
Ročník IV •Júl/August 2015 • Nepredajné

Výzva – likvidácia nelegálnej 
skládky (str. 3)

Stánok na Bebravskej ulici 
(str. 3)

Vrakuňa navrhuje nový spôsob 
starostlivosti o zeleň (str. 5)

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa



Aktuálne

2

Dobrý deň, milí Vrakunčania,

K letu patria aj vtipné príhody. Rád vám jednu poviem. Je to čerstvá vec, 
ktorú som zažil pred pár dňami. Leto je skvelá príležitosť na reali záciu 
dobrovoľníckych aktivít. Počasie vie byť občas na obtiaž, ale leto je v tom-
to smere ďaleko milosrdnejšie. S ľuďmi z Vrakune, ktorým na ich mest-
skej štvrti záleží, sme dali hlavy dokopy a pripravili sme si akčný plán. 
Najprv pomôžeme profíkom z DPB vymaľovať zastávku, potom sa presu-
nieme na detské ihrisko, ktoré vyčistíme, pieskovisko naplníme novým 
pieskom a nakoniec s pani poslankyňou J. Neméthovou a „ujom Jožom“ 
vymaľujeme „školičku“.
Plán to bol smelý, odhodlanie bolo veľké, šlo sa pracovať. Ak ktokoľvek 
čokoľvek maľoval, tak určite vie, že toto je presne tá robota, ktorá sa bez 
istých obetí na konfekcii robiť nedá. Aj sa tak stalo. Zastávka bola krásne 
červená a ja som tiež trošičku vyzeral ako tá zastávka. S celou partiou 
sme sa presunuli po zvládnutí zastávky do vnútrobloku a šli sme detič-
kám nanosiť piesok.
Tu si dovolím, milí spoluobčania, drobné zamyslenie. Naozaj nie som vô-
bec spokojný so stavom ihrísk. Úprimne sa divím, komu v minulosti na-

príklad napadlo likvidovať herné prvky a vysádzať miesto nich kríky či kvetinky. Čo tým autor nápadu sledoval? 
Viete koľkokrát padne lopta deťom do záhonu kvetín? Ja to viem úplne presne. Nekonečne veľakrát. Som 
fanúšikom kvetiniek, stromčekov a aj kríkov, ale zmysluplnosť nech je prosím spoločným menovateľom. Alebo 
prečo lavičky nie sú otočené k ihrisku, aby mamičky mohli pohodlne sedieť a dávať pri tom pozor na detičky?! 
Tému absencie oplotenia ani nejdem otvárať, len by som sa opäť rozčúlil. Toto sa nedá považovať za nič iné 
ako za šlendriánstvo. V tejto téme sa dokonale orientujem, mám totiž malú dcérku. Ak dokáže trojročné dieťa 
veľmi presne vedieť, ktoré ihrisko je pre ňu atraktívnejšie, tak by som aspoň rovnaký pomer logiky očakával aj 
od úradníka, čo ihrisko projektoval, resp. vybudoval. Aj preto som sa rozhodol prvýkrát v histórii Vrakune reali-
zovať kompletnú pasportizáciu detských ihrísk. Je to prvý krok, aby sme dostali ihriská do prijateľného stavu. 
Prijateľným stavom myslím štandard 21. storočia. Ostatné tri mesiace zaspávam s katalógmi detských ihrísk. 
Ak máte milé mamičky nápady, som kvalitne odborne podkutý a pripravený na debatu.  Pasportizácia bude 
skončená už v priebehu leta. O jej výsledkoch vás budem samozrejme informovať.
Vráťme sa prosím ešte na chvíľu na detské ihrisko. Toryská ulica je zhodou okolností „dobrým“ príkladom 
všetkých spomínaných problémov. Odstránené herné prvky nahradili záhonom kvetov, lavičky sú namontované 
tak, že sa nedá vymieňať piesok, lebo blokujú jedinú možnú prístupovú trasu. Našou úlohou bolo vyčistiť ihris-
ko a s lopatami nahádzať čerstvý piesok do pieskoviska. Po hodinke sme si dali prvú pauzu a vtedy to prišlo. 
Prišla mladá mamina a pýta sa ma, či som naozaj starosta. Pani sa vrátila z Londýna po rokoch a mamina jej 
povedala, že: „starosta je elegán“. Ona mi akosi neverila, že ten pán od hlavy po päty od červenej farby môže 
byť naozaj ten elegantný starosta. Aj keď sa priznám, že mi tento kompliment robil náramne dobre. Pani mi 
vraví: „Ste prvý starosta, ktorého som videla v krátkych nohaviciach, teda aspoň tu na Slovensku“, a schuti sa 
smeje… Smejú sa všetci a tak to má byť. Ak teda mám mať prívlastok starostu, ktorý maká v kraťasoch, tak mi 
to lichotí. Dokonca viac ako elegán. Čo uznajte, je už vážna vec. 
Dovolím si popriať všetkým krásne leto a príjemný dovolenkový čas a nezabudnite 12. a 13. 9. sa vidíme na 
Vrakunských hodoch.

 S úctou,
Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Výzvy

Z miestneho zastupiteľstva

Ďalší odstránený stánok vo Vrakuni
Starosta Vrakune Mar-
tin Kuruc sa najnovšie 
pustil do boja proti 
bezdomovcom a narko-
manom. Na jeho pokyn 
sa postupne začali de-
montovať kontroverzné 
stánky s občerstvením 
a lavičky pri Zdravot-

nom stredisku na Bebravskej ulici, kde dlhé 
roky sužovali neprispôsobivé osoby život sluš-
ným obyvateľom.
Už v minulom čísle sme vás informovali o od-
stránení stánku na Toryskej ulici, čo sa stretlo 
s dobrým ohlasom. Tentokrát pracovníci VPS 
vo Vrakuni odstránili stánok na Bebravskej 
ulici. „Všetci, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú, 
vedia, že je to problematická časť Vrakune. 

Naším zámerom je riešenie neakceptovateľnej 
bezpečnostnej situácie v okolí strediska Bebrav-
ská. V prvej fáze sme odstránili prvé dva stánky 
a v tejto aktivite budeme pokračovať. Cieľom je 
úplné vyčistenie priestoru od všetkých stánkov. 
Komplikáciou v tomto smere sú nevysporiada-
né zmluvné vzťahy pochádzajúce z minulosti,“ 
uviedol starosta Martin Kuruc.
 (red.)

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa na svojom zasadnutí  dňa 
23. 6. 2015 schválilo záverečný účet MČ Bra-
tislava-Vrakuňa s výsledkom hospodárenia 
126 544,03 eur. Ušetrené finančné prostriedky 
sa použijú v rozpočte roku 2015 na realizáciu 
projektu dôležitých pre rozvoj mestskej časti: 
• revitalizácia vnútroblokov,
• obnova detských ihrísk,
• projekty cyklotrasy pri Malom Dunaji,

• dokončenie projektov ISRMO. 
Miestne zastupiteľstvo schválilo zámer využi-
tia nebytových priestorov v objektoch mest-
skej časti na Poľnohospodárskej ulici č. 27/B, 
Šíravskej ul. 7. Podľa zámeru sa má sobášna 
sieň presťahovať do priestorov na Poľnohos-
podárskej ulici (objekt 221). Z Bodvianskej 
ulice sa presťahuje krúžková činnosť CDT do 
objektu na Šíravskej ulici.

(red.)

1. Likvidácia nelegálnych skládok
Vďaka tomuto projektu môžu samosprávy 
požiadať od Environmentálneho fondu príspe-
vok na likvidáciu čiernych skládok. Túto šancu 
využila aj mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 
ktorá podala žiadosť o dotáciu na likvidáciu 
nezákonnej skládky odpadu umiestnenej na 
verejne prístupnom mieste pri bytovom dome 
na Stavbárskej ulici v súlade s vyhlásením 
výzvy Environmentálneho fondu „Sanácia 
miest s nezákonne umiestneným odpadom.“ 
Súčasná situácia je neúnosná a mestská časť 
nestačí takýto opustený odpad likvidovať, pre-
to prosí o pomoc mesto Bratislava. Avšak sta-
rosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa si je 
vedomí toho, že chýbajú systémové riešenia. 
Čierne skládky odstraňuje mestská časť na 
vlastné náklady, pritom zato, že takéto sklád-
ky vznikajú nemôže. „V budúcnosti treba nájsť 
spôsob, ako zabrániť vznikaniu a hromadeniu 
tohto odpadu. Nedá sa to vyriešiť hneď, keďže 
tento problém sa dlhé roky vôbec neriešil,“ po-
vedal starosta Martin Kuruc. Ak ministerstvo 
odsúhlasí odstránenie skládky, Vrakuňa do-
stane financie na zber, odvoz a uloženie na le-
gálnej skládke a prípadne likvidáciu v spaľovni. 
Od budúceho roka by sa mala zlepšiť situácia 
aj pomocou nového zákona o odpadoch, ktorý 
sprísňuje podmienky a dáva širšie kompeten-
cie polícii aj samosprávam, aby mohli účinnej-
šie bojovať proti čiernym skládkam.

Možná pokuta za nelegálne vyhadzovanie od-
padu sa napríklad zvýšila až desaťnásobne 
– do 1 500 eur pre jednotlivca a 350-tisíc pre 
právnické osoby. Už pri spôsobenej škode od 
266 eur bude mať polícia navyše možnosť 
vyhodnotiť to ako trestný čin.

2. Rozširovanie kapacít mater-
ských škôl - 2. kolo

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pokraču-
je v rozširovaní kapacít materských škôl. 
Mestská časť požiadala o dotáciu na zria-
denie ďalších dvoch tried na Bodvianskej 
ulici v priestoroch Detského centra tvorivosti. 
Prvé dve triedy sa začnú rekonštruovať v prie-
behu mesiaca september.

3. Okrem toho sa mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa zapojila do 
výzvy Bratislavského samospráv-
neho kraja na projekty:

• Vrakuňa – miesto, ktoré spája a zapája
• Vrakuňa – aktívne miesto pre všetky 

generácie
• Tu sa nám páči, tu chceme žiť

Projekty majú za ciel podporiť a utužiť aktívne 
občianske spolunažívanie obyvateľov našej 
mestskej časti. Projekt plánuje vybudovať 
oddychovo-rekreačnú zónu v Lesoparku - Vra-
kuňa.
 (red.)

Oznamy
Sťahovanie
Centrum detskej tvorivosti na Bodvian-
skej ulici č. 4 sa sťahuje do priestorov 
MÚ Šíravská 7 (prízemie) z dôvodov re-
konštrukcie objektu na Bodvianskej ulici. 
Zápisy do jednotlivých krúžkov a kurzov 
začínajú dňa 3. 9. 2015 a prebiehajú do 
konca septembra v nových priestoroch 
(číslo dverí 205). Krúžková činnosť sa 
začne 1. 10. 2015 v priestoroch na Šírav-
skej ulici.  

Nočný kľud
Milí občania, hlavne v letnom období sa 
nám hromadia sťažnosti od nespokojných 
občanov, ktorí sa sťažujú na rušenie noč-
ného pokoja v čase od 22:00 do 06:00 
hodiny. V takýchto prípadoch má mestská 
časť veľmi obmedzené zákonné možnosti 
riešiť rušenie pokojného spolunažívania. 
Obráti sa na príslušne úrady verejné-
ho zdravotníctva, aby  vykonali meranie 
hluku v prevádzke v zmysle vyhlášky Mi-
nisterstva zdravotníctva 549/2007 Z. z. 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa môže 
pôvodcov nadmerného hluku napomenúť, 
aby sa v budúcnosti takéto situácie neo-
pakovali. V prípade neposlúchnutia môže 
uložiť  pôvodcovi, ktorým môže byť napr. 
reštaurácia, krčma, bar alebo iný podnik, 
pokutu až do výšky 6 640 eur v správnom 
konaní po preukázaní porušenia vyššie 
uvedenej vyhlášky. 
Čo robiť, keď vás ruší nadmerný hluk?
Kontaktujte operačné stredisko mestskej 
polície  na tel. čísle 159.

(red.)
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Vo Vrakuni sa pripravuje výstavba novej železničnej zastávky. 
Vzniknúť by mala pri obratisku trolejbusov na Čiližskej ulici, 
teda na takom mieste, aby bol zabezpečený komfortný prestup 
z vlaku do mestskej hromadnej dopravy a naopak. Už koncom 
tohto roka pripravuje mestská časť zriadenie dočasnej zastáv-
ky. Výstavba finálneho prestupného terminálu sa má začať pri-
bližne v rokoch 2018 – 2019.

Trať medzi Bratislavou a Komárnom cez Žitný ostrov bola vybu-
dovaná na konci 19. storočia. Zástavka vtedy bola aj vo Vrakuni. 
Zanikla v roku 1974.
Myšlienka na jej obnovu vznikla najmä preto, že cestovný čas z 
Vrakune do centra sa autom, ale aj trolejbusom vďaka zápcham 
sústavne predlžuje. Vrakunčania sa budú môcť vlakom dostať na 
hlavnú stanicu približne za desať minút, čo je veľmi veľká úspora 
času. Navyše, vlak nikdy nestojí v zápche, takže cestujúci vlakom 
sa budú môcť spoľahnúť, že prídu do práce či na stretnutie načas. 
O tom, že cestovanie vlakom začína byť opäť populárne, svedčí, že 
trať z Dunajskej Stredy do Bratislavy v posledných rokoch zazna-
menala viac ako 5-násobný nárast počtu cestujúcich.

Dočasná zastávka
„Keďže programovacie obdobie a horizont dokončenia do roku 
2017 – 2020 je pre nás skôr vizionársky ako reálny, prišli sme 
s návrhom, aby v lokalite vznikla dočasná zastávka,“ uviedol sta-
rosta Vrakune Martin Kuruc. S týmto zámerom MČ Vrakuňa oslo-
vila Železnice Slovenskej republiky a dostali sme predbežný sú-
hlas s tým, že horizont zriadenia tejto zastávky je december 2015, 
teda zmenou grafikonu vlakového cestovného poriadku. Dovtedy 

je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu a zrealizovať vý-
stavbu nástupištia so všetkými potrebnými prvkami pre zastavo-
vanie vlakov. Projektovanie aj výstavbu tejto dočasnej zastávky 
bude financovať Mestská časť Vrakuňa a o financie mestská časť 
chce požiadať aj Magistrát hlavného mesta Bratislavy a BSK. 
Nové nástupište plánuje mestská časť budovať ako provizórne 
riešenie. „Bude tam nástupište dlhé 120 metrov, prístrešok s gra-
fikonom a osvetlenie. Jednoduché a funkčné riešenie,“ vysvetľuje 
Martin Kuruc. Situáciu uľahčuje fakt, že Vrakuňou vedie len jed-
nokoľajná trať. Nebude preto potrebné budovať nástupište na 
oboch stranách ani podchod.

Terminály integrovanej osobnej prepravy
V budúcnosti by mal byť vybudovaný aj nový moderný prestupný 
terminál vo Vrakuni. Najskorší odhadovaný termín zahájenia vý-
stavby je na prelome rokov 2018 – 2019.
Financovanie projektovej dokumentácie aj výstavby bude zabez-
pečené z fondov Európskej únie, z operačného programu doprava. 
Pôjde o vybudovanie prístrešku, nástupíšť, prístupových chodní-
kov zo zastávky trolejbusov, prebudovanie obratiska trolejbusov, 
ako aj súvisiacej infraštruktúry.
Popri výstavbe stanice vo Vrakuni by mala vzniknúť železničná za-
stávka aj v Ružinove. „Ak hlavné mesto predĺži električkovú trať 
v Ružinove od obratiska Astronomická až po železnicu, výrazne 
sa zlepší spojenie Vrakune s Ružinovom či s Trnavským mýtom 
alebo dokonca aj centrom mesta,“ dodáva mestská poslankyňa 
za Vrakuňu Soňa Svoreňová.

(red.)

Železničná zastávka vo Vrakuni

Kde sa budú nachádzať nové železničné stanice v Bratislave

Takto by mala v budúcnosti vyzerať nová železničná zastávka vo Vrakuni.
Vizualizácia Reming.

Vybudovanie stanice vo Vrakuni je priorita pre oboch mestských poslancov 
za Vrakuňu – Martina Kuruca aj Soňu Svoreňovú.

Horúca téma
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Mestská hromadná doprava je využívaným spôsobom dopravy oby-
vateľov Vrakune a s kvalitou poskytovaných služieb súvisí aj vizuálny 
a technický stav zastávok MHD. Viacero z nich sa nachádza v zlom 
a nevyhovujúcom stave – sú buď poškodené grafitmi, vandalizmom, 
alebo na nich chýbajú prístrešky alebo lavičky. To sa začína meniť.
Mestská časť Vrakuňa v spolupráci s Dopravným podnikom Brati-
slava a dobrovoľníkmi začala skrášľovanie zastávok MHD. Nový šat 
dostala zástavka na Čiližskej ulici, na Žitavskej, Hradskej a Šíravskej 
ulici. V budúcnosti počítame aj s výmenou poškodených skiel, dopl-
nením lavičiek a prípadne vybudovaním nových prístreškov.
„Ďakujeme Dopravnému podniku a zvlášť Ľubomírovi Belfimu, pred-

sedovi predstavenstva DPB, a. s. Jeho promptné vybavenie našej 
požiadavky nám dáva nádej, že sa nám podarí zlepšiť kultúru cesto-
vania v našej štvrti,“ uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc.

(red.)

V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
v mesiacoch jún – júl došlo k výmene 
informačného systému. Nový projekt 
Integrovaný informačný systém prispeje 
k rýchlej a jasnej orientácii návštevní-
kov i obyvateľov mestskej časti. Posky-
tuje komplexné informácie o dôležitých 
aktivitách, atraktivitách a pamätihod-
nostiach mestskej časti. V tomto obdo-
bí stále prebiehajú práce výmeny sta-
rých zariadení za nové.

(red.)

Už v minulosti sme vás informovali, že sta-
rosta Vrakune sa rozhodol skrášľovať det-
ské ihriská tak, že sám priloží ruku k dielu. 
Vo Vrakuni sa preto pravidelne organizujú 
brigády pod záštitou starostu Martina Kuru-
ca. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má na 
svojom území 17 detských ihrísk, ktoré sa 
starosta rozhodol postupne skrášliť. V sobo-
tu 27. 6. 2015 sa uskutočnilo ďalšie maľova-
nie ihriska, a to konkrétne na Čiližskej ulici. 
Starosta spolu s aktivistami zo združenia  Za 
bezpečnejšiu a krajšiu Vrakuňu, občianskej 
iniciatívy Bratislava INAK a dobrovoľníkmi 
dali nový šat tomuto inak peknému detské-
mu ihrisku. Špeciálne poďakovanie patrí 

všetkým dobrovoľníkom - obyvateľom Vraku-
ne, ktorí sa zapojili do maľovania. Tentokrát 
to bolo v rekordnom počte, takže práca išla 
od ruky.

(red.)

Neprehľadné rozdelenie starostlivosti o 
mestskú zeleň trápi vedenie našej Vrakune. 
Vedenie mestskej časti uskutočnilo audit 
pozemkov, ktorý potvrdil, že predchádzajúce 
vedenie plytvalo peniaze tým, že sa staralo 
(kosilo) aj o pozemky, ktoré nepatrili mest-
skej časti. Preto starosta Vrakune navrhuje 
zmeniť spôsob starostlivosti o zeleň.
Občanov však podľa starostu Vrakune Mar-
tina Kuruca nezaujíma, kto má v kompeten-
cii lúku, športovisko, trávnik či stromy, ale 
chcú, aby bola tráva pokosená. Kuruc pre-
to navrhuje dve možné riešenia problému 
so starostlivosťou o zeleň. Prvou je, že by 
celá starostlivosť o verejnú zeleň prešla do 
kompetencie mestskej časti a mesto by na 
to prispelo zo svojho rozpočtu. Druhou mož-

nosťou je podľa starostu zelené plochy spojiť 
do logických celkov a o jednotlivé celky sa 
bude starať Magistrát hlavného mesta alebo 
mestská časť.
Vrakuňa zatiaľ nejasnosti v starostlivosti o ze-
leň rieši tabuľami, ktoré informujú o tom, kto 
má v kompetencii starostlivosť o konkrétnu 
lokalitu. V najbližších dňoch Vrakunčania na 
území mestskej časti nájdu tabuľky s nápi-
som „O túto plochu sa stará mestská časť 
Vrakuňa“ alebo „O túto plochu sa stará Ma-
gistrát hlavného mesta SR Bratislavy“. Na 
informačných tabuliach bude uvedená aj 
e-mailová adresa a telefónne číslo, na ktoré 
sa môžu ľudia s podnetmi či sťažnosťami ob-
rátiť.

(red.)

Zastávky MHD dostali nový šat

Vrakuňa chce šetriť peniaze 
svojich obyvateľov

Všimli ste si?Maľujeme detské ihriská
Zastávka Žitavská. Rozdiel na nepoznanie.

O túto plochu sa stará
Mestská časť Vrakuňa

starosta@vrakuna.sk
Tel. 02 4020 4810

O túto plochu sa stará
Magistrát hlavného  
mesta SR Bratislavy

primator@bratislava.sk
Tel. 02 59 356 435
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Výpoveď zo zamestnania
Právna poradňa

Potrebujete právnu po-
moc? Vrakunské noviny 
sú na vašej strane. Svoj 
prípad môžete bezplatne 
konzultovať s doc. JUDr. 
Branislavom Fridrichom, 
PhD. z advokátskej kance-
lárie Fridrich Paľko, s. r. o.

Majiteľ firmy mi minulý týždeň na porade oznámil,  že spo-
ločnosť musí znižovať stavy a nemôže ma napriek mojim 
dobrým pracovným výsledkom a skúsenostiam ďalej za-
mestnávať a bude ma musieť prepustiť. Ponúkol mi však 
prácu sekretárky v jeho druhej firme v Trnave, ale to som 
odmietla, nakoľko by som mala problémy s dochádzaním. 
Viete mi prosím poradiť, aké sú moje práva, povinnosti ale-
bo na čo mám nárok?“

Odpoveď:
V tomto prípade ide o výpoveď v zmysle § 63 ods 1. písmena b) 
Zákonníka práce, v ktorom sa uvádza, že zamestnávateľ môže 
dať zamestnancovi výpoveď ak: „…sa zamestnanec stane nadby-
točný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo 
príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia 
alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektív-
nosť práce alebo o iných organizačných zmenách.“  V prvom rade 
bol zamestnávateľ povinný Vám ponúknuť iné pracovné miesto, 
a to i na kratší pracovný čas, v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako 
miesto výkonu práce, čo v danom prípade nesplnil. Výpoveď Vám 
musí byť doručená písomne  a nestačí jej ústna forma, v opač-
nom prípade sa považuje za neplatnú a Vy máte právo sa obrátiť  
na príslušný súd so žalobou o určenie neplatnosti výpovede. Ďa-
lej je potrebné skúmať, či počas doby 2 mesiacov zamestnávateľ 
nevytvoril Vaše zrušené pracovné miesto, alebo či neprijal po 
skončení pracovného pomeru na Vaše miesto nového zamest-
nanca. Vtedy by bol možné výpoveď opätovne považovať za ne-
platnú. Pracovný pomer končí vždy uplynutím výpovednej doby, 
ktorá je v tomto prípade 3-mesačná, počas ktorej ste povinná 
riadne plniť svoje pracovné povinnosti. Vzhľadom na dĺžku vašej 
praxe máte nárok i na odstupné, a to vo výške 3-násobku Vášho 
priemerného mesačného zárobku.

(red.)

Milujeme knižky
Marian Keyes – Anjeli z Los Angeles

Voľné pokračovanie príbehov sestier Walshových 
tentoraz rozpráva o Maggie. Maggie je na rozdiel 
od Rachel z knihy Prázdniny pre Rachel a Claire z 
Melóna vyrovnaná a úspešná, dalo by sa povedať 
„biela ovca“ rodiny Walshovcov. Vydala za slušné-
ho človeka, pracuje v úspešnej firme... Ibaže zrazu 
zistí, že ju manžel podvádza a šéfka jej už chystá 

výpoveď. Z usporiadaného života v bezpečí rodinného krbu zostanú 
iba trosky, a tak sa prvý raz v živote rozhodne pozbierať odvahu... a 
utiecť k najlepšej priateľke Emily do čarovného Los Angeles. V Mes-
te anjelov, ktoré je mekkou opálených dlhonohých krásavíc sa síce 
cíti ako ryba na suchu, no ani sa nenazdá, stretáva sa s ľuďmi z 
filmovej brandže, a dokonca ponúka štúdiám svoj prvý filmový sce-
nár... Koniec manželstva predsa neznamená koniec sveta!

David Walliams – Hnusná teta Berta

Ďalšia kniha legendárneho komika a autora tých 
najvtipnejších detských kníh Davida Walliamsa je 
príbehom malej Stely. Jedného dňa sa zobudí a zistí, 
že prišla o rodičov a jej teta Berta ju chce pripraviť o 
celý majetok. Rozhodne sa bojovať. Nemá to ľahké - 
jej protivníkom nie je len teta, ale aj jej sova Wagner. 
Nájde sa však ktosi, kto jej pomôže. Duch malého 

kominárika Sadzu je pre Stelu pripravený urobiť čokoľvek. A nájde 
sa aj ďalší oddaný pomocník... Podarí sa im ubrániť Stelin rodinný 
majetok pred tetuškou, ktorá sa nedá nazvať inak ako hnusná?

Kathy Reichs – Smrtiace rozhodnutie

Kathy Reichs je forenzná antropologička, certifiko-
vaná Americkou radou súdnej antropológie, pro-
ducentka úspešného seriálu Kosti a autorka série 
bestsellerov z prostredia forenzných vied. Hlavná 
protagonistka jej románov doktorka Temperance 
Brennanová je nepochybne autorkino knižné alter 
ego. Na montrealskej ulici zastrelia deväťročnú Emi-

ly Anne Tousaintovú. Mladá tínedžerka zmizla z domu v Severnej 
Karolíne a stovky kilometrov odtiaľ sa našli zvyšky kostry, ktorá by 
jej mohla patriť. Tempe Brennanová sa na vlastnú päsť púšťa do 
nebezpečného vyšetrovania v prostredí, kde zlo veľmi často nosí 
masku a ukrýva sa.  

SLOVART

Počet výtlačkov  9 750 
12 strán aktuálnych noviniek každý mesiac

Nájdete v každej schránke

 ZADARMO
Teraz veľká zľava na inzerciu!

tomas.zajac@vrakuna.sk

Oznam 
Vážení Vrakunčania,
po mojom úvodnom polročnom oboznámení 
sa s prácou poslanca by som rád začal tradí-
ciu pravidelného stretávania sa s vami. Preto 
by som vás chcel pozvať vždy druhý piatok 
v mesiaci do Caffé Bar Pohasino na Priehrad-

nej ulici na diskusiu o vašich problémoch a nápadoch, ako zlepšiť 
život vo Vrakuni. Teším sa na prvé stretnutie s vami 11. 9. o 18:00.

Tomáš Galo - poslanec miestneho zastupiteľstva
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Senior svet

Reflexný prvok vám môže zachrániť život

Spoločný výlet seniorov do Komárna 
 a jeho okolia

Prípadov usmrtení chodcov a cyklistov 
na našich cestách pribúda. Skúsenosti 
potvrdzujú, že často je príčinou ich zlá 
viditeľnosť. Novela zákona o cestnej pre-
mávke preto od januára 2014 ustanovila 
povinnosť chodcom sa za zníženej viditeľ-
nosti chrániť reflexnými prvkami alebo re-
flexným odevom. Platí to počas pohybu po 
vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Pokuta až 100 eur!
V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlast-
nom záujme za zníženej viditeľnosti reflex-
nými prvkami nechránili, hrozí vám v zmys-
le už spomínanej novely bloková pokuta 
až do výšky 100 eur! Viete vôbec, aké sú 
najrozšírenejšie bezpečnostné prvky pre 
cyklistov či chodcov? Na trhu sú dostupné 
samoupínacie pásky, vesty, popruhy či rôz-
ne reflexné ozdoby a LED svietidlá na taš-

ky, ruksaky, čiapky, prilby, kočíky a bicykle. 
Výber je naozaj široký a reflexné prvky sú 
skvelý a mimoriadne užitočný darček pre 
vašich blízkych, pre všetkých členov do-
mácnosti. Dbajte na to, aby bez nich ne-
chodili na ulicu.

Dôležitý prvok prevencie
Možno sa spýtate, aké majú reflexné prvky 
vôbec opodstatnenie. Nuž vodiči vás vďa-
ka nim vidia už zo vzdialenosti okolo 200 
metrov, pričom vozidlo idúce 70 km/h do-
káže zabrzdiť na dráhe asi 70 metrov. Toto 
reflexné označenie zaručí, aby bol každý 
videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale 
aj od súmraku do svitania, počas dažďa, 
sneženia, hmly alebo pri chôdzi v tuneli. 
Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych 
predajniach, napr. v hypermarketoch, v pa-
piernictvách, v obchodoch so športovými 

potrebami či elektronikou, ale už aj v tra-
fikách, na čerpacích staniciach a army 
shopoch. Alebo na internete napríklad na 
Eurodetektor.sk, Ševtprerodinu.sk. Vhod-
né je kupovať aj odev a obuv, ktorá má 
reflexné prvky priamo „zabudované“. Ak 
sa máte rozhodnúť medzi odevom alebo 
obuvou, ktorá ich nemá, tak si vyberajte 
model s reflexnými bodmi a znakmi. Pozor! 
Krikľavá žltá, zelená alebo oranžová farba 
neznamená, že sú reflexné.  Ich viditeľnosť 
je síce vyššia, ale stále nedostatočná.

Chráňte svoj život
„Jedna reflexná páska na remienku dám-
skej kabelky alebo na rúčke kočíka je na-
ozaj zúfalo málo. Zaráža nás, že občania 
podceňujú vlastnú viditeľnosť pri vstupe 
na vozovku. Často prechádzajú cestu na 
neosvetlených miestach, v zákrutách, bez 
reflexných prvkov, pritom priechody pre 
chodcov sú vzdialené pár metrov,“ hovorí 
Daniel Štubniak, špecialista na bezpeč-
nosť a konateľ spoločnosti Kamerové 
systémy, s. r. o., a dodáva: „Veľmi ľahko 
zabúdame, že aj ako chodci sme účast-
níkmi cestnej premávky. Len za minulý rok 
zomrelo na slovenských cestách 75 chod-
cov.“
V záujme vlastnej bezpečnosti sa pri pohy-
be na cestnej komunikácii vybavte reflex-
nými prvkami. V ideálnom prípade viacerý-
mi. Môžu vám zachrániť život.
 (red.)

Zdroj: Viditeľnosť chodca podľa štúdie BESIP

Za účinnej pomoci a s finančnou podpo-
rou Mestského úradu vo Vrakuni sa dňa 
9. júla 2015 uskutočnil spoločný výlet 
seniorov Vrakune do Gabčíkova, Komárna 
a Veľkého Medera.

Bolo viac než príjemné po pár veľmi horúcich 
dňoch v našom meste odísť za príjemnejším 
prostredím, a tak v ranných hodinách nastú-
pilo 40 seniorov do klimatizovaného autobu-
su. Nášmu výletu poprial šťastnú cestu sta-
rosta Martin Kuruc a zaželal pekný deň.
Postupne sme navštívili Gabčíkovo - jeho 
gigantickú výstavbu vodného diela, ktorú 
mnohí seniori videli prvýkrát.
Potom nasledovalo mesto Komárno s jeho 
pevnostným systémom, najväčším svojho 
druhu v strednej Európe. Prvé opevnenie 
vzniklo v 10. storočí a neskôr bolo postup-
ne prerábané do dnešnej podoby.
Okružná cesta miestnym vláčikom nám 
umožnila vidieť okolité bašty opevnenia 

z vonkajšej strany. Nádherné bolo aj Nádvo-
rie Európy s jeho interesantnými domami, 
ďalšia pýcha Komárna.
Na sklonku dňa bolo príjemné sa okúpať 
a osviežiť v chladivých bazénoch vo Veľkom 
Mederi.
K celkovo dobrej atmosfére úspešného dňa 
v značnej miere prispeli aj milé pracovníč-
ky miestneho úradu Ing. Budayová Miluša, 
Mgr. Pochlopeňová Iveta a Mgr. Reisen-
büchlerová Zuzana, ktoré organizačne za-
bezpečili výlet a vzájomne vytvorili vynika-
júcu partiu a strávili príjemný deň.
Srdečná vďaka.

 
Ing. Mária Ličková, predsedníčka klubu
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Knižnica mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa pozýva
registrovaných i neregistrovaných čitateľov našej knižnice na letnú bur-
zu kníh 13. júla 2015 - 21. augusta 2015 konanej v chodbových priesto-
roch Miestnej knižnice na Bodvianskej ulici č. 4 v týchto hodinách:

Deň Burza kníh

Pondelok 14,00 – 18,30

Utorok 8,00 – 11,00

Streda 7,00 – 11,00      13,00 – 14,30

Štvrtok 8,00 – 11,00

Piatok 8,00 – 11,00

V mesiacoch júl a august 2015 bude upravený výpožičný čas v knižnici 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

Deň Výpožičná doba

Pondelok 14,00 – 19,00

Utorok 8,00 – 11,00

Streda 7,00 – 11,00      13,00 – 15,00

Štvrtok 8,00 – 11,00

Piatok 8,00 – 11,00

Dovolenka 24. 8.–31. 8.

Zápis do 
súkromnej 

škôlky 
 

Vrakuňáčik 
v plnom prúde. 

Bližšie informácie na:
www.vrakunacik.sk 

alebo na čísle 
0948 227 764. 

Tešíme sa na 
Vás a Vaše deti!

Predám samostatnú garáž na Bebravskej ul. 
vhodnú aj ako skladovacie priestory. 

Cena 5 000 eur (prípadne dohodou). 
Tel.: 0908 555 878

Filmové novinky

Inzercia
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Konto Bariéry; nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik v bra-
tislavskom Pentagone; odborné konferencie Dieťa v ohrození; 
Ostrovy života či úspešné celoslovenské kampane proti teles-
ným trestom a týraniu detí alebo o problematike detskej úrazo-
vosti… To sú len niektoré z úspešných projektov, vďaka ktorým 
Detský fond Slovenskej republiky pomohol nielen zlepšiť, ale 
často doslova aj zachrániť životy mnohým deťom, upozorniť na 
dôležité témy, začať diskusiu a iniciovať zmeny.

So vznikom DF SR sa spájajú aj také mená ako Milan Rúfus, ktorý 
bol jeho prvým predsedom či akademický maliar Miroslav Cipár, 
ktorý nám navrhol, nakreslil a daroval logo. Dnes si už ťažko vieme 
predstaviť, že o vzniku Detského fondu muselo rozhodnúť Pred-
sedníctvo (vtedajšej) Slovenskej národnej rady, keďže v tom čase 
ešte neexistoval žiaden zákon o občianskych združeniach, a že jeho 
ustanovujúcu konferenciu vysielala televízia z dnešného Istropolisu 
v priamom prenose.

„Moje roky prežité s Detským fondom ma utvrdili v tom, že me-
dzi nami stále sú ľudia, ktorí zostali ľuďmi v pravom zmysle slova 
aj v týchto neľahkých časoch. Stále sú medzi nami ľudia, ktorí 
sú ochotní pre naše deti obetovať nielen svoj čas, ale aj talent, 
svoj um a predovšetkým svoju ľudskosť,“ povedal Štefan Matula, 
ktorý je predsedom DF SR nepretržite od roku 1991.

Podľa dlhoročnej riaditeľky DF SR Aleny Synko-
vej je dôležité, že fond vždy aktívne vyhľadával 
problematické oblasti týkajúce sa detí a mla-
dých ľudí, poukazoval na nedostatky a hľadal 
riešenia: „Vypracovali sme projekt, zohnali 
peniaze, zorganizovali sieť ľudí a potrebných 
inštitúcií a mohlo sa začať. Keď sa ohliad-
nem za svojimi 20-timi rokmi strávenými 
v Detskom fonde, vidím prácu, ktorá má zmy-
sel. Naše nadšenie a pozitívne emócie ľudí 
okolo nás boli hnacím motorom pre našu prá-
cu. A trvá to dodnes.“

Počas 25-tich rokov fungovania sa fond vy-
profiloval ako stabilná, profesionálna a dôve-
ryhodná organizácia s absolútne transparent-
ným financovaním. Jej nevyčísliteľnú pridanú 
hodnotu tvoria práve ľudia, ktorí pomáhajú 
iným. „Práva dieťaťa máme na papieri veľmi 
dobre formulované, no na nás stále ostáva tá 

dôležitá úloha – veľmi pozorne strážiť ich dodržiavanie, pouka-
zovať na neprávosti a spájať ľudí, ktorí k ochrane práv detí majú 
čo povedať. Naša práca však nie je len o láskavých slovách, dô-
ležité sú tiež konkrétne činy. Vážime si všetky deti, ich ľudskú 
dôstojnosť, aj keď oni sami ju majú často pošliapanú práve od 
svojich najbližších,“ pripomenula podpredsedníčka DF SR Naďa 
Feketeová.
V Pentagone sa však neoslavovalo len 25-te výročie založenia Det-
ského fondu, ale tiež 11-te narodeniny MIXklubu, ku ktorým už tra-
dične patrí aj MIXácky Deň detí. V popoludňajšom programe, ktorý 
bol určený predovšetkým deťom, preto nemohla chýbať ani po-
riadna narodeninová torta, súťaže, darčeky, prezentácia hasičskej 
techniky či divadielko, cukrová vata a samozrejme veľká nafuko-
vacia šmykľavka. Vďaka putovnej výstave fotografií „Včera a dnes“ 
sme sa zasa mohli pochváliť tým, čo všetko sa nám doteraz poda-
rilo v Pentagone zmeniť aj vďaka našim nízkoprahovým centrám.
Na svete je aj „Veľký pentagonský balónový rekord“, teda narodeni-
nová výzdoba zo symbolických 250-tich farebných balónov a výni-
močne sa udeľovala aj „Riaditeľská amnestia“, keďže Detský fond 
Slovenskej republiky má od apríla novú riaditeľku.

Podľa Aleny Kuišovej je dôležité, aby sa ľudia nebáli dívať sa okolo 
seba s otvorenými očami, aby sme namiesto prázdnych slov o isto-
tách a solidarite naozaj pomáhali, a ak je to potrebné, dokázali sa 
podeliť aj o to posledné: „Verím, že bude stále viac dobrých ľudí 
a vzácnych partnerov, vďaka ktorým budeme môcť aj naďalej 
zlepšovať životy detí na Slovensku. Želám si, aby bolo stále me-
nej tých, ktorí tak veľmi potrebujú našu pomoc. Ale kým sa sta-
ne tento veľký zázrak, želám nám všetkým, aby boli naše ďalšie 
spoločné roky plné zmysluplnej práce a k tomu občas aspoň pár 
tých malých zázrakov,“ dodala riaditeľka DF SR.

Viac informácií vám kedykoľvek rada poskytne:
PhDr. Alena Kuišová, riaditeľka Detského fondu SR;  

0911/373 733; dfsr@dfsr.sk

Už 25 rokov zlepšujeme životy detí na 
Slovensku

Malí Vrakunčania 
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Pedagógovia zo Základnej školy 
na Rajčianskej ulici sa zúčast-
nili odborných kurzov vo Veľkej 
Británii, a to v rámci projektu 
vzdelávania zamestnancov zá-
kladných škôl ERASMUS PLUS. 
Organizátorom projektov je 
agentúra SAAIC.
Cieľom učiteliek je vyučovať 
tak, aby svojich žiakov pripravili 
najlepšie na budúce pôsobenie 
v akejkoľvek sfére, a to aj v medzi-
národnom meradle. Či už v rámci 
rôznych žiackych súťaží a testo-
vaní, alebo neskôr v zamestnaní 

a celkovo vo svojom pracovnom, ale aj 
osobnom živote. V tejto dobe je potrebné, 
aby znalosť  jazyka dosiahla u žiakov takú 
úroveň, že nebude pre nich niečím obme-
dzujúcim, ale naopak silnou stránkou, na 
ktorej sa dá budovať kariéra aj v medziná-
rodnom pracovnom prostredí.
Obsahom kurzov boli poznatky o naj-
novších výučbových metódach, inovo-
vaných prístupoch k učeniu anglického 
jazyka a v neposlednom rade nám šlo 
aj o zvýšenie jazykových schopností sa-
motných pedagógov, ich overenie v praxi 
a spoznanie vybraných britských reálií. 
Cennou skúsenosťou bolo aj stretnutie 
s ostatnými účastníkmi kurzov z iných 
krajín Európskej únie, s ktorými si vy-
menili odborné poznatky. V budúcnosti 
tieto cenné kontakty možno využiť pri 
vzájomnej spolupráci. 
Po návrate pedagógovia pripravili žia-
kom prezentáciu v školskej knižnici 
o tom, čo v Anglicku videli, zažili a o zau-
jímavostiach tejto krajiny. Po prezentácii 
bol pre žiakov pripravený kvíz  a žiaci, 
ktorí pozorne počúvali, vyhrali odmenu 
v podobe knižky, samozrejme že v ang-
lickom jazyku. 
Ocenené deti:
1.A:  Lukáš Kováč, Zaira Mozsnyak, Mi-

chal Maceják,
3.C:  Daniel Dinka, Ella Kováčová, Matej 

Rea,
3.B:  Samuel Šandor, Erika Mucsková, 

Timon Falb,
4.B:  Victória Ballová, Tatiana Mičáňová, 

Elion Alshiqi.
Mgr. D. Čellárová, ZŠ Rajčianska 

Dňa 23. 6. 2015 pripravili starší žiaci za pomoci vyučujúcich 
prezentovanie zaujímavých vedeckých pokusov a projektov 
pre mladších žiakov školy.
Na 32 pripravených stanovištiach sa 400 mladších žiakov 1. 
až 7. ročníka dozvedelo zaujímavou formou viac z chémie, fyzi-
ky, biológie a matematiky od žiakov z 8. a 9. ročníka. Prezentá-
cia na stanovištiach prebehla podľa časového harmonogramu 
formou kruhových hier (v danom čase sa presunuli skupiny na 
nasledujúce stanovište).
Mladší žiaci si mohli vyskúšať zložiť Rubikovu kocku, poskladať 
tangram, vyskúšať očné klamy, pomocou optickej sady zistiť 
chyby oka, zapojiť jednoduché elektrické obvody, zúčastniť sa 
na chemických experimentoch, dozvedieť sa viac o ľudskom 
tele, pozrieť si preparáty za pomoci mikroskopu, zdvihnúť ľad 
a nedotknúť sa ho a množstvo ďalších zaujímavých pokusov…

Starší žiaci si vyskúšali prezentovať pred skupinou pokus, 
projekt… Zapojili svoju fantáziu, overili si svoje organizačné 
schopnosti a vyskúšali si byť učiteľom počas štyroch hodín. 
Vďaka OZ Rajčianska a štedrosti niektorých rodičov mohli byť 
deti odmenené na stanovištiach vecnými cenami a sladkos-
ťami. Nejedny rozčarované očká pozorovali hókusy-pókusy, 
nejedny ústa sa zapájali do diskusie a veľa sa pýtali. Podľa 
vyjadrení detí to bol neobyčajný deň na našej základnej škole. 
Vďaka zápalu vyučujúcich, vďaka podpory rodičov a OZ Raj-
čianska a samozrejme vďaka našim deviatakom a ôsmakom 
sa mohla zrealizovať taká veľkolepá akcia na našej škole.
Ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci ročník Žiackeho vedec-
kého dňa.

PaedDr. Tatiana Mičáňová

Európska škola

Žiacky vedecký deň na ZŠ Rajčianska

Malí Vrakunčania 
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Základná škola na Žitavskej ulici vyhrala v súťaži Školská 
ZOOmánia  exkurziu pre celú školu do najbližšej ZOO v škol-
skom roku 2015/2016. Túto exkurziu pre školu získal žiak 
Martin Mayer zo VII.A triedy, ktorý zaregistroval v danom 
súťažnom týždni najviac bločkov. Túto exkurziu pre všetkých 
našich žiakov v školskom roku 2015/2016 venovala spoloč-
nosť Tesco Stores, a. s. Program exkurzie bude záležať aj od 
samotnej ZOO, exkurzia však zahŕňa vstup pre celú školu 

do ZOO  spolu s prednáškou o zvieratách a detičky bude 
sprevádzať zástupca ZOO.
Maťkovým veľkým  snom je urobiť niečo pre školu a teraz sa 
mu naskytla možnosť si splniť sen. Aj podľa neho je lepšie 
raz vidieť ako 10-krát počuť a my vás v budúcom čísle bude-
me určite informovať, ako celá exkurzia dopadla.

RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ Žitavská 1

Aj v tento školský rok sme ocenili naj-
úspešnejších žiakov našej školy. Nakoľ-
ko sa žiaci zapájajú do mnohých súťaží, 
motivujeme ich k úspešnosti aj vyhlá-
sením najšikovnejšieho žiaka v danom 
školskom roku. Niektorí žiaci boli úspeš-
ní vo viacerých súťažiach a niektorí za-
bodovali aj v okresných, krajských, ale aj 
v celoslovenských súťažiach. Bolo veľmi 
ťažké pre vyučujúcich určiť len tých naj-
úspešnejších. Spomedzi ocenených 42 

žiakov, ktorí boli úspešní či už v športe, 
v prednese, v prírodných vedách alebo 
v matematike, boli najlepšie ohodnotení 
traja žiaci:
Krištof Urban, 9.B a Paulína Kubalová, 
9.B za 1. miesto v kraji v chemickej ob-
lasti – Krimichémia a za úspešnosť v re-
citačných súťažiach,
Janka Raganová, žiačka 8.A za 100 % 
úspešnosť v matematickej súťaži Klo-
kan, 6. miesto v súťaži Matx a 8. miesto 

v súťaži Matboj a je úspešnou riešiteľ-
kou Maksa.
Všetci 42 ocenení žiaci dostali pekné 
vecné ceny a spomínaní traja najúspeš-
nejší boli ocenení hodnotnými cenami, 
za čo ďakujeme OZ Rajčianska.
Veríme, že aj takáto motivácia a ohod-
notenie žiakov prispeje k ich úspešnosti 
v budúcich rokoch.

PaedDr. Tatiana Mičáňová

Ocenenie najúspešnejších žiakov na  
Rajčianskej základnej škole

Výherca školskej ZOOmánie vyhral 
pre spolužiakov exkurziu

Dobrý nápad 2015

Darovanie hračiek do zdravotného strediska. Tak znie názov 
projektu Občianskeho združenia Detský čin roka, do ktorého 
sa spomedzi dvanásť škôl na Slovensku zapojila aj Základná 
škola Žitavská vo Vrakuni. Redakciu novín informovala učiteľka 
Mgr. Jaroslava Sabolová, učiteľka základnej školy vo Vrakuni, 
ktorá stála pri realizácii. Cieľom projektu bolo pripraviť zbierku 
hračiek a nájsť v okolí ambulanciu či nemocnicu, kde by mohli 
byť hračky umiestnené. Hračky poputovali k doktorke Prieho-

dovej, ktorá sídli v zdravotnom stredisku na Bebravskej ulici. 
Projekt Dobrý nápad 2015: Darovanie hračiek do zdravotného 
strediska sa realizoval od 1. mája do 15. júna, do ktorého sa moh-
la zapojiť každá základná škola na Slovensku. Výber ambulancie 
alebo iného verejného miesta bol v rukách detí a pedagógov. Teší-
me sa, že takéto milé projekty vznikajú aj v našej Vrakuni.

Mgr. Jaroslava Sabolová, ZŠ Žitavská 1

Malí Vrakunčania 
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 Program hodov
SOBOTA 12. 9. 2015
ŠPORT

Tenisové kurty na Stavbárskej ul.
9,00 h – 13,00 h tenis
Registrácia: priamo na kurtoch

Areál športového klubu Vrakuňa
9,00 h – 13,00 h nohejbal, minifutbal
Registrácia: priamo v ŠK Vrakuňa

KULTÚRA	 nábrežie	Malého	Dunaja

10,00 h  detské interaktívne predstavenie
16,00 h  otvorenie Vrakunských hodov a príhovor starostu Martina Kuruca
16,10 h    vyhodnotenie športov a odovzdanie cien víťazom
16,30 h   folklórne vystúpenie žiakov súkromnej ZUŠ ADAMANTE
17,00 h    gitarové vystúpenie lektorov hudobných kurzov CDT
17,30 h   DJ Party
20,00 h  vystúpenie VEC a ŠKRUPO
22,00 h  ohňostroj

NEDEĽA 13. 9. 2015
KULTÚRA	 nábrežie	Malého	Dunaja

11,00 h  slávnostná sv. omša v Kostole Mena Panny Márie
16,00 h  príhovor starostu Martina Kuruca a farára Mareka Krošláka
16,15 h  Gizka Oňová a Miro Švába
18,00 h  operný spevák Roman Krško
19,00 h  Starmania original

Po celý čas vás bude zabávať moderátor Štefan Skrúcaný.

Pripravené sú pre vás:
  Jarmočné stánky s tradičnými hodovými špecialitami
  Kolotoče
  Tvorivé dieľne
  Maľovanie na tvár
  Skákacie detské atrakcie
  Jazdenie na koníkoch


