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Kultúra Dobré knihy pre dobrý život Knihy dokážu rozvíjať osobnosť človeka. Chceme vo Vrakuni podporiť čítanie kníh 
medzi deťmi a mládežou. Počas roka preto pripravíme verejné knižné kútiky, 
v ktorých si budú môcť Vrakunčania zdarma požičať a aj vymieňať knižky. 
Zorganizujeme tiež zaujímavé stretnutia s autormi
detskej literatúry a verejné čítanie autorských diel.

Vrakunský charitatívny spolok

Kultúra Vianočné osvetlenie Zakúpenie LED vianočného osvetlenia na stĺpy verejného osvetlenia. Helena Czajová

Kultúra Letné kino, divadlo Letné kino, divadlo Michaela Páleníková

Sociálne veci Kurz IT zručností pre seniorov V spolupráci s klubom seniorov Malý Dunaj pripravíme pre seniorov z mestskej 
časti Vrakuňa krúžok internetových zručností. Naučíme seniorov zvládať prácu 
s tabletmi, notebookmi a smatfónmi tak, aby im moderné technológie uľahčovali 
život.

Vrakunský charitatívny spolok

Sociálne veci Sociálna výdajňa Pilotný projekt sociálnej výdajne potravín pre sociálne slabších občanov. Projekt 
úspešne funguje v iných mestských častiach.

Vrakunský charitatívny spolok

Šport Preskoky so švihadlom Účelom podujatia je motivovať deti a mládež z mestskej časti Vrakuňa ku 
športovej činnosti a tráveniu voľného času zmysluplne prostredníctvom 
organizovania rope skipping workshopu, kde sa deti a mládež naučia ako správne 
skákať cez švihadlo, rôzne triky so švihadlom, skákať vo dvojiciach, trojiciach aj 
v skupinkách. Naše heslo: Odlož telefón, vypni počítač , a poď s nami skákať!

Fun skippers - ZŠ Železničná
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Šport Letné cyklo-podujatia pre rodiny a 
mládež

Tak ako minulý rok, aj v lete 2018 chceme pre veľký záujem Vrakunčanov 
organizovať pravidelné cyklo-podujatia počas letných prázdnin. Pripravíme 
bohatý program súťaže a športové aktivity pre rodiny s deťmi a mládež vo 
Vrakuni. Cyklo-podujatia budeme kombinovať aj s inými športovými
aktivitami tak, aby mali vrakunské deti čo najviac pekných zážitkov a odniesli si 
z prázdnin veľa zaujímavých zručností a radostných spomienok.

Vrakunský charitatívny spolok

Šport Vrakunská jedenástka Zorganizovanie spoločenskej akcie pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude 
,,kopanie futbalových jedenástiek,, vo forme súťaže. Pôjde o jednodňovú akciu, 
kde sa bude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a 
pohlavie.

ŠK Vrakuňa Bratislava

Šport Rozširovanie pump tracku a jeho 
údržba

Rozšírenie pumptracku o ďalšiu dráhu, čím by sa zvýšila jeho kapacita a 
bezpečnosť.

Tomáš Lučanský, Martina 
Goceliaková, Eva Tinková

Šport Nakreslenie čiar na ihriskách Nakreslenie čiar na ihriskách, aby sa dalo špotrovať podľa pravidiel Michaela Páleníková

Životné prostredie Psie toalety Navrhujem, aby MiÚ Vrakuňa umiestnil ďalších 5 psích toaliet bližšie ku ich 
používateľom. Umiestnením psích toaliet neďaleko domov by sa zlepšil prístup 
majiteľov psov ku udržiavaniu poriadku pri domoch, zlepšila by sa čistota 
a nedochádzalo by ku znečisťovaniu detských ihrísk, trávnych porastov, 
chodníkov a nehnuteľností.
Využitím ekologických toaliet preukážu majitelia psov svoj pozitívny vzťah ku 
životnému prostrediu a ich
využívaním.

Helena Czajová

Životné prostredie Odchyt holubov Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na obťažovanie a znečisťovanie holubmi. Na 
náklady SVB boli osadzované hroty proti holubom, čo však spôsobí, že sa holuby 
len premiestnia. Problém Vrakune ale aj Pod.Biskupíc je, že sú pravidelne z letiska 
dravcami vyháňané holuby, ktoré sa usadzujú na sídliskách týchto mestských 
častí. Preto navrhujeme, aby MiÚ Vrakuňa zabezpečil humánny odchyt holubov.

Helena Czajová
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Životné prostredie Informačné tabule o zvieratách, 
stromoch a odpadoch

Informačné tabule v lesoparku o zvieratách (ako žijú), stromoch (aké stromy tam 
rastú, využitie plodov, kvetov, vlastnosti dreva atd.) a odpadoch (ako dlho sa čo 
rozkladá atď.)
- životné prostredie
- ľudia sa oboznámia so svojim okolím a budú si viac vážiť prírodu a teda ju aj 
chrániť

Michaela Páleníková

Životné prostredie Toaleta v lesoparku Toaleta v lesoparku so zdravým občerstvením (mohla by byť na splachovanie 
dažďovou vodou, prípadne s čistiarňou odpadových vôd či ako kompostovací 
záchod)
- kultúra
- nechodili by ľudia na potrebu do kríkov prípadne by mohli tráviť dlhší čas v 
lesoparku, ekologickým riešením by Vrakuňa bola príkladom aj iným obciam

Michaela Páleníková

Životné prostredie Pravidelné upratovanie verejných 
priestranstiev za pomoci obyvateľov 
Vrakune

zapojenie do upratovania žiakov, nezamestnaných, sociálne slabých (za mzdu) a 
dobrovolníkov, viac by si vážili okolie a nerobili by neporiadok

Michaela Páleníková

Životné prostredie Sadenie stromov s jedlými plodmi Sadenie stromov s jedlými plodmi (napr. gaštanov, orechov) Michaela Páleníková
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