
OKTÓBER
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

S PIESNOU
NA PERÁCH

27.10.2015
15.00  |  OBJEKT 221
POĽNOHOSPODÁRSKA 27/B

O KULTÚRNY PROGRAM

SA POSTARÁ ADVOKÁTKA 
ZO SÚDNEJ SIENE, 

HEREČKA A SPEVÁČKA
 PETRA PALEVIČOVÁ

WWW.VRAKUNA.SK

STAROSTA MARTIN KURUC A POSLANCI MESTSKEJ

 

ČASTI

 

BRATISLAVA - VRAKUŇA
VÁS POZÝVAJÚ NA

SLAVNOSTNÉ POSEDENIE PRE SENIOROV

Ročník IV •Október 2015 • Nepredajné

mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa



2

Dobrý deň, milí Vrakunčania.

Dnes si dovolím venovať sa jednej veľmi konkrétnej téme. Téma tak 
prostá a každodenná, akou je kosenie trávy dokáže dokonale ilustro-
vať, ako to u nás vo Vrakuni v minulosti fungovalo.
Dobrý hospodár sa riadi jednoduchými a rokmi overenými postupmi. 
Môže minúť len toľko, koľko zarobí. Je rozumné si robiť zásoby na ťaž-
šie časy. A tie horšie časy jednoducho prídu. Žiaľ, takto to už v živote 
chodí. A tiež to chodí jednoducho tak, že ak sa nebudeme podľa tých-
to princípov správať, tak to s nami nedopadne dobre. A najhoršie to 
dopadne s obyčajnými ľuďmi, lebo tí majú minimálnu šancu sa brániť.
A teraz vám prezradím, ako sme vo Vrakuni fungovali 20 rokov. Našou 
povinnosťou je starať sa o náš majetok. To znamená, okrem iného, 
napríklad aj kosiť. A my sme v našej štvrti kosili nielen naše pozemky, 
ale aj pozemky, ktoré patria Magistrátu, súkromným firmám či konkrét-
nym ľuďom. Robili sme to vedome dlhé roky. Nikdy sme však za tieto 
služby nežiadali peniaze.
Nepýtajte sa ma, prosím, prečo, nepoznám odpoveď. Jednoducho sme 

investovali do cudzieho. Nemohlo to dopadnúť dobre. A ani nedopadlo. Naša finančná situácia nie je ružo-
vá. Nemáme oplotené detské ihriská, nemáme dostatok voľnočasových plôch, nemáme sprevádzkovaný 
kultúrny dom, nemôžeme dokúpiť ďalšie kamery, máme zúfalo deravé cesty, nemáme bezpečné chodníky… 
Ale stále sme boli takí „frajeri“, že sme platili kosenie cudzím. Ale takýmto prípadom som povedal rázne  
dosť!
Začal som hrať čistú hru. Investovať naše peniaze do nášho. Označili sme preto tabuľkami pozemky, ktoré 
nepatria nám a Vrakuňa sa o nich prestala starať. Nedali sme hlavu do piesku, to by nebolo žiadne riešenie, 
ale začali sme byť aktívni. Kontaktovali sme majiteľov pozemkov a žiadame od nich nápravu. Nebojím sa 
rozdať aj pokuty. Ak mam byť prvý starosta, ktorý pokutuje primátora, urobím tak. Vrakuňa má dosť svojich 
starostí a Vrakunčania nie sú tak bohatí, aby mohli sponzorovať zvyšok sveta. Čokoľvek usporíme, a nebu-
de to málo, to mi verte, pôjde naspäť do Vrakune. Prosím, napíšte mi, či sa osobne zastavíte s nápadom, 
kam ušetrené peniaze investovať.
Ak tento systém prikrývania sa dlhšou prikrývkou, na akú sme celý čas mali, aspoň predstiera udržateľnosť, 
diali sa vo Vrakuni veci, ktoré dokážu aj tak nízko položenú latku podliezť. Svojho času venovali konkrétni 
obyvatelia z Bodliakovej ulice účelovo peniaze na výstavbu cesty na Bodliakovej ulici. Toto sa stalo v roku 
2004. Myslíte si, že slušní ľudia, ktorí dôverovali samospráve, dostali za svoje peniaze to čo si zaplatili? 
Choďte sa pozrieť na Bodliakovú ulicu. Keď som sa to dozvedel, hodinu som sa nevedel upokojiť. Je to do 
neba volajúca nespravodlivosť.
Dovolím si vás požiadať v tejto veci o pomoc. Dám Vrakuňu do poriadku. Sľúbil som vám to a každý deň 
idem tvrdo za svojím cieľom. Len ak môžete, vysvetlite vašim susedom a priateľom, prečo napríklad nie 
je konkrétny pozemok pokosený. Lebo nie je náš! My Vrakunčania nie sme leniví, keď je treba, chytíme sa 
práce, len sme začali hospodáriť tak, ako sa má. Naše peniaze ostanú vo Vrakuni, pre nás Vrakunčanov.
 

váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Z miestneho zastupiteľstva

Oznam

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vra-
kuňa na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2015 schválilo 
zámer prenájmu  Zdravotného strediska  - polikliniky 
na Bebravskej 14. Podrobné podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú uverejnené na strane 3 a 6.
Taktiež poslanci schválili zámer výstavby podzemných 
garáží na Žitavskej ulici po bývalom chátrajúcom ob-
jekte, na Bebravskej  a na Čiližskej ulici. Prieskum oby-
vateľov o tom, ako by sa mala využiť nadzemná časť 
garáže sa uskutoční v priebehu mesiacov november 
– december 2015.
Schválený zámer  založenia obchodnej spoločnosti 
zo strediska verejnoprospešných služieb  má priniesť 

zvýšenie kvality verejnoprospešných  služieb,  vyššiu 
hospodárnosť a produktivitu práce.  Poslanci  ďalej 
schválili zámer predaja obchodného podielu  mest-
skej časti v spoločnosti Spokojné bývanie. Pre vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov, v ktorých táto 
spoločnosť vykonáva správu  to nebude znamenať 
žiadnu zmenu. Pre mestskú časť to bude znamenať  
výrazné posilnenie rozpočtu v prospech rozvoja Vra-
kune.   
Schválili sa  občianske hliadky z dobrovoľníckych ak-
tivistov, obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, ako systém účinnej kontroly verejného poriadku.  
Viac na strane 5. 

Opäť sa zastupiteľstvo venovalo  téme nebezpeč-
nej skládky CHZJD a uznesením požiadali starostu 
o zvolanie verejnej diskusie za účastí kompetentných 
orgánov, občanov a médií. Ako diskusia dopadla, vás 
budeme informovať v ďalšom čísle novín. Týmto uzne-
sením chcú poslanci urýchliť proces sanácie skládky 
CHZJD a dozvedieť sa presné termíny a postup jej lik-
vidácie. Pri prerokovávaní nových zásad pri vydávaní 
povolenia na vyhradené parkovacie miesta na rok 
2016 poslanci schválili komisiu zo svojich radov a zá-
roveň požiadali o predloženie nového návrhu týchto 
zásad.
 (red.)

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodo-
bý prenájom Zdravotného strediska – polikliniky 
na Bebravskej 34 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 
07 Bratislava, IČO: 00 603 295, zastúpená JUDr. 
Ing. Martinom Kurucom, starostom mestskej časti 
na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 116/IX/2015 
zo dňa 22. 09. 2015

vyhlasuje
v termíne od 01. 10. 2015 do 30. 10. 2015 ob-
chodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) podľa 
§ 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami mestskej časti Bratislava-
Vrakuňa, ktorými sa určujú pravidlá pri organizova-
ní OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy 
o nájme objektu ZS - polikliniky na Bebravskej 34 
v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, za týchto podmienok:
1. Vyhlasovateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, 
Primaciálne nám. 1, 814 09 Bratislava, zastúpe-
né JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom, IČO: 
603 481, DIČ: 2020372596 – ako vlastník,
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 
07 Bratislava, zastúpená JUDr. Ing. Martinom Kuru-
com, starostom mestskej časti, IČO: 603 295, DIČ: 
2020840118 – ako správca.
2. Predmet súťaže:
Nehnuteľnosť - objekt Polikliniky na Bebravskej 
34 v Bratislave, súpisné číslo 8850, druh stavby 
Zdravotné stredisko, postavený na pozemkoch 
parc. č. 3690/3, 3690/4,690/5,3690/6, 3690/7, 
3690/8, k. ú. Vrakuňa, evidovaný na LV č. 3017 vo 
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverený 
do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa s pod-
mienkou zachovania doterajšieho účelu využíva-
nia – zdravotné stredisko a primárna zdravotná 

starostlivosť. Celková plocha objektu strediska je 
2966,90 m2, z toho plocha pôvodne služobného 
bytu je 103,90 m2, zostávajúca plocha 2 863,00 m2 
je plochou využívanou k nájmu a ako príslušenstvo, 
z toho cca 850 m2 – plocha čakární, chodieb, scho-
disko.
Minimálna cena za nájom polikliniky bola stanove-
ná uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa č. 116/IX/2015 zo dňa 
22. 9. 2015 najmenej vo výške 40,00 Eur/m2/rok 
za hlavnú podlahovú plochu strediska a 25,00 
Eur/m2/rok za nájom vedľajšej plochy (pomocné 
priestory, sklady, WC, chodby, čakárne, schodisko).
 3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
Sídlo: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, meno a priezvisko poverenej osoby zastupovať 
vyhlasovateľa:
- JUDr. Eva Fajnorová, tel.: 0903 577 772, e-mail: 
eva.fajnorová@vrakuna.sk,
- Mgr. Monika Dudová, tel.: 0904 477 726, e-mail: 
monika.dudova@vrakuna.sk.
4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na 
uzavretie zmluvy:
Súťažný návrh, t. z. návrh na uzavretie zmluvy o náj-
me musí obsahovať najmä:
4. 1. Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priez-
visko štatutára, označenie bankového spojenia.
4. 2. Identifikačné údaje účastníka súťaže, ak ide o:
- právnickú osobu: obchodné meno a priezvisko 
štatutára, adresa sídla, IČO, označenie bankového 
spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, 
číslo telefónu, e-mail,
- fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, 
adresa miesta podnikania,
číslo živnostenského oprávnenia, IČO, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,
- fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvis-
ko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná 
kúpna cena, číslo telefónu, e- mail.
4. 3. Predmet OVS (popis predmetu nájmu - list 

vlastníctva, katastrálne územie, lokalita).
4. 4. Návrh výšky nájmu
4. 5. Návrh koncepcie využitia, nakladania a vlo-
ženia investícií do predmetu súťaže
4. 6. Vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická oso-
ba) o súhlase so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov.
4. 7. Vzor súťažného návrhu, účastník súťaže je po-
vinný spracovať a predložiť súťažný návrh v zmysle 
predloženého vzoru.
5.Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky
5. 1. Ponúknutá minimálna cena za stavbu uvede-
ná v bode 2.
5. 2. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním sú-
ťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdav-
kov vyhlasovateľovi vo výške 15,– eur v hotovosti 
v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa. Originál alebo kópiu potvrdenia o zapla-
tení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťa-
že povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej 
obálky. Táto náhrada sa účastníkovi nevracia.
5. 3. Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú 
povinní predložiť spolu so súťažným návrhom výpis 
z obchodného registra alebo iný doklad preukazu-
júci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie 
starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť predložený 
v origináli.
5. 4. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podni-
kateľmi, sú povinní predložiť so súťažným návrhom 
originál výpisu živnostenského oprávnenia, nie star-
ší ako jeden mesiac.
5. 5. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami, musia 
najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕ-
šiť vek 18 rokov.
5. 6. Účastníci sú povinní predložiť čestné prehlá-
senie (štatutárneho zástupcu v prípade právnic-
kej osoby) o tom, že účastník nemá záväzky voči 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a voči prísluš-
nému daňovému úradu.

Pokračovanie na strane 6
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Vrakunský lesopark ožíva. V prevádzke sú 
už nové prvky - detské ihrisko a ihrisko na 
cvičenie s vlastnou váhou. Nové prvky pre 
návštevníkov lesoparku boli slávnostne 
uvedené do prevádzky v sobotu 10. októb-
ra počas Vrakunského behu.

Detské ihrisko so šmykľavkou a hojdačkou 
realizovalo občianske združenie Bratislava 
INAK v spolupráci s mestskou časťou Vraku-
ňa a prvou školou nového cirkusu Cirkus-kus. 
Zároveň bolo uvedené do prevádzky aj ihrisko 
na cvičenie s vlastnou váhou, ktoré realizova-
lo OZ Zdravie a šport. Projekty sú financo-
vané Bratislavským samosprávnym krajom 
a mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa. 

Cvičenie s vlastnou váhou
Cvičenie s vlastnou váhou je dostupné širokej 
vrstve obyvateľstva, je šetrné voči telu a ne-
vyžaduje si špeciálne a nákladné materiálne 
vybavenie. Nespornou výhodou týchto prv-
kov, určených na cvičenie je ich umiestenie 
vo vonkajšom priestore. Namontované prvky 

sú k dispozícii bezplatne, prakticky počas ce-
lého roka. Nie ste obmedzovaní otváracími 
hodinami v posilňovniach a cvičiť môžete ísť 
prakticky bez potreby finančnej investície.

Detské ihrisko
Neďaleko spomínaného ihriska na cvičenie 
s vlastnou váhou pribudli nové prvky aj pre 
deti – mini lezecká stena, šmykľavka, hoj-
dačka a prístrešok pre deti. „V najbližších 
týždňoch rátame ešte s osadením altánku 
a lavičiek,“ uviedla autorka projektu, pred-
sedníčka občianskeho združenia. „Rovnako 
budeme revitalizovať aj existujúci priestor na 
grilovanie.“

Pump track – hlinená cyklodráha
O projekte cyklistickej dráhy pre najmen-
ších (tzv. pump track) sme vo Vrakunských 
novinách informovali už viackrát. Prípravné 
práce sa už začali. Mestská časť Vrakuňa 
presunula tri kovové detské preliezačky, čím 
sa uvoľnil priestor pre vybudovanie hlinenej 
cyklodráhy. Pripravená je už aj zmluva o spo-
lupráci s občiansky združením Pedal. Uvede-
nie do prevádzky bude na jar budúceho roka. 
Pump track bude verejnosti voľne dostupný 
bez oplotenia. Rozloha pump tracku bude 
približne 25 x 20 metrov. Pôvodná vegetácia, 
stromy a kríky ostanú zachované.

(red)

Vrakunský beh bol už tretím ročníkom bene-
fičného behu, ktorý sa premenoval na Beh za 
lesopark. Do poslednej chvíle sme s malou 
dušičkou čakali, koľko bežcov sa prihlási. 
„Cieľom bolo prekonať minuloročný počet 
bežcov, čo sa nám nakoniec podarilo“, pove-
dal usporiadateľ Stanislav Koiš. Na štart sa 
postavilo presne 110 športovcov, medzi nimi 
aj poslanec MČ Bratislava-Vrakuňa Tomáš 
Galo s rodinou a všetci si vychutnali krásnu 
a zaujímavú trať, ktorá viedla vrakunským 
lesíkom, popri rodinných domoch, cintorí-
ne a malom Dunaji. Bežalo sa aj cez modrý 
mostík a späť cez lesopark až do cieľa. Trať 
merala 5 km, ale veľká časť účinkujúcich išla 
túto trať dvakrát.

Po dobehnutí posledného bežca sa prešlo 
k ďalšej príjemnej povinnosti, a to k odovzda-
niu vonkajších posilňovacích prvkov a det-
ského ihriska širokej verejnosti. Cieľ poduja-
tia bol týmto naplnený a všetci mali možnosť 
prvky vyskúšať. Pri organizácii podujatia bolo 
myslené aj na najmenších, pre ktorých boli 
pripravené rôzne atrakcie ako skákací hrad, 
loopyball alebo akrobaticky cirkus.
Na počasie mali Vrakunčania opäť veľké 

šťastie. Po fantastickom počasí na hodoch 
sa na účastníkov opäť usmialo šťastie. Mali 
sme prakticky ideálne podmienky na beh. Je 
skvelé, že týchto podujatí sa zúčastňujú aj 
ľudia ako je Iveta Putalová, ktorá skvelo re-
prezentuje Slovensko, ale aj Vrakuňu na naj-

vyšších medzinárodných súťažiach, okrem 
iného aj na ostatných Majstrovstvách Európy 
v atletike, kde obsadila vynikajúce 4. miesto. 
„Preto nebolo prekvapenie, že vo Vrakuni ob-
sadila 1. miesto v kategórii žien v behu na 
5 km“, povedal Koiš. Veríme, že z tohto mi-
moriadne milého podujatia sa stane tradícia 
a tešíme sa na ďalší ročník.

Výsledky:
1. miesto 10 km muži - Boris Csiba
1. miesto 10 km ženy - Alexandra Ľalová

1. miesto 5 km muži - Michal Kránitz
1. miesto 5 km ženy - Iveta Putalová

(red)

Vo Vrakunskom lesoparku vznikla 
nová rekreačno-športová zóna 

Beh za lesopark mal rekordnú účasť

Horúca téma
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Vo Vrakuni vzniknú dobrovoľné  
občianske hliadky
Nepriaznivý stav dodržiavania čistoty 
a poriadku v bratislavskej mestskej čas-
ti Vrakuňa by mali v najbližšom období 
pomáhať riešiť dobrovoľné občianske 
hliadky. Ich zriadenie odsúhlasili miest-
ni poslanci. Svoju činnosť zamerajú naj-
mä na okolie Zdravotného strediska na 
Bebravskej, Stavbársku ulicu v blízkosti 
obytného domu Pentagon či obytné sú-
bory Dolné Hony a Vrakuňa.
„Rozhodli sme sa ísť touto cestou podľa 
vzoru severských krajín, kde to už niekoľ-
ko rokov veľmi dobre funguje. Od občian-
skych hliadok, ktoré budú na báze dobro-
voľnosti, si preto veľa sľubujeme,“ uviedol 

starosta Vrakune Martin Kuruc.
Úlohou hliadok bude vyhľadávať a doku-
mentovať nedostatky, navrhovať šetrenie 
na mieste a poskytovať informácie v te-
réne, ako napríklad nahlasovanie neria-
dených skládok, chýbajúcich dažďových 
poklopov, mreží, výtlkov, poškodených 
dopravných značiek, poškodenia záka-
zových tabuliek, znečisťovania územia 
psími exkrementami, poškodenia odpad-
kových košov, oddychových lavičiek a vra-
kov áut. Ďalšími aktivitami by mohla byť 
čistota stanovíšť nádob na odpad, ulože-
nie objemného odpadu v okolí kontajne-
rov, pristavovanie veľkokapacitných kon-

tajnerov, kontrola dodržiavania poriadku 
a čistoty pri zatepľovaní bytových domov 
a pri rozkopávkach.
Zistené nedostatky budú riešené na 
miestnom úrade, pracovným stretnutím 
priamo na mieste, zápisom a prípadne 
následným odstúpením na zodpovednú 
osobu (správca bytového domu, Odvoz 
a likvidácia odpadu, magistrát hlavného 
mesta a pod.).
Vyzývame občanov, ktorí majú o túto dobro-
voľnú činnosť záujem, aby sa prihlásili na te-
lefónnom čísle: 02 40 20 48 10 alebo mai-
lom na adresu: starosta@vrakuna.sk. 

(red)

Pozývame vás
Anketa, ktorou boli oslovení obyvate-
lia Vrakune v rámci prípravy Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa 
uskutočnila formou anonymného dotaz-
níka počas mesiacov marec – máj 2015. 
Obyvateľom bola ponúknutá možnosť 
(informácia bola uvedená v marcovom 
čísle Vrakunských novín a na webovej 
stránke) zapojiť sa do ankety vyplne-
ním lístka a vyjadriť tak svoj názor na 
smerovanie ďalšieho rozvoja mestskej 
časti. Obyvatelia anketové lístky vyplnili 
osobne alebo priamo na webovej strán-
ke mestskej časti. Ankety sa zúčastnilo 
spolu 495 angažovaných obyvateľov. Ty-
pickým respondentom je žena vo veku 
medzi 30 - 45 rokov, vydatá s vysoko-
školským vzdelaním II. stupňa, zamest-
nankyňa s priemerným mesačným príj-
mom medzi 601 – 1000 eur.
Z výsledku prezentovaného v závere 
analytickej časti je zrejmé, že za najväč-
ší problém respondenti pokladajú do-
pravu a bezpečnosť. Nasleduje starost-
livosť o zeleň a verejné priestranstvá 
a zvýšenie informovanosti o činnosti 
samosprávy. Obyvateľov najmenej trá-
pi vybudovanie WI-FI zón na verejných 
miestach a téma centra voľného času.
Okrem pripravených otázok dostali res-
pondenti i možnosť vyjadriť názor na 
smerovanie ďalšieho rozvoja mestskej 
časti formou pripomienok, postrehov 
a podnetov. Najviac diskutované a pod-
porované aktivity sú zhrnuté nižšie do 

štyroch okruhov. Programová časť doku-
mentu diskutované podnety reflektuje 
a viaceré rozpracúva do opatrení a ak-
tivít. Všetkým, ktorí ste sa do ankety 
zapojili, vyslovujeme naše srdečné po-
ďakovanie. Doteraz vypracované časti 
dokumentu sú zverejnené na webovej 
stránke, nech sa páči, pripomienkujte 
ich.
1. Doprava:
komplexná obnova ciest a chodníkov, 
riešenie priepustnosti ciest, vybudova-
nie železničnej zastávky na Čiližskej ul., 
riešenie statickej dopravy, zlepšenie 
MHD a dobudovanie trás MHD, vybu-
dovanie absentujúcich chodníkov pre 
peších (Priehradná ul., Podpriehradná 
ul., Ráztočná ul., Píniová ul.), výstavba 
cyklotrás.
2. Zeleň a verejné priestranstvá:
zlepšenie starostlivosti, zvýšenie plôch 
zelene, častejšie kosenie trávy a ošet-
rovanie stromov a kríkov, revitalizácia 
lesoparku, revitalizácia detských ihrísk 
a športovísk, časté a dôkladné uprato-
vanie so zapojením nezamestnaných do 
týchto prác, zvýšenie kvality mobiliáru, 
obnova pešej zóny a vhodnejšie využitie 
obchodných priestorov na pešej zóne.
3. Sociálna oblasť, sociálne kontakty:
podpora budovania nájomných bytov 
a domova sociálnych služieb, zvýšenie 
počtu lekárov-špecialistov v zdravotnom 
stredisku, výstavba športovísk a športo-
vých zariadení pre všetky vekové kate-

górie, podpora vytvorenia komunitných 
záhrad, riešenie využitia objektu Tallin.
4. Dodržiavanie predpisov a nariadení 
a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov:
kontrola dodržiavania predpisov a poku-
tovanie priestupcov (voľný výbeh psov 
bez náhubku na zakázaných miestach, 
ponechávanie psích exkrementov, po-
rušovanie zatváracích hodín prevádzok 
pohostinstiev a s tým spojená hlučnosť 
v nočných hodinách, neporiadok po pre-
rábaní bytov, obťažovanie nevhodným 
správaním neprispôsobivými občanmi 
najmä v blízkosti ZS na Bebravskej ul.), 
drogová trestná činnosť - problémom je 
najmä Pentagon, osvetlenie lesoparku.
Verejné prerokovanie strategickej čas-
ti Programu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mestskej časti Bratisla-
va–Vrakuňa na roky 2014 – 2020 sa 
bude konať dňa 28. 10. 2015 so začiat-
kom o 17:00 hod. v zasadacej Miestnos-
ti miestneho úradu na Šíravskej ul. 7 na 
1. poschodí.

Program verejného prerokovania:
1. Základné informácie o príprave dokumentu
2. Prezentácia strategickej časti
3. Diskusia

Prijmite, prosím, naše pozvanie na stretnu-
tie a ponuku spolupodieľať sa na plánovaní 
budúcnosti našej mestskej časti. Tešíme sa 
na vás.

(red)
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Reklamácia tovaru
Právna poradňa

Potrebujete právnu pomoc? Vrakunské no-
viny sú na vašej strane. Svoj prípad môžete 
bezplatne konzultovať s doc. JUDr. Bra-
nislavom Fridrichom, PhD. z advokátskej 
kancelárie Fridrich Paľko, s. r. o.

„Ešte pred letom som spolu s dcérou nav-
štívila renomovanú predajňu obuvi, kde som 
si zakúpila nové topánky. Už v auguste sa 
mi začala na nich prepadávať päta a dnes 
sa už vôbec nedajú nosiť, a preto som bola 
topánky minulý týždeň reklamovať.  Nema-
la som  odložený pokladničný blok, ale do-
niesla som záručný list, ktorý mi predavač-
ky vystavili  s návodom na ich používanie 
a taktiež bankový výpis, nakoľko topánky 
som zaplatila kartou. Na výpise z banky je 
uvedená presná suma, názov obchodu a 
dátum úhrady. Pracovníčka predajne mi od-
mietla topánky prevziať a moju reklamáciu 
neuznali, resp. vôbec nezahájili. Predavačky 
som tiež  žiadala o vystavenie náhradného 
pokladničného bloku, ale neuspela som.“
Odpoveď:
V prvom rade by som rád uviedol, že predá-
vajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú povinní 
vystavovať náhradné pokladničné doklady, 
nakoľko nejde o ich zákonnú povinnosť, a teda 
ich samotné vystavenie je ponechané len na 
vôle predajcu.  Na druhej strane samotný prí-
pad  reklamácie tovaru bez dokladu, ktorý by 
preukazoval jeho kúpu, nie je upravený v Záko-
ne o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 
Z. z. v znení neskorších predpisov), avšak pre-
dávajúci nemôže odmietnuť prijatie reklamá-
cie, ak spotrebiteľ vie preukázať, že chybný 
výrobok bol u predávajúceho zakúpený a je 
v záručnej dobe. Zákon neustanovuje, akým 
spôsobom sa má zachovanie záručnej doby 
a zakúpenie tovaru u predávajúceho preuka-
zovať, a domnievam sa, že v danom prípade 
by bol záručný list, bankový výpis a svedecká 
výpoveď vašej dcéry dostatočným podkladom 
pre preukázanie skutočnosti, že ste si  zakúpili 
topánky v predmetnej predajni v rámci zacho-
vania lehoty pre plynutie záručnej doby, a teda 
odmietnutie prijatia reklamácie je v tomto prí-
pade neprípustné a predavačky neboli opráv-
nené vašu reklamáciu odmietnuť. 

(red.)

5. 7. Predložený návrh nie je možné odvolať po 
uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťaž-
ných návrhov.
5. 8. Každý účastník súťaže môže podať iba je-
den súťažný návrh na uzatvorenie zmluvy. Ná-
vrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže 
ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predlo-
žený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho 
upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkla-
danie súťažných návrhov.
5. 9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať 
podmienkam súťaže alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú 
odmietnuté.
5. 10. Súťažný návrh môže byť doručený osobne 
do podateľne Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Brati-
slava v zalepenej obálke s označením - Heslo: 
„OVS – objekt ZS – Poliklinika Bebravská 34 
- NEOTVÁRAŤ!“ odo dňa vyhlásenia súťaže od 
01. 10. 2015 do termínu ukončenia vyhlásenia 
súťaže do 30. 10. 2015 do 10:00 hod.
V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň 
doručenia návrhu považuje deň doručenia pošto-
vej zásielky vyhlasovateľovi.
5. 11. Súťažné podklady - tlačivá záväzných po-
núk je možné získať na internetovej stránke www.
vrakuna.sk alebo osobne prevziať, ako aj vykonať 
priamo obhliadku predmetu súťaže, nahliadnuť 
do snímky z katastrálnej mapy, listu vlastníctva 
v termíne od 01. 10. 2015 do 29. 10. 2015 na 
pracovisku odboru právneho a správy nehnuteľ-
ného majetku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Poľnohospodárska 27B (tzv. 
objekt 221), 821 07 Bratislava v hodinách: pon-
delok 08:00 - 12:00 h, 12:45 - 16:30 h, streda 
08:00 - 12:00 h, 12:45 - 16:30 h, piatok 08:00 
- 10:00 h. Zodpovedná osoba: JUDr. Eva Fajnoro-
vá, tel.: 0903 577 772, Mgr. Monika Dudová, tel. 
0904 477 726. Stretnutie záujemcov o obhliadku 
so zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa usku-
toční na základe predchádzajúceho osobného 
alebo telefonického dohovoru.
5. 12. Po uplynutí lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov budú obálky so súťažný-
mi návrhmi otvárať a vyhodnocovať členovia 
určenej súťažnej komisie na ich najbližšom 
zasadnutí na Miestnom úrade mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. O otváraní obálok 
bude spísaná a podpísaná všetkými členmi 
komisie zápisnica, ktorá bude podkladom pre 
schválenie víťaza a zmluvy o nájme Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa.
5. 13. Komisiou vybraný účastník OVS podlieha 
posúdeniu a schváleniu Miestnym zastupiteľ-
stvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 
najbližšom zasadnutí. Vybraný účastník súťaže, 
ktorému bolo pridelené poradie číslo 1, bude na 
základe uznesenia zastupiteľstva bezodkladne 

vyrozumený, že jeho súťažný návrh bol vyhodno-
tený ako víťazný.
5. 14. Účastník súťaže bude oboznámený do 10 
dní od schválenia miestnym zastupiteľstvom, že 
jeho súťažný návrh bol vyhodnotený ako víťazný.
5. 15. Zmluvné podmienky budú obojstranne 
dohodnuté v termíne do 31. 12. 2015. V rámci 
zmluvných podmienok budúci nájomca objek-
tu musí prevziať všetky doterajšie zmluvné zá-
väzky mestskej časti so súčasnými nájomcami 
vrátane vzťahov, ktoré sa týkajú uplatnenia re-
fundácie nákladov vložených investícií nájom-
cami ZS v časovo obmedzenom znížení časti 
nájomného.
5. 16. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo 
kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy 
o nájme zrušiť túto súťaž. O zrušení súťaže budú 
účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vy-
rozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na 
úradnej tabuli miestneho úradu a na internetovej 
stránke www.vrakuna.sk.
5. 17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmiet-
nuť všetky predložené návrhy. O odmietnutí pred-
ložených návrhov odošle vyhlasovateľ písomné 
oznámenie uchádzačom o 7 dní odo dňa vyhod-
notenia OVS.
5. 18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade 
zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska 
vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh 
z OVS.
5. 19. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť 
zmluvu o nájme výlučne len s víťazom súťaže.
5. 20. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverej-
nené po ukončení súťaže na internetovej stránke 
www.vrakuna.sk, ako aj na úradnej tabuli Miest-
neho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 
Šíravskej 7 v Bratislave.
6. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov sú:
Pre posudzovanie súťažných návrhov sú nasle-
dovné kritériá:
Podmienka dodržania zachovania účelu zdravot-
ného strediska a primárnej zdravotnej starost-
livosti 80 % a ostatná doplnková činnosť 20 % 
(služby pre pacientov - bufet, kaderníctvo, mani-
kúra, pedikúra atď.).
Váha hodnotenia 49 % - najvyššia ponúknutá 
cena za ročný nájom, pričom musí byť ponúknu-
tá minimálna cena určená v tejto súťaži.
Váha hodnotenia 51 % - návrh koncepcie vy-
užitia, nakladania a vloženia investícií do 
predmetu súťaže, vklad investícií minimálne 
550 000 Eur do 3 rokov od podpísania zmluvy 
(zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy, scho-
diska, inštalovanie výťahu, vyregulovanie tepla, 
nové vchodové brány, interiérové vybavenie ča-
kární).
Posúdenie vykoná výberová komisia schvá-
lená uznesením MZ č. 116/IX/2015 zo dňa 
22. 09. 2015.

(red.)

Oznam Dokončenie zo strany 6
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Filmové novinkyMetlové tanečky, ktoré 
menia Pentagon

Deti sa samé od seba pýtajú, kedy ko-
nečne budeme zasa vo veľkom uprato-
vať. Len tak, pre dobrý pocit, prídu su-
sedia z každého vchodu. Opäť sa k nám 
bez slov, ale s chuťou pomôcť a byť 
užitočná, pripojí aj mladá žena, o ktorej 
vieme, že tu neďaleko žije na ulici... Sci-
fi? Nie, naše pravidelné pentagonské 
„Upracme si!“ 
Áno, reč je o „TOM“ Pentagone. Áno, za 3 
hodiny sme v našom parku a okolí vyzbierali 
29 kopcom plných vriec kadejakého odpadu. 
A áno, aj takmer 100 striekačiek. Spolu s do-
spelákmi tu však poctivo makalo aj 10 detí, 
ktoré pravidelne navštevujú naše nízkopraho-
vé kluby MIXklub a MIXáčik. A ony už vedia, 
ako to tu vyzerá, keď spolu poupratujeme. 
Vedia aj to, že keď sa o miesto, kde žijú, budú 
starať, bude krajšie a bezpečnejšie a budú sa 
tu cítiť oveľa lepšie. A my veríme, že im na 
tom bude stále viac záležať a vieme, že o pár 
týždňov sa na to naše spoločné upratovanie 
budú znova pýtať. 
„Od tejto našej akcie rozmýšľam, kedy 
sa pre deti upratovanie stane tou nená-
videnou povinnosťou. Lebo na to naše 
sa tešia, dokážu zabaviť nielen seba, 
ale aj nás, napríklad svojimi originál-
nymi metlovými tanečkami. A keby ste 
videli tú radosť v ich očiach a hrdosť na 
to, čo dokázali,“ s úsmevom opisuje zážit-
ky z poslednej septembrovej stredy Barbora 
Brichtová, koordinátorka sociálnych projek-
tov Detského fondu Slovenskej republiky. 
„Úplne ma dostal jeden moment – dve 
kamarátky sa chceli pustiť do uprato-
vania, no iba jedna si od nás vzala ru-
kavice. Všimla si to policajtka, prišla 
k dievčatkám a dala im svoje. Potom 

sa hliadka pristavila aj pri nás, 
zaujímali sa o to, čo robíme... 
Predstavujem si, že raz to tu bude 
fungovať presne takto, že to budú 
úplne bežné situácie. Potešilo 
nás tiež to, že sa k nám konečne 
pridali aj susedia z ostatných pen-
tagonských vchodov. Hovorili, že 
už dlhšie o nás vedia a rozmýšľali, 
že sa pripoja... Sme veľmi radi, že 
naša snaha osloviť aj ľudí z oko-
lia pomaly prináša svoje ovocie 
a veríme, že sa nám bude dariť 
stále viac spolupracovať na tom, 
aby Pentagon raz naozaj vyzeral 

inak,“ dodáva Barbora Brichtová.
V rámci projektu „Pentagon Inak“ upratuje-
me pravidelne každý mesiac, raz za rok však 
spojíme svoje sily aj s inými organizáciami, 
ktoré v tomto priestore pôsobia, a výsled-
kom je takéto veľké upratovanie. Tentokrát 
pomohli aj ľudia z OZ Odyseus, OZ Prima 
a zo Zelenej hliadky. Projekt „Pentagon Inak“ 
môžeme realizovať vďaka podpore Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom 
programu Aktívne občianstvo a inklúzia, kto-
rý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s 
Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA. 
Ďakujeme každému, kto priložil svoju ruku 
k dielu, na ktorom by nám všetkým malo 
záležať. A vy, čo neveríte alebo Pentagon 
už roky radšej zďaleka obchádzate, príďte 
medzi nás. Kedykoľvek sa u nás na 38-ičke 
v Detskom fonde zastavte, radi vás privítame 
len tak alebo aj na našich akciách. Veď všetci 
vieme, že raz zažiť je viac, ako stokrát čítať . 

Alena Kuišová,  
riaditeľka Detského fondu SR

                                               

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

      tel:   0910 / 292 – 291 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!

INZERCIA
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Senior svet

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila dňom 01. 10. 2015 Denné cen-
trum seniorov „Klub dôchodcov Malý Dunaj“ na Bodvianskej ulici č. 4.
Klub dôchodcov je sociálna služba, ktorej podstatou je dobrovoľné spolo-
čenské a záujmové združovanie občanov, ktorí poberajú starobný alebo 
invalidný dôchodok s cieľom napomáhať pri rozvoji ich kultúrnych a spolo-
čenských záujmov. Hlavným cieľom je rozvíjanie fyzických a psychických 
aktivít občanov,  začleňovať ich do života spoločnosti a tým napomáhať 
zbaveniu sa pocitu osamelosti a vytváraniu pocitu spolupatričnosti. 
Centrum sa svojou činnosťou bude snažiť uspokojovať kultúrne a spo-
ločenské potreby svojich členov aj nečlenov organizovaním spoločných 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zriadila 
dňom 01. 10. 2015 Denný stacionár na 
Čiernovodskej ulici 25 s kapacitou 20 miest. 
V predchádzajúcich číslach sme informovali, 
že toto zariadenie bolo vybudované v rámci 
projektu ISRMO. Otvorenie prevádzky je na-
plánované v januári 2016.
V dennom stacionári sa bude poskytovať po-
moc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby, sociálne poradenstvo, sociálna reha-
bilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa pra-
covná terapia a záujmová činnosť. Zároveň 
sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine 
alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje 
pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí 
na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Ako sa stať klientom v našom dennom sta-
cionári? 

1. Záujemca si musí podať písomnú žia-
dosť o posúdenie odkázanosti na po-

skytovanie sociálnej služby na miest-
nom úrade v mieste trvalého pobytu 
(predpísané tlačivo). 

2. Ak záujemca spĺňa podmienky na po-
skytovanie sociálnej služby a má vyda-
né právoplatné rozhodnutie o odkáza-
nosti na poskytovanie sociálnej služby, 
písomne požiada o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnych služieb na 
Miestnom úrade mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa, referáte sociálnych 
služieb a nájomných bytov, Šíravská 7, 
Bratislava. 

3. Záujemca, ktorý  spĺňa podmienky 
pre poskytovanie sociálnej služby, ale 
v čase podania žiadosti nie je v stacio-
nári voľné miesto, žiadosť je zaradená 
do poradovníka s poradovým číslom, 
ktoré dostane žiadateľ spolu s potvr-
dením o zaradení do poradovníka. Žia-
dateľ je po uvoľnení miesta o tejto sku-
točnosti informovaný, aby mohol začať 

využívať požadované sociálne služby. 
4. Záujemcovi o poskytovanie sociálnej 

služby v DS sa poskytuje sociálna služ-
ba na základe uzatvorenej „Zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby“.   Po jej 
podpísaní sa stáva prijímateľom sociál-
nej služby (ďalej len „prijímateľom“). 

5. Adaptačné obdobie prijímateľa je, ak sa 
nedohodne inak, 1 mesiac. DS umožňu-
je, podľa potreby a dohody, počas adap-
tačného obdobia prítomnosť rodinného 
príslušníka, resp. zákonného zástupcu. 
Počas adaptačného obdobia môže kaž-
dá zo zúčastnených strán odstúpiť od 
zmluvy.

Tešíme sa na Váš pobyt v našom zariadení 
a zaručujeme Vám poskytovanie kvalitných 
sociálnych služieb.

(red)

Denné centrum „Klub dôchodcov Malý Dunaj“

Varíme s Gizkou

Denný stacionár

stretnutí, zájazdov, turistických výletov a podobných aktivít. Zároveň bude 
podporovať svojich členov aj nečlenov  v sebarealizácii, spolupatričnosti 
a bude priestorom pre spoločenskú komunikáciu, nadväzovanie nových 
kontaktov a alternatívne, no predovšetkým aktívne  využívanie voľného 
času. Funguje na princípe svojpomoci. 
Centrum vedie predsedkyňa Ing. Mária Ličková, zvolená z radu členov klu-
bu. Dennému centru prajeme veľa úspechov v ich činnosti a príjemných 
chvíľ, strávených v kruhu svojich členov a aj nečlenov.

(red)

Príprava trvá 50 min.
Potrebujeme:
 1 menší karfiol
 3 vajíčka
 2 dl mlieka
 7 PL polohrubej múky
 1 KL soli
 1 KL vegety
 petržlenovú vňať
Postup:
Karfiol nakrájame na 2- až 3- centimetrové 
kúsky a uvaríme v mierne slanej vode do po-
lomäkka. Potom ho precedíme a ochladíme.
Z mlieka, múky a vajec vymiešame hladké 
cesto, pridáme vegetu, soľ, petržlenovú vňať 
a kúsky predvareného karfiolu. Všetko spolu 

zľahka premie-
šame.
P o l i e v k o v o u 
lyžicou nabe-
ráme rovnaké 
porcie zmesi, 
ktoré vypráža-
me v panvici na 
horúcom oleji z 
oboch strán 2 - 
3 min.
Dobrá rada:
Ako prílohu 
odporúčam ze-
miakové pyré, ryžu alebo hocijaký šalát. Placky 
chutia aj studené.

Skúste niekedy inú verziu:
Namiesto mlieka použijeme kyslú smotanu a 
karfiol môžeme nahradiť inou zeleninou, prí-
padne môžeme pridať strúhaný syr a kúsky 
salámy.

(red)
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Milujeme knižky
Camilla Läckberg – Anjeličkárka

Camilla Läckberg je jednou z najúspešnejších švéd-
skych autoriek vo svojom žánri. Anjeličkárka, detek-
tívka z románového cyklu o Patrikovi Hedströmovi, 
je jej najpredávanejšou knihou. Na Veľkú noc roku 
1974 na ostrove Valö pri Fjällbacke došlo k  tragédii: 
bez stopy zmizla rodina. V jedálni zostal slávnostne 
prestretý stôl, no všetci okrem ročnej dcérky Ebby 
sa stratili. O niekoľko rokov neskôr sa Ebba vracia 

na ostrov, do priestorov bývalého detského tábora, kde jej otec 
viedol internátnu školu. Spolu s manželom chcú budovu opraviť a 
otvoriť si v nej penzión. Len čo sa však pustia do renovácie, dom 
niekto podpáli. A keď v jedálni vyhádžu starú podlahu, pod parke-
tami nájdu zaschnutú krv. Zdá sa, že tiene zla z minulosti teraz do-
padajú na nich.

Tabitha Suzuma – Zakázaná láska

Ona je krásna, talentovaná a má sladkých šestnásť. 
On má sedemnásť a pred sebou skvelú budúcnosť. 
Lenže sa do seba zamilovali. A... sú súrodenci. Se-
demnásťročný Lochan a šestnásťročná Maya boli 
vždy viac než len brat a sestra. Keď sa na nich 
matka alkoholička vykašľala, museli rýchlo dospieť, 
postaviť sa na vlastné nohy a postarať sa o svojich 
troch mladších súrodencov. Starostlivosť o malé 

deti, každodenný boj o prežitie i neustále chodenie do školy ich však 
zblížilo – väčšmi než je pre súrodencov zvyčajné. Až sa do seba za-
milovali. Nezáväzný flirt nevedomky prerástol do spaľujúcej lásky. 
Lochan a Maya sú si vedomí, že ich vzťah je nevhodný, nesprávny 
a nemôže za žiadnych okolností pretrvať. No ako sa môžu priečiť 
niečomu, pri čom cítia, že to tak má byť? Môže mať aj zakázaná 
láska šťastný koniec?

SLOVART

Pravidelné sobotné  
divadielka pre  
najmenších

Dovoľujeme si vám oznámiť, že od dňa  
1. 9. 2015 sa konajú obrady v nových 
priestoroch objektu mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 
27/B. Sobášna agenda sa naďalej vybavu-
je v priestoroch Miestneho úradu na Šírav-
skej ulici 7, číslo dverí 117.

Nová  
sobášna 
sieň

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

(red.)

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa  pripravila v sobotu 17. 10. 2015 
ďalšie kultúrne podujatie pre Vrakunčanov.  Tentokrát bolo určené 
pre tých najmenších. Sobotné detské divadelné dopoludnia  sa budú 
konať pravidelne raz mesačne v spoločenskej sále na Poľnohospo-
dárskej ul. 27/B.
Prvé divadielko malo 
názov Rarášok s pred-
stavením O ujkovi Po-
pletkovi. 
Predstavenia sa zúčast-
nilo 85 detičiek s rodič-
mi, ktorým sa rozprávka 
evidentne veľmi páčila, 
o čom svedčali ich reak-
cie a rozžiarené tváre.

(red)
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Zelená škola je medzinárodný výchovno-
vzdelávací  environmentálny program, urče-
ný pre materské, základné a stredné školy, 
ktoré chcú zmeniť seba  aj svoje okolie.  
Dňa 9. októbra 2015 sa zástupcovia nášho 
Kolégia Zelenej školy prvýkrát zúčastnili na 
slávnostnom vyhodnotení   programu Zele-
ná škola. Podujatie bolo pre nás výnimočné 
hlavne preto, že počas  10 rokov sa prvý raz 
na vyhodnotení  zúčastnil  aj minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.  Minister školstva  Juraj Draxler  
mal výstižný príhovor k žiakom a učiteľom,  
s obdivom hodnotil  ich prácu. Diplom  „Na 
ceste k Zelenej škole“, v zastúpení Kolégia 
našej školy, prevzali žiačky 8. ročníka Anita  
Blahušiaková  a Martina Takácsová.

Naša škola sa do programu zapojila pred 2 
rokmi. Za tento čas naši žiaci pod vedením 
svojich učiteľov, za pomoci rodičov a  mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa dokázali urobiť 
na škole množstvo zmien. Z časti školského 
pozemku sme vytvorili školskú záhradu, kde 
pestujeme bylinky, okrasné rastliny a kultúr-
ne plodiny. V minulom školskom roku sme 
dopestovali  40 druhov rastlín.  Uskutočni-
li sme tri  Burzy hračiek, kníh a suvenírov. 
Získané peniaze boli použité na zariadenie 
do školskej čajovne. V začiatkoch existencie 
našej čajovne sme sedeli na kreslách a ta-
buretkách vyrobených  z plastových fliaš, 
ktoré zhotovili žiaci  v rámci Rovesnícke-
ho vzdelávania. Žiaci II. stupňa 
pravidelne ku Dňu vody a Zeme 
pripravujú Rovesnícke vzdeláva-
nie pre deti z I. stupňa. Napísali 
sme environmentálny projekt 
„Zdravšia a zelenšia škola“, kde 
sme získali finančné prostriedky 
na vybudovanie EKO učebne  na 
školskom pozemku. Celú zimu 
sme prikrmovali vtákov, semien-
ka sme sypali do kŕmidiel, ktoré 
osadili na stromy žiaci na hodi-

nách predmetu  svet práce. Pravidelne sa 
zúčastňujeme na medzinárodnom filmovom 
festivale o trvalo udržateľnom rozvoji – Juni-
orfestival -  Ekotopfilm pre deti a mládež.
Začali sme tretí rok plodnej práce. Svedčí 
o tom i fakt, že tento školský rok sa do prá-
ce Kolégia prihlásilo 2-násobné množstvo 
žiakov školy, ktorí chcú meniť  seba aj svoje 
okolie. Veríme, že sa nám podarí splniť všet-
ky naše súčasné predsavzatia a výsledkom 
bude uvedomelé environmentálne správa-
nie všetkých žiakov našej školy.
     

Mgr. Katarína Krajčovičová, ZŠ Žitavská

Ministerstvo obrany SR pozývalo všetky 
deti aj dospelých na Deň otvorených dverí 
Ministerstva obrany SR. Podujatie sa kona-
lo v stredu dňa 16. 9. 2015 v priestoroch 
MO na Kutuzovovej ulici v Bratislave. Najprv 
sme sa opýtali  detí, či by mali záujem o ta-
kúto akciu a oni ju s nadšením privítali. Veď 
v bežnom živote sa len tak s vojenskou tech-
nikou nestretnú.
Deti mali možnosť vidieť ukážky práce vo-
jakov a techniky Ozbrojených síl SR. Pripra-
vené boli aj ukážky sebaobrany, zničenie 
nástražného výbušného systému, zlanenie 
budovy. Deti zaujal aj boj z blízka, kedy si 
museli zakryť uši kvôli silnému hluku, ale 
určite nikto z nás by
 to  nechcel zažiť skutočne. Podujatie obo-
hatil aj kultúrny program, o ktorý sa posta-
rala Vojenská hudba OS SR s tanečnou 
skupinou Laciho Strika. Deti sa  zapojili do 
rôznych súťaží a odniesli si hodnotné ceny. 
Niektorí si dali pomaľovať tvár maskáčový-
mi farbami.

Na pamiatku sa žiaci odfotili a fotku dostali 
v rámčeku s logom akcie. No a okrem toho 
si mohli deti vyskúšať a vojsť do rôznych vo-
jenských áut, obrnených vozidiel, bojových 
vozidiel pechoty, obzrieť si a vyskúšať aj 
americkú vojenskú techniku.
Táto akcia bola veľmi zaujímavá a poučná. 
Žiaci odchádzali plní nových poznatkov, doj-
mov, zážitkov a spokojnosti.
     

Mgr. Ivona Kissová, ZŠ Železničná

Žiaci základnej školy na Železničnej ulici sa v 
rámci zážitkového učenia zúčastnili exkurzie 
do rímskeho tábora Carnuntum v Rakúsku. 
Sprevádzala ich výborná sprievodkyňa, kto-
rá zaujímavou formou sprostredkovala ži-
vot v tábore. Žiakov ohromil audio vizuálny 
program a vykopávky náhrobných kameňov 
vojakov a veliteľov 15. rímskej légie. Žia-
ci mali prístup do všetkých objektov, to im 
umožnilo nahliadnuť do obyčajného života 
nielen vojakov, ale aj ľudí, ktorí žili a praco-
vali v tábore. Videli kúpele, vilu rímskeho 
boháča, základy tržnice, obchodíky, „fast 
food“ a pod. Pre žiakov to bol obohacujúci 
zážitok.
     

Mgr. Ivona Kissová , ZŠ Železničná

Základná škola Žitavská získala diplom Zelenej školy

Deň otvorených dverí na 
Ministerstve obrany

Výlet k rakús-
kym susedom

Nedostali ste Vrakunské noviny?

Vaše sťažnosti 
zasielajte na mailovú adresu:

redakcia@vrakuna.sk.

Malí Vrakunčania 
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Po horúcich prázdninách školy otvorili svoje 
brány. Nie každá škola však počas prázdnin 
oddychovala. Súkromné gymnázium vo Vra-
kuni so zameraním na golf ponúklo toto leto 
záujemcom o zelenú kartu strávenie horúcich 
letných dní v zeleni golfového areálu, ktorý je 
súčasťou školy. Túto možnosť využilo počas 
piatich týždňov vyše  šesťdesiat detí od šty-
roch do pätnásť rokov. Nie všetci tu boli kvôli 
zelenej karte. Mnohí si chceli nájsť nových ka-
marátov, tráviť chvíle pri hrách, športe, hľada-

ní pokladu, hraní na hudobné nástroje, spie-
vaní, kreslení a mnohých iných aktivitách. 
Program bol naozaj bohatý a niektoré deti 
neváhali a týždenný pobyt v kempe si zopa-
kovali. Najväčšiu radosť mali tí, ktorí na záver 
kempu odchádzali domov so zelenou kartou 
a umožnili si tak zahrať si golf na skutočnom 
golfovom ihrisku. Určite pripravíme ďalšie 
prekvapenia aj do budúceho roka…

(red)

Na Súkromnom gymnáziu na Vážskej 
ulici bolo počas prázdnin živo

Výsadba stromov na Železničnej Slávnostné  
uvítanie detí

20. narodeniny časopisu QUARK

Dátum 6. 10. 2015 si žiaci z 5. A triedy budú 
určite dlho pamätať. Vysadili totiž svoje prvé 
stromy a skrášlili areál školy, ktorý im pred 
očami ozelenel. Veríme, že stromom sa bude 

dariť a budú žiť čo najdlhšie. Školu vybrala 
spoločnosť Coffely ešte minulý školský rok.
Žiaci si na začiatku vypočuli besedu spojenú 
s prednáškou o energiách a ich využívaní, pre-
hliadku kotolne, kde si prezreli všetky zariade-
nia aj s odborným výkladom. Projekt ukončili 
výsadbou už spomínaných stromov, ktoré im 
budú vždy pripomínať túto aktivitu. Veríme, 
že v takejto milej aktivite budú pokračovať aj 
v budúcnosti.
 
Plánované aktivity ZŠ Železničná 
• Jesenný atletický míting pre všetky 

okolité školy
• Imatrikulácia prvákov
• Exkurzia žiakov druhého ročníka
• Dary jesene
• Deň otvorených dverí pre rodičov
 
 Mgr. Radovan Obický, ZŠ Železničná

Dňa 23. 09. 2015 sme sa celá trieda 
VI. C a VIII. A s triednymi pani učiteľ-
kami cez vyučovanie vybrali oslavo-
vať narodeniny. Neboli to obyčajné 
narodeniny, ale narodeniny  vedecko-
náučného  časopisu QUARK.  
Išli sme MHD na zástavku Patrón-
ka,  kde sa konala oslava. Keď sme 
vystúpili z autobusu, videli sme pred 
nami veľkú budovu, vošli sme do 
nej a zvnútra vyzerala ešte väčšia. 
Pri vstupe do veľkej  miestnosti  nás 
privítala šéfredaktorka časopisu  
Quark  Jana Matejíčková. My sme jej 
odovzdali naše vlastnoručne vyrobe-

né blahoželania k narodeninám časopisu. Ja a moje spolužiačky sme 
hneď išli ku stánku,  kde nám jeden milý pán ukázal, ako sa narába 
s 3D tlačiarňou. Bolo to veľmi zaujímavé a poukazoval nám všetky vý-
robky, ktoré zatiaľ  vyrobil. Išli sme sa pozrieť k ďalšiemu  stánku, kde 
nám iný pán ukázal rôzne obrázky vtáctva a porozprával nám, že má na 
záhrade vtáčie búdky a v zime pozoruje vtáčikov. Mohli sme si pozrieť 
a chytiť meteority, ktoré dopadli na naše územie a videli sme aj šváby 
z druhohôr.  Bolo pre nás prichystané aj občerstvenie. Čajník, ktorý vytla-
čila 3D tlačiareň, sme dostali ako spomienku na tento jedinečný deň. 
Do školy sme sa vracali veselí, s dobrou náladou a so skvelými zážitka-
mi. Bol to výborný deň a všetci sme s úsmevom  nastupovali do MHD. 
Myslím si, že časopis je veľmi poučný a obsahuje veľa zaujímavých in-
formácií.

Martinka Ilavská  6. C  ZŠ Rajčianska

Malí Vrakunčania 

Dňa 2. novembra 2015 sa v spoločenskej 
sále 221 konalo tradičné slávnostné uvítanie 
detí do života. Zástupca starostu PhDr.  Stani-
slav Bruna predniesol príhovor a otvoril toto 
milé podujatie.
O program sa postarali žiaci súkromnej ZUŠ 
ADAMANTE. Mamičky si vypočuli  hru na klaví-
ri, folklórny súbor Susedy a pozreli si tanečné 
vystúpenie detí zo Sedmokrásky. Na záver zá-
stupca starostu potešil mamičky informáciou 
o vybudovaní dvoch tried MŠ, na ktoré sme 
dostali grant z Ministerstva  školstva. 
Rodičia mali možnosť vyfotiť svoje detičky 
v tradičnej kolíske a na pamiatku im ostala 
fotografia.

(red)
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   TV PROGRAM : Sledujte čo sa deje pred Vašimi dverami

Pondelok
16.00 Metrošpecial 17.00 Správy z regiónov 17.10 Beseda o piatej 17.40 Inside EP 18.00 Správy premiéra 18.10 Metro Dnes - premiéra 19.00 Správy 
19.10 Týždeň v Novom Meste - premiéra 19.40 Nastúpte prosím 19.50 Navštívili sme 20.00 Správy 20.10 Metro Dnes 21.00 Správy 21.10 Beseda o 
piatej 21.40 AutoMoto News 21.50 Like IT 22.00 Správy 22.10 Metro Dnes 23.00 Správy 23.10 Metro Dnes.

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

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

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

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

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

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

Program október
27. 10. 2015 15:00 hod. 
Slávnostne posedenie pre seniorov „Október – mesiac úcty k starším“ v Objekte 221 
(Poľnohospodárska ul. 27/B)

28. 10. 2015 
Verejné prerokovanie strategickej časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na roky 2014 - 2020 v budove Miestneho úradu MČ 
Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej ulici 7

7. 11. 2015
1. ročník Vrakunskej zabíjačkovej slávnosti – súťaž vo varení zabíjačkovej kapustnice

Program MC Rybka – November 
Občianske združenie MC RYBKA pri-
pravila, ako každý rok, aj tento rok bo-
hatý program  pre detičky i rodičov:
 6. 11.  Lampiónový sprievod 
 16. 11.   Montessori dielničky 

pre deti 1,5 - 6 rokov
 18. a 19. 11.  Vianočné fotenie
 21. 11.   Predvianočný 

HandMade trh 
  9:00 - 13:00 hod.
Každý štvrtok 10:00 - 11:00 hod. diel-
ničky pre deti.
Pre budúce mamičky a dojčiace ma-
mičky máme raz za mesiac kurz o doj-
čení, nosenie v šatkách, príkrmoch a 
všetkého, čo sa týka bábätiek.
Dúfame, že každý si niečo nájde, čo 
ho zaujme. A príde sa s nami zabaviť.
Informácie o blížiacich sa akciách 
nájdete na našej web stránke www.
mcrybka.sk alebo na FB stránke. 

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa

pripravila pre vás 

Náučno-poznávacie dopoludnie  

pri príležitosti 200. výročia narodenia 

ĽUDOVÍTA  Š T Ú R A 

 18. novembra 2015 o 9:15 hodine 

v spoločenskej sále MÚ MČ v novom objekte 221 Kultúrneho domu
 na Poľnohospodárskej ul. 27/B

Starosta Martin Kuruc a poslanci mestskej časti 
Bratislava - Vrakuňa

VÁS POZÝVAJÚ NA

VÁ O SLK ÁČ VA NJÍ OB SŤAZ
UNSK KA ÁR  V

1 . R O Č N Í K

7.11.2015
Z A Č I A T O K O D 8 . 0 0   |   V Y H O D N O T E N I E O 1 2 . 0 0
A R E Á L Z Š R A J Č I A N S K A

tešíme sa na vás.

S Ú Ť A Ž V O V A R E N Í K A P U S T N I C E
V A R E N I E S T A R O S T O V S K É H O G U L Á Š U

Pondelok: 16:00 Metrošpecial 17:00 Správy z regiónov 17:10 
Beseda o piatej 17:40 Inside EP 18:00 Správy - premiéra 18:10 
Metro Dnes - premiéra 19:00 Správy 19:10 Týždeň v Novom Mes-
te - premiéra 19:40 Nastúpte prosím 19:50 Navštívili sme 20:00 
Správy 20:10 Metro Dnes 21:00 Správy 21:10 Beseda o piatej 
21:40 AutoMoto News 21:50 Like IT 22:00 Správy 22:10 Metro 
Dnes 23:00 Správy 23:10 Metro Dnes:
Utorok: 16:00 Správy 16:10 Metro Dnes 17:00 Správy 17:10 Be-
seda o piatej 17:40 City Lady 18:00 Správy - premiéra 18:10 Met-
ro Dnes - premiéra 19:00 Správy 19:10 Správy z regiónov 19:30 
Región plus - premiéra 20:00 Správy 20:10 Metro Dnes 21:00 
Správy 21:10 Beseda o piatej 21:40 Korzo 21:50 Nastúpte prosím 
22:00 Správy 22:10 Metro Dnes 23:00 Správy 23:10 Metro Dnes 
Streda: 16:00 Správy 16:10 Týždeň v Novom Meste 16:40 Ra-
čiansky magazín - premiéra 17:00 Správy 17:10 Beseda o piatej 
17:40 AutoMoto News 17:50 Like IT 18:00 Správy - premiéra 
18:10 Metro Dnes - premiéra 19:00 Správy 19:10 Metro Dnes 
20:00 Správy 20:10 Metro Dnes 21:00 Správy 21:10 Beseda o 
piatej 21:40 AutoMoto News 21:50 Like IT 22:00 Správy 22:10 
Metro Dnes 23:00 Správy 23:10 Metro Dnes 
Štvrtok: 16:00 Správy 16:10 Metro Dnes 17:00 Správy 17:10 Be-
seda o piatej 17:40 Inside EP 18:00 Správy - premiéra 18:15 Met-
ro Dnes - premiéra 19:00 Správy 19:10 Týždeň v Novom Meste 
19:40 Račiansky magazín 20:00 Správy 20:10 Metro Dnes 21:00 
Správy 21:10 Beseda o piatej 21:40 Fenix Music 22:00 Správy 
22:10 Metro Dnes 23:00 Správy 23:10 Metro Dnes 
Piatok: 16:00 Správy 16:10 Týždeň v Novom Meste 16:40 Správy 
z regiónov 17:00 Správy 17:10 Beseda o piatej 17:40 AutoMoto 
News 17:50 Like IT 18:00 Správy - premiéra 18:10 Metro Dnes 
- premiéra 19:00 Správy 19:40 Metro Dnes 20:00 Správy 20:10 
Metro Dnes 21:00 Správy 21:10 Beseda o piatej 21:40 City Lady 
22:00 Zastupiteľstvo Lamač - premiéra 
Sobota: 16:00 Správy 16:10 Metro Dnes 17:00 Správy 17:10 Be-
seda o piatej 17:40 Korzo 17:50 Správy z regiónov 18:00 Metro 
Dnes 18:10 Račiansky magazín 19:00 Správy 19:10 Dokument 
19:50 Primátor odpovedá 20:00 Metro Dnes 20:40 Inside EP 
21:00 Správy 21:10 Beseda o piatej 21:40 AutoMoto News 21:50 
Like IT 22:00 Zastupiteľstvo HM SR - premiéra 
Nedeľa: 16:00 Dokument 16:25 Fenix Music 17:00 Správy z regi-
ónov 17:10 Beseda o piatej 17:40 City Lady 18:00 Metro Špecial 
- premiéra 19:00 Správy z regiónov 19:10 Týždeň v Novom Meste 
19:40 Primátor odpovedá 20:00 Metro Špecial 20:50 Nastúpte 
prosím 21:00 Správy z regiónov 21:10 Beseda o piatej 21:40 Nav-
štívili sme 21:50 Detektor/BK 22:00 Zastupiteľstvo Nové Mesto  
- premiéra 

Centrum detskej tvorivosti so sídlom na Bodvianskej ul. 4 sa v septembri 2015 presťahova-
lo do nových priestorov (do budovy MÚ – Vrakuňa a obj. 221 na Poľnohospodárskej ul. 27/B)
kontakt – 02 402 048 88 (kancelária č. 122 na prízemí budovy MÚ – Vrakuňa) pracovníčky: 
V. Kelemenová a Oľga Kocková.
Prehľad záujmových krúžkov v nových priestoroch:

Názov záujmového 
kurzu, krúžku

Meno lektora Miesto vyučovania
Deň a hodiny 
vyučovania

Keramický krúžok Oľga Kocková
MÚ – Vrakuňa
miestnosť č. 120

pondelok: 15:00 – 18:30
utorok: 15:15 – 16:15

Výtvarný krúžok Veronika Kelemenová
MÚ – Vrakuňa
miestnosť č. 120

pondelok: 15:00 – 18:30
streda: 16:00 – 17:30

Hudobný krúžok - gitara Peter Pribilinec 
MÚ – Vrakuňa
miestnosť č. 110, 105

pondelok: 16:30 – 18:45
streda: 13:30 – 18:45

Hudobný krúžok  
- klavír gitara

Adrián Fajd
MÚ – Vrakuňa
miestnosť č. 110, 105

utorok: 13:30 – 18:45
streda: 16:40 – 18:30

Sedmokráska - tanečný 
a folklórny súbor pre deti

Klára Chodelková
objekt 221 Poľnohosp. ul. č. 
27/B (1. posch.)

pondelok: 17:00 – 19:00
streda: 17:00 – 19:00

Dramatický súbor Rarášok Jozef Holek školička na ZŠ Železničná
streda: 16:00 – 18:00
štvrtok: 16:00 – 18:00

Tvorivé dielne pre ženy
Zuzana Podsklanová
Veronika Kelemenová

Klub dôchodcov  
Bodvianska č. 4

utorok: 17:30 – 20:00

Spevácky súbor Susedy Mária Várošová
Hudobná miestnosť
Bodvianska č. 4

utorok: 17:00 – 19:00


