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Dobrý deň, milí Vrakunčania,

Vždy som chcel postaviť máj. Už ako dieťa ma lákala predstava 
dobrodružstva a chlapskej spolupatričnosti. Pre mňa ako chlap-
ca máj voňal ďaleko viac zmesou chlapského potu a vôňou jari. 
Obe tieto vône sa spolu spojili práve v ten kľúčový moment, 
a to, keď sa staval máj. 

Máj je lásky čas. Táto veta je pravdivá do špiku kosti. Stava-
nie mája má stále svoje kúzlo, ale pre mňa ako chlapca bolo 
čarovnejšie požiadať dievča o bozk pod čerešňou. Dodnes si 
pamätám na prvý bozk s mojou manželkou Zuzkou. Dnes sme 
so Zuzkou manželia už 13 rokov. Ak kvôli ničomu inému, tak len 
kvôli tomuto faktu mám máj naozaj rád. 

Máj už vonia letom. Viem to celkom presne, vždy som trávil máj 
na záhrade a pred panelákom. Ako dieťa som miloval májové 
upratovanie, potom som mal prestávku – bola to už spomínaná 

etapa bozkávania sa pod čerešňou, ale v istom veku som objavil opäť čaro práce, ktorá dokáže 
skrášliť okolie. Okolie nás formuje. Existuje množstvo fantasticky zaujímavých štúdií, ktoré veľmi 
jednoznačne dokážu pomenovať, ako okolie ovplyvňuje správanie človeka. Dodnes si pamätám 
sociálny experiment, pri ktorom na dlhodobo vzorne udržiavaný trávnik – pri zastávke električiek 
– počas noci zámerne umiestnili pár odpadkov. Počas dvoch dní na trávniku začali pribúdať ďal-
šie odpadky. Jednoducho ľudia, hneď ako zistili, že o trávnik sa nikto nestará a vyzerá zanedba-
ne, začali práve tento kúsok zelene používať ako smetný kôš. Potom trávnik vzorne upratali tak, 
aby ľudia videli upratovanie zo zastávky, a opäť trávnik monitorovali. Trávnik ostal v dokonalej 
forme. Ľuďom potom už jednoducho nenapadlo, že toto miesto by malo slúžiť ako miesto pre 
neporiadok.  

Aj Vrakuňa si v máji upratovala. Deň Zeme bol skvelou príležitosťou. Ďakujem každému, kto 
prišiel a pomohol. Brigády sa zúčastnili aj poslankyne p. Schwartzová a p. Kubalíková, poslanci 
p. Bruna, p. Kugler, p. Gálo a p. Šindler. Čas si našla aj mestská poslankyňa Soňa Svoreňová. 
Obetovať pol soboty pre skrášlenie našej štvrte mi príde ako výborná investícia. Investujeme 
sami do seba. Okrem toho, ak strávite pár hodín v spoločnosti inšpiratívnych ľudí, všetko zrazu 
ide lepšie. 

Teším sa, že som mohol osobne stavať máj pred očami Vrakunčanov. Vytrápili sme sa, ale máj 
sme na svoje miesto dostali.  Prajem každému krásny máj. 

S hlbokou úctou, 
 váš starosta Martin Kuruc 

Príhovor starostu
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Z miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa 
na svojom zasadnutí dňa 28. 04. 2015 sa opäť venovalo 
téme riešenia dopravnej situácie na Priehradnej a Podprie-
hradnej ulici. Poslanci schválili odporúčanie starostu za-
bezpečiť osadenie dopravného značenia „Prejazd zakáza-
ný“ cez dotknuté územie a ohraničenie dotknutého územia 
označením dopravnými značkami „Obytná zóna“ s uvedením 
zníženej rýchlosti.

Ďalej prerokovalo perspektívne rozvojové zámery mestskej 
časti Vrakune. Boli schválené projekty:

1. Revitalizácia okolia zdravotného strediska Bebravská.
2. Bezpečná cesta pre peších medzi lokalitou Píniová 

a centrom Vrakune.
3. Kultúrne a efektívne využitie objektu 221 na Poľnohos-

podárskej ulici.

4. Komplexný návrh riešenia detského ihriska v lesoparku.
5. Bezpečná cesta medzi ulicami Podpriehradná, Priehrad-

ná a Hradská.

a zámery:

1. Zámer dlhodobého prenájmu objektu Zdravotné stredis-
ko na Bebravskej 34 v Bratislave.

2. Zámer vybudovania infraštruktúry k prístavisku na bre-
hu Malého Dunaja.

3. Zámer výstavby časti malodunajskej cyklotrasy.
4. Zámer budovania podzemných garáží.

Opäť sa otvorila horúca téma ku skládke odpadu z bývalého 
závodu Chemické závody Juraja Dimitrova.

(red.)

Starosta a poslanci Vrakune vstupujú do štrajkovej pohoto-
vosti. Dôvodom je vládou dlhodobo neriešený a stále odkla-
daný problém masívnej a mimoriadnej nebezpečnej starej 
chemickej skládky bývalých Chemických závodov Juraja Di-
mitrova v katastri mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

„My, starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, uve-
domujúc si nezvratné dôsledky na zdraví občanov a životnom 
prostredí, pre vládu SR neustále odkladanou a dlhodobo nerie-
šenou masívnou a mimoriadne nebezpečnou haváriou starej 
chemickej skládky CHZJD v katastri mestskej časti Bratislava- 
-Vrakuňa, vstupujeme dnešným dňom do časovo neobmedzenej 
ŠTRAJKOVEJ POHOTOVOSTI,“ uvádza sa v uznesení, ktoré prijalo 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 
28. 04. 2015 na svojom zasadnutí.

„Ide o celomestský problém, ak nie dokonca aj celoslovenský,“ 
uviedol pre Vrakunské noviny starosta Vrakune, Martin Kuruc. „Je 
preto potrebné zmobilizovať všetky inštitúcie a subjekty a nájsť rie-
šenie a nie ho neustále odkladať. Takto sa to deje už trinásť rokov. 
Preto bijeme na poplach. Pokiaľ sa situácia nezmení, sme priprave-
ní vstúpiť do ostrého štrajku aj do organizovania protestných akcií.“

Miestne zastupiteľstvo Vrakune iniciovalo už viaceré kroky. Sta-
rosta Martin Kuruc sa obrátil na Ministerstvo životného prostre-
dia so žiadosťou o analýzu stavu podzemných vôd. O riešenie 
problému požiadal predsedu vlády, primátora Bratislavy aj ria-
diteľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Na základe mate-
riálu, ktorý Kuruc predložil v marci na rokovaní mestského za-
stupiteľstva, poslanci požiadali primátora Bratislavy, aby vyvinul 
maximálne úsilie na likvidáciu starej environmentálnej záťaže, 
a zaviazali ho požiadať generálneho riaditeľa Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s., (BVS) o predloženie analýzy stavu 

podzemných vôd na katastrálnom území Vrakuňa v termíne do 
30. 4. 2015. Na základe tohto uznesenia oslovilo Oddelenie 
životného prostredia a mestskej zelene magistrátu hlavného 
mesta riaditeľa BVS, Ing. Stanislava Beňa, o predloženie analýzy 
stavu podzemných vôd na katastrálnom území Vrakuňa v zmysle 
predmetného uznesenia.
BVS zaslala svoje stanovisko k takto požadovanej analýze, v kto-
rom sa okrem iného uvádza, že BVS nepovažuje za zmysluplné 
a efektívne realizovať vlastnú analýzu stavu podzemných vôd na 
katastrálnom území Vrakuňa, a to z viacerých dôvodov: nemá 
na území potrebné geologické vrty, nemá potrebné laboratórne 
vybavenie a v prípade potvrdenej environmentálnej záťaže bude 
záverečná správa z hydrogeologického prieskumu spracovaná 
spoločnosťou Dekonta Slovensko, s. r. o., na základe objednáv-
ky Ministerstva životného prostredia SR. Termín ukončenia záve-
rečnej správy Ministerstva životného prostredia SR k predmet-
nej veci je stanovený na 24. 7. 2015.

O probléme nebezpečnej skládky budeme naďalej informovať 
na stránkach Vrakunských novín.

(red.)

Vrakuňa pre toxickú skládku 
vyhlásila štrajkovú pohotovosť

Vyhlásenie 
„My, starosta a poslanci mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa, uvedomujúc si nezvratné dôsledky na zdraví obča-
nov a životnom prostredí, pre vládu SR neustále odkla-
danou a dlhodobo neriešenou masívnou a mimoriadne 
nebezpečnou haváriou starej chemickej skládky CHZJD 
v katastri mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vstupujeme 
dnešným dňom do časovo neobmedzenej ŠTRAJKOVEJ 
POHOTOVOSTI.“

Horúca téma



Aktuálne

4

Výtlky, výtlky, výtlky…

Vrakuňa jazdí do práce na bicykli

Opravy poškodených komunikácií, výtlkov ciest a chodníkov 
v správe MČ Bratislava-Vrakuňa pokračovali aj v tomto roku. Na 
opravy boli v rozpočte na r. 2015 (vzhľadom na možnosti mest-
skej časti) vyčlenené a MZ schválené prostriedky vo výške 50 
tis. €. Treba však poznamenať, že táto suma ale nepokrýva sku-
točnú potrebu na vykonanie všetkých opráv komunikácií. Preto aj 
zadanie, pripravené v r. 2014, obsahuje len najnutnejšie opravy 
najväčších porúch povrchov ciest a chodníkov (veľkoplošné opra-
vy – Hrušovská, Rajčianska, Podpriehradná a Rebarborová ul.). 
V minulom roku prebehla aj verejná súťaž o dodávateľa prác. Vo 
verejnej súťaži bola objednávateľom MČ Bratislava-Vrakuňa a vy-
braný dodávateľ prác EUROVIA SK, a. s. Dodávateľ začal s práca-
mi 15. apríla t. r. a do konca apríla dokončil objednané práce na 
95 %. Zostávajúce práce dokončí v prvej dekáde mesiaca máj. 
Dodávateľ prác je v zmysle stanovených podmienok uzatvorenej 
rámcovej zmluvy povinný odovzdať opravené úseky a výtlky objed-
návateľovi a na tieto sa bude vzťahovať príslušná záručná doba 
vyplývajúca zo zmluvy. Od t. r. budú z dôvodu uplatňovania záru-
ky podrobne evidované aj opravy menšieho rozsahu (výtlky). Žiaľ, 
v predchádzajúcich obdobiach tak naša mestská časť nepostu-
povala. MČ Bratislava-Vrakuňa chce v tomto roku odstrániť aj zo-
stávajúce poškodené časti krytov vozoviek a výtlkov. V súčasnosti 
prebieha ich súpis. Termín realizácie závisí od finančnej situácie 
v priebehu roka.

V súčasnosti pripravujeme aj súpis poškodení ciest v správe Ma-
gistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (Hradská ul., Ráztočná ul., 
Dvojkrížna ul., Kazanská ul. a Gagarinova ul.), po ktorých jazdia 
dopravné prostriedky MHD dopravného podniku mesta. Je zaráža-
júce, že niektoré z týchto ciest nevykazujú len drobné poškodenia, 
ale sú doslova v katastrofálnom a zanedbanom stave, napríklad 
Hradská ul. takmer po celej dĺžke na území Vrakune. Vo väčšej 
časti Hradskej ul. nebola vykonaná oprava alebo rekonštrukcia 
niekoľko desaťročí! Takýto stav samozrejme zvyšuje aj nároky 
na opravy a údržbu nielen dopravných prostriedkov dopravného 
podniku, ale aj obyvateľov Vrakune a ostatných tranzitujúcich ob-
čanov a je terčom ich oprávnenej kritiky. Súpis bude zaslaný pri-
mátorovi Bratislavy so žiadosťou o vykonanie nápravy.
MČ Bratislava-Vrakuňa prijala rad ďalších opatrení na zlepšenie 
celkového stavu dopravy. Od plánovaných opráv povrchov vo-
zoviek, chodníkov a priebežného sledovania ich stavu, prípravy 
výstavby nových parkovacích plôch, prípravy výstavby nových 
podzemných garážových domov po zlepšenie dopravného napo-
jenia s centrom pomocou železnice a veľa ďalších, ktoré prispejú 
k zlepšeniu kvality života všetkých obyvateľov Vrakune. Zavede-
nie týchto opatrení si vyžaduje určitý čas a finančné zabezpeče-
nie realizácie. Toto sú vytýčené ciele, ktoré, samozrejme, budeme 
v redakcií starostlivo monitorovať.

(red.)

Cyklistický peletón Miestneho úradu Vrakuňa na čele so starostom 
Martinom Kurucom sa prihlásil do celoslovenskej súťaže Do práce 
na bicykli. Cieľom súťaže je propagovať cyklistickú dopravu ako al-
ternatívu voči autám a posilňovať tak udržateľnú mobilitu v mes-
tách.

„Vrakuňa sa pravidelne ráno aj poo-
bede borí s problémom dopravných 
kolón. Cez mestskú časť prechá-
dzajú tranzitné trasy cestujúcich zo 
satelitných obcí mimo Bratislavy. 
Obyvatelia Vrakune tak prakticky 
nemajú žiadnu inú možnosť ako 
zbytočne stráviť desiatky minút 
v kolónach. Cestovanie na bicykli je 
jedno z riešení, ako sa dopravným 
zápcham vyhnúť,“ vysvetľuje sta-
rosta Vrakune, Martin Kuruc. „Pri-
tom málokto vie, že Vrakuňu spája 
s centrom mesta súvislá bezpečná 
cyklotrasa popri Malom Dunaji, po-

pod Prístavný most až k Eurovei.“ V priebehu uplynulých štyroch rokov 
pribudli na tejto trase viaceré úseky a cyklopriechody, ktoré umožňujú 
cyklistom komfortnú jazdu bez zosadnutia z bicykla.
Cyklotrasa z Vrakune do Eurovei meria osem kilometrov a bežný cyk-
lista ju prejde približne za 20 - 25 minút. V porovnaní s automobilom 
alebo MHD je to určite rýchlejšie. „Na tejto trase cyklistov nečakajú 
žiadne dopravné zápchy a môžu sa spoľahnúť, že na stretnutie príde 
včas,“ uviedol Kuruc.

Mestská časť Vrakuňa v spolupráci s hlavným mestom aj so súkromný-
mi partnermi bude presadzovať aj ďalšie cyklistické projekty. „V prvom 
rade budeme do celomestských priorít navrhovať opravu cyklotrasy na 
Dvojkrížnej od kruhového objazdu po Čiližskú. Takisto máme záujem 
spojiť cyklotrasou Vrakuňu s Ružinovom. So súkromným partnerom 
máme v pláne vybudovať cyklotrasu popri Malom Dunaji smerom na 
východ s napojením na druhú časť Juravy. Zámer dobudovania Malo-
dunajskej cyklotrasy za strany MČ Bratislava-Vrakuňa sa týka úseku 
v časti extravilánu Vrakune od Ihličnatej ul. po most cez Malý Dunaj 
v dĺžke cca 850 m. Oba plánované úseky cyklotrasy tvoria na území 
Vrakune strategickú časť Malodunajskej cyklotrasy. Ich realizáciou sa 
vybuduje potrebná infraštruktúra pre cykloturistiku a cyklodopravu 
s napojením na koridory európskeho významu.  Takto sa cyklisti dosta-
nú z Vrakune až do Vajnor, Svätého Jura a Rače,“ uzavrel Kuruc.
Do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli sa zapojilo 55 samo-
správ, prihlásených je 916 tímov a 2861 súťažiacich. Súťaž trvá počas 
mesiaca máj.

(red.)

Oznam 
Vrakuňa má ďalšiu posilu z radov mestskej polície.  Okrs-
kár vyčlenený do MČ Vrakuňa,  p. Jaroslav Gandžala, kto-
rý vo väčšine prípadov vykonáva samostatnú pešiu hliad-
kovú činnosť. V týchto teplých mesiacov mu spoločnosť 
robí bicykel.  
Mestská polícia tel. č.: 158
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Obyvatelia Priehradnej, Podpriehradnej, Anízovej a Brezo-
vej ulice podali na Miestny úrad Vrakuňa petíciu so žia-
dosťou o vykonanie zmien v organizácii dopravy v tejto 
lokalite. Po diskusii a hlasovaní obyvateľov máme návrh 
riešenia, ktorý predložíme magistrátu hlavného mesta 
a Krajskému dopravnému inšpektorátu.

V predchádzajúcich číslach Vrakunských novín sme priniesli 
články o problémoch v doprave v okolí Priehradnej ulice. Tamoj-
ší obyvatelia poukazujú na nadmerné dopravné zaťaženie ulice 
v ranných a večerných hodinách vodičmi, ktorí ulicu využívajú 
najmä na tranzitnú dopravu. Autá v obytnej zóne spôsobujú 
zápchy a ohrozujú bezpečnosť obyvateľov v lokalite, kde navy-
še neexistuje chodník pre peších. Nadmerná doprava spôsobu-
je problémy aj v sťaženom prístupe Vrakunčanov do vlastných 
obydlí.
Dňa 23. 2. tohto roku sa uskutočnilo prvé stretnutie obyvateľov 
so zástupcami mestskej časti Vrakuňa. Nasledovala diskusia 
dňa 31. 3. v podniku Pohasino. Na základe spoločných rokovaní 
boli vybrané tri návrhy riešenia organizácie dopravy a mestská 
časť spustila verejné hlasovanie. Občania od 17. 4. do 22. 4. 
hlasovali elektronicky a vybranú možnosť posielali na e-mailovú 
adresu starosta@vrakuna.sk. Spolu prišlo 170 odpovedí. Víťazný 
návrh predstavil starosta Martin Kuruc obyvateľom na spoloč-
nom stretnutí s obyvateľmi 27. 4. v „objekte 221“ na Poľnohos-
podárskej ulici. Tu sú výsledky hlasovania:

Variant Počet hlasov

1)  Osadenie dopravného značenia „Prejazd 
zakázaný“ cez dotknuté územie a ohrani-
čenie dotknutého územia označením do-
pravnými značkami „Obytná zóna“ s uve-
dením zníženej rýchlosti.

113

2)  Zjednosmernenie Priehradnej ul. (iba cca 
30 m pred kožušníctvom Révay) v sme-
re od križovatky s Podpriehradnou ul. po 
Hradskú ul. a zjednosmernenie Podprie-
hradnej ul. v smere od križovatky s Prie-
hradnou ul. po križovatku s Rascovou ul., 
zníženie rýchlosti v celom úseku a osa-
denie príslušného dopravného značenia 
v priľahlých uliciach. (pôvodný návrh)

25

3)  Osadenie bezpečnostných prvkov, ktoré 
budú viesť k upokojeniu komunikácie (re-
tardéry, spomaľovacie prahy a pod.), a tým 
k zneatraktívneniu prejazdu tranzitujúcich 
vozidiel.

29

Nesúhlas 3

Miestne zastupiteľstvo 28. 4. schválilo výsledky hlasovania obyvate-
ľov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa s návrhom riešenia osloví ma-
gistrát hlavného mesta a Krajský dopravný inšpektorát. Ak dostane-
me súhlas, predpokladáme, že k realizácii by mohlo prísť v júni tohto 
roku. V letných mesiacoch budeme situáciu monitorovať a v spolu-

práci s políciou kontrolovať dodržiavanie novej organizácie dopravy.
Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zapojili do diskusie aj do 
hlasovania.

(red.) 

Našli sme riešenie dopravnej situácie  
na Priehradnej ulici a v jej okolí

Dve materské školy v novom 
Naše škôlky na Kaméliovej a Hnileckej ulici majú nové stre-
chy, sú zateplené, majú farebné fasády a vyregulované kú-
renie.  Projekty sú financované z európskych fondov. Termín 
ukončenia sa predpokladá  koncom mesiaca máj. Sami sa 
pozrite, aké sú pekné.

Zlikvidovaný stánok na Toryskej
Starosta  Martin Kuruc  sa rozhodli zatočiť s nefunkčnými 
a ošarpanými stánkami v našej mestskej časti, ktorých je 
naozaj mnoho. Ako prvý prišiel na rad stánok na Toryskej 
ulici pri zástavke MHD. Majiteľ stánku dlhodobo nejavil 
záujem a po vzájomnej dohode s ním pracovníci VPS  stánok 
zlikvidovali. Starosta sa vyjadril, že v budúcnosti budeme 
postupne všetky takéto stánky riešiť k spokojnosti občanov. 
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Našli sme lokalitu pre cyklistické 
športovisko PUMP TRACK
V marcovom čísle Vrakunských novín sme 
informovali o tom, že poslanci Miestneho 
zastupiteľstva súhlasili so zámerom vy-
budovať vo Vrakuni verejné športovisko 
– hlinenú cyklodráhu. Našli sme preňho 
lokalitu.
Ide o tzv. pump track s ľahkou náročnos-
ťou určený najmä pre deti a začiatočníkov. 
Starosta Vrakune, Martin Kuruc, a mest-
ská poslankyňa, Soňa Svoreňová, sa stretli 
priamo vo Vrakunskom parku s Evou Tinko-
vou z občianskeho združenia Pedal, ktoré 
tento projekt pripravilo. Zástupcovia samo-
správy aj občianskeho združenia sa spo-
ločne zhodli na tom, že ideálnou lokalitou 
na umiestnenie pump tracku je východný 
vstup do lesoparku.
V tejto časti pozemku je umiestnené detské 
ihrisko. Pri vstupe do Vrakunského lesopar-
ku v tejto časti je na ľavej strane nahroma-
dená hlina, ktorá by mohla tvoriť samotný 
pump track – vlny a klopené zákruty. Využi-

tím existujúcej zeminy by sa minimalizovali 
náklady na jeho výstavbu. Pump track bude 
verejnosti voľne dostupný bez oplotenia. 
Rozloha pump tracku je približne 25 x 20 
metrov. Pôvodná vegetácia, stromy a kríky 
ostanú zachované.
Pump track je dráha, ktorá môže byť širo-
ká až dva metre, pozostávajúca z ciele-
ne vybudovaných vĺn a klopených zákrut.  
Rozloženie prvkov vytvára okruhy, ktoré je 
možné kombinovať dovtedy, kým jazdco-
vi stačia fyzické sily. Pumptrack je vhodný 
pre začínajúcich, ale aj pokročilých cyklis-
tov, deti, mládež a dospelých, v závislosti 
od obtiažnosti pump tracku. Vlny sa využí-
vajú na získavanie rýchlosti. Ak je použitá 
správna technika pohybu tela, nie je nutné 
pedálovať. Správne technicky vybudovaný 
pump track poskytuje pre pokročilých jazd-
cov možnosť skákať z jednej vlny na druhú  
oproti začiatočníkom, ktorí vlny kopírujú. 

(red.)

Prvý Deň Zeme zožal úspech a v USA viedol 
k založeniu Americkej agentúry pre ochra-
nu životného prostredia a k prijatiu zákona 
o čistote ovzdušia, zákona o čistote vody 
a zákona o ohrozených druhoch. Milénio-
vý Deň Zeme v roku 2000 bol tematicky 
zameraný na globálne otepľovanie a čistú 
energiu. Dňa 22. 4. oslavuje Deň Zeme 
viac ako miliarda ľudí v 175 štátoch sveta.
Máme ho aj na Slovensku.
„Boli by sme veľmi radi, keby sa pri príle-
žitosti Dňa Zeme ľudia odhodlali aktívne 
zapájať, nevzdávali to a podporovali orga-
nizácie, ktorým veria. Aby sme spoločne 
mohli dopriať Deň Zeme našej Zemi každý 
deň“, vyjadrila sa nezisková organizácia 
Greenpeace. Pri tejto príležitosti sme u nás 
vo Vrakuni zorganizovali veľké upratova-
nie – brigádu, ktorá sa konala 25. apríla 
na nábreží Malého Dunaja. V rámci tohto 
príjemného stretnutia sa upratal lesopark 
a pri miestnom kostole sa vysadili nové 
stromčeky. Chuť a energia zúčastneným 
nechýbali. Brigády sa zúčastnili aj poslan-
kyne p. Schwartzová a p. Kubalíková, po-
slanci p. Bruna, p. Kugler, p. Gálo a p. Šin-
dler. Čas si našla aj mestská poslankyňa 
Soňa Svoreňová. Iniciatíva nechýbala ani 
organizáciám, ktoré majú v mestskej čas-

ti svoju pôsobnosť, ako Marianum – Poh-
rebníctvo mestský podnik, Bratislavská-
vodárenská spoločnosť, správca vodného 
toku Slovenský vodohospodársky podnik, 
Slovenský rybársky zväz, Slovenský poľov-
nícky zväz, Občianske združenia, ktoré sa 
zasadzujú o čistotu v mestskej časti, kde 
aspoň v tento deň nezabúdajú na našu pla-
nétu, na zem, po ktorej chodíme, užívame 
a ktorú nám zanechala príroda.
Čistili sa hlavne tie časti prírody, ktoré 
slúžia všetkým občanom a návštevníkom 
Vrakune, a to okolie Malého Dunaja – ľavý 
a pravý breh, lesopark Vrakuňa, okolie 
Pentagonu, okolie Cintorína Vrakuňa, oko-
lie panelárne a Píniovej ulice a hlavne sa 
vysádzali nové stromy pri kostole 
Mena Panny Márie na Poľnohos-
podárskej ulici.
Na výsadbe stromov sa podie-
ľali aj občania, ktorým záleží na 
svojom okolí. V lesoparku sa 
našlo aj niekoľko dobrovoľníkov. 
Pri vrakunskom cintoríne sa na 
vyčistení priestranstva podieľalo 
Marianum svojimi zamestnan-
cami a svojou účasťou prispelo 
k vyčisteniu brehov Malého Du-
naja aj Slovenský vodohospo-

dársky podnik, ktorí za 10 vriec vyzbierali 
nečistoty po návštevníkoch a rybároch. Aj 
občania z Píniovej ulice príkladne pod ve-
dením p. R. Frantu sa každoročne zapája-
jú do čistenia svojho okolia, ako aj brehov 
Malého Dunaja. Do tejto aktivity zapájajú 
aj svoje deti, čo je dobrým príkladom aj pre 
ostatných rodičov. Do čistenia okolia Malé-
ho Dunaja hlavne pri čistiarni odpadových 
vôd na Leknovej ulici sa zapojilo aj Občian-
ske združenie Vrakunská beseda pod ve-
dením Mgr. Braníkovej. Oceňujeme snahu 
všetkých zúčastnených urobiť niečo milé 
pre prostredie, v ktorom všetci žijeme.

(red.)

Návrh lokality pre umiestnenie pump tracku vo 
Vrakunskom parku.

Ukážka pump tracku pre deti a začiatočníkov.

Svetový Deň Zeme 22. 4. 2015
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Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Ak máte tiež slabosť pre čítanie, táto 
rubrika je pre vás ako stvorená. Na tomto mieste sa pravidelne dočíta-
te o zaujímavých knižných novinkách. 
V rámci tejto rubriky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je na-
ozaj ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku. Akú knižku ste čí-
tali minulé leto a prečo? Vaše odpovede zasielajte na mailovú adresu 
redakcia@vrakuna.sk a do predmetu správy prosím uveďte „Milujeme 
knižky“ alebo doručte vašu odpoveď na podateľňu Miestneho úradu.
Dvaja víťazi od nás dostanú jednu z knižiek, o ktorej ste si mohli práve 
prečítať. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Viliam Šimunek – Dávne hriechy
Policajti bratislavskej kriminálky vyšetrujú vraždu 
psychiatra Milana Kondera. Mŕtvola sa nepochopi-
teľne našla v kancelárii jeho kolegu Petra Prekopa, 
ktorý bol v tom čase na dovolenke. Napriek enor-
mnej snahe sa nedarí nadporučíkovi Blahovi vo vy-
šetrovaní pohnúť ani o krok. Smrť Milana Kondera 
však rozjatrila staré rany a pripomenula nešťastné 
udalosti, ktorým musela čeliť rodina Prekopovcov. 
Problémom je, že žiadna stopa a ani indícia tieto tra-

gédie nespája so zavraždeným psychiatrom. Peter Prekop za veľmi ne-
štandardných okolností zdedí dom v dedine, kde pred mnohými rokmi 
žila jeho stará mama. Keď si príde prvýkrát prezrieť svoj nový majetok, 
akoby vyvolal dávno zabudnutých démonov a prítomnosť sa začína pre-
plietať s minulosťou. Veci zašli priďaleko. Kto musí ešte zomrieť, aby sa 
kruh definitívne uzavrel?

Július Valiašek, Vladimíra Valiašeková – Liečenie 

minerálmi
Minerály a drahé kamene nás fascinujú svojou 
energiou a krásou. Nosíme ich ako módny do-
plnok, slúžia ako talizman, dekorujeme si nimi 
domácnosť. Ak však ich silu a energiu správne 
nasmerujeme, dokážu aj liečiť. Kniha Liečenie mi-
nerálmi poradí, ako si vybrať vhodný minerál, ako 
ho očistiť, nabiť či ako z neho pripraviť kryštálovú 
vodu. Obsahuje podrobný katalóg vyše 120 mine-
rálov, zoznam chorôb a stavov nepohody a tiež fa-
rebnú obrazovú prílohu.

Denisa Fulmeková – Štrikovaní frajeri

Prvú polovicu života vám vravia, že na to či ono 
máte čas. Potom sotva mihnete okom a pre zme-
nu ste zasa na kadečo pristarí. Na svadobné šaty, 
na dieťa, na lásku, na celkom nový začiatok.  Hr-
dinky nového románu Denisy Fulmekovej sú ženy 
tesne pred alebo už aj riadne po štyridsiatke, 
ktoré prestávajú veriť na šťastné konce, a predsa 
im ozlomkrky bežia v ústrety. Jedna z postáv sa 
prihlási na kurz varenia, aby sa zavďačila svojmu 

partnerovi poriadnym steakom, no namiesto romantickej večere ju 
čaká poriadna sprcha. Druhá sa tvári, že frajera si môže akurát tak 
uštrikovať. Tento román však rozhodne neberte ako popud, aby ste 
si založili konto na zoznamke. Hoci, prečo nie?

SLOVART

Nepriznaný dôchodok
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakunské noviny sú na vašej 
strane. Svoj prípad môžete bezplatne konzultovať s doc. 
JUDr. Branislavom Fridrichom PhD. z advokátskej kancelá-
rie Fridrich Paľko, s. r. o.

„Som zdravotne ťažko postihnutá a mám zásadné problémy, ktoré 
sa prejavujú v mojom každodennom živote, najmä pri doprave na 
lekárske vyšetrenia. Nemám vlastné motorové vozidlo a musím vy-
užívať buď služby verejnej prepravy, alebo požiadať vždy o pomoc 
členov mojej rodiny. Máme nárok na nejakú kompenzáciu alebo 
finančný príspevok, ktorý by mi pomohol hradiť všetky výdaje?“ 
Odpoveď:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje peňažný príspevok 
osobám odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom na kúpu takéhoto vozidla, na jeho úpravu a na prepravu. 
Takouto osobou s ŤZP je osoba, ktorá nie je schopná premiestniť sa 
k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, elek-
trička, vlak, trolejbus), nastúpiť do vozidla a vystúpiť z vozidla verejnej 
hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy, zvládnuť inú 
situáciu vo vozidle najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných 
ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, 
straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého 
stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov. Podmienky vzniku nároku 
u jednotlivých príspevkov sú veľmi špecifické, a preto je potrebné 
posúdiť každý prípad individuálne. Základnou podmienkou pre ich 
priznanie je komplexný lekársky posudok vystavený za uvedeným 
účelom. Vo všeobecnosti dôvodom pre poskytnutie príspevkov v sú-
vislosti s prepravou osoby s ŤZP je potreba dochádzania do zamest-
nania, do miesta poskytovania sociálnych služieb alebo do školského 
zariadenia najmenej dvakrát v týždni. Príspevok sa poskytuje na zá-
klade faktúry od predajcu, ktorý vykonáva predaj vozidiel ako svoje 
podnikanie, teda nie od súkromných osôb, pričom auto nesmie byť 
staršie ako 5 rokov. Príspevok je najviac vo výške 6 638,79 € pre 
vozidlo s manuálnou prevodovkou a 8 298,48 € pre vozidlo s auto-
matickou prevodovkou, a ak vozidlo nadobúdajú viaceré osoby s ŤZP, 
najviac 13 277,57 €.
Ak osoba s ŤZP nie je vlastníkom alebo držiteľom osobného motoro-
vého vozidla, je jej možné poskytnúť peňažný príspevok na prepravu 
na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je 
odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 
a využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie 
na vykonávanie prepravy obcou alebo registrovaným poskytovate-
ľom sociálnych služieb. Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť, 
ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného mini-
ma. Jeho výška je mesačne najviac 51,02 % sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška príspevku sa určí percen-
tuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu 
a od jej príjmu.

(red.)
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Stručný návod základnej pomoci 
spotrebiteľom proti „Šmejdom“…
1.  Ak je to možné, vyžiadajte si tel. číslo – v prípade 

riešenia prípadu je komunikácia prostredníctvom te-
lefónu najefektívnejšia.

2.  Ak sa prípad týka predajných akcií (hrnce, vysáva-
če…) a spotrebiteľom ešte neuplynula zákonná le-
hota, môže odstúpiť od zmluvy:

  –  do 7 pracovných dní pri kúpnej zmluve (v zmysle 
zákona č. 108/2000 Z. z. o podomovom a zásielko-
vom predaji),

  –  do 14 kalendárnych dní pri zmluve o úvere/pôžičke 
zašlite, príp. nadiktujte im údaje obsiahnuté v za-
slaných odstúpeniach od zmlúv. V prípade odstúpe-
nia od zmlúv majú spotrebitelia nárok na vrátenie 
zaplatených peňažných súm, pričom je ich povin-
nosťou vrátiť zakúpený tovar.

3.  V prípade, ak spoločnosti aj napriek odstúpeniam 
od zmlúv nereagujú, resp. naďalej si spoločnosť 
poskytujúca úver žiada zaplatiť jednotlivé splátky, 
upovedomte spotrebiteľov, aby im nič neplatili.

4.  V prípade, ak spotrebitelia už zaplatili časť kúp-
nej ceny, pričom v zákonných lehotách odstúpili 
od zmlúv, môžu zaslať spoločnostiam predža-
lobné výzvy, ktorými vyzvú spoločnosti, aby 
spotrebiteľom vrátili zaplatené peňažné sumy. 
Predžalobná výzva predstavuje poslednú výzvu 
spotrebiteľa adresovanú spoločnosti predtým, 
ako sa spotrebiteľ obráti na súd. Teda ak spoloč-
nosť neodpovie, resp. nevráti finančné prostried-
ky spotrebiteľovi v ním uvedenej lehote, spotre-
biteľ je oprávnený obrátiť sa na súd so žalobou 
o vydanie bezdôvodného obohatenia. K uvede-
nému ešte dodávame, že spotrebiteľ je v celom 
súdnom konaní oslobodený od súdnych poplat-
kov, čo znamená, že za podanie uvedenej žaloby 
neplatí žiadne poplatky.

Senior svet

Zvieratká a koníky vo Vrakuni
Najkrajšia narodeninová oslava
– v našom areáli vo Vrakuni, 30 €/hodinu
– vonkajší altánok a kuchynka, lúka s ohniskom, hojdačky
– trampolíny pre deti, poníky, štvorkolka, zvieratká, pinpong
– alebo u Vás doma návšteva so zvieratkami, poníkom
   www.zvieratkavakcii.sk, tel: 0908 173 391

Denný letný tábor Vrakuňa
– počas prázdnin, od predškolákov až do 18 rokov
– pekný areál, jazdecká hala, klubovňa, lúka na hry  
– veľa zvieratiek, trampolíny, bazén,štvorkolka,hojdačky
– animátor a jazdeckí inštruktori
– cena 100 € na týždeň,
– každý deň hodina jazdy s trénerom
– záverečný pretek a hudobná jazdecká šou
   www.envirokone.sk,  tel.:0905 292 110

jazdecký krúžok
 celoročne v areáli pre deti od 3 rokov, aj dospelých - www.jazdeckaskola.sk

Predám 2-izbový byt vo Vrakuni, 
Kríkova ul. Cena dohodou.

tel.: 0918 994411

platená inzercia

platená inzercia
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Filmové novinky
Z Vrakune do kina je na skok. Ak máte 
chuť ísť do kina, môžete vyhrať dva líst-
ky. Stačí na adresu redakcia@vra kuna.
sk poslať dôvod, prečo chcete ísť do 
kina a s kým. Tento mesiac vyberieme až 
tri dojice! Tešíme sa na vaše priania. :)

Na tomto mieste sa môžete redakcie 
spýtať, čo vás zaujíma. Niečo možno 
kačicou bude, niečo je však možno pravda. 
Nechajte nás pátrať. :-)

Ďakujeme za množstvo otázok a podnetov. Na všetky vaše 
otázky, ktoré nedostanú z kapacitných dôvodov priestor 
vo Vrakunských novinách, dostanete odpoveď prostred-
níctvom tlačového oddelenia Miestneho úradu. Vaše 
otázky môžete posielať mailom na redakcia@vrakuna.sk.

Otázka č. 1:
Je pravdou, že mestská časť Vrakuňa povolila inštaláciu nových 20 stánkov? Bude 
sa vo všetkých stánkoch predávať len alkohol, alebo aj iný sortiment, napríklad 
oblečenie a podobne?

Odpoveď:
Na túto odpoveď sme sa spýtali za vás na miestnom úrade. Odpoveď zodpovedného 
úradníka je takáto: „Nie, nie je to pravdou. Mestská časť Vrakuňa nevydala aktuálne 
žiadne nové povolenie na inštaláciu stánku, resp. predajného miesta. V dohľadnej 
dobe ani nepredpokladáme vydanie tohto typu povolenia. Mestská časť Vrakuňa 
ne bude podporovať výstavbu nových stánkov, naopak budeme robiť všetky kroky 
smerujúce k odstráneniu čo najvyššieho počtu stánkov. V tomto smere, po nástupe 
nového vedenia, prišlo k prehodnoteniu stratégie rozvoja Vrakune a nebudeme ďalej 
podporovať tento typ predaja.“

Otázka č. 2:
Je pravdou, že miestne zastupiteľstvo podporilo sumou 10 000 eur miestny futbalový 
klub SK Vrakuňa?

Odpoveď:
Na túto odpoveď sme sa spýtali za vás na miestnom úrade. Odpoveď zodpovedného 
úradníka je takáto: „Áno, je to pravda, podpora pre SK Vrakuňa je na úrovni 10 000 
euro. Samozrejme, radi by sme našich futbalistov, resp. športovcov vôbec, podporili 
aj vyššou sumou, aktuálne to však nie je možné.“

(red.)

Ospravedlnenie 
V aprílovom čísle Vrakunských novín sme uverejnili článok ,,Ocenili žiakov v súťaži Veľ-
konočné inšpirácie“, kde sme uverejnili nesprávne meno žiačky Diany Uhríkovej. Za 
spôsobenú chybu sa ospravedlňujeme. 
V aprílovom čísle Vrakunských novín sme uverejnili titulnú fotografiu bez autora. Touto 
cestou sa chceme ospravedlniť autorovi fotografie Radovanovi Rehákovi. Ďakujeme, 
že nám fotografiu poskytol.

Redakcia VN

Vážení občania, 
dávame Vám do pozornosti Všeobecné záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, č.1/2015 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Vra-
kuňa. Záhradný rastlinný odpad je povinný občan zhodnotiť 
kompostovaním alebo jeho odovzdaním na zbernom dvore 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Ihličnatá ulica 7, resp. na 
zbernom dvore spoločnosti OLO,a.s., Ivanská cesta 22. 

Je zakázané spaľovať odpad, vypaľovať 
trávu a spaľovať lístie

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na webovej 
stránke www.vrakuna.sk vo zverejnenom všeobecnom zá-
väznom nariadení.
 Redakcia VN

Vrakunská kačica
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Inzercia

Rýchle nákupy
vybavíte
na Žitavskej

Denne
6�– 22 h

Chrumkavé 
pečivo

Čerstvá ponuka 
ovocia a�zeleniny

Lahodné a�výživné
mliečne výrobky

Samoobslužné 
pokladne

„Tešíme sa na nových zákazníkov, ku ktorým 
sme prostredníctvom tejto predajne opäť 
o�niečo bližšie. Vo Vrakuni nie sme žiadny nová-
čik, a�tak je to aj pre môj tím silný záväzok po-
skytovať prvotriedne služby. Srdečne pozývam 
Vrakunčanov na nákup do našej novej a�moder-
nej predajne,“ povedala pri príležitosti otvo-
renia manažérka Lenka Bujdáková. Po nej 

sa obyvateľom prihovoril starosta mestskej 
časti Martin Kuruc, ktorý predajni zaželal 
veľa spokojných zákazníkov.

Tesco podporilo dobré veci v�okolí
Ľudí určite teší, že tento obchodník si vší-
ma aj miestne komunity. Pri príležitosti 
otvorenia novej predajne Tesco aj tento-
raz podporilo svoje okolie. Z� rúk mana-
žérky predajne poputoval  nančný dar 
v� podobe symbolického šeku zariadeniu 
MIXklub, nízkoprahovému centru pre 
deti a�mládež z�blízkeho okolia, ktoré je 
jedným z�projektov Detského fondu SR. 
„O�niekoľko týždňov oslávi MIXklub už svoje 
11. narodeniny, čo pre nás znamená 11 rokov 
náročnej, ale krásnej práce s�deťmi, ktoré vy-
rastajú v�problematickom prostredí. Aj vďaka 
tejto podpore nemusia tráviť svoj čas na še-
divej a ohrozujúcej ulici a my pre ne môžeme 
vytvárať miesto, ktoré je bezpečné, podnetné 

a kam sa rady vracajú,“ povedala Alena Kui-
šová, riaditeľka Detského fondu SR. Ďalšie 
dary potešili materskú školu zo susedstva. 
Všetky deti dostali od Tesca nové uteráky. 
Vecným darom bol ocenený aj Matej Bla-
hušiak, nádejný futbalista a�najlepší hráč 
mužstva ŠK Vrakuňa.

-ps-

Predposledný aprílový týždeň priniesol Vrakunčanom novú predajňu potravín. V�obchodnom centre na Žitavskej ulici pribudol
nový nájomca. Stalo sa ním Tesco, ktoré tu otvorilo svoj Expres. Miestnych nové potraviny veľmi potešili a�po slávnostnom prestrih-
nutí pásky postupne zaplnili predajňu, kde ich uvítalo príjemné a�moderné nákupné prostredie. Kvalitné služby, čerstvé potraviny 
a�výborná dostupnosť na každodenné nákupy�– takto možno charakterizovať obľúbené Tesco Expresy, ktoré mnohí volajú aj malé
Tesco. V�nových potravinách si môžu zákazníci nakúpiť denne od 6.00 do 22.00 hodiny, pracovnú príležitosť tu dostalo 16 ľudí.

Odovzdanie symbolického šeku. Zľava: Alena Kuišová (riaditeľka 
Detského fondu SR), Lenka Bujdáková (manažérka predajne)

Odovzdanie daru Matejovi Blahušiakovi, futbalistovi 
ŠK Vrakuňa

Nové Tesco na Žitavskej ulici podporilo MIXklub

tesco_ex_zitavska_inz_pr_194x262_0515.indd   1 11.5.2015   10:42
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Úspešný Deň 
otvorených dverí 
na úrade

Matematika v rukáve

Starosta Vrakune, Martin Kuruc, sa tento 
rok rozhodol osláviť deň 1. 5. – Sviatok prá-
ce – ako inak, prácou, ale zato veľmi milou 
a príjemnou. Tento rok sa na miestnom 
úrade konal prvýkrát Deň otvorených dverí.  
Starosta prijal 37 občanov, s ktorými sa po-
rozprával o všetkom možnom. Pre deti boli 
pripravené balóny, sladkosti a pouka zy na 
zmrzlinu. Starosta a pracovníci tento deň 
zhodnotili na výbornú a boli by radi, keby 
sa stal tradíciou.

(red.)

Aj v tomto školskom roku sa ZŠ Rajčianská 
zapojila do mnohých matematických súťa-
ží. Nadanie detí podporujú nie len pedagó-
govia, ale aj rodičia. Deti rady súťažia a ob-
zvlášť matematika je to, čo ich baví. 
Kalendárny rok 2015 začali 21. 1. 2015 
na obvodnom kole Matematickej olym-
piády pre kategórie 5. a 9. ročník. Z 
piatakov boli traja úspešní riešitelia ob-
vodného kola Ema Henyigová 5.A (získala 
12 bodov), Roger René 5.C (získal 11 bo-
dov), Fölöp Adam 5.A (získal 9 bodov) z cel-
kového počtu osemnástich bodov. Žiaci 
riešili tri náročné úlohy počas dvoch hodín. 
Každá úloha bola ohodnotená na 6 bodov. 
Úspešný riešiteľ sa stal ten žiak, ktorý zís-
kal najmenej 9 bodov. 
Ôsmaci sa zapojili do novej matematickej 
súťaže MATEMATICKÝ EXPRES – MATX, 
ktorá sa konala 11. 3. 2015. Je to mate-
maticko-strategická súťaž štvorčlenných 
tímov. Do súťaže MATX sa prihlásilo 135 
tímov zo 45 škôl Slovenska. Náš ôsmac-
ký tím s názvom R.D.V.M v zložení Janka 
Raganová 8.A, Ľubomír Valachovič 8.A, 

Dominik Dobiaš 8.A, Dušan Markovič 8.B 
obsadil pekné 6. miesto spomedzi 24 
ôsmackých zúčastnených tímov. Z brati-
slavských tímov sme skončili na 2. mieste. 
Blahoželáme celému tímu. 
Aj v tento rok nás reprezentovali naši úspeš-
ní riešitelia školského kola Pytagoriády na 
obvodnom kole, ktoré sa konalo na ZŠ Bo-
rodáčova v dňoch  16. 3. 2015 pre 3., 4., 5. 
ročníky a 17. 3. 2015 pre 6., 7., 8. ročníky. 
Úspešní riešitelia sú: Hrivňáková Saška 3. 
A, Kováč Jakub 5.C, Žiarovský Marián 5. C, 
Drozdík Lukáš 5. C,  Fölöp Adam 5. A, Du-
šan Markovič 8.B. Úspešným riešiteľom sa 
mohol stať len ten, kto mal minimálne 10 
bodov, t. j. 10 úloh správne vypočítaných 
z pätnástich úloh. 
23. 3. 2015 riešili prihlásení žiaci matema-
tickú súťaž Klokan pre II. stupeň a Klokan-
ko pre I. stupeň. Žiakom sa darilo výborne 
a dokonca máme dvoch žiakov, čo napísali 
na 100 %, čo znamená, že ani raz nezaváha-
li. Blahoželáme žiačkam Janke Raganovej 
8.A a Nikoletke Marcinekovej  1. A za úplné 
zvládnutie a nepomýlenie sa v úlohách. 

23. 4. 2015 sa zúčastnia štyri štvorčlenné  
tímy  z ročníkov 5. - 8. na vytrvalostno-ma-
tematickej súťaži Pikopretek. Veríme, že 
nás budú súťažiaci úspešne reprezentovať. 
Pokračujeme v riešení matematických ko-
rešpondenčných súťaží Maks, Maksík 
a Riešky. V korešpondenčnom seminári 
Novohradská sme mali úspešných rie-
šiteľov: Roland Vízner 5.C, Roger René 
5.C, Drozdík Lukáš 5.C. Spomínaní žiaci 
navštevujú triedu s rozšíreným vyučova-
ním matematiky na našej škole. Pre žiakov, 
ktorí riešia korešpondenčné súťaže to zna-
mená, že vo svojom voľnom čase počítajú 
zaujímavé, neštandardné a logické príkla-
dy, vďaka čomu si zlepšujú svoje logické 
myslenie. 
Všetkým zúčastneným súťažiacim v spo-
mínaných súťažiach ďakujeme za ich ná-
mahu pri príprave. Tým žiakom, ktorí boli 
úspešní riešitelia, srdečne blahoželáme 
a držíme im palce pri príprave a reprezen-
tácii aj v ostatných súťažiach. 

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Každý rok ZŠ Žitavská ku Dňu Zeme a ku 
Dňu vody pripravuje zaujímavé aktivity 
pre svojich žiakov. Už druhý rok sa zapojili 
do medzinárodného environmentálneho 
programu Zelená škola, do environmen-
tálneho akčného plánu sme si zaradili aj 
rovesnícke vzdelávania. Minuloročné vzde-
lávanie ku Dňu vody nahradilo tento rok 
vzdelávanie ku Dňu Zeme.
Dňa 23. apríla 2015 si žiaci vypočuli v škol-
skom rozhlase reláciu, v ktorej odznelo 
množstvo návodov, ako môžeme každo-
dennou činnosťou pomôcť prírode, spo-
ločnosti a tiež sami sebe. V rozsahu 4 vy-
učovacích hodín žiaci deviatich tried 3., 4., 
5. a 6. ročníka absolvovali maratón aktivít 
a súťaží, ktoré pre nich pripravili žiaci 7., 8. 
a 9. ročníka. Tretiaci a štvrtáci tvorili kate-
góriu A, piataci a šiestaci tvorili kategóriu 
B. Obe kategórie absolvovali 9 disciplín: 
separáciu odpadu do 7 kontajnerov, hra-
vé priraďovanie obrázkov k ekologickým 
pojmom a definíciám, EKO osemsmerov-
ku, uviesť živočícha alebo rastlinu v názve 
filmu, knihy alebo rozprávky, tvorivú dielňu 
/použitie odpadového materiálu/, písanie 

básničiek o našej Zemi, experiment s vo-
dou. Deti opravovali chyby vo vetách, hrali 
sa s písmenkami slova EKOLÓGIA a vy-
mýšľali zmysluplné vety. V kategórii A vy-
hrala IV.A trieda a v kategórii B vyhrala VI.B 
trieda.
Deťom je potrebné neustále vštepovať, že 
každý z nás je zodpovedný za to, ako bude 
o pár rokov naša Zem vyzerať. Preto sa 
musíme snažiť o to, aby sme si Deň Zeme 
nepripomínali len 22. apríla, ale aby Dňom 
Zeme bol pre nás každý deň v roku.
S environmentálnou problematikou súvi-
sí aj učivo geografie. V tomto predmete 
naši žiaci dlhodobo dosahujú veľmi dob-
ré výsledky. Dňa 21. apríla 2015 nás na 
krajskom kole Geografickej olympiády na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave reprezentoval Matej 
Deraj, žiak IX.A triedy. Získal 1. miesto, bol 
úspešným riešiteľom a postúpil do celo-
slovenského kola, ktoré sa koná 15. a 16. 
mája 2015 v Nitre. Budeme mu držať pal-
ce.

Mgr. Katarína Krajčovičová, 
ZŠ Žitavská

Rovesnícke vzdelávanie 
ku Dňu Zeme

Malí Vrakunčania 
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Program Jún
31. mája o 15.00 h vo Vrakunskom lesoparku – Rodinný vrakunský piknik
Starosta MČ Bratislava-Vrakuňa a poslanci Miestneho zastupiteľstva za KDH, Most-
Híd, SMER-SD Vás pozývajú pri príležitosti osláv MDD na Rodinný vrakunský piknik. Pre 
deti sú prichystané rôzne atrakcie, súťaže o ceny, tvorivé dielne, skákací hrad, detské 
chodúle, maľovanie na tvár, ukážky historických vojsk, opekačka... a čarovné vrece!

6. 6. 2015 ZŠ Železničná
ZŠ Železničná 14 si pripomína tento školský rok 25. výročie otvorenia školy. Oslavy 
sa uskutočnia 6. júna 2015 v areáli školy v popoludňajších hodinách. Pozvaní sú naši 
bývalí kolegovia, bývalí žiaci, rodičia a všetci priatelia školy. Tešíme sa na Vás.

Vedenie školy a Občianske združenie Železnička

14. 6. 2015 od 14:00 do 18:00 - NEŠKOLA
V Neškole sa všetko oslavuje v jeden deň – vymysleli sme si deň RODINY. Očakávame 
celé rodinné skupinky, oteckov s deťmi, mamy so sestrami, dedkov s vnúčatami. Chys-
táme pre vás atraktívne popoludnie. a to rodinné hry s animátorom, maľovanie na tvár 
pre deti, skrášľovanie mamičiek odbornou vizážistkou, tatkovský ping-pong turnaj, ded-
kov pustíme na trampolíny a babičky vyzývame na súťaž o najlepší vrakunský pagáč. 
Vaše napečené slané dobroty budeme hodnotiť a ochutnávať všetci účastníci rodinnej 
oslavy v NEŠKOLE. V hodnote vstupného je aj pitný režim.
Vstupné v hodnote 6 € (pre deti do 6 rokov a starých rodičov nad 60 rokov ZDARMA, 
takže platí, čím väčšia rodina, tým menšie vstupné)

14. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
premiéra tanečného odboru – Večer moderného tanca – DK Zrkadlový háj 17:00 hod. 
– Veľká sála

18. 6. 2015 Detský klub MIXáčik v čase 15:00 – 18:00
25. narodeniny Detského fondu Slovenskej republiky a MIXácky Deň detí
Príďte sa s nami zabaviť a osláviť 25. narodeniny Detského fondu SR a MIXácky Deň 
detí. Už teraz sa môžete tešiť na rôzne atrakcie, bábkové divadlo, občerstvenie a kopec 
súťaží o hračkárske peniaze tzv. „lóve“, ktoré si deti budú môcť vymeniť za skvelé dar-
čeky. K tomu všetkému nám bude hrať veselá hudba, chýbať nesmie dobrá nálada ani 
narodeninové prekvapenie. A ako sa na poriadnu oslavu patrí, krájať sa samozrejme 
bude aj veľká narodeninová torta. Zároveň sa budete môcť zoznámiť s činnosťou Det-
ského fondu SR a navštíviť naše nízkoprahové centrá MIXklub a MIXáčik.
Akcia sa bude konať v parku na Stavbárskej ulici pred bytovým domom Pentagon 
a v MIXklube a MIXáčiku nízkoprahových centrách pre deti, mládež a rodiny na Stav-
bárskej 38 v Bratislave.
Tešíme sa na vás.

19. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
Premiéra dramatického odboru - DK Ružinov 18:00 hod – Malá sála
21. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
Premiéra tanečného odboru – Večer ľudového tanca – Dk Zrkadlový háj 17:00 hod. 
– Veľká sála
22. – 25. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
II. kolo talentových prijímacích pohovorov – 15:00 do 18:00 hod.
24. – 30. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
Vernisáž výtvarného odboru – priestory školy
25. 6. 2015 – ZSUŠ Adamante
Koncert žiakov hudobného odboru – priestory školy / Železničná / – Veľká modrá sála 
17:00 hod.

Blahoželáme oslávencom  
V júni svoje meniny oslavujú:
Ján Bobák, Jám Soos, Ladislav Mlej, 
Peter Ondrejička, Peter Kamenický,
Pavol Jakša, Pavel Šimora.
Životné jubileá v júni oslavujú:
Pavol Jakša, Anna Lőstorferová, Zuza-
na Tóthová, Margita Ziškayová, 
Ivan Dinžík, Oľga Šimová, Věra Ružič-
ková, Mária Ličková, Peter Kamenický.
Prajeme Vám k meninám a narodeni-
nám všetko najlepšie, zdravie, šťastie, 
spokojnosť, aby ste sa aj v ďalších ro-
koch dožili radostných chvíľ.
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