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Na konci januára sa konalo prvé 
tohtoročné miestne zastupiteľ
stvo. Najdôležitejším bodom ro

kovania bolo schválenie rozpočtu mest
skej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 
2015 – 2017. Rozpočet bol poslancami 
schválený. V rámci neho sa schválili do
tácie na rozvoj športu a dotácie pre ob
čianske združenia so sídlom vo Vrakuni. 

Ďalej miestne zastupiteľstvo odvolalo 
z funkcie pôvodných členov dozornej 
rady spoločnosti Spokojné bývanie, 
s.r.o. a zvolili nových zástupcov. Staros
ta splnil svoj predvolebný sľub a v do
zornej rade sú aj zástupcovia vlastníkov 
bytov. Starosta aj poslanci očakávajú 
od novej dozornej rady vypracovanie 
auditu a zistenie, v akej kondícií sa Spo

kojné bývanie, s.r.o. nachádza a prajú 
silný vietor do plachiet pri rozhodovaní. 
Miestne zastupiteľstvo vyhovelo petícii 
občanov a schválilo výsadbu stromče
kov na trávnatej ploche medzi bytovým 
domom na Bebravskej ulici 1 – 5 a hlav
nou cestou – Kazanskou ulicou. Jed
notlivé programy si môžete pozrieť na 
www.vrakuna.sk.

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava  – Vrakuňa na 
roky 2015 – 2017 je vypracovaný ako vyrovnaný. Poslanci 
Miestneho zastupiteľstva tento návrh schválili na svojom 

rokovaní, ktoré sa konalo 27.1.2015. Bilancia návrhu rozpočtu 
na rok 2015 je nasledovná:

Rozpočet celkom:
Príjmy 7 818 422 €
Výdavky 7 818 422 €
Výsledok hospodárenia 0 €

Najväčšou investičnou akciou je realizácia projektu v rámci 
ISRMO (Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí) vo výške 

1 737 153 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté z eurofon
dov. V rámci projektu sa bude realizovať:

• Obnova sociálno–prevádzkovej budovy, Čiernovodská 25 

–186 307 €
• Obnova Materskej školy Kaméliová –151 863 €
• Revitalizácia vnútrobloku Slatinská  – 104 096 €
• Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej 3 – 582 883 €
• Obnova Materskej školy Hnilecká ul. – 134 806 €
• Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul.č.1 – 818 382 €

Ďalej budú realizované projekty:
• realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality
• rozšírenie kapacít materských škôl 
• rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska.

Jednotlivé programy a celú skladbu rozpočtu si môžete poz
rieť na stránke www.vrakuna.sk.

Z miestneho zastupiteľstvaZ miestneho zastupiteľstva

Krátky prehľad schváleného rozpočtu
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Príhovor starostu
Dobrý deň milí Vrakunčania, 

prihováram sa k vám prostredníctvom našich novín 
už po druhýkrát. Dovolím si dnes nahlas porozmýšľať 
o maličkostiach. Športovci hovoria, že maličkosti 
ovplyvňujú celkový výsledok zápasu. Pri analýzach 
leteckých nešťastí sa tiež veľmi často používa tento 
termín. Súhrn drobností jednoducho vie determinovať 
výsledok. V našom prípade kvalitu manažmentu našej 
mestskej časti. Mojou úlohou je manažovať Vrakuňu 
tak, aby sa postupne stala lepšou štvrťou. Verím, že 
sa nám to spoločne začne dariť. Aj preto dnes o malič
kostiach.

O čistotu našej mestskej časti sa stará Stredisko 
verejnoprospešných služieb (ďalej VPS). Naša VPSka 
má svojich pracovníkov, ktorí sa okrem iného starajú 
o poriadok vo Vrakuni. Je pravdou, že naša mestská 
časť má rezervy v starostlivosti o svoju zeleň či v sta
rostlivosti o kvalitu nášho životného prostredia vôbec. 
Počas našich brigád som ešte v pozícii občianskeho 
aktivistu s mnohými z vás diskutoval ako urobiť našu 
štvrť krajšou. Prečo nie je naša štvrť v takej kondícii, 
v akej sú aspoň iné mestské časti? Prečo našich ro
botníkov nie je vidieť častejšie v akcii? Ako vieme, my 
občania, v skutočnosti kontrolovať ich prácu? 

Všetky tieto otázky sú úplne legitímne. Položili ich 
ľudia, ktorým záleží na prostredí v akom žijú. Ľudia, 
ktorí veľakrát obetovali sobotňajšie poobedie, len aby 

pomohli Vrakuni. Ja si ich názor vážim a je mi cťou s týmito ľuďmi tráviť čas či už spoločnou prácou, alebo 
konštruktívnou diskusiou. Dlho som nad touto témou rozmýšľal a čaká nás naozaj veľa práce. Existujú ale 
maličkosti, ktoré nám Vrakunčanom veľmi pomôžu. Vieme ich zaviesť do praxe okamžite a čo je najlepšie sú 
skoro zadarmo. S okamžitou platnosťou som preto požiadal mojich spolupracovníkov, aby pri plánovanom ná
kupe nových montérok, mali každé montérky na sebe veľké logo našej mestskej časti. Držím svoj sľub a moje 
telefónne číslo poznáte. Kedykoľvek uvidíte našich pracovníkov venovať sa inej činnosti,  akou je práca pre 
našu mestskú časť, prosím dajte mi vedieť. 

Tiež som požiadal našich úradníkov, aby si zariadili svoj denný program tak, aby sme mohli ponúknuť náš 
servis občanom bez obedňajších prestávok. Úradníci sa jednoducho na obede prestriedajú a občan získa pol 
hodinku k dobru. Táto zmena sa už realizovala a podľa vašich početných ohlasov ste naozaj spokojní s týmto 
nápadom. Je skvelé, že teraz dokážete vybaviť na úrade svoju požiadavku počas vašej obednej pauzy. Úrad 
jednoducho musí slúžiť ľuďom, na tom trvám!

Maličkosti tvoria celok. Verím, že oba nápady vám uľahčia život a pomôžu nám spravovať Vrakuňu ešte 
o kúsok efektívnejšie. O svojich ďalších krokoch vás samozrejme budem informovať. Čaká nás množstvo 
zmien a ja som nesmierne rád, že naša štvrť sa začína preberať k životu. 

 S hlbokou úctou, 
 váš starosta Martin Kuruc. 
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Oznam - zmena stránkových hodín
Miestny úrad Mestskej 

časti Bratislava – 
Vrakuňa, Šíravská 7, 

821 07 Bratislava oznamuje 
zmenu stránkových hodín na 
Miestnom úrade na Šíravskej 
ulici od 1.1.2015. Pre lepší 
komfort obyvateľov a kvalit
nejšiu dostupnosť pracovní
kov miestneho úradu bola zru
šená obedná prestávka.
Stránkové hodiny
Pondelok:  7.30 h. – 17.00 h.
Utorok:  nestránkový deň
Streda:  7.30 h. – 17.00 h.
Štvrtok:  nestránkový deň
Piatok:  7.30 h. – 12.00 h.

V príhovore sta
rostu ste sa 
mohli dočítať 

o Stredisku verejno
prospešných služieb 
(VPS), ktoré sa stará 
o čistotu našej mest
skej časti. Aj sám 
pán starosta  Martin 
Kuruc si ešte v čase, 
keď ako aktivista 
organizoval mnohé 
brigády, častokrát 
kládol otázku, pre
čo nie je vidieť ľudí, 
ktorí by sa mali 
starať o poriadok 
vo Vrakuni. Teraz, 
v kresle starostu, 
sa rozhodol túto 
problematiku zme
niť. Mestská časť 

Bratislava  Vrakuňa 
preto zaobstarala 
„rovnošaty“ pre pra
covníkov VPS. Tieto 
bundy s označením 
MČ VRAKUŇA VPS. 
Vďaka tomu bude 
schopné nie len ve
denie mestskej čas
ti efektívnejšie kon
trolovať ich prácu, 
ale aj každý jeden 
občan Vrakune. Kaž
dý z vás má odteraz 
možnosť sledovať 
ich pri práci a pokiaľ 
sa v pracovnom čase 
budú venovať inej 
činnosti máte plné 
právo zavolať pánu 
starostovi na tel. č.: 
0948 090 100.

V januári 
deti z Det

ského fondu 
S l o v e n s k e j 
r e p u b l i k y 
z nízkopra
hových cen

tier MIXklub a MIXáčik spolu 
s pracovníkmi/čkami opäť 

upratali Pentagon a zbavili ho 
špiny a striekačiek. Vyzbiera
li viac ako 20 vriec. Aktivitu 
s názvom „Upracme si“ rea
lizujú každý mesiac. Počas 
bežných utorkov v centrách 
vždy hodinu venujú upratova
niu okolia. S touto aktivitou 
im pomáha i obyvateľ Pen

tagonu, ktorý je dobrovoľní
kom Zelenej hliadky. Veríme, 
že touto aktivitou rozvíjame 
vzťah detí a mladých ľudí 
k svojmu prostrediu v ktorom 
žijú a bude im viac na ňom 
záležať. Ak nás opäť uvidíte, 
môžete sa pridať. Viac infor
mácii sa dozviete na www.

dfsr.sk a na našej facebook 
stránke www.facebook.com/
mixklub.
 
 Barbora Brichtová
 koordinátorka projektov
  MIXklub a MIXáčik
   nízkoprahové centrá 
 pre deti a rodinu

Detský fond Slovenskej republiky

Rovnošaty VPS
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Meno? Vek? Rodina?
Stano Bruna. 36. Manželka 
Zuzka a 5 ročný syn Alex. 

Čím ste chceli byť ako 
dieťa? 
Kuchár.

Kto bol Váš idol?
Dlhé roky to bol môj oco, prak
ticky celý život. 
iOS alebo Android?
Android 

Bellmodno alebo Delon? 
Ťažká otázka (úsmev), kaž
dý má niečo do seba. Štýloví 
páni, ale asi Bellmondo, je 
taký ráznejší. Delon bol skôr 
elegán. 

Značka auta? 
Opel. 
Neresť ktorú máte na sebe 
rád?  
To je skôr otázka pre moju 
manželku (smiech)... 

Polnišová alebo  
Sklenaříková? 
Rozmýšľam nad tým... (dlhá 
pauza) Polnišová je suse
da, bývala vo Vrakuni vie
te... (smiech), ale skúsim 
to takto, určitú časť života 
som pozeral po Sklenaříko
vej, no posledných 10 rokov 
registrujem Polnišovú , je to 
zaujímavý človek nie len na 
pohľad, ale aj jej čaro.
Značka hodiniek? 
Breitling.

Obľúbená dovolenka?
More, pláž, piesok, slnko.

Ako rád trávite čas? 
S mojim synom Alexom často 
športujeme. Rád bicyklujem, 
od ôsmich rokov robím judo 
a stále chodím na tréningy.
Kto mrhá vaším časom?
Možno dopravná situácia, ale 
ak chceme človeka či ľudí, tak 
zadubenci čo nehľadajú rieše
nia.

Obľúbená kniha? 
Da Vinciho kód, nečítam však 
príliš knihy.

Obľúbený politik? 
Nad týmto som dlho uvažoval. 
Z každého niečo, ale v súčas
nosti je to pán prezident Kis
ka. Je to špičkový politik. 

Máte rád rozprávky? 
Milujem rozprávky, som schop
ný si pozrieť rozprávku aj 
10krát. V ostatnej dobe sme si 
so synom zamilovali rozprávku 
„Ako vycvičiť draka“.

Koho by ste zobrali na dva 
deci dobrého vínka?
Vínko pijem, aj chodievam 
na dva deci vínka. Zo Sloven
ska by som si rád dal víno 
s Ivanom Miklošom, bývalým 
ministrom financií. A zo sve
tových osobností, by som si 
vybral Robbieho Williamsa. 
S ním som si smelo vedel 
predstaviť aj party (smiech), 
ale aj prijemný, kľudný pokec 
(úsmev). 

 „Za rozhovor ďakujem 
  redakcia VN“.

Spoznávame bližšie našich poslancov: 
                PhDr. Stanislav Bruna

V decembrových novinách, v článku Z rozprávky do rozprávky 
na strane č. 9 sme uverejnili chybný citát z rozprávky Vták 
Ohnivák, (vydavateľstvo A.L.I.), konkrétne veršov:

Rozprávka  je jabloň košatá,
sú na nej jabĺčka zo zlata,
ochutnaj, pocítiš sladkosť slov rozprávky
zázraku zázrakov.

Správne malo byť:

Rozprávka je jabloň košatá
Sú na nej jabĺčka zo zlata
Ochutnaj, pocítiš sladkosť slov 
rozprávky - zázraku zázrakov
Autorka je Lenka Tomešová.

Ospravedlnenie

Týmto sa autorke ospravelňujeme.

Starostom menovaný 
zástupca od 1.2.2015
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Nový dom smútku
V piatok 9. januára bolo krásne po

časie. Bol nadštandardne teplý 
a slnečný deň. Účastníci slávnost

ného vysvätenia smútočného domu si 
robili milé žartíky. Vraj ten najvyšší nám 
pomohol. A ak hľadal príležitosť, našiel 
naozaj skvelú.

Dom smútku dlhodobo potreboval zá
sadnú rekonštrukciu. 50 rokov existen
cie si jednoznačne vyžiadalo svoju daň. 
Skvelou správou preto je, že Vrakuňa 
má nový dom smútku. Poďme ale pekne 
po poriadku.   

O deviatej hodine ráno sa na vrakun
skom cintoríne schádza pestrá spoloč
nosť. Predstavitelia mestskej 
časti, miestna komuni
ta, zástupcovia tla
če, či televízie, 
aj tí ktorí chcú 
vidieť, čo sa 
bude vlastne 
diať. Hlav
nou hviez
dou tohto 
slnečného 
dňa bola 

rozhodne novostavba. Jednoduchá, 
moderná a podľa nás aj veľmi pekná 
stavba. Oceňujeme použité materiály 
aj jej nadčasovosť. Drevo bude vždy vy
zerať skvelo a zámková dlažba dodáva 
celej budove veľmi príjemnú atmosfé
ru. Dom nám pripomínal severskú ar
chitektúru.  

Keď sme pri minimalizme, príjemne 
nás prekvapili aj rečníci. Krátke prejavy 
miestneho farára Mareka Krošláka, PhD, 
starostu JUDr. Ing. Martina Kuruca, miest
neho poslanca Ing. Ladislava Kuglera a 
riaditeľa pohrebníctva MARIANUM JUDr. 
Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. boli sym
patické tým, že sa ubránili sebaprezen

tácii a venovali sa meritu veci. 
Treba naozaj pripomenúť 

aktivitu pána Kugle
ra, ktorý má veľkú 

zásluhu na reali
zácii tohto pro

jektu a zís
kaní financií 
z mestské
ho rozpoč
tu. 

Nasledo

valo vysvätenie domu smútku a vzápä
tí prišla na rad kolaudácia. Veľká časť 
obyvateľov využila tiež príležitosť zo
známiť sa osobne s novým starostom. 
Počas vzájomnej debaty sa problema
tickým miestom ukázala byť prístupová 
cesta k domu smútku. Spomínaná ces
ta má naozaj svoje lepšie časy dávno za 
sebou. Starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc 
prisľúbil, že touto témou sa bude zaobe
rať. Zároveň pri vzájomnej debate veľmi 
ocenil finančnú zbierku občanov, ktorá 
tiež pomohla pri výstavbe nového domu 
smútku. Pri tejto téme si dovolíme jednu 
krátku poznámku. Spontánna zbierka 
občanov je mimoriadne sympatické ges
to. Vôbec nejde o percentá spolufinan
covania, ale o aktívny občiansky postoj. 
Tomuto v redakcii  môžeme len a len 
fandiť. Dámy a páni, ešte raz vďaka za 
našu Vrakuňu. 

Samozrejme sa budeme pána staros
tu na tému rekonštrukcie prístupovej 
cesty pýtať.  Rekonštrukciou prístupovej 
cesty by totiž náš cintorín na pomerne 
dlhú dobu, spĺňal všetky požiadavky na 
dôstojné miesto posledného odpočinku. 

 Redakcia VN
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Praktiky podomových obchodníkov 
známe z amerických filmov opäť 
ožívajú. Česť výnimkám, no vymys-

lené zámienky a sladké reči sú metódy, 
za ktoré by sa mnohí mali hanbiť a v prí-
pade postranných úmyslov aj pykať. Ne-
nechajte sa opantať naučenými frázami 
a neverte rečiam rôznych indivíduí, ktoré 
vám zazvonia pri dverách!

Noha vo dverách
Poznáte to. Začnú vám mazať medové 

motúzy pod fúzy lebo vedia, že pochvále
ný človek sám seba vníma ako krajšieho 
a štedrejšieho, no zároveň je otvorenejší 
prijímať nerozumné návrhy a ponuky. Ide 
o známu frázu „noha vo dverách“, ktoré 
sa tým pádom nezatvoria, ba naopak sa 
neskôr otvoria celé. Podvodníci všemožne 
vyvolávajú pocit dôvery a oslabujú Vašu 
ostražitosť.

To všetko sa deje aj v dnešnej dobe, 
keď existujú panoramatické kukátka, bzu

čiaky a čipy na dverách, telefóny zobrazu
júce čísla, ktoré sa dajú uložiť s výrazným 
„Nezdvíhať“ alebo „Pozor“. Deje sa to 
v dobe, keď si na internete overíte vlastne 
kohokoľvek. Povedali by ste si, že podvod
níci nemajú na ružiach ustlané. Napriek 
tomu sa im darí úspešne obalamutiť tých 
najcitlivejších, ktorí sa len s modernými 
technológiami učia žiť a nie sú finančne 
gramotní – seniorov a handicapovaných. 
Nedajte sa nachytať na ich klamstvá 
a manipulatívne hry. Predstavíme vám tie 
najrozšírenejšie:

Hra na známeho 
Obľúbenou metódou je hra na známe

ho ich syna alebo vnuka, pre ktorého pri
šli vyzdvihnúť hotovosť, lebo je v takých 
alebo onakých problémoch (známy je 
prípad s pokazeným vozidlom). Je vysoko 
pravdepodobné, že ak sa páchateľ odvolá 
na syna (pričom seniori často prezradia 
i meno: „Myslíte Petríka?“ – páchateľ re

aguje „Áno, Vášho Peťa“). Dokonca sú tak 
drzí, že Peťa zavolajú mobilným telefónom 
a ten svojej mame potvrdí páchateľovu 
požiadavku. Samozrejme volajúcim nie je 
Peter, ale páchateľov komplic. Starostlivá 
mama potom neznámej osobe vydá po
žadovanú sumu, ktorú však už nikdy ne
uvidí ani ona, ani syn. Obmenou nekalej 
hry je odvolanie sa na susedov, čo je pre 
páchateľa ešte jednoduchšie, nakoľko 
si zistí meno a priezvisko zo schránok či 
zvončekov, čím vyvolá dojem, že susedov 
dobre pozná. Nikdy nedávajte peniaze cu
dzej osobe a svojim príbuzným zavolajte, 
či danú osobu poznajú.

Hra na zástupcu inštitúcie 
či firmy

Elektrikári, plynári, pracovníci štatistic
kého úradu, poisťovní a iných finančných 
inštitúcií a pracovníci mestského úradu. 
Tieto všetky funkcie môžu byť a sú na
podobňované podvodníkmi. Stačí im rov

Buďte voči nečakaným 
návštevám ostražití
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nošata, montérky alebo saká a kravaty 
a falošná identita je na svete. Pod rôz
nymi zámienkami sa snažia dostať nohu 
do vašich dverí a následne sa nanútiť do 
vášho obydlia. Spomeňte si, akým spôso
bom vám chodia preplatky a nedoplatky 
za elektrinu, plyn alebo vodné/stočné. Sú 
zasielané poštovou poukážkou! Osobne 
odovzdávať často niekoľkocentové pre
platky je neštandardné a pre dodávateľov 
energií (elektrina, plyn) veľmi nákladné. 
Nehanbite sa takýchto špekulantov ne
chať stáť za zatvorenými dverami a všet
ko si overiť telefonicky. Určite nikomu ne
rozmieňajte peniaze, lebo to znamená, že 
musíte ísť pre peňaženku (málokto chodí 
otvárať vchodové dvere s peňaženkou 
v ruke), čo využívajú páchatelia na to, aby 
vnikli do vášho domu a odcudzili hotovosť 
alebo hodnotné predmety. 

Sčítanie ľudu a iné štatistické priesku
my sa robia takisto z ekonomických 
i praktických dôvodov telefonicky alebo 
elektronicky. Osobná návšteva je avizova
ná v médiách a poverené osoby len roz
nášajú dotazníky, nečakajú vo dverách na 
ich vyplnenie. Na výskumníkov narazíte 
v nákupných centrách alebo na rušných 
uliciach, sú riadne označení a zväčša ich 
je na danom mieste viac. Pred vašimi dve
rami je ich prítomnosť prinajmenšom po
dozrivá. Určite nikdy nechoďte s cudzími 
ľuďmi vyberať peniaze z bankomatu, nech 
je to na akýkoľvek účel (nehoda, pomoc 
chorému, na operáciu).

Osobitnou kapitolou sú pracovníci do
dávateľov energií. Jednak sú to tí, ktorí 
s prístrojom odčítavajú stav plynomeru, 
elektromeru alebo zbierajú údaje z digitál
nych meračov na radiátoroch. Iný prípad 
sú tí, ktorí sa snažia získať zákazníkov 
konkurencie ponukou výhodnejších pod
mienok. Tí nekorektní pýtajú výpisy od pô
vodného dodávateľa, narýchlo urobia rôz
ne prepočty a oháňajú sa nepravdivými 
percentami, ktoré ušetríte. Až na výnimky, 
nie je cieľom týchto ľudí vaša spokojnosť 
a ušetrené eurá, ale finančné provízie za 
získanie nových zákazníkov.

Hra na smetiarov
Zaželať príjemné prežitie sviatkov 

a všetko dobré do nového roka. Týmto 
začínajú svoju hru tzv. „vaši smetiari“. 
Aby si prilepšili pálenkou, cukrovinkami 
a najmä  peniazmi, vydávajú sa rôzne indi
víduá za pracovníkov firmy, ktorá vyváža 
a likviduje komunálny odpad. Situácia je 
natoľko kritická, že viaceré spoločnosti 
už zverejnili fotografie všetkých svojich 
zamestnancov na stránke, aby si ich ob
čania  klienti nemohli zmýliť s tými, ktorí 

sa na smetiarov iba hrajú. Falošným sme
tiarom zásadne neotvárajte.

Hra na predajcu
V tomto prípade žiaľ ide naštrbenie 

dobrého mena serióznych a kultivova
ných predajcov. V honbe za ziskom sa 
taktika a metódy presviedčania predajcov 
často pohybujú na hrane slušnosti a ma
nipulácie a viacerí skĺznu až k podvodom. 
Napríklad tí, ktorí „merajú prietok vody“. 
Oblečení v sakách, so širokým úsmevom 
a s kartičkou reprezentanta v klope saka 
sa votrú do obydlí s cieľom merať prie
tok vody v kúpeľni a kuchyni. Napokon 
argumentujú pekne vytlačenou farebnou 
tabuľkou spotreby vody a ponúknu tzv. 
perlátor. Na počkanie ho dokážu aj na
montovať, lebo v nohaviciach saka bežne 
nosia sika kliešte alebo hasák! Odporúča
me zvýšiť opatrnosť jednak z toho titulu, 
že za ponukou sa môže skrývať prieskum 
toho, čo máte v domácnosti a koľko vás 
v nej žije a jednak preto, že ponuka býva 
predražená. Argument, že ide o „novinku, 
ktorá ešte nie je na trhu“ stojí na hline
ných nohách. Bežne sa cena perlátora po
hybuje od 1 do 6 eur. 

Hra na pomocníka
Mimoriadne podlé sú manipulatívne hry 

na pomocníkov, ktorí sa ponúknu, že vám 
naložia a vynesú tašky do bytu, čo je však 
len zámienka pre krádeže a prepadnutia. 
Odmietnite ich a odmietnite aj „výhru“, 
ktorú Vám iní podvodníci prišli vyplatiť až 
domov a „len“ potrebujú rozmeniť peniaze 
aj pre iných výhercov. Obdobné zvyšova
nie dôchodkov sa deje prostredníctvom 
inštitúcií (pošta, banka), nie osobnou náv
števou s bankovkami v ruke. 

Ako predísť podvodom?
• Overte si totožnosť návštevníkov 

a v prípade nejasností zavolajte na info
linku. Seriózna spoločnosť má prehľad 
o svojich zamestnancoch a brigádni
koch a ich totožnosť vám potvrdí.

• Nikdy nepúšťajte do obydlia cudzie 
osoby, najmä ak ste sami. Snažte sa 
ich návštevu presunúť na čas, keď bude 
prítomná ešte ďalšia osoba, či už rodin
ný príslušník alebo susedia.

• Nič nepodpisujte a nikomu nedajte 
hotovosť ihneď. Seriózne firmy vám po
nechajú dostatok času na rozmyslenie 
a preštudovanie zmlúv a seriózni predaj
covia sa s ponukou vrátia.

• Dôkladne si overte, aké skúsenosti 
mali s produktom a predávajúcim 
vaši známi alebo iní zákazníci. Ak 
máte podozrenie, že ste boli oklamaní, 
podajte podnet na Slovenskú obchod
nú inšpekciu pre porušenie § 5 Záko
na o ochrane spotrebiteľa (Zákon č. 
250/2007 Z. z.).

• Žiadajte všetky doklady, ktoré vám 
zo zákona musí predávajúci poskytnúť 
písomne, t.j. nárok na reklamáciu, zá
ruky a servis, nárok na vrátenie tovaru 
a samozrejme daňový doklad o kúpe 
(faktúra, pokladničný blok...).

• Ak už ste aj podpísali zmluvu, zo záko-
na máte právo od nej odstúpiť do 
14 pracovných dní a to aj bez uve-
denia dôvodu. (Nebojte sa v tomto 
prípade citovať Občiansky Zákonník § 
48 , § 49, ako aj zákon č. 108/2000 Z.z 
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji.)

• Dokázať neférové praktiky, manipuláciu 
a slovný podvod je veľmi náročné. Mno-
hých podvodníkov odradí to, ak jas-
ne preukážete úmysel si rozhovor 
nahrávať (do mobilu, na kameru).

• Seniori majú v prípade pochybností 
k dispozícii bezplatnú senior linku 
0800 172 500.

 Zdroj: Združenie 
 slovenských spotrebiteľov
  Vaši Špecialisti na bezpečnosť 
 www.specialistinabezpecnost.sk
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Od roku 2008 sa aj Slo
vensko pravidelne zapá
ja do celosvetovej súťa

že FIRST LEGO League. FLL je 
najväčšia celosvetová súťaž 
v stavaní a programovaní ro
botov zo stavebnice LEGO pre 
deti od 1016 rokov. Na súťaž 
sa tímy pripravujú komplexne, 
nakoľko sa súťaží v štyroch rov
nocenných častiach: 

Robot Game – postavenie, 
naprogramovanie robota, ktorý 
zvládne splniť predpísané úlo
hy v určitom čase.

Robot Design – tím prezen
tuje konštrukciu svojho robota, 
ako aj kvalitu programu, ktorý 
navrhol.

Prezentácia výskumného 
projektu – na danú tému každý 
tím vytvorí a odprezentuje svoj 
výskumný projekt.

Tímová práca – tím v urče
nom čase splní zadanú úlohu 
v duchu tímovej komunikácie a 
spolupráce. 

Každý rok je zadaná celo
svetovo jednotná téma a na 
tento rok znela: „Učíme sa bez 
hraníc“ a v jej zmysle boli spra
cované všetky zadania jednot
livých súťaží, ktorých sa tento 
rok zúčastňuje vyše 230 tisíc 
detí zo 70 krajín celého sveta.

Ako prví z našej mestskej 
časti sa do tejto zaujímavej 
súťaže zapojili aj žiaci zo ZŠ 

Rajčianska, ktorí sa dňa 
12.12.2014 v Žiari nad Hro
nom zúčastnili Regionálneho 
kola FLL. 

Aj keď bol náš tím „RDS 
Team“ úplným nováčikom 
v tejto súťaži, jeho členovia 
zabojovali a v súťaži „ROBOT 
GAME“ získali naozaj skvelé 3. 
miesto, v súťaži „Prezentácia 
výskumného projektu“ stáli 

tiež na bronzovom stupienku a 
v celkovom poradí skončili na 
veľmi peknom 4. mieste z 12 
tímov!  

Tejto súťaže sa zúčastnili žia
ci, ktorí navštevujú od začiatku 
tohto školského roku nový ro
botický krúžok na ZŠ Rajčian
ska, ktorý na našej škole vedie 
Simona Jiskrová  /fi Simoń s 
creActive/ a Ing. Pavol Viskup. 
Naše gratulácie a poďakova
nie za úspešné reprezentova
nie školy patrí týmto žiakom: 
Dalibor Dzilský, Marek Panák, 
René Roger, Peter Kurt, Peter 
Vlašič, Ľuboš Valachovič, Juraj 
Handreich, Jacqueline Fábryo
vá, Nikola Dobijová a ďalší čle
novia tímu z iných ZŠ: Samuel 
Szász, Samuel Knieža, Richard 
Viskup a Daniel Viskup.

Všetkým týmto nadšencom 
robotiky držíme palce v ďal
šom snažení i zdokonaľovaní 
sa a veríme, že na budúci rok 
bude ich umiestnenie najme
nej také dobré!

  RDS Team ZŠ Rajčianska

Riaditeľstvo materských škôl oznamuje, 
že žiadosti o prijatie dieťaťa do mater
skej školy v školskom roku 2015/2016 

bude prijímať:

Materská škola Kríková 20: 
od 23. 02. do 27. 02. 2015  

v čase od 8.00 h do 12.00 h
len v priestoroch MŠ Kríková 20

Materská škola Kaméliová 10:
od 23. 02. – 27. 02. 2015,

od 9.00 h do 11.30 h  
a od 13.30 h  do 15:30 h,  

dňa 24. 02. aj od 14.30 do 15.30
len v priestoroch MŠ Kaméliová 10

Tlačivo žiadosti je možné si stiahnuť na ofi
ciálnych stránkach MŠ: www.mskrikova.sk 
a www.mskameliova.sk.

Pri podávaní žiadosti je potrebné pri-
niesť na overenie údajov:
• rodný list dieťaťa
• zdravotný preukaz poistenca (dieťaťa)
• občianske preukazy zákonných zástupcov
• ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno

vzdelávacími potrebami, zákonný zástup
ca predloží aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie

• rozhodnutie o dodatočnom odklade pl
nenia povinnej školskej dochádzky die
ťaťa predloží zákonný zástupca spolu so 
žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej 
školy aj s potvrdením o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 
dorast

Kritériá pre prijatie MŠ Kaméliová:
• deti s odloženou školskou dochádzkou
• deti s dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou
• deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.08. 

2015
• deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2015 

Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný 
stupeň hygienickej a sociálnej samostatnos
ti: nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne 
sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta 
sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie 
základné časti odevu, obuje sa, reaguje na 
pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje 

na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.
Kritériá pre prijatie MŠ Kríková:
Riaditeľka prednostne prijíma v súlade so 
školským zákonom: 
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.08. 
• deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia 

povinnej školskej dochádzky, 
• deti, ktoré majú dodatočne odložený začia

tok plnenia povinnej školskej dochádzky. 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zá-
stupcov o prijatie detí do materskej školy 
budú uprednostňované : 
• deti, ktoré dovŕšia k 31.08. príslušného 

kalendárneho roku tri roky veku a majú 
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – 
Vrakuňa, 

• deti, ktorých aspoň jeden zo zákonných 
zástupcov má trvalý pobyt v mestskej 
časti Bratislava – Vrakuňa. 

• prijímanie detí mladších ako tri roky (tie 
deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 
roky) bude v súlade so školským zákonom 
výnimočné. 

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa 
bude doručené najneskôr do 30. júna 2015.

Prvý úspech na FIRST LEGO League!

Informácie o zápise detí do materských škôl 

Aktuálne
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Počas zimných mesiacov 
ponúkame v Centre det
skej tvorivosti(CDT), na 

Bodvianskej 4, množstvo za
ujímavých  podujatí. Pre deti 
z materských škôl sú priprave
né Hry priateľstva, pre žiakov 
1.roč. ZŠ súťaž Človeče, za
smej sa. Deti k nám prichádza
jú v dopoludňajších hodinách 
s pani učiteľkami a popolud
ní s pani vychovávateľkami 
z ŠKD, podvečer s rodičmi, 
ktorí ich odprevádzajú na 
krúžky. Obľúbený je kvíz Z roz
právky do rozprávky, aj Máte 
Filipa. Deti si vyskúšajú svoju 
šikovnosť, zručnosť, tvorivosť 
a overia svoje vedomosti. 
Máte radi matematiku? Alebo 
sa jej bojíte? U nás je matema
tika zábavná. Hry s číslami za
ujmú každého. Ak potrebujete 
so žiakmi upevniť učivo napr. 
o povestiach, bájach, pore
kadlách alebo prísloviach  ste 
vítaní. Prihlásiť sa môžete na 
tel. č. 0903 441 610.
 Eva Čechová

Centrum detskej tvorivosti

Pravidelná krúžková činnosť v CDT
Utorok: 
• keramický krúžok

• spevácka skupina – Susedy

• ateliér voľnej tvorivosti

Pondelok: 
• keramický krúžok
• tanečný krúžok – Sedmokráska 
• gitara
• divadelný  krúžok Rarášok – školička

Streda: 
• výtvarný krúžok 
• tanečný krúžok – Sedmokráska
           • gitara
          • klavír
        • divadelný krúžok Rarášok – školička

      Štvrtok: 
•  divadelný krúžok Rarášok – školička 
• kalanetika
Piatok:
• dramatický krúžok 

Informujeme
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                 Pozvánka pre deti

Dňa 23. 3. 2015 - 24. 3. 2015  
Malodunajská ul. 9,  Platanová ul.  Prie
hradná, Arménska ul.  Podunajská ul.

Dňa 24. 3. 2015 - 25. 3. 2015
Železničná ul. 5, Priehradná ul.  Hrad
ská ul., Šípová ul. 

Dňa 30. 3. 2015 - 31. 3. 2015
Hrušovská ul.  Marhuľová ul.

Dňa 1. 4. 2015 - 2. 4. 2015
Priehradná ul.  Tymianová ul., Rebarbo
rová ul.51 , Železničná ul. parkovisko pri 
zberných surovinách 

Dňa 8. 4. 2015 - 9. 4. 2015 
Hradská ul.122  Estónska parkovisko, 
Píniová ul. parkovisko, Brezová 5/A   

Dňa 13. 4. 2015 - 14. 4. 2015
Majerská za koľajnicami  záhrady, Anizo

vá ul.  Podpriehradná ul., Stavbárska ul. 
pri trafostanici  

Dňa 14. 4. 2015 - 15. 4. 2015 
Hradská 87 roh Stavbárska ul., Čiližská 
ul. 2, Čiližská ul. 26 

Dňa 15. 4. 2015 - 16. 4. 2015
Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul. 20, 
Žitavská ul.2 zboku pri garážach  

Dňa 20. 4. 2015 - 21. 4. 2015
Hnilecká ul.  Bebravská ul. pri šport. 
ihrisku, Rajčianska ul. 8, Toplianska ul.2 

Dňa 21. 4. 2015 - 22. 4. 2015
Toryská ul. 21,  Toryská ul. 22  Bodvian
ska ul., Rajčianska ul. 28  32  

Dňa 22. 4. 2015 - 23. 4. 2015
Stavbárska 52 pri Talline,  Kríková ul.7, 
Rajecká ul. 2 

Dňa 27. 4. 2015 - 28. 4. 2015
Poľnohospodárska ul. 22, Rajecká ul. 
16, Bučinová ul. 16 

Dňa 28. 4. 2015 - 29. 4. 2015
Jedľová ul.2

Do kontajnerov je zakázané dávať sta
vebný odpad a elektroodpad. Rastlinný 
odpad a konáre dávajte vedľa kontajnera. 

V prípade potreby je možné pristaviť 
kontajnery aj na objednávku. Zmena 
termínov je možná, oznamy budú zverej
nené vo vývesných tabuliach Miestneho 
úradu, na internete a vo Vrakunských 
novinách. Info. Ing. Pačesová – VPS 
45245565. 

Jarné upratovanie na rok 2015
Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v týchto lokalitách 
V zmysle § 4 VZN č.1/2015 MČ Bratislava -Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú 
veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch:

Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín 

10. 4. 2015  /piatok/ od 
15:00 do 18:00  I. kolo talen
tových prijímacích pohovorov
22. - 25. 6. 2015 od 15:00 
do 18:00  II. kolo talentových 
prijímacích pohovorov
3. 9. 2015  v prípade voľných 
miest  doplňujúce talentové 
prijímacie pohovory
14. 6. 2015  premiéra taneč
ného odboru  Večer moder
ného tanca  DK Zrkadlový háj 
 Veľká sála
19.6. 2015  premiéra drama

tického odboru  DK Ružinov 
 Malá sála
21. 6. 2015  premiéra taneč
ného odboru Večer ľudového 
tanca  DK Zrkadlový háj  
Veľká sála
22. - 26. 2015  Vernisáž 
výtvarného obrou  priestory 
školy / možno 221/
25. 6. 2015  koncert žiakov 
hudobného odboru  priestory 
školy / Železničná /  Veľká 
modrá sála
 

Dňa 27. 2. 2015 o 9:30 hod. sa 
bude konať Slávnostné uvítanie 

do života, v objekte 
221 (ul. Poľnohos

podárska 27). 
Pozvaní sú 
všetci rodičia 
s deťmi, ktoré 

sa narodili od mája 2014 
do 31. 12. 2014. Detič

ky a rodinní príslušníci sa 
môžu tešiť na vystúpenie 

detského tanečného 
súboru „Sedmokrás
ka“ spolu so spevác

kou skupinou „Suse
dy“. Pre deti bude pripravené fotenie 

pri kolíske a hudobné vystúpenie v sprievode gitary.  

Program aktivít - Základná škola Železničná
18. 2. 2015  výstava živých plazov v telocvični
24. 2. 2015  školské kolo Hviezdoslavov Kubín
26. 2. 2015  atletika  1. a 4. ročník

Hlavné akcie Súkromnej ZUŠ  
(Železničná ul. 14) tohto školského roka:

Tešíme sa na stretnutie


