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Aktuálne
Čakanie na Vianoce.

ADVENT, najkrajšie obdobie roka, začal v nedeľu 1. decembra. Rodičia nám deťom vštepovali, že advent 
je čas, počas ktorého sa máme v pokore, v pokoji, v tichosti pripraviť na príchod Ježiška.

Terajšia realita je iná. Ľudia ako včely bzučia v obchodných domoch. Toľko tovarov s mikulášskou a via-
nočnou tematikou v nákupných strediskách ešte nikdy nebolo. Pribudlo ale aj viac žobrajúcich a smutné 
je, že sú medzi nimi deti. Najviac ma však zarazilo, že je aj viac opitých a zlodejov, ktorí čakajú len nato, 
kde si položíte peňaženku, aby ju mohli v príhodnej chvíli presunúť pod svoju vetrovku tak, ako sa to stalo 
na hlavnej pošte. Čo sme to za ľudia? S plechovou tvárou dokážeme okradnúť starého človeka, babku, 
ktorá celý rok šetrí na darček pre vnúčatá a na poštu prišla zaplatiť len inkaso. Najkrajšie sviatky roka pre 
ňu skončili. Nebude môcť potešiť svoje vnúčatá.

V uliciach nevidieť očakávanie, ale zamračené tváre, nervózny komentár na vodiča trolejbusu, ktorý ho pristavil o 1 minútu neskôr, 
ako je to napísané v grafikone. Za čím sa to naháňame? Vždy mám chuť zakričať: POSTOJTE, NEMRAČTE SA, USMIEVAJTE SA. 
Nebude úžasné, keď nám okoloidúci úsmev vráti? Aj utrpenie sa ľahšie zvládne, s úsmevom, s pokojom a pokorou.

 Zo srdca Vám želám požehnané a milosťou naplnené vianočné sviatky. Nech nám Vianoce prinesú teplo domova, dobrú náladu 
a všetkým aj potešenie z prekvapení, ktoré nám pod stromček nadelí Ježiško. Prijmime ho s otvoreným srdcom a nádejou.

Vaša starostka
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V novembri sa na svojom zasadnutí opa-
kovane stretli starostovia mestských 

častí Hl. m. SR Bratislava. Na týchto za-
sadnutiach sa pravidelne zúčastňuje aj 
primátor Hl. m. SR Bratislavy p. Milan 
Ftáčnik. Dôvodom viacerých opakovaných 
stretnutí koncom tohto roka bola príprava 
rozpočtov mestských častí ako i Hl. m. SR 
Bratislavy pre rok 2014.

Každoročne sa v tomto termíne prípravy 
rozpočtov musia starostovia mestských čas-
tí dohodnúť na percentuálnom podiele kaž-
dej z nich na dani z príjmov fyzických osôb 
ako i dane z nehnuteľností z celkového do-
siahnuteľného výnosu pre príslušný rozpoč-
tový rok. Rovnako dôležitým rozhodnutím je 
i určenie príspevku malým mestským čas-
tiam, konkrétne Záhorskej Bystrici, Čunova, 
Rusoviec, Lamača, Vajnor, Devína a Jaro-
viec, ktoré ich získavajú ako solidárny prís-
pevok na úkor mestských časti Petržalka, 
Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto.

Dôvodom opakovaných stretnutí smerujú-
cich ku koncenzu, teda dohode, ktorá sa 
predkladá na schválenie mestského zastu-
piteľstva bol fakt, že prvotné východiskové 
údaje o očakávanom výnose pre Bratislavu 
nezabezpečovali vládou garantovaný nárast 
miezd zamestnancom regionálneho škol-

stva o 5 % pre rok 2014. Vládou predklada-
ný návrh štátneho rozpočtu prognózujúci 
pre obce a mestá 65,4 % podiel na dani 
z príjmov fyzických osôb (DPFO) tento nárast 
nepokrýval. Združenie miest a obcí požado-
valo podiel vo výške minimálne 67 % podie-
lu pre rok 2014 a pre ďalšie rozpočtové roky 
počnúc rokom 2015 pôvodný podiel vo výš-
ke 70,3 %, ako tomu bolo v predchádzajú-
cich rokoch pred konsolidáciou verejných fi-
nancií a dlhovou ekonomickou krízou.

Bratislava, ako hlavné mesto, pre rok 
2014 stratila výnimku z určovania podielu 
podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom 
na svojom území z evidencie obyvateľstva 
a nie zo štatistických údajov. Tieto sú pre 
„zbabrané“ samosčítanie obyvateľov v ne-
prospech skutočnosti rádovo nižšie 
o 40 000 obyvateľov. Tento výpadok pre 
Bratislavu predstavuje rádovo objem 5,7 
mil. EUR, čo je určite pre Bratislavu i jeho 
mestské časti nezanedbateľná suma verej-
ných financií.

Primátor p. Ftáčnik v záujme riešenia tej-
to situácie prisľúbil vyvinúť úsilie pri roko-
vaniach s Ministerstvom financií, rovnako 
ako i so ZMOS smerujúce k jej riešeniu.

Vo vzťahu k Vrakuni znamenal tento vý-
padok sumu, rádovo vo výške 50 000 

EUR, ktorú nie je schopná 
vlastnými úsporami na garan-
tovanie vládneho prísľubu vo 
vzťahu k mzdám učiteľov zvlád-
nuť. Primátor Bratislavy sa tiež 
zaviazal rokovať s Vládou SR 
s cieľom dosiahnutia príspevku 
od Vlády SR vo výške 6 mil. 
EUR, na kompenzovanie výdav-
kov Bratislavy v plnení funkcií 
hlavného mesta krajiny, ktoré 
iné mestá a obce nezaťažujú 
na úkor vlastných zdrojov.

Na týchto stretnutiach sa za mestskú 
časť zúčastnila starostka Mgr. Ľudmila 
Lacková a prednosta úradu Ing. Vladimír 
Mráz. Na svojom poslednom stretnutí do-
speli starostovia mestských častí a primá-
tor k dohode v navrhovanej deľbe podielo-
vých daní – DPFO a dane z nehnuteľnosti. 
Vrakuňa voči predchádzajúcemu roku do-
siahla zvýšenie koeficientu deľby z výšky 
3,34 na výšku 3,36, čo zabezpečí garanto-
vaný očakávaný nárast miezd zamestnan-
cov školstva v roku 2014 tak, ako predpo-
kladá návrh rozpočtu Vrakune pre rok 
2014, ktorý predkladá starostka a miest-
ny úrad na schválenie poslancov miestne-
ho zastupiteľstva v decembri 2013.

-STA-

Zasadalo Regionálne združenie mestských 
častí Hl. m. SR Bratislavy

Milí Vrakunčania!
Ďakujem vám za 

prejavenú dôveru 
a podporu vo voľ-
bách 9. 11. 2013 do 
zastupiteľstva Brati-
slavského samo-
správneho kraja.

Zároveň vám želám 
pokojné a radostné 
vianočné sviatky, 
v novom roku 2014 

veľa zdravia, šťastia, úspechov a porozu-
menia.

Nech sa starosť všetka zruší,
nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.

Zuzana Schwartzová
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Na základe mnohých podnetov sme svo-
ju pozornosť upriamili na vnútorný dvor 
na Bučínovej ul., kde podľa informácií 
obyvateľov Vrakune pobehujú veľké psi 
a majitelia ich tam chodia venčiť. Vzhľa-
dom na fakt, že v blízkosti sa nachádza 
detské ihrisko, občania nás požiadali 
o ohradenie a ochránenie jeho priestoru, 
kedže vstup na detské ihriská je pre psov 
zakázaný.

Vnútroblokový priestor na Bučínovej ul. 

je značné veľký, nachádza sa tam detské 
ihrisko, trafostanica a voľná plocha, ktorá 
nebola využívaná na športové účely, pre 
ktoré bola pôvodne zriadená. Časť plochy 
je parkovacími dlaždicami sprístupnená 
na parkovanie. I z týchto dôvodov sme na 
Komisii verejného poriadku a životného 
prostredia pri tvorbe rozpočtu na rok 2013 
rozhodli, že spomínanú športovú plochu 
oplotíme a bude slúžiť pre voľný výbeh 
psov. Rozhodnutie bolo zakomponované 

aj do rozpočtu na rok 2013. Vo vnútroblo-
kovom priestore na Bučínovej ul. existuje 
betónový múrik , ktorým bola vymedzená 
športová plocha. Nikto ju však nevyužíva, 
pretože prevádzkovanie akéhokoľvek špor-
tu v tomto dvore pôsobilo rušivo pre obyva-
teľov okolitých domov a plocha zbytočne 
zarastala burinou. V minulosti bolo odstrá-
nené pletivo z múrika, ktoré časom zhr-
dzavelo. Preto sme sa rozhodli využiť exis-
tujúci múrik a oplotiť priestor pre voľný vý-
beh psov so vstupnou bránou. K realizácií 
plánujeme pristúpiť ešte v decembri. V na-
sledujúcom roku by sme chceli opraviť la-
vičky a umiestniť kôš na psie exkrementy.

Mgr.Oľga Dolhá
Referent ŽP

Nový priestor pre voľný pohyb psov

Pre rok 2014 je možné predkladať žia-
dosti o poskytovanie dotácií z rozpočtu 

MČ Bratislava – Vrakuňa do konca januára 
2014.
Mestská časť môže zo svojho rozpočtu po-
skytnúť:
1.  Dotáciu na podporu všeobecne pros-

pešných služieb a to:
-  zdravotnej starostlivosti,
-  sociálnej pomoci a humanitárnej 

starostlivosti,
-  charitatívnej činnosti,
-  tvorby, rozvoja, obnovy a prezentácie 

kultúrnych a duchovných hodnôt,
-  tvorby a ochrany životného prostre-

dia,
-  vzdelávania, výchovy a rozvoja teles-

nej kultúry a športu,
-  správy a údržby kultúrnych pamia-

tok, pamiatkových území a pamäti-
hodností mestskej časti,

-  voľnočasových aktivít detí a mláde-
že.

2.  Dotáciu na krytie všeobecne prospeš-
ných účelov, a to:
-  realizáciu a ochranu ľudských práv 

alebo iných humanitných cieľov,
-  ochranu zdravia,
-  zachovanie prírodných hodnôt,
-  rozvoj kultúry, osvetovej činnosti 

a záujmovej umeleckej činnosti,
-  rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy,
-  ochranu a tvorbu životného prostredia,
-  vytváranie podmienok na zabezpe-

čovanie poskytovania zdravotnej 
starostlivosti,

-  plnenie individuálnej humanitnej po-
moci pre jednotlivca alebo skupinu 
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života 
alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou.

3.  Dotáciu na podporu podnikania a za-
mestnanosti.

Podnetom na spracovanie nového vše-
obecne záväzného nariadenia je správa 
o vykonaní kontroly zo strany Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, ktorý konštatoval 
jeho neaktuálnosť a potrebu spresnenia 
podmienok poskytnutia a zúčtovania do-
tácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava 
– Vrakuňa. Týmto podnetom sa začal nie-
len miestny úrad, ale aj miestne zastupi-
teľstvo zaoberať. Výsledkom, napriek roz-
dielnym názorom niektorých poslancov, 
je schválenie a prijatie nového VZN Mest-
skej časti Bratislava – Vrakuňa o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa zo dňa 29. 10. 
2013. Prednosťami prijatého VZN sú: 
všetky žiadosti prerokúva príslušná komi-
sia, ale schvaľuje iba miestne zastupiteľ-
stvo, dotácia sa poskytuje z rozpočtu jed-
nému subjektu iba raz ročne, zjednotenie 
termínu podania žiadosti o dotáciu na 
príslušný kalendárny rok. V neposlednej 
rade sa dotácia poskytne iba tým subjek-
tom, ktorý vykonávajú činnosť v našej 
mestskej časti pre potreby nás obyvate-
ľov Vrakune a naše deti. Samozrejme, že 
toto nie sú všetky prednosti spomínané-
ho VZN, ale tieto sa mi zdali potrebné 
spomenúť.

Pavel Drozd
Predseda poslaneckého klubu Smer-SD

Na poslednom zastupiteľstve sme 
schválili VZN o poskytovaní dotácií z roz-
počtu MČ. Prijímatelia dotácií môžu byť 
subjekty poskytujúce všeobecne pros-
pešné služby na území alebo obyvateľom 
MČ Vrakuňa.

V porovnaní s tým pôvodným je nové 
VZN z môjho pohľadu spravodlivejšie a ot-
vorené širšiemu okruhu prijímateľov. Mys-
lím, že v ňom chýba jedna podstatná vec, 

a to je určenie maximálnej výšky poskyt-
nutej dotácie pre jeden subjekt. Žiaľ, k tej-
to dohode nedošlo. V minulosti išlo „na 
tvrdo“ viac ako 95% z rozpočtu na dotácie 
jednému „vyvolenému“ subjektu a nedo-
chádzalo k prirodzenej súťaži medzi pred-
loženými žiadosťami. Som toho názoru, že 
dotácie majú byť poskytnuté celoplošne 
a spravodlivo čo najväčšiemu počtu prijí-
mateľov. V tomto smere je potrebné riad-
ne informovať verejnosť o možnosti žiadať 
o dotácie a tiež v zastupiteľstve demokra-
ticky prerozdeliť balík peňazí pre všetkých 
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky.

PhDr. Stanislav Bruna
Poslanec SDKÚ-DS

V podateľni MÚ sú k 1. 12. 2013 zaevido-
vané dve žiadosti: a to žiadosť Občianske-
ho združenia Cech detských folklórnych 
súborov Bratislava a okolia, so sídlom Vaj-
norská 21, 831 03 Bratislava a žiadosť 
Športového klubu Vrakuňa Bratislava, so 
sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Brati-
slava, v ktorých žiadajú o finančnú dotáciu 
z rozpočtu MČ pre rok 2014. Žiadosti o do-
tácie boli predložené Komisii pre kultúru, 
šport, školstvo a Komisii legislatívno-práv-
nej a finančnej a následne bol pripravený 
materiál do MZ, ktoré bude 10. 12. 2013.

Zároveň chceme vyzvať ďalších záujem-
cov o dotácie z rozpočtu MČ Bratislava-
Vrakuňa, aby si podali žiadosť na miestny 
úrad. Chceme upozorniť záujemcov, že 
predložená žiadosť musí byť v súlade 
s VZN Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 
7/2013 zo dňa 29. 10. 2013 o poskytova-
ní dotácie z rozpočtu Mestskej časti Brati-
slava–Vrakuňa, ktoré je voľne dostupné 
na webovej stránke www.vrakuna.sk

Mgr. Marta Kunová,
Školský úrad, šport, kultúra

Poskytovanie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Vrakuňa



Udalosti v skratke
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Zdroj: Štatistický úrad SR
VÝSLEDKY VOLIEB NA PREDSEDU BSK PODĽA JEDNOTLIVÝCH OKRSKOV 

V MČ BRATISLAVA — VRAKUŇA (2.KOLO)

O
kr

so
k 

č. Počet 
voličov 

zapísaných 
v zozname

Počet 
platných 

hlasovacích 
lístkov

Volebná 
účasť (%)

Kandidát

M. Flašíková — Beňová P. Frešo

Počet 
získaných 

hlasov
%

Počet 
získaných 

hlasov
%

1 1.332 153 11,49% 29 18,95 124 81,05

2 1.185 249 21,01% 33 13,25 216 86,75

3 1.109 225 20,29% 32 14,22 193 85,78

4 1.006 113 11,23% 33 29,20 80 70,80

5 909 96 10,56% 33 34,38 63 65,63

6 1.013 118 11,65% 35 29,66 83 70,34

7 962 113 11,75% 29 25,66 84 74,34

8 985 133 13,50% 36 27,07 97 72,93

9 948 72 7,59% 24 33,33 48 66,67

10 933 67 7,18% 21 31,34 46 68,66

11 991 154 15,54% 46 29,87 108 70,13

12 859 160 18,63% 54 33,75 106 66,25

13 662 124 18,73% 43 34,68 81 65,32

14 881 149 16,91% 48 32,21 101 67,79

15 753 118 15,67% 43 36,44 75 63,56

16 849 137 16,14% 69 50,36 68 49,64

17 1.051 194 18,46% 55 28,35 139 71,65

18 798 105 13,16% 22 20,95 83 79,05

Výsledky volieb župana v Bratislavskom samosprávnom kraji
Volebná účasť v MČ BA — Vrakuňa

VOLEBNÁ ÚČASŤ V JEDNOTLIVÝCH 
OKRSKOCH MČ BRATISLAVA — VRAKUŇA 

(2. KOLO)

O
kr

so
k 

č. Počet 
voličov 

zapísaných 
v zozname

Počet 
platných 

hlasovacích 
lístkov

Volebná 
účasť (%)

1 1.332 153 11,49

2 1.185 249 21,01

3 1.109 225 20,29

4 1.006 113 11,23

5 909 96 10,56

6 1.013 118 11,65

7 962 113 11,75

8 985 133 13,50

9 948 72 7,59

10 933 67 7,18

11 991 154 15,54

12 859 160 18,63

13 662 124 18,73

14 881 149 16,91

15 753 118 15,67

16 849 137 16,14

17 1.051 194 18,46

18 798 105 13,16

Volebné výsledky Zuzany Schwartzovej

VOLEBNÝ VÝSLEDOK ÚSPEŠNÉHO KANDIDÁTA Z MČ 
BRATISLAVA — VRAKUŇA DO ZASTUPITEĽSTVA BSK 

O
kr

so
k 

č. Počet 
voličov 

zapísaných 
v zozname

Počet 
platných 

hlasovacích 
lístkov

Zuzana Schwartzová

Počet 
získaných 

hlasov
% Pozícia 

v okrsku

1 1.333 195 101 51,79 1.

2 1.184 238 167 70,17 1.

3 1.109 219 111 50,68 1.

4 1.004 124 56 45,16 1.

5 909 95 40 42,11 1.

6 1.013 134 70 52,24 1.

7 962 145 72 49,66 1.

8 985 122 52 42,62 1.

9 948 89 36 40,45 1.

10 933 70 28 40,00 1.

11 991 180 60 33,33 1.

12 860 155 55 35,48 1.

13 662 113 38 33,63 1.

14 881 158 53 33,54 1.

15 753 122 41 33,61 2.

16 850 153 45 29,41 5. — 6.

17 1.051 196 74 37,76 1.

18 798 112 48 42,86 1.

Dňa 23. novembra sa na zákla-
de výzvy občanov Vrakune býva-
júcich na Slatinskej ulici zúčast-
nil poslanec miestneho zastupi-
teľstva PhDr. Stanislav Bruna 
a prednosta miestneho úradu 
Ing. Vladimír Mráz na stretnutí.

Jeho obsahom bol nesúhlas 
občanov s realizáciou revitalizá-
cie verejného priestranstva ces-
tou projektu, podaného na zá-
klade výzvy BSK z prostriedkov 
Európskych štrukturálnych fon-
dov vo vnútrobloku obytného 
súboru. Hlavnou námietkou ob-
čanov, ktorých sa na stretnutí 
zúčastnilo približne 30 bolo, že 
spracovateľ projektu počas jeho 
prípravy pred podaním nekon-
zultoval jeho obsah a objektovú 
skladbu priamo s nimi. Občania 
sa odvolávali na svoje pôvodné 
zámery s revitalizáciou tohto 
priestranstva, defi novaných 
ešte v roku 2002. Poslanec za-
stupiteľstva p. Bruna zo svojej 
profesnej pracovnej pozície na 
Bratislavskom samosprávnom 
kraji vysvetlil občanom základ-
né ciele, priority a podmienky, 
za ktorých je možné získať Eu-
rópske fi nančné zdroje na od-

borné verejno-prospešné pro-
jekty.

Prednosta úradu Ing. Mráz, vo 
svojich odpovediach vysvetlil ob-
čanom súlad projektu s pôvod-
ným zámerom z roku 2002, hlav-
ne s rozvojovým dokumentom 
Vrakune – Programom hospodár-
skeho a sociálneho roz voja na 
roky 2011-2017, ktorý bol verej-
nosťou pripomienkovaný pred 
jeho schválením v júni 2011. Pro-
jekt je i v súlade so socio-ekono-
mickou analýzou hlavného mesta 
Bratislavy a dokumentmi BSK.

Hlavná obava občanov vyplýva-
la z možného nárastu hluku vo 
vnútrobloku po realizácii projek-
tu, možným sústredením veľké-
ho počtu „mládežníkov“, prejav-
mi vandalizmu, údržbou pries-
transtva a podobne.

Požiadavky smerovali k zabez-
pečeniu verejného poriadku 
osadením kamerového systému, 
možnou redukciou hracích prv-
kov a realizáciou verejného 
osvetlenia. Mestská časť sa 
bude pri realizácii tohto projektu 
s podanými podnetmi zaoberať.

Ing. Vladimír  Mráz
Prednosta MÚ

Stretnutie s občanmi Vrakune
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Nominované osobnosti zo sveta vedy 
a kultúry si túto prestížnu cenu pre-

vzali na slávnostnom galavečeri, ktorý sa 
konal 7. novembra v priestoroch Zichyho 
paláca. Záštitu nad podujatím opäť pre-
vzal primátor mesta Milan Ftáčnik.

Ocenených prišla pozdraviť aj podpred-
sedníčka Národnej rady SR Renáta Zmaj-
kovičová, starostka starého mesta Táňa 
Rosová a zástupcovia partnerských orga-
nizácií, poisťovne Kooperatíva a cestovnej 
kancelárie Hydrotour. Ako vo svojom prího-

vore povedala autorka projektu a organi-
zátorka podujatia Mária Reháková, ako-
koľvek môže byť mesto krásne, nemalo by 
svoju atmosféru bez pomoci ľudí, ktorí 
v ňom žijú a tvoria. S jej slovami sa stotož-
nili aj členovia poroty, ktorí  z návrhov čita-
teľov Metropoly vyberali významné osob-
nosti nášho hlavného mesta. Komisia 
v zložení predsedníčky poroty Táne 
Rosovej,  herečky Maríny Kráľovičovej, spi-
sovateľa Jozefa Banáša, herca a riaditeľa 
divadla Astorka Vlada Černého, spisovate-
ľa Ľubomíra Feldeka, generálneho riadite-
ľa cestovnej kancelárie Hydrotour Mikulá-
ša Milka, generálneho riaditeľa poisťovne 
Kooperativa Juraja Lelkesa, riaditeľky tla-
čiarne Navigraf Natálie Vicsápiovej, pred-
nostky Anatomického ústavu Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského Elišky Ku-
bíkovej, riaditeľa spoločnosti Gamo Mariá-
na Gajdoša a predsedu predstavenstva 
spoločnosti Slovintegra Slavomíra Hatinu 
ocenila všetkých 8 nominovaných osob-

ností. Tento verdikt poroty prijali nominan-
ti s veľkým porozumením a podelili sa 
s nami o svoje bezprostredné pocity. „Som 
trochu zmätený, že sa už dostávam do 
veku, kedy sa dostávajú takéto ocenenia“, 
povedal divácky idol, herec Maroš Kramár. 
„Na druhej strane si to ale veľmi vážim 
a som nesmierne rád, že takáto anketa 
existuje.“ Na strane ocenených si podľa 
vlastných slov ešte nezvykol stáť riaditeľ 
BKIS Vladimír Grežo. „Úprimne ďakujem 
tak za nomináciu, ako aj ocenenie. Teším 

sa, lebo stáť s ľuďmi, ktorých si nesmierne 
cením a mnohých považujem za svojich 
priateľov je veľmi príjemné.“ S miernymi 
rozpakmi prijal cenu spisovateľ Boris Fi-
lan, ale ako sám dodal, keby stál na stra-
ne poroty, nevedel by sa lepšie rozhodnúť. 

„Bola by som veľmi rada, keby sa z toho 
stala tradícia“, vyjadrila sa pani Eva Blaho-
vá. „Veľmi sa mi páči myšlienka, na ktorej 
je táto anketa postavená.“ „Musím vyjad-
riť svoju vďaku všetkým, ktorí túto anketu 
vytvorili, ktorí jej fandia a podporujú ju“, 
povedal Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc, 
FICs. „Je pre Bratislavu dôležité, aby si 
túto tradíciu uchovala, keďže si prostred-
níctvom nej môže uctiť tých, ktorí píšu jej 
históriu.“ „Ocitol som sa vo veľmi dobre 
spoločnosti“, zareagoval bezprostredne 
po ocenení významný neurochirurg, profe-
sor Pavel Traubner. „Nesmierne si toto 
ocenenie vážim, lebo si myslím, že takéto 
verejné ocenenie je pre jedinca nesmier-
ne potešujúce, ale zároveň aj zaväzujúce.“ 
Elvíra Chadimová, prezidentka klubu Top 
podnikateliek Slovenska neskrývala tré-
mu, s ktorou si ocenenie prevzala. „Je to 
pre mňa veľká pocta a naozaj úprimne 
a zo srdca ďakujem. Považujem to za veľ-
mi motivujúce a potvrdzuje to moje pre-
svedčenie, že úspech sa po práci dostaví 
niekedy nečakane, ale o to je to úžasnej-
šie.“

„Táto cena je o tom, akú stopu zanechali 
títo ľudia v našom meste“, povedala pred-
sedníčka poroty, starostka Starého Mesta 
Táňa Rosová. „Som veľmi hrdá na tieto 
osobnosti, pretože oni svojou prácou naše 
mesto dotvárajú, bez nich by nemalo takú 
vôňu, chuť a farbu, akú ju majú radi nielen 
tí, ktorí tu žijú, ale aj tí, ktorí ho navštevu-
jú.“

Ku gratulantom sa pripojil aj prednosta 
MÚ Vrakuňa Vladimír Mráz, nositeľ ocene-
nia Osobnosť Bratislavy za rok 2012. Cena 
mu bola udelená za autorstvo a realizáciu 
cyklomosta Sloboda, spájajúceho pravý 
a ľavý breh rieky Moravy v Devínskej Novej 
Vsi. Len pre zaujímavosť dodávame, že 
osobnosťou Bratislavy za rok 2011 sa sta-
la aj vrakunčanka Anna Babuľová, zakla-
dateľka a dlhoročná aktivistka Červeného 
kríža vo Vrakuni.

-STA-

Poznáme osobnosti Bratislavy za rok 2013

čas, v ktorom píšem týchto pár riadkov 
nazývame aj časom adventným, časom 
čakania. Pre veriacich kresťanov je to čas 
čakania na narodenie spasiteľa, vykupite-
ľa, zhmotnený Vianočnými sviatkami 
a pre všetkých ľudí to môže byť aj čas ča-
kania na príchod nového roku, ktorý na-
stane necelý týždeň po Vianociach. Hek-
tická predvianočná horúčka nákupov dar-
čekov pre našich blízkych nebude už dlho 
trvať a Vianoce už budeme môcť prežívať 
v relatívnom kľude, vhodnom i na čas za-
myslenia sa a zhodnotenia toho, čo sme 
si v roku 2013 predsavzali, čo sme stihli 

urobiť, čo sa nám urobiť nepodarilo a čo 
si presunieme do ďalšieho roka. 

Dovoľte mi preto zaželať Vám nielen 
príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
v mieri a pokoji duše, ale aj zapriať Vám 
do nového roku veľa zdravia a lásky i do-
statok peňazí a nenarušenej životnej is-
toty a pohody. Nech sa pre Vás všetkých 
stane nadchádzajúci rok 2014 rokom ra-
dostného a zmysluplného života, rokom 
úspešného plnenia Vašich želaní a tú-
žob.

Váš poslanec Pavel Drozd
Predseda poslaneckého klubu Smer-SD

Kultúrno — spoločenský mesačník všetkých Bratislavčanov 
Metropola už po tretíkrát vo svojej histórii udeľoval ocene-
nie Osobnosť Bratislavy.

Vážení spoluobčania, milí Vrakunčania,
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Miestny úrad mestskej časti vypracoval pro-
jekt, cieľom ktorého je zvýšenie bezpeč-

nosti a stavu verejného poriadku vo Vrakuni. 
Tento uvažuje mestská časť realizovať s aktív-
nou účasťou Ministerstva vnútra SR v roku 
2014. Spracovatelia projektu Vám v tomto člán-
ku priblížia jeho ciele a význam pre občanov 
Vrakune.

1. Názov projektu
Rozšírenie kamerového bezpečnostného systé-
mu s kontinuálnym monitorovaním a dôrazom 
na exponované lokality mestskej časti Vraku-
ňa.

2. Cieľ projektu
Cieľom projektu je zabezpečenie dohľadu nad 

stavom verejného poriadku a bezpečnostnou 
situáciou v mestskej časti Bratislava – Vraku-
ňa.

Projekt má ambície vo vopred určených lokali-
tách zabezpečovať monitorovanie verejných 
priestranstiev a verejne prístupných miest. Dô-
ležitosť realizácie projektu podporuje skutoč-
nosť, že v súčasnosti nie je možné zvýšiť počet-
ný stav príslušníkov PZ SR, ktorí sídlia na Ob-
vodnom oddelení II. typu na ul. Šíravská , rovna-
ko ako i početný stav členov poriadkovej mest-
skej polície, ktorú zabezpečuje jeden pridelený 
okrskár.

Napriek dobrej spolupráci orgánov samosprá-
vy s týmito zložkami, ako i súčinnosti oboch zlo-
žiek navzájom, nie je v súčasnosti možné za-
bezpečiť ich fyzickú prítomnosť a dozor nad 
stavom verejného poriadku a bezpečnostnej si-
tuácie na celom území mest-
skej časti.

Inštalácia technických prvkov 
obsiahnutých a špecifi kova-
ných v tomto projekte, má spl-
niť ambície nášho cieľa, t.j. ne-
pretržitého dohľadu nad verej-
ným poriadkom, komplexnej 
ochrany života, zdravia a majet-
ku mestskej časti, jej obyvate-
ľov ako i subjektov pôsobiacich 
na jej území, tiež návštevníkov 
mestskej časti.

Realizácia projektov umožňu-
júca zdokumentovanie nápadu 
trestných skutkov, priestupkov 
či iných protispoločenských de-
liktov tak výrazne prispeje k zní-
ženiu miery a závažnosti ich 
výskytu, zvýšeniu počtu ich ob-
jasnenosti.

Projekt má teda predpoklad dosiahnutia zní-
ženej miery, závažnosti a výskytu kriminality na 
území mestskej časti, tiež napĺňa prvky preven-
cie pred rastom kriminality na území mestskej 
časti, aktívnym pôsobením na vedomie obča-
nov ako i návštevníkov mestskej časti pravidel-
ným transparentným informovaním verejnosti 
v regionálnej tlači o zistených a objasnených 
prípadoch trestných skutkov a priestupkovej 
činnosti.

3.  Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa pro-
jekt zameriava

Znižovanie miery a závažnosti kriminality 
a inej protispoločenskej činnosti.

4. Stručný popis projektu
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v súčas-

nosti nedisponuje žiadnymi technickými pros-

triedkami, ktoré by zabezpečovali neustály mo-
nitoring verejných priestranstiev a verejne prí-
stupných miest.

Napriek tomu, že Vrakuňa ako mestská časť 
je súčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy, ako 
jedna zo 17 mestských časti doposiaľ nemá in-
štalované monitorovacie kamerové systémy, 
ktoré by boli súčasťou celomestského systému 
vyvedeného do sídla mestskej polície na Gun-
duličovej ulici.

V prípade tohto celku je najviac kamier 
umiestnených v mestských častiach Staré Mes-
to (19), Petržalka (12), Nové Mesto (5), Ružinov 
(7), Lamač (2), Vajnory (4), Devínska Nová Ves 
(17).

V súčasnosti sa pripravuje k realizácii umiest-
nenie 1 kamery cestou Hl. m. SR Bratislavy 
a Mestskej polície v k.ú. Vrakune na Stavbár-
skej ulici.

Tento stav je však nepostačujúci, čo je dlho-
ročne v rámci Bratislavy i celého Slovenska pre-
trvávajúci jav.

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa vypracova-
la a miestne zastupiteľstvo schválilo Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti Vrakuňa na r. 2011-2017, ako i základný 
koncepčný rozvojový dokument, defi nujúci trva-
lo udržateľný rozvoj mestskej časti v strednodo-
bom časovom horizonte formou analýzy hospo-
dárskych a sociálnych daností, ktoré napomôžu 
rozvoju územia a zohľadnia potreby jej obyvate-
ľov. Dokument rešpektuje zásady regionálnej 
politiky Vlády SR a EÚ, najmä Nariadenie Rady 
(ES) č. 1266/2999 (nariadenie o štrukturál-
nych fondoch).

Na tvorbe dokumentu sa 
okrem regionálnych politikov, 
odborných zamestnancov, 
zástupcov III. sektora – ob-
čianskych združení, spolupo-
dieľali i občania formou 
uskutočnenej a vyhodnote-
nej ankety. Anketa prebehla 
formou anonymného dotaz-
níka s ukončením zberu tých-
to podnetov k 14. 6. 2011. 
Na tejto reprezentatívnej vzor-
ke bolo mestskej časti doru-
čených 385 anonymných do-
tazníkov v zložení 227 žien 
a 158 mužov. Vekové zastú-
penie reprezentovali občania 
v 6-tich vekových kategóriách 
15-19, 20-25, 26-35, 36-39, 

50-60, 61 a viacročných. Za najproblematickej-
šiu oblasť respondenti označili „bezpečnosť 
občanov“, až 224 hlasmi, personifi kovaný oby-
vateľmi Stavbárskej ulice tzv. Pentagón. Skupi-
na 75 respondentov označila za najväčší prob-
lém „drogy a Rómovia“.

Z tohto dokumentu vyplýva, že najzávažnej-
ším problémom mestskej časti je ohrozenie 
bezpečnosti občanov a ako jej zdroj kriminalita 
spojená so šírením drog, asociálnych skupín ne-
prispôsobivých spoluobčanov rómskeho etnika 
a bezdomovcov.

Inštaláciou kamier na vybratých miestach 
mestskej časti a vzájomným prepojením moder-
ného kamerového systému s aplikačnými zaria-
deniami a monitorovaním v operačnom stredis-
ku mestskej polície chceme doriešiť plošné po-
krytie najkritickejších častí územia špecifi kova-
ných zo skúsenosti a štatistík zistených z pôso-
benia orgánov samosprávy, zložiek PZ SR a prí-
slušníkov mestskej polície. Tieto sa opierajú 
o reálne podnety obyvateľov mestskej časti Vra-
kuňa.

Monitorovací kamerový systém umožní moni-
torovať verejný poriadok, umožní operatívne 
zásahy na miesta porušenia právnych predpi-
sov. Zároveň poslúži pri odhaľovaní prejavov 
vandalizmu, násilností, znečisťovania na verej-
ných priestranstvách, zakladania nelegálnych 
skládok odpadu na verejných priestranstvách.

V neposlednom rade i k okamžitým zásahom 
pri vzniku mimoriadnych situácií – havárií, po-
vodní, požiarov a iných mimoriadnych krízových 
udalostí.

Veľmi dôležitým prvkom je prevencia – upus-
tenie potencionálnych páchateľov od 
protispoločenských konaní, uvedomu-
júc si ohrozenia z odhalenia a usved-
čenia prostredníctvom monitorového 
záznamu. Z pohľadu odhaľovania 
trestných skutkov a priestupkov je zá-
znam obrazu účinným prostriedkom 
vyhľadávania páchateľa. Systém do-
tvára i monitorovanie samotného výko-
nu hliadok polície, kontrola dodržiava-
nia všeobecne záväzných nariadení 
a predpisov (čistota, statická a dyna-
mická doprava, parkovanie a pod.).

Navrhovaný systému tak prispeje 
k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov 
i návštevníkov. Systém bezpečnosti vý-
stupov pred zneužitím je zabezpečený 
prostredníctvom monitorovacieho stre-
diska mestskej polície ako režimového 
pracoviska so spracovaným bezpeč-
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nostným projektom ochrany osobných údajov, 
viazaný mlčanlivosťou.

Poskytovanie výstupov zo systému pre orgány 
činné v trestnom konaní bude zabezpečené na 
základe ich písomnej žiadosti a týkajú sa predo-
všetkým šetrení vo veci krádeží, poškodzovaní 
motorových vozidiel, majetku, lúpežných pre-
padnutí, výtržníctva, ublíženia na zdraví, vláma-
ní, dopravných nehôd a šírenia drog a omam-
ných látok.

Preventívny prínos realizácie projektu zabez-
pečíme jeho spropagovaním v regionálnom 
denníku – Vrakunských novinách, na web sídle 
mestskej časti a osvetou vyučovaním na zák-
ladných školách a predškolských zariadeniach.

Mestská polícia v Bratislave, v súčasnosti pri-
pravuje zrealizovanie osadenia 1 kamery do 
celomestského systému napojeného na moni-

torovacie pracovisko v sídle na Gunduličovej 
ulici.

Nami predkladaný projekt rozšíri tento systém 
monitorovaním ďalších problémových lokalít 
Vrakune a zabezpečí ich vzájomnú kompatibili-
tu.

6.  Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú 
oblasť

Ciele nášho projektu nadväzujú na nasledov-
né prioritné oblasti:
1.  Znižovanie miery a závažnosti kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti s dôrazom 
na obchodovanie s drogami, hospodársku 
a majetkovú trestnú činnosť lokalizovanú 
v okolí „Pentagónu“.

2.  Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí s dô-
razom na zvyšovanie kvality sociálnych 
vzťahov rómskeho etnika a zvýšenie bezpe-
čia obyvateľov a návštevníkov v lokalite 
Stavbárskej ulice.

3.  Eliminácia sociálne patologických javov v ri-
zikových skupinách s dôrazom na sociálne 
vylúčené komunity bezdomovcov, sociálne 
odkázaných občanov, nezamestnaných 
a bezdomovcov v lokalite Pentagón, Beb-
ravská.

4.  Eliminácia propagácie kriminality a inej pro-
tispoločenskej činnosti prostredníctvom 
nami dostupných médií – Vrakunské novi-
ny, web sídlo samosprávy, výchovno — vzde-
lávacie aktivity v základných školách 
a predškolských zariadeniach.

7. Cieľová skupina
Obyvatelia mestskej časti s dôrazom na riziko-

vé skupiny:

−  Rómske etnikum organizované cestou Det-
ského fondu SR – združenie Mixáčik pôso-
biaci v Pentagóne na Stavbárskej ulici,

−  deti, mládež, ženy, starí ľudia, ZŤP a ich 
ochrana ako potenciálnych obetí kriminality 
a násilia,

−  sociálne vylúčené komunity – potenciálni 
páchatelia priestupkov a trestných činov, 
recidivisti, vandali, bezdomovci.

Celkový počet osôb, pre ktorý sa bude projekt 
realizovať bude približne 25 000.
 
8. Pôsobnosť projektu – miestna

Vzhľadom na bezprostredný kontakt dotknu-
tých lokalít na katastrálne územie mestskej 
časti Podunajské Biskupice, prispeje k skvalit-
neniu života a zvýšeniu bezpečnosti i tejto 
mestskej časti v dotykovom území.

9.  Udržateľnosť 
projektu

Realizáciou projektu 
(ukončením inštalácie 
kamier a spustením 
monitorovacieho sys-
tému do prevádzky) 
budú aktivity projektu 
prebiehať kontinuálne 
s prevádzkou kamero-
vého systému v súčin-
nosti s mestskou polí-
ciou.

Mestská časť zabez-
pečí servis techniky, 
propagáciu a vyhod-
nocovanie výsledkov 
prostredníctvom systé-
mu.

Ako zriaďovateľ základných škôl a predškol-
ských zariadení zabezpečíme, že sa začlenia do 
výchovno – vzdelávacieho procesu (edukácie) 
aktivity zamerané na prevenciu kriminality za 
súčinnosti a odbornej lektorskej spolupráci PZ 
SR a Mestskej polície. V súčinnosti s Mestskou 
políciou a Hl. m. SR Bratislavou sa bude systém 
postupne rozširovať.

10. Personálne zabezpečenie projektu
Projektový tím:
  Mgr. Ľudmila Lacková, starostka mestskej 

časti
 Ing. Vladimír Mráz, prednosta úradu
  Bc. Andrej Kövari, krízové riadenie a maje-

tok
  Ing. Lukáš Repáň, správa majetku a podni-

kateľských činností
  Mgr. Marta Kunová, školský úrad, šport, 

kultúra
  Mgr. Oľga Dolhá, ochrana životného pro-

stredia.

Spolupracujúce subjekty:
  JUDr. Zuzana Zajacová, náčelníčka Mest-

skej polície Bratislava
  Ing. Peter Magdin, vedúci referátu PCO
  Mgr. Kristián Kevický, riaditeľ OO PZ SR.

11.  Aktivita a časový harmonogram
Predpokladaný časový plán realizácie – rok 
2014.

Analýza a lokalizácia rozmiestnenia kamier 
01/2014

Verejné obstaranie dodávateľa 03/2014
Majetko-právne vysporiadanie miest určených 

na umiestnenie 04/2014

Zabezpečenie prenosovej siete 05/2014
Realizácia kamerového systému 06-07/ 

2014
Zaškolenie obslužného personálu, skúšobná 

prevádzka 07/2014
Publicita projektu 04-08/2014
Záverečné vyhodnotenie projektu a mediali-

zácia 09/2014

12.  Výsledky a výstupy projektu

Kvalitatívne ukazovatele:
−  zefektívnenie spolupráce samosprávy, PZ 

SR a Mestskej polície v oblasti verejného 
poriadku a bezpečnosti,

−  ochrana života, zdravia a majetku mestskej 
časti, jej obyvateľov a návštevníkov,

−  operatívne vyrozumenie kompetentných or-
gánov,

−  včasné zásahy, asistencia a pomoc obyva-
teľom na miestach krízových mimoriadnych 
udalostí,

−  operatívne zásahy na miestach porušova-
nia právnych predpisov,

−  odhaľovanie priestupkov, trestných činov 
a dokumentovanie pri ich objasňovaní,

−  preventívne pôsobenie na príčiny a pod-
mienky výskytu zvýšenej kriminality a iných 
protispoločenských javov,

−  odhaľovanie nelegálneho obchodovania 
s drogami a psychotropnými látkami,

−  skvalitnenie bezpečnosti a života obyvate-
ľov a návštevníkov mestskej časti.

Kvantitatívne ukazovatele:
Na úrovni výsledkov projektu:
−  zrealizovaný kamerový a bezpečnostný sys-

tém v 4 lokalitách.
Na úrovni výstupov projektu:
−  zvýšený počet objasnenosti trestných činov 

– cca 5 %,
−  znížený počet priestupkov na úseku verej-

ného poriadku – cca 5 %,
−  objasňovanie priestupkov na úseku static-

kej a dynamickej dopravy − cca 5 %.
Subjekty zúčastnené na realizácii projektu 

v pravidelných intervaloch (minimálne 2x roč-
ne) zhodnotia účinnosť a výsledky systému. 
Hodnotenie sa predkladá pravidelne v ročných 
správach o činnosti OO PZ SR a MsP orgánu 
mestskej časti — miestnemu zastupiteľstvu.

13. Publicita projektu
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa deklaruje, 

že po úspešnom získaní dotácie – grantu na 
projekt podporený RV SR pre prevenciu krimina-
lity bude informácie o prevencii kriminality uvá-
dzať:
− v miestnej tlači – Vrakunských novinách,
− na web stránke mestskej časti,
−  v oznamovacích a vývesných tabuliach na 

verejne prístupných miestach.

14. Finančná dotácia
Predkladaný projekt orientovaný na prevenciu 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti 
predpokladá celkový rozpočtový náklad vo výš-
ke 40 956 EUR. Mestská časť zo svojich zdrojov 
rozpočtu v prípade poskytnutia Dotácie uvažuje 
v roku 2014 s čiastkou 6 826 EUR. Projekt bol 
v stanovenom termíne spracovaný a predložený 
na schválenie cestou Okresného úradu v Brati-
slave.

Ing.Vladimír Mráz,
Prednosta úradu
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Vianočná 
akadémia

V dňoch 16. a 17. decembra 2013 
sa v Centre detskej tvorivosti pri MČ 
Bratislava – Vrakuňa uskutoční Via-
nočná akadémia krúžkovej činnosti. 
Celá akcia sa bude konať o 17 hodi-
ne v divadelnej sále centra na Bod-
vianskej 4.

16. 12 sa predstaví tanečný krúžok 
Sedmokráska a dramatický krúžok 
DeKa.

17. 12. zahrajú deti z hudobných 
odborov a básne zarecitujú herci 
z DeKy.

Ešte na jar sme predškolákom na akcii 
„Hry priateľstva“ sľúbili, že keď nastúpia 
do základných škôl, opäť ich pozveme 
k nám do Centra spoločne sa zabaviť 
a utužovať detské priateľstvá. Tento raz 
sme pre nich pripravili popoludnie plné 
hier, hlavolamov a dobrej nálady.

Prváci si poľahky poradili nielen s há-
dankami, kvízovými otázkami o zvierat-
kách, no nenechali sa zahanbiť ani pri 
plnení rôznych úloh, medzi ktoré patrili 
napríklad: chôdza na chodúľoch, lov 
motýľov, zbieranie kvetín, stavanie dom-

čekov, cestička cez labyrint, zisťovanie 
predmetov podľa vôní, postrehovky 
a mnohé ďalšie.

Ak sa chcete aj Vy s nami zahrať, skús-
te uhádnuť tieto hádanky.

1.  Koľko krokov urobí vrabec do roka?
2.  Štípe a hryzie, ale nemá zuby.
3.  Nesníma nikdy hrebeň z hlavy, ale 

nikdy sa ním nečeše.
4.  Má väčší chvost ako celé telo, nikdy 

to zo stromu nezletelo.
Mgr. Tatiana Čechová

Október 2013 sa v našej knižnici 
niesol v znamení hľadania pokladov, 
ukrytých v krásnych knihách jednej 
z najtvorivejších slovenských spiso-
vateliek Márie Ďuríčkovej. Vyše 160 
žiakov našich troch základných škôl 
sa zúčastnilo projektu zameraného 
na priblíženie povestí bratislavských 
pamätihodností. Deti prekvapili nie-
len svojimi vedomosťami o stredove-
kej Bratislave, ale aj šikovnosťou pri 
zábavných tvorivých aktivitách. Na 
záver každého stretnutia boli žiaci 
oboznámení s činnosťou v knižnici 
a spôsobom ako získať čitateľský 
preukaz.

Mgr. Tatiana Čechová

25. 11. sa v našom centre zišli žiaci 
ŠKD zo ZŠ Železničná a ZŠ Rajčianska, 
aby si zmerali svoje sily v kvízových 
hrách.

Z oboch tried vybrali panie vychováva-
teľky štyroch zástupcov, ktorí sa s elá-
nom pustili do riešenia vedomostných 
úloh. Ale nezaháľali ani diváci. Pre ne 

sme mali pripravené rôzne zábavné úlo-
hy, ktoré im priniesli sladkú odmenu 
a ich spolužiakom vytúžené body. Bol to 
vyrovnaný súboj. O víťazovi sa rozhodlo 
až na záver v hre Dobble. Posledné toh-
toročné kvízové hry vyhrala ZŠ Rajčian-
ska. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Tatiana Čechová

Kvízové hry pre ŠKD Poklady 
Márie 
Ďuríčkovej

Kvízové hry pre prvákov

Odpovede:
1. Ani jeden, lebo robí len skoky. 2. Mráz 3. Kohút 4. Veverička
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20. novembra 2013 v obchodnom cen-
tre Eurovea žiaci 1. ročníka ZŠ Rajčianska 
navštívili interaktívnu výstavu pod názvom 
„Čím chceš byť!“.

Expozícia detského mesta z drevených 
domčekov (kójí) bola fiktívnym mestom, 
zároveň miestom, kde si deti vyskúšali 
a hravou formou priblížili rôzne povolania. 
Cieľom bolo otvoriť priestor pre lepšie po-
chopenie reality, čomu sa ich rodičia venu-
jú, za čo dostávajú peniaze a aký má vý-
znam ich práca aj pre ostatných.

Dievčatá najviac zaujalo Medissimo – 

Medicínske zariadenie vybavené ako ne-
mocničná izba v kombinácií so sesterskou 
– lekárskou izbou. Tu si vyskúšali byť pa-
cientom, lekárkou alebo starostlivou ses-
trou, či už o pacienta v postieľke alebo na 
lôžku. Kója pod názvom obchod DM – dro-
géria bola ďalším miestom, kde sa dievča-
tá zdržali najviac, vyskúšali si byť skutoč-
nou pokladníčkou, nakupujúcou zákazníč-
kou. Medzi dievčatami sme objavili aj 
stavbárky, ktoré si vyskúšali, ako naprík-
lad položiť šindle na strechu.

Chlapcov najviac zaujali kóje ako IT prog-

ramátor – programovanie jednoduchých 
príkazov v programovacom jazyku „Karol“. 
Kója DHL – logista v preprave bola priesto-
rom, kde sa simulovali činnosti ako dispe-
čing + zákaznícke centrum, skladové prie-
story či prepravca. Vyskúšali nastriekať 
auto, dotiahnuť skrutky, spájať elektrické 
rozvody.

Celý deň bol pre všetkých zážitkom a skú-
senosťou, na ktorú budú určite ešte dlho 
spomínať.

Kvetoslava Kúdelková

Od 1. 5. 2013 pribudlo v našej mest-
skej časti vyše 59 nových spoluobčanov, 
a preto sme sa rozhodli pripraviť pre 
nich malú slávnosť. Vo štvrtok 21. 11. 
sa už od rána Miestny úrad plnil krásne 
vyobliekanými deťmi, ich starostlivými 
rodičmi a usmiatymi príbuznými. Ako je 
dobrým zvykom, aj tieto deti si prevzali 
z rúk pani poslankyne PaedDr. O. Petrov-
skej rozprávkovú knižku, kvietok a dar-
čekovú poukážku.

Ako sa kamarátia 
malí škôlkari 
a veľkí školáci

Na ZŠ na Žitavskej ul. č. 1 sa od októbra 
stretávajú malí škôlkari z MŠ Kaméliová, 
MŠ Šíravská a MŠ Kríková s veľkými ško-
lákmi na spoločných aktivitách a projek-
toch.

V priebehu dvoch mesiacoch si malí škôl-
kari s obľubou zahrali s veľkými kamarát-
mi florbal alebo sa pozvŕtali s dievčatami 
v rytmoch zumby. Navštívili aj prvákov, 
s ktorými sa na interaktívnej tabuli zahrali 
so zvieratkami. Veľmi zaujímavá bola aj 

Tvorivé 
keramické dielne

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného 
Slovenska sme v našom centre zorganizo-
vali niekoľko tvorivých stretnutí. Deti 
z miestnych materských škôl a žiaci zák-
ladných škôl si priblížili obdobie Veľkomo-
ravskej ríše cez stručný lektorský výklad 
a samotnú tvorbu šperkov, kníh, misiek, 
džbánov a obydlí. Teší nás, že deti z Vraku-
ne radi tvoria a aj touto zábavnou formou 
sa dozvedia trochu viac o histórii Sloven-
ska.

Mgr. Tatiana Čechová

V podvečer 13. novembra sme na na-
šom pódiu v Centre detskej tvorivosti pri-
vítali ženskú spevácku skupinu SUSEDY. 
Skupina funguje pod taktovkou Márie Vá-

rošovej od roku 2008 a už niekoľko rokov 
sa pravidelne stretáva v našich priesto-
roch, kde nacvičuje na vyše 90 predsta-
vení, ktoré už absolvovala.

Energické dámy spievajú s elá-
nom a preto už niekoľkokrát 
s veľkým úspechom vystupovali 
aj na vrakunských hodových sláv-
nostiach, kde vytvorili hudobnú 
fúziu s detskou folklórnou skupi-
nou Sedmokráska, ktorú vedie 
pani Klára Chodelková.

Je dôležité spájať rôzne generá-
cie a vychovávať v deťoch porozu-
menie a lásku k slovenskej tradič-
nej tvorbe.

Mgr. Tatiana Čechová

MOJE MESTO – prvé detské mesto povolaní na Slovensku

Uvítanie detí narodených v roku 2013

Beseda so speváckou skupinou SUSEDY

hravá angličtina s veľkými kamarátkami 
z ôsmeho ročníka.

Na našich škôlkárov čakajú ešte ľudové 
tance, športové a zábavné hry v telocvični 
a mnoho ďalších aktivít. Takto sa budeme 
spoločne stretávať až do mája 2014. Pri-
pravili sme pre nich bohatý program, ktorý 
sme prispôsobili ich požiadavkám na akti-
vity.

Úžasná spolupráca s pani učiteľkami 
z MŠ je pre nás dôležitá preto, aby naši bu-
dúci prváci, ale aj tí, ktorí majú na školu 
ešte čas, odbúrali strach z nového prostre-
dia, aby mali predstavu o tom, čo ich v ško-

le čaká, aby sa na školu tešili a aby sa po-
stupne zoznámili s klímou a so školským 
životom.

Odmenou pre nás sú rozžiarené očká 
malých drobcov, ktorí od nás odchádzajú 
plní nových zážitkov a skúseností.

Mgr. Renáta Matúšková



8. novembra sa zúčastnili 
žiaci 8. ročníka exkurzie 

do Osvienčimu v Poľsku. Od-
chádzali sme v ranných hodi-
nách plní nadšenia a zveda-
vosti.

Koncentračný tábor Ausch-
witz I a Auchwitz – Birkenau 
sa stali symbolom holokaustu 
z obdobia konca druhej sveto-

vej vojny. Tábor Auschwitz – 
Birkenau bol zriadený v roku 
1941, počas jeho fungovania 
bolo do neho deportovaných 
asi 1,3 milióna Židov, Polia-
kov, Rómov, homosexuálov 
a ďalších „nepriateľov národ-
ného socializmu“. Presný po-
čet obetí nie je známy, odha-
duje sa, že približne 1,1 milió-
na ľudí bolo v tábore zavraž-
dených, asi 900-tisíc bolo 
 deportovaných hneď po prí-
chode do plynových komôr. 
Na následky neľudských ži-
votných podmienok zahynulo 
na podvýživu a rozšírené cho-
roby približne 250-tisíc zajat-
cov. Koncentračný tábor bol 
v roku 1979 zapísaný do Zo-
znamu svetového dedičstva 
UNESCO.

Žiaci dostali odborný výklad 
o udalostiach v Osvienčime 
spojený s prehliadkou areálu 
Auschwitz a Birkenau. Dozve-
deli sa veľa informácií o každo-
dennom živote väzňov, ako sa 
obliekali, ako to bolo s hygie-
nou, ako vyzeralo ich zhromaž-
ďovanie a príchod do tábora, 
a najmä ako sa dalo prežiť.

Neobišli sme ani tematické 
„baraky“, kde boli napríklad 
zbierky topánok, kuchynského 
riadu, kufrov, oblečenia a foto-
grafie. Žiaci sa živo o tému 
zaujímali, veľa sa pýtali, overo-

vali si informácie priamo 
u sprievodkyne.

Spolu so žiakmi sa exkurzie zú-
častnili aj pedagógovia, ktorí vy-
učujú predmety náboženská, etic-
ká, občianska výchova a dejepis.

Pocity žiakov:
„Prešli sme cez viacero bara-

kov, v ktorých sme videli rôzne 
fotografie a veci po ľuďoch, 
ktorých sem počas II. sv. vojny 
priviezli, aby ich neskôr pripra-
vili o život.“ Matej Černý (8. C)

„Celkom ma zarazilo, keď 
sprievodkyňa hovorila, že člo-
vek má na hlave pár gramov 
vlasov a že spolu nazbierali 
niekoľko sto kilogramov.“ Vik-
tória Križanová (8. C)

„Najviac mi bolo ľúto tých 
malých detí, ktoré nemohli pre-
žiť detstvo tak, ako mi ostatní. 
Tie fotky boli naozaj smutné.“ 
Dominika Mišolajová (8. C)

Vypracovala: 
Mgr. Ingrid Kováčiková, 

Mgr. Petronela Martinkovičová 
Mgr. Monika Ragulová

Zaujalo nás

10

Exkurzia v Osvienčime
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25. októbra sme sa zú-
častnili exkurzie do 

Nitry so žiakmi zo 7 ročníkov. 
Žiaci využili vedomosti z ho-
dín dejepisu, slovenského ja-
zyka a literatúry a nábožen-
skej výchovy. Dostali odborný 
výklad spojený s prehliadkou 
katedrály, hradného nádvo-
ria, diecézneho múzea a ka-
zematov.

Po začlenení Nitrianskeho 
kniežatstva do Veľkej Moravy 

sa mesto stalo sídelným cen-
trom kniežaťa, ktorý hradisko 
ďalej rozširoval a opevňoval. 
Potvrdené písomné správy 
o hradisku pochádzajú z roku 
871 a záznamy v Maurovej 
kronike z polovice 11. storo-
čia už spomínajú baziliku svä-
tého Emeráma, ktorá dodnes 
tvorí súčasť hradného kom-
plexu.

Hrad sa stal stredobodom zá-
ujmu panovníkov ako Matúš 

Čák Trenčiansky, Žigmund Lu-
xemburský alebo Matej Korvín, 
ktorého vojsko hrad v roku 
1465 spustošilo. Opevnenie 
bolo opäť zosilnené počas tu-
reckých nájazdov na územie 
južného Slovenska v 16. storo-
čí, kedy bol vybudovaný aj re-
nesančný hradný palác a nová 
vnútorná hradná brána. Na za-
čiatku 18. storočia bol presta-
vaný aj tzv. horný kostol a pri-
budol biskupský palác, ktorý 
nie je dodnes sprístupnený.

Mgr. Monika Ragulová

Exkurzia v Nitre

V októbri sme sa rozhodli 
podniknúť objavnú cestu 

do fascinujúceho sveta baroka 
po stopách osobností princa 
Eugena Savojského a Márie 
Terézie.

Otvorením Cyklomostu slobo-
dy, ktorý premosťuje rieku Mo-
ravu a spája bratislavskú mest-
skú časť Devínska Nová Ves 
s obcou Schlosshof nestojí jed-
nodennému výletu cez hranice 

nič viac v ceste, povedali si 
pani učiteľky a mohlo sa ísť. 
Pozdĺž idylickej pobrežnej kraji-
ny sme sa prešli po moste 
„Chucka Norrisa“. Po príchode 
k východnej bráne zámku, 
vzdialenej len pár minút chô-
dze od cyklomostu, sa začala 
naša prehliadka.

Ako kedysi bývali Mária Teré-
zia a Jozef II.? Kde boli ubyto-
vaní hostia princa Eugena? 
Prečo na zámku nie sú kúpeľ-
ne? Prehliadka nám poskytla 
fascinujúce pohľady do sveta 
vtedajších majiteľov zámku.

Po krátkej prehliadke zámku 
sme preskúmali tajomstvá 
záhrad a statku. Odpovede na 

pripravené kvízové otázky, kto-
ré bolo potrebné správne zod-
povedať, nebolo jednoduché 
nájsť, no motiváciou bolo do-
predu zmienené malé prekva-
penie pre víťazný tím.

Po čokoládovom posilnení – 
spravodlivo boli víťazmi všetci 
– sme si mohli poriadne popo-
zerať krásnu barokovú záhra-
du zámku Schloss Hof s nád-
hernými zákutiami a fontána-
mi.

V bylinkovej záhrade, v záhra-
de regiónu Weinviertel a v záh-
rade maškŕt boli hlavnou té-
mou zázračné rastliny, jedlé 
plody a tajomné bylinky.

Statok v areáli zámku Sch-
loss Hof je v pravom slova 
zmysle živým príbehom aj pre-
to, že ho obýva viac ako 200 
zaujímavých zvierat. Návštevu 
zámku sme ukončili v zámoc-
kej reštaurácii „Zum Weißen 
Pfau“ („U bieleho páva“), kde 
nám ochotná pani kuchárka 
pripravila úžasné wafle.

Mgr. Zuzana Boledovičová

Princovi Eugenovi na stope alebo Hádanková rallye po areáli 
zámku Schloss Hof 
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Hovorme o jedle!
V dňoch 14. 10. – 18. 10. 2013 sa ko-

nala na ZŠ Žitavská 1 zaujímavá súťaž 
„Hovorme o jedle!“. Celý týždeň sa deti, 
učitelia aj rodičia venovali rôznym témam:

Potraviny – zdroj života.
Nezanedbávaj pitný režim!
Zelenina a ovocie.
Mlieko a mliečne výrobky.
Odkiaľ pochádza jedlo?
Jedz a hýb sa!

Vznikali úžasné projekty, pracovné listy, 
výtvarné a literárne práce, plagáty, násten-
ný kalendár, kuchárska kniha a chutné 
jedlá. Najúspešnejšie boli 3 témy. Tu je 
niekoľko slov o nich.

V utorok 15. 10. 2013 sme sa zamerali 

na tému „Nezanedbávaj pitný režim!“. 
Pani učiteľka Krajčovičová prostredníc-
tvom rozhlasovej relácie vysvetlila deťom, 
prečo je pre človeka dôležitý správny pitný 
režim. Pre žiakov druhého stupňa sme pri-
pravili kvíz. Deti súťažili v dvoch kategó-
riách(5.-6. ročník a 7.-9. ročník). Opäť raz 
dokázali, že sú nesmierne šikovné. Hravo 
zvládli náročné kvízové otázky, po ochut-
návke uhádli názov nápoja, či vymysleli 
pekné básne. Svoju kreativitu prejavili aj 

pri stavaní nábytku z pet fliaš. Počas celé-
ho dňa bola v škole edukačná výstava 
k téme pitný režim: „Vieš, čo piješ?“ s in-
formáciami o energetickej a výživovej hod-
note nápojov, spojená s ochutnávkou rôz-
nych druhov nesladených čajov. Deti tak 
príjemne a zaujímavo strávili školské pred-
poludnie a hravou formou získali mnoho 
nových vedomostí.

V stredu 16. 10. 2013 sme od rána ne-
hovorili o ničom inom, iba o mlieku. Naplá-
novaná bola stavba MLIEKOSTROJA, za 
ktorý koordinátorka projektu p. Sabolová 
získala 1. miesto. Po celej škole sme po-
zbierali prázdne škatule od mlieka, jogur-
tov a iných mliečnych výrobkov. Náčrt, ktorý 
urobili žiačky 8. A triedy, nám veľmi pomo-
hol pri samotnej realizácii stroja. Na pomoc 

prišli aj traja rodičia. 45 žiakov pod vede-
ním koordinátorky súťaže pani učiteľky Sa-
bolovej sa pustilo do práce. Lepilo sa, skla-
dalo, strihalo, kreslilo, montovalo a výrobné 
linky sa dokončovali jedna po druhej. Zo 
zvyšných škatúľ deti zlepili aj peknú kravič-
ku a ovečky, ktoré spestrili pozadie celého 
projektu. Všetci sa v závere občerstvili ma-
lým mliečkom a smotanovým dezertom. 
Ten pripravili žiaci z I. stupňa spolu s pani 
učiteľkou Blažíčkovou a Pellerovou.

V piatok 18. 10. 2013 sa naša učebňa 
s interaktívnou tabuľou zmenila na Vý-
skumný ústav zdravia. Keďže sme si vy-
brali tému „Jedz a hýb sa!“, chceli sme 
prezentovať dva životné štýly. V prvom 
rade ľudí, ktorí sa zdravo stravujú – mlieč-
ne výrobky, ovocie, zelenina, ryby, celozrn-
né pečivo, nesladené čaje, minerálne 
vody... Túto vzorku reprezentovali dvaja 
športovci, ktorí vylákali množstvo detí do 
telocvične a spolu si zacvičili. V druhom 
rade sme prezentovali nezdravý životný 
štýl – dvaja deviataci si vypchali bruchá 
vankúšmi, pred sebou mali prestreté samé 
„dobroty“ a v hlavách sa im premietalo ne-
skutočné množstvo jedál – slanina, rezeň 
s hranolkami, torty, klobásy, čipsy, vysmá-
žaný syr, pečená kačica, smotanové zá-
kusky... Síce so športovcami zišli do teloc-
vične, no len preto, aby sa znova posadili 
do kresla a sledovali ostatných ako cvičia. 
Po návrate do nášho Výskumného ústavu, 
žiačky – laborantky v bielych plášťoch uro-
bili cvičencom a dvom „tučkom“ „odber 
krvi a moču“, spravili rozbor a „preskúmali 
vzorky pod mikroskopom“. Za prítomnosti 
detí z materskej školy si všetci vypočuli 
prednášku o chorobách, ktoré vznikajú pri 
nesprávnom stravovaní.

Koordinátorka projektov
Jaroslava Sabolová
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Zaujalo nás 

V decembri roku 1223 sa 
vracal do svojho klášto-

ra mladý muž. Deň pred via-
nočnými sviatkami, 24. de-
cembra, sa nachádzal 
v mestečku Greccio. Popo-
ludní si uvedomil, že už nie 
je možné sláviť tieto sviatky 
doma, vo svojom vlastnom 
kláštore, a preto sa rozho-
dol zostať v tomto malom 
mestečku talianskej provin-
cie s názvom Umbria. Oby-
vateľom tohto mesta chcel 
priblížiť historickú udalosť, 
ktorá sa uskutočnila mnoho 
storočí predtým na území 
dnešného Izraela. Rozhodol 
sa preto spraviť to, čo dnes 
nazývame betlehem – oso-
by a zvieratá, ktoré obkole-
sujú malé jasle, do ktorých 
je uložený malý Ježiš. Prvý 
betlehem bol naozaj živý, 

pretože bol zložený z osôb 
mestečka Greccia. Od tohto 
roku si potom začali obyva-
telia mesta pripomínať túto 
udalosť tak, že postupne 
spravili sochy. Z tohto mes-
ta sa zvyk stavať betlehem 
počas vianočných sviatkov 
rozšíril do celého sveta. Pô-
vodcom myšlienky betlehe-
mu je spomínaný mladý 
mních, vlastným menom Gi-
ovanni Battista Bernardone, 
ktorý sa stal známym vo 
svete pod menom svätý 
František z Assisi.

Motiváciou tohto konania, 
ktorá dala základ aj k nové-
mu kultúrnemu prežívaniu 
vianočných sviatkov, bola 
Františkova túžba, aby si ľu-
dia tohto malého mestečka 
uvedomili dôležitosť danej 
chvíle a veľkosť udalosti, 

ktorú si počas vianočných 
sviatkov pripomíname.

Od momentu, kedy Franti-
šek postavil prvý betlehem 
v strednom Taliansku prešlo 
mnoho storočí a stavanie 
betlehemov nadobudlo v nie-
ktorých častiach dnešného 
sveta enormné rozmery. 
Napriek rôznym modifiká-
ciám nás stále spája to, čo je 

v betleheme podstatné – 
blízkosť Boha a blízkosť člo-
veka. Všetkým obyvateľom 
našej Vrakune zo srdca že-
lám, aby počas týchto via-
nočných sviatkov prežili túto 
prítomnosť, ktorá napĺňa 
pravým pokojom a skutoč-
nou radosťou.

ThDr. Marek Krošlák,PhD. 
Farár

Prvý betlehem

Bohoslužobný poriadok počas 
vianočných sviatkov vo farskom kostole 
Mena Panny Márie vo Vrakuni:
24. 12.: 7:00; 16:00; 20:00 (maďarsky); 22:00

25. 12.: 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

26. 12.: 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

31. 12.: 16:00

1. 1. 2014.: 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

6. 1.: 7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

„Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, kaž-
dý rok nosievaš do okien dary. Na dlho 
odložíš sladký spánok, kým dary nevložíš 
do topánok...“ túto pieseň si deti pospe-
vovali, keď prichádzali na miesto, kde sa 
mali stretnúť s Mikulášom. 

Čakala ich zimná krajina s obrovským 

snehuliakom a zvieratkami, ktoré tanco-
vali  okolo vianočného stromčeka s pada-
júcim snehom. Detí privítal kúzelník, kto-
rému pomáhali tučniak, sob, medvedík 
panda a modrý trpaslík Šmolko. Spoloč-
ne pripravili pre deti pestrý program plný 
súťaží a tanca. Po tomto programe prišiel 

veľkolepo, na saniach ťahaných sobom 
v sprievode čerta a anjela, aj očakávaný 
Mikuláš, ktorý rozdával deťom darčeky. 
Deti na základnej škole na Rajčianskej 
ulici budú určite dlho spomínať na pekne 
strávené dopoludnie s Mikulášom. 

PaedDr. Oľga Petrovská

Stretnutie s Mikulášom
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Zaujalo nás 

Popri pobožnosti za zosnulých pri príle-
žitosti Sviatku všetkých svätých sa ko-

nala aj pietna spomienka na zosnulých 
Vrakunských dobrovoľných hasičov. Práve 
tento rok si pripomíname 130. výročie za-
loženia bývalého dobrovoľného hasičské-
ho zboru vo Vrakuni. Popri tom spomína-
me aj na udalosť, kedy sa pred 100 rokmi 
zúčastnili hasenia veľkého požiaru v Pre-
šporskej židovskej štvrti. Za svoj hrdinský 

a obdivuhodný čin hasiči neboli počas ži-
vota ocenení. Židovská náboženská obec 
na Slovensku a Bratislavský samosprávny 
kraj nespravodlivosť odčinili tým, že dňa 
7. septembra 2013 ocenením a pamätnou 
stuhou na zástavu vzdali dodatočné poďa-
kovanie. Pred začiatkom pobožnosti sa 
Vrakunčanom prihovorila poslankyňa Zu-
zana Schwartzová v slovenskom a maďar-
skom jazyku. Pred záverom bývalý dlhoroč-

ný veliteľ dobrovoľných hasičov Ladislav 
Szabó a pani starostka Mestskej časti Bra-
tislava – Vrakuňa Mgr. Ľudmila Lacková 
položili veniec ku hlavnému krížu. Na zá-
ver sa poklonili a položili kvety aj na hrob 
zakladateľa Vrakunských hasičov – Jána 
Fiedricha. Dnes sú už mnohé hroby ocene-
ných hasičov zaniknuté, no my na nich ne-
zabúdame. A tak symbolicky s ocenením 
a kvetmi chceme úprimne poďakovať 
a vzdať úctu nielen tým, ktorí už nie sú me-
dzi nami, ale aj všetkým hasičom v celej 
histórií dobrovoľného hasičského zboru vo 
Vrakuni.

Nech odpočívajú v pokoji.
Tomáš Fedas

Pietna spomienka na dobrovoľných hasičov

0917 497 546

AŽ 3000 €
POŽIČIAME VÁM

PÔŽIČKA

pracujem ako viazaný finančný agent 
pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Súťaže sa zúčastnilo 18 reci-
tátorov v troch kategóriách 

mladší žiaci, starší žiaci a do-
spelí. Predsedníčka občianske-
ho združenia Mária Reháková 
v úvode privítala hostí a zdô-
raznila význam poézie v živote 
človeka. „V poézii často nachá-
dzame odpovede aj na svoje 
vlastné, súkromné problémy, 
ktoré sa nám zdajú byť nerieši-
teľné. Vo veršoch je ukrytá ná-
dej, porozumenie i povzbude-
nie.“

O tom, kto zo súťažiacich ob-
lastného kola postúpi do celo-
mestského rozhodovala porota 
zložená z významných osob-
ností našej kultúry. Predsedom 
poroty sa stal člen činohry SND 
pán František Kovár. Členovia: 
šéfredaktorka časopisu Slo-

venka — ktorý je zároveň aj od-
borným garantom súťaže — 
Mária Miková, spisovateľka 
a publicistka Ivana Havranová, 
zástupkyňa vydavateľstva Ikar 
Mária Lešková a poslankyňa 
miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Lamač Marta 
Janyšková. Súťažiacich prišiel 
povzbudiť aj starosta Lamača 
Peter Šramko.

Príjemný dojem z podujatia 
umocnil svojimi piesňami aj 
spievajúci člen občianskeho 
združenia Janko Greguš.

O víťazoch súťaže napokon 
porota rozhodla takto. Cenu 
Andreja Sládkoviča a postup 
do celomestského kola v ka-
tegórii mladší žiaci získal Ľu-
boš Macháček a Karin Davi-
dová.

(Obaja so základnej školy Že-
lezničná vo Vrakuni.)

V kategórii starší žiaci pres-
vedčili porotu Jana Hodáňová 
a Nicol Hátasová a v kategórii 
dospelých si cenu odniesli sú-
ťažiace Olívia Hurbanová a Luj-
za Servanská.

Porota okrem toho udelila 
ešte dve špeciálne ceny. Cenu 
týždenníka Slovenka získala 
Klárka Šrámeková a zvláštnu 
cenu za prednes diela Andreja 
Sládkoviča Anna Venzarová.

Celomestské kolo sa bude ko-
nať v apríli budúceho roku a ví-
ťazi sa napokon stretnú s fina-
listami súťaže Sládkovičova 
Lipa, ktorej garantom je význam-

ný herec, recitátor a vysokoškol-
ský pedagóg na Akadémii ume-
ní v Banskej Bystrici Juraj Sar-
vaš, na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke v júni 2014.

„Som veľmi rada, že na pôde 
občianskeho združenia Lama-
čania vzniklo toto podujatie 
reprezentujúce našu kultúru, 
ktoré presiahlo svoj regionálny 
význam a stalo sa celonárod-
ným“, povedala na záver hlav-
ná organizátorka a iniciátorka 
súťaže Mária Reháková. „Je 
dôkazom toho, že naša práca 
na pôde združenia má zmysel 
a dokáže osloviť širokú verej-
nosť.“

Návraty poézie s Metropolou o cenu 
Andreja Sládkoviča
Kultúrno — spoločenský mesačník Metropola uspo-
riadal dňa 3. decembra v priestoroch kina Úsvit v La-
mači už 2. ročník súťaže v prednese poézie Návraty 
poézie s Metropolou o cenu Andreja Sládkoviča. V sú-
ťaži si mimoriadne počínali aj deti zo Základnej školy 
Železničná vo Vrakuni, ktoré si vybojovali dve víťaz-
stvá a postúpili do celomestského kola.
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Sviatočné 
zamyslenie

V nasledujúcich 
dňoch budeme 
opäť ako každo-
ročne v čase hod-
notenia vlastných 
skutkov a preži-
tého. Slová hod-
notiť, prehodno-
covať ako aj hod-
noty  samotné 
v nás viac ako 
inokedy znejú 
najmä preto, lebo 

niečo končí a niečo nové opäť začína. 
Nový rok už na nás z neďaleka hľadí a my 
si  v predstavách zajtrajškov plníme sny. 
Nech sme akokoľvek zaneprázdnení, tú-
žime rovnako. V mnohých zhasínajú ma-
teriálne potreby a i keď nie nahlas – pred-
sa len, možno len v sebe samom, sa do-
žadujú potrieb, ktorých sa nedá nabažiť. 
Najmä v tom závratnom tempe, ktoré 
nám vládne tvrdou rukou. Potrebujeme 
viac cítiť blízkosť, vidieť nehu v očiach 
iných, viac sa smiať a dotýkať, viac si ak-
tívne uvedomovať to, čo nás robí ľudský-
mi bytosťami. Prichádza čas, v ktorom 
každý bez ohľadu na vieru, rozdiely, bez 
ohľadu na postavenie či vek potrebuje  
niečo čo nemá váhu ani tvar, nemá vôňu 
ani farbu – má však teplo a životodarnú 
silu. Či to pomenujeme láska alebo sila, 
či sloboda ducha a otvorené srdcia, bude 
to vždy to, čo prichádza v období vianoč-
ných sviatkov akoby s dupotom konských 
kopýt. Každým dňom hlasnejšie a moc-
nejšie. A nemusí nám to pripomínať ani 
blikajúce svetielko na okne obchodného 
domu ani umyté okno. Stačí, že v noci, 
keď sa zobudíme, nie je v izbe len jeden 
dych, stačí, že pod stolom v práci nie sú 
len vlasy jednej farby, stačí, že na snehu 
nenájdeme len jeden odtlačok tenisky. 
Sme stále ľudia. Nech sú zrkadlá, ktoré 
nám rok podsúva akokoľvek pokrivené, 
máme dosť času na to  – i keď by to malo 
byť ,,práve dnes“, i keď by to mal byť iba 
jeden deň - začať dávať a mať rád, vravieť 
„áno“ a podávať ruku,,len tak“. V novom 
roku 2014 prajem všetkým Vrakunčanom 
pevné zdravie, zdravú myseľ a v každý 
deň roka aspoň krátky okamih a dôvod 
pre Váš úsmev na tvári.

Ing. Vladimír Mráz
Prednosta úradu

Vaša redakčná rada:Vaša redakčná rada:
Mgr. Dagmar Bošanská Mgr. Dagmar Bošanská 
Mgr.art. Jana NémethováMgr.art. Jana Némethová
Ing. Ivana KniežováIng. Ivana Kniežová
PaedDr. Oľga PetrovskáPaedDr. Oľga Petrovská
Ing. Vladimír MrázIng. Vladimír Mráz

Redakčná rada Vrakunských novín 
vám, všetkým Vrakunčanom 

a čitateľom, ďakuje za prejavenú 
dôveru v roku 2013. Tešíme sa, že 

zostaneme vašou súčasťou pri 
poskytovaní informácií o dianí v našej 

mestskej časti i v roku 2014. 

Budeme sa aj naďalej snažiť,  aby  vaše 
Vrakunské noviny  boli objektívne, 

pútavé a pre nás všetkých 
i obohacujúce. 

Prajeme príjemné prežitie Vianočných 
sviatkov a pekný nový rok 2014.
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