávanie sa navzájom umocnilo 
ubytovanie žiakov v hosťovských rodinách, 
prostredníctvom ktorých žiaci videli, ako ich 
nórski rovesníci naozaj žijú. Počas novem-
brového stretnutia žiaci nielen veľa videli, ale 
aj vystúpili s vlastným predstavením, ktoré si 
nacvičili na tému národný hrdina - Jánošík. 
Takto chceli priblížiť ponímanie tradičného 
hrdinu a slovenských tradícií, ako aj súčasný 
životný štýl mladých.
Ako hovorí RNDr. Pavel Spišiak, riaditeľ Súk-
romného gymnázia (www.ssg.sk): „Dramati-
zácia žiakom pomáha naučiť sa vystupovať 
a vžiť sa do inej role, prebudiť svoje emócie 
a kreativitu.“ Ak by ste chceli vidieť toto pred-
stavenie, nájdete ho na tejto adrese: www.
facebook.com/ssgba. Predstavenie malo 
veľký ohlas aj u nás na škole a slovenskí žia-
ci a rodičia si ho mohli pozrieť naživo vďaka 
priamemu prenosu cez internet, ktorý zabez-
pečila naša škola.
Hra na hercov bola len prvou časťou pro-
jektového zamerania. Nasledovala hra na 
diplomatov, a tak sme si prehliadli nórsky 

parlament, zasadanie politikov a naučili sa 
o histórii ústavy. Tieto témy boli inšpiráciou 
a výzvou na prípravu vlastných prezentácií 
s touto problematikou. Žiaci sa zahrajú na 
politikov a pripravia si vlastné prezentácie 
a príspevky o histórii našich ústav a o ľud-
ských právach. Tieto práce budeme vystavo-
vať v priestoroch školy a prezentovanie bude 
taktiež vysielané naživo prostredníctvom 
internetu a obidve školy budú interaktívne 
prepojené.
Nebola by hra hrou, keby sme nehrali šport. 
Žiaci odohrali priateľské zápasy vo florbale. 
Nielen šťastie, ale aj lepšia technika a kon-
dička boli na našej strane a zápasy sme vy-
hrali - ako družstvo chlapcov, tak aj dievčat. 
V apríli naša škola otvára golfovú sezónu 
a nórski žiaci prídu na návštevu k nám, čo 
znamená, že ich naučíme hrať golf a taktiež 
si zahráme spoločný zápas. Pripravíme im 
zaujímavý a náučný program, aby sa hrou 
naučili čo najviac.
 
 Mgr. Vladimír Michalka

FUTBALOVÁ AKADÉMIA BRATISLAVA na 
čele s pánom Jozefom Valacsayom by 
týmto projektom chcela otvoriť spoluprá-
cu s našou školou ZŠ Železničná a pod-
poriť tak športové aktivity nielen na našej 
škole, ale aj v obci. Ide o futbalové mini 
ihrisko o rozmeroch 10 × 7m s umelou 
trávou 3. generácie. Ihrisko je umiestne-
né v areáli školy vedľa oválu, dostupné 

všetkým deťom či už počas vyučovania 
/ telesná výchova/, prestávok, ako aj 
družiny či krúžkov. Týmto sa chceme po-
ďakovať pánovi Jozefovi Valacsayovi za 
možnosť zvýšenia ponuky pre športové 
aktivity pre naše deti, a tak rozvíjať u detí 
potrebu pohybu.
 
 Mgr. Janka Kalinková, ZŠ Železničná

Strašidelný večer piatok trinásteho

PLAY! – keď učenie je hrou

Projekt FTApakt
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Malí Vrakunčania

Športový klub polície v spolupráci 
s BKZH organizujú projekt Športom 
za duševné zdravie, kde žiaci súťažia 
v minihádzanej. Naša škola sa už nie-
koľko rokov zúčastňuje tohto projektu 
a naši žiaci súťažia v kategóriách 1. - 4. 
ročník, 5. - 6. ročník a 7. - 8. ročník. 
Na začiatku to nebolo ľahké a žiaci sa 
museli uspokojiť aj s predposlednými 
miestami. Po niekoľkých rokoch trénin-
gu aj v rámci krúžku minihádzanej, kto-

rý je na našej škole, sa žiaci vypracovali na výborných hráčov. Sved-
čia o tom aj umiestnenia z posledných súťaží, kde získali 1. miesto 

v kategórii 1. - 4. ročník, 
ako aj 1. miesto v kate-
górii 5. - 6. ročník. Žiakov 
7. - 8. ročníka ešte len 
čaká turnaj v minihádza-
nej a ostatné kategórie 
ďalšie kolá súťaže. Sme 
radi, že aj tento šport si 
našiel spriaznené duše, 
ktoré pokračujú v profesi-
onálnych kluboch.

 Mgr. Janka Kalinková, ZŠ Železničná

Dňa 18. novembra 2015 sa spoločenská 
sála Miestneho úradu MČ Bratislava–Vra-
kuňa na Poľnohospodárskej ulici zaplnila 
žiakmi vyšších ročníkov základných škôl Ži-
tavská, Železničná a Rajčianska k spomien-
kovo-náučno-poznávacej akcii k 200. výro-
čiu narodenia nášho národného buditeľa 
Ľudovíta Štúra.
Ľudovít Štúr má nezastupiteľné miesto v na-
šich dejinách. Nielen počinom uzákonenia 
našej spisovnej slovenčiny, vydávaním pr-
vých slovenských novín, ale zvlášť ako bo-
jovník za práva Slovákov vo vtedajšom Uhor-
sku, ktorého snahy o maďarizáciu potláčali 
akýkoľvek národnostný počin. Napriek tomu 

sa našla hŕstka ľudí, čo si svoje slovanské 
a slovenské nedali vziať a bojovali za to. 
Výsledkom je naša krásna slovenčina, slo-
venské práva vo vtedajšom Uhorsku a naša 
hrdosť na to, že sme dokázali obhájiť našu 
identitu, naše dejiny.
O Štúrovi sa v tomto roku, nazvanom po 
ňom, konalo viacero spomienkových akcií. 
A jednou bola aj táto naša. Lektorsky ju 
pripravila Mgr. Martina Miklušová formou 
powerpointovej prezentácie a vypracovaním 
súťažných testov pre žiakov našich vrakun-
ských škôl. Tí si lámali hlavy nad dátumami 
a udalosťami, ale ich snaha nebola márna. 
Súboj medzi školami vyhrala Základná škola 
Rajčianska, druhé miesto obsadila Žitavská 
a na treťom mieste sa umiestnili ôsmaci 
zo Železničnej. Našou snahou bolo hravou 
formou priblížiť dejinné udalosti tejto éry. 
Úlohou žiakov bola aj prezentácia osobností 
alebo udalostí v tomto období, ktorú si pri-
pravili už počas vyučovania. Tieto práce po-
tom prezentovali na našej akcii - či to bola 
ústna reprodukcia precízne vypracovaného 
plagátu žiakov zo Železničnej (ten zostane 
ako pamiatka vyvesený v priestoroch našej 

Miestnej knižnice), či powerpointovej prezen-
tácie Mišky Suchej, ktorá okrem základných 
faktov dokázala o Štúrovi „vydolovať“ aj me-
nej známe informácie, a tým nám ho trochu 
„učlovečiť“.
Všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zapojili 
do našej akcie, či už súťažne, ako autori pre-
zentácií, či len ako počúvajúce obecenstvo, 
chceme touto cestou vysloviť veľké poďako-
vanie za účasť. Náš národovec Ľudovít Štúr 
si ich pozornosť zaslúžil a my veríme, že spo-
mienka na túto akciu bude v nich rezonovať.
Celá akcia sa konala pod záštitou starostu 
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa JUDr. 
Ing. Martina Kuruca.
 Text: A. Stanová

Príprava na vianočné sviatky sa u nás v CDT aj 
v tomto roku naplno rozbehla. V nových a uprave-
ných priestoroch MÚ Vrakuňa sme v októbri otvorili 
záujmové krúžky pre deti aj dospelých. Veľký záujem 
o krúžky dokazuje aj počet frekventantov (110).
Okrem záujmových krúžkov sú veľmi obľúbené 
keramické a výtvarné tvorivé dielne. Aj tento rok 
sme deťom z MŠ a ZŠ mestskej časti Vrakuňa 
umožnili, aby s našou pomocou vyrobili krásne 

keramické darčeky pre svojich rodičov. Na výtvar-
ných dielňach sme vyrábali ligotavé ozdoby na 
vianočný stromček.
Budeme veľmi radi, ak sa u nás vyrobené darče-
ky zapáčia. Pozývame vás všetkých na vianočnú 
výstavu keramických a výtvarných prác detí a do-
spelých na Miestnom úrade Bratislava-Vrakuňa 
od 17. 12. do 22. 12. 2015.
 (red.)

Športom za duševné zdravie

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Z činnosti Centra detskej tvorivosti v nových 
priestoroch na Miestnom úrade
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Čo a kedy

Program december
23.�1.�2016�10:30
pravidelné divadielko v objekte „221“ na Poľnohospodárskej ulici 27

Pozývame vás na

vianočnú výstavu
keramických a výtvarných prác detí a dospelých 

na Miestnom úrade Bratislava–Vrakuňa
Šíravská ul. č. 7

od 17. 12. – 22. 12. 2015
Otváracie hodiny pre verejnosť:

    17. 12.: od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 15.00 h

   18. 12.: od 8.00 – 12.00 h

   21. 12.: od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 18.00 h

   22. 12.: od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 17.00 h

Vrakunské noviny • Mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa • Ročník IV, číslo 10/2015 • Vydáva mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v náklade 
9750 výtlačkov, IČO: 00 603 295. Nepredajné • Adresa: Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, tel.: 02/4020 4811, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk
• Redakcia: Miestny úrad Vrakuňa • Šéfredaktor: Tomáš Zajac • Zodpovedný za inzerciu: šéfredaktor Tomáš Zajac, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk • Tlač, 
grafické spracovanie: Ultra Print, s. r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava • neoznačené fotky: redakcia • ISSN 1338-8878 • EV 4683/12.

Aktivity OZ NeŠkola na december 
2015: Pilates�pre�dospelých, cvičenie 
pre všetky vekové kategórie, ako pre 
ženy, tak pre mužov. Aktivita sa koná 
každý pondelok a stredu od 18:30 do 
19:30. Prírodné� tvorivky� s� Eliškou, 
inšpirované prírodou, kde sa budú 
používať prírodné, ale aj recyklované 
materiály. Pre deti od 5 do 9 rokov. 
Aktivita sa koná každý pondelok od 
17:00 do 18:00. Terapeutická�metó-
da�Cesta�v�NeŠkole už 15. 12. 2015 
o 18:00. Prednáška vám priblíži, ako 
terapia funguje, čo vám vie priniesť 
a mnoho ďalších informácií. Prihlaso-
vanie na všetky aktivity je nutné na 
info@neskola.sk alebo telefonicky na 
02 4552 9497.

       TV PROGRAM : Sledujte, čo sa deje pred vašimi dverami 

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA 
16.00 Metro Špeciál 
17.00 Správy z 
regiónov  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Inside EP  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Týždeň v 
Novom Meste  
19.40 Nastúpte prosím 
19.50 Navštívili sme 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 City Lady  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Správy z 
regiónov  
19.30 Región plus  
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Korzo  
21.50 Nastúpte prosím 
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Týždeň v Novom 
Meste  
16.40 Račiansky 
magazín  
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 AutoMoto News 
17.50 Like IT  
18.00 Správy   
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Metro Dnes 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Inside EP  
18.00 Správy  
18.15 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.10 Týždeň v Novom 
Meste  
19.40 Račiansky 
magazín  
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Fenix Music 
22.00 Správy  
22.10 Metro Dnes 
23.00 Správy  
23.10 Metro Dnes 

16.00 Správy  
16.10 Týždeň v Novom 
Meste  
16.40 Správy z 
regiónov  
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 AutoMoto News 
17.50 Like IT  
18.00 Správy  
18.10 Metro Dnes  
19.00 Správy  
19.40 Metro Dnes 
20.00 Správy  
20.10 Metro Dnes 
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 City Lady  
22.00 Zastupiteľstvo 
Lamač - premiéra 

16.00 Správy  
16.10 Metro Dnes 
17.00 Správy  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 Korzo  
17.50 Správy z 
regiónov  
18.00 Metro Dnes 
18.10 Račiansky 
magazín  
19.00 Správy  
19.10 Dokument 
19.50 Primátor 
odpovedá  
20.00 Metro Dnes 
20.40 Inside EP  
21.00 Správy  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 AutoMoto News 
21.50 Like IT  
22.00 Zastupiteľstvo 
HM SR  

16.00 Dokument 
16.25 Fenix Music 
17.00 Správy z 
regiónov  
17.10 Beseda o piatej 
17.40 City Lady  
18.00 Metro Špeciál  
19.00 Správy z 
regiónov  
19.10 Týždeň v Novom 
Meste  
19.40 Primátor 
odpovedá  
20.00 Metro Špeciál 
20.50 Nastúpte prosím 
21.00 Správy z 
regiónov  
21.10 Beseda o piatej 
21.40 Navštívili sme 
21.50 Detektor/BK 
22.00 Zastupiteľstvo 
Nové Mesto  

 
Správy  

 
Metro Dnes Beseda o piatej Korzo City Lady Navštívili sme Zastupiteľstvo

 Program vysielame celých 24 hodín. Aktuálne témy nájdete na: www.tvba.sk.  Metropolitná TV BRATISLAVA je najväčšia regionálna televízia na 
Slovensku, veľkosťou územia pokrytého signálom, objemom výroby a pestrosťou programu. Svoj signál šíri prostredníctvom DVB-T (26. kanál), 
UPC, Digislovakia, MAGIO TV, Swan a ďalších operátorov na Slovensku. Vysiela aj na internete. Na svojej stránke má vybudovaný rozsiahly, denne 
aktualizovaný archív všetkých programov.
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