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Príhovor starostu

Milí Vrakunčania.

Dlho sme nemali tak krásne babie leto ako tento rok. Počasie akoby 
začalo Vrakuni priať. Naše hody, to bola priam reklama na pekné poča-
sie. Vrakunský beh, to bola iná kapitola. Pršalo predtým, pršalo potom, 
ale v deň behu – opäť krásne počasie.
Inštalácia detských ihrísk? Krásne babie leto nám umožnilo stihnúť 
všetko vo veľkom predstihu. Deň potom som bol na rodinnom výlete. 
Zmokli sme do poslednej nitky. Počasiu jednoducho nerozkážeš, len 
potrebuješ kúsok šťastia.
Ako mala Vrakuňa v ostatnej dobe šťastie na počasie, tak už rozhodne 
nemala také šťastie na ovplyvnenie rozpadávajúcich sa objektov v na-
šej mestskej časti. Počasie sa dá vyriešiť dáždnikom alebo opaľovacím 
krémom, ale stav našich chátrajúcich objektov bez peňazí nevyriešite.
Ukážkovým príkladom je naše zdravotné stredisko. Ine mestské časti 
buď investovali stovky tisíc eur, alebo dlhodobo prenajali zdravotné 
strediská súkromným firmám. Čím skôr investícia prebehla, tým väčšia 
je šanca, že sa strediská stali modernejším a komplexnejším miestom 

lekárskej starostlivosti. Naši susedia urobili potrebné kroky a dostali situáciu pod kontrolu. My vo Vrakuni 
im môžeme len tíško závidieť.
Zdravotné stredisko je v katastrofálnej kondícii. Keď sme ho, ako súčasné vedenie, dostali pod kontrolu, 
tak sme sa nestačili diviť. Stredisko poskytuje nedôstojné podmienky pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky 
personál. A to vnútro budovy je stále ešte pomerne milosrdné k svojim návštevníkom. Síce sa cítite ako v 
stroji času, ale aspoň nehrozí úraz. To je však úplne iná káva pri pohľade z vonku. Budova dáva najavo koľko 
a v akej kvalite sa do nej investovalo. Zúfalo málo.
Stredisko sa nám doslova rozpadáva pred očami. Aby toho nebolo málo, pokazila sa nám kotolňa, takže 
stredisko bolo bez teplej vody. Potrebovali by sme systémovo riešiť aj tento problém. Nie je však z čoho. 
Takže budeme len opravovať už stokrát opravené. Musíme okamžite konať, dať veci do poriadku, urobiť 
dlho plánované a nikdy nerealizované kroky.
A máme presne dve možnosti. Prvou je z našich zdrojov nájsť cca 500 000 eur a okamžite začať konať. 
Realizovať všetko potrebné, pripraviť pre pacientov a lekárov vyhovujúce podmienky. Pripraviť plán systé-
mových zmien a začať konať. Tu však narážame na krutú a neúprosnú realitu. MČ Vrakuňa nemá finančné 
prostriedky na túto bezpodmienečne nutnú operáciu.
Druhá možnosť je nájsť silného partnera a dlhodobo mu prenajať zdravotné stredisko. Samozrejme za 
prísnej podmienky zachovania doterajších služieb zdravotného strediska, vrátane úplne identického pome-
ru zachovania zdravotnej starostlivosti. Samozrejme tiež očakávame okamžitú rekonštrukciu zdravotného 
strediska. V priebehu prvých troch rokov bude musieť nový nájomca preinvestovať do zdravotného stredis-
ka minimálne 550 000 eur.
Vrakuňa nie je o nič horšia ako Ružinov či Biskupice. Vrakunčania si zaslúžia kvalitnú a moderne fungujúcu 
polikliniku. Ak u našich susedov už dávno fungujú zdravotné strediská vo výrazne lepších podmienkach, dl-
žíme sami sebe lepšiu starostlivosť o naše zdravie. Či sa nám to podarí, uvidíme. Ja si prajem, aby sa Vraku-
ňa aj v poskytovaní zdravotnej starostlivosti mohla hlásiť k roku 2015. Lebo aktuálne máme sklz 20 rokov.

váš starosta Martin Kuruc



Aktuálne
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Modrá lávka nanovo zrekonštruovaná
Každý obyvateľ pozná modrú lávku, 
ktorá spája Vrakuňu s lesoparkom. 
Mohli by sme povedať, že je tak trochu 
symbolom lesoparku, Vrakune. Ľudia 
cez ňu prejdú, keď sa chcú dostať 
na cintorín, keď si idú zabehať, keď 
idú vyvenčiť psíka alebo keď sa idú 

len prejsť a nadýchať sa čerstvého 
vzduchu. Je využívaná dennodenne 
a čas ju už poznačil tak, že sa ocitla 
v nie dokonalom stave a vyžadovala si 
okamžitú rekonštrukciu. Bratislavský 
samosprávny kraj poskytol mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa finančné 
prostriedky na rekonštrukciu 
lávky. Počasie je nevyspytateľné 
a trošku skomplikovalo plány pri 
samotnej práci ale nakoniec sa 
všetky práce dokončili a lávka 
je znovuotvorená pre všetkých 
obyvateľov. Veríme, že vynovená 
lávka nám bude slúžiť dlhé roky.  
  
 (red.)

Zákaz používania 
studní naďalej platí
ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDU-
ÁLNYCH STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎA-
LEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje 
občanov, že zákaz nebol zrušený 
a je stále v platnosti. Používanie 
vody zo studní na pitie, polievanie 
zeleniny a ovocia určených na kon-
zum je naďalej zakázané z dôvodu 
znečistenia. Podzemné vody sú 
kontaminované ropnými látkami, 
ktoré prekračujú povolené hodnoty 
pre pitnú vodu a mohli by byť zdra-
viu škodlivé.

(red.)

Vo Vrakunských novinách 
pravidelne informujeme o 
budovaní oddychovo-športového 
areálu v lesoparku. Pre tých, 
ktorí si obľúbili toto čarovné 
miesto, máme opäť dobrú 
správu. Začiatkom novembra 
sme v spolupráci so sponzorom 
osadili ďalšie prvky pre deti. V 
severnej časti lesoparku tak môžu 
naši najmenší obyvatelia nájsť 

okrem pôvodných hojdačiek a 
preliezok aj dve nové šmykľavky, 
mini lezeckú stenu, prístrešok, 
stolíky a lavičky. Pre väčších 
a zdatnejších sa tu nachádza 
ihrisko na cvičenie s vlastnou 
váhou, ktoré bolo otvorené už v 
októbri. A to sme ešte neskončili. 
Ešte tento rok pribudne altánok 
a nové lavičky.
 (red.)

Oddychová zóna v lesoparku sa stále
rozširuje

Odstránená „pentagónska“ skládka

Skládka odpadu pri Pentagóne na Stavbárskej ulici bola konečne odstránená. Dlhé 
roky znepríjemňovala život okolitým občanom, a tak sa MČ Bratislava-Vrakuňa 
zapojila do výzvy na odstraňovanie skládok a dostala dotáciu na jej odstránenie z 
enviromentalného fondu.



	 Mgr.	Pavol	Prikryl
Stav zdravotného strediska je všeobecne 
známy. Skôr je namieste otázka: Čo s ním? Sú tri 
možnosti: nechať to tak, rekonštrukciu zafinancuje 
mestská časť, dať stredisko do prenájmu. Prvá 
znamená čakať, kedy sa stredisko rozpadne. 
Druhá je nereálna, pretože mestská časť nemá na 
rekonštrukciu peniaze, a tak zostáva tretia možnosť.

Hlasoval som za prenájom. Prečo – to som 
vysvetlil v predchádzajúcej odpovedi. Chcem však 
Vrakunčanov ubezpečiť, že nejde o privatizáciu a ani 
nebude ohrozená základná lekárska starostlivosť. 
Navyše, s návrhom na prenájom prišli samotní 
lekári pôsobiaci na Bebravskej, takže je logické, že 
tam budú chcieť aj naďalej pôsobiť.

	 Ing.	Zuzana	Schwartzová
Každý, kto sa len prešiel okolo ZS Bebravská, vidí  ža-
lostný stav budovy. Vstup, vonkajšia fasáda, schody 
,chodby potrebujú dôkladnú rekonštrukciu. Časť  stre-
diska ja nevyužitá a zničená.

MČ má povinnosť starať sa o svoj majetok. Nemá po-
vinnosť prevádzkovať zdravotnícke zariadenie.
Ale rozhodne som za to, aby v tejto budove ostalo za-
chované poskytovanie zdravotníckej starostlivosti.
MČ na rekonštrukciu nemá financie. Preto hľadáme 
spôsob ako to zabezpečiť. Nie predajom, ale prená-
jmom a podmienkou investovania. Mojim prianím by 
bolo, keby lekári sa o to uchádzali – možno formou 
spoločného združenia – a uspeli. Takto to funguje aj 
v iných zdravotných strediskách  v Bratislave.

	 PhDr.	Stanislav	Bruna
Je na tom veľmi zle a potrebuje poriadnu „konskú“ 
injekciu. MČ opravila strechu, cez eurofondy 
vybudovala nové schodisko, rampu pre imobilných 
a denný stacionár pre dôchodcov, ale to je slabá 
náplasť.

Vidím to ako jediné rýchle a dlhodobé riešenie. 
Z eurofondov ho v našom kraji opraviť nemôžeme. 
Investícia na zateplenie, nové okná, výťah, rozvody 
v sume 500 000 eur je nad možnosti MČ. Ďalšie 
čerpanie úveru nie je reálne. Koncept prenájmu 
zdravotných stredísk strategickému investorovi 
je úspešný aj inde a praktizuje ho i BSK v kraji. 
Nájomca okrem rekonštrukcie objektu prinesie aj 
novú koncepciu a zdravotnícke služby s prínosom 
pre občanov Vrakune.

	 Ing.	Ľubomír	Czaja
Podporil som materiál na vyhlásenie súťaže na 
dlhodobý prenájom preto, lebo tento priestor si zaslúži 
obnovu, ktorá sa v súčasnosti nedá finančne vykryť 
z prostriedkov mestskej časti. Vyhlásenie súťaže 
však ešte neznamená aj realizáciu. Uvidíme, 
aké prídu ponuky, potom sa môžeme baviť o ich 
výhodnosti, prípadne o ďalšom postupe.

	 Ing.	Tomáš	Galo
Úroveň zdravotného strediska podľa mňa 
nezodpovedá úrovni 21. storočia. Zanedbané 
spoločné priestory, čakárne, schodiská. Navyše, 
kvôli zlému technickému stavu je dlhodobo 
prázdnych cca 10 % nebytových priestorov. 

Keďže mestská časť, vzhľadom na množstvo 
neriešených problémov, nemá momentálne 
finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu, 
je dlhodobý prenájom vhodným spôsobom, 
ako zabezpečiť služby zodpovedajúcej kvality. 
Samozrejme, že takýto prenájom je akceptovateľným 
len za podmienky dodržania základnej zdravotnej 
starostlivosti a prevzatia doterajších zmluvných 
záväzkov mestskej časti so súčasnými nájomcami.

	 Ing.		Michal	Hrapko
Zdravotné stredisko je v zlom stave, lebo Vrakuňa 
nemá dosť peňazí na investície, ktoré by vyriešili 
jeho problém s vykurovaním, nákladmi na energie, 
bezbariérovým prístupom a rozpadávajúcim sa 
neestetickým exteriérom a interiérom.

Hlasoval som proti. Nie však preto, že prenájom 
odmietam, ale preto, lebo si myslím, že prenájom 
zdravotného strediska je nutné dobre pripraviť 
z ekonomického a obsahového hľadiska. Chýbala 
mi napríklad analýza optimálnej výšky nájomného a 
investícií, ktoré by nový nájomca platil, ako aj počet 
a druh ambulancií základnej zdravotnej 
starostlivosti, ktoré musia ostať zachované.

Ing.	Oľga	Kubalíková

Na aktuálnu tému
neodpovedala.

	 Ing.	Ladislav	Kugler
Pri mojej poslednej návšteve zdravotného strediska 
som opakovane nadobudol presvedčenie o zlom 
technickom stave objektu, ktorý vyžaduje nemalé 
investície na zateplenie objektu, rekonštrukciu strechy, 
schodiska, rozvodov, sociálnych zariadení, výmenu 
okien atď.

Z dôvodu, že mestská časť nemá finančné prostriedky 
na realizáciu týchto investícií, som hlasoval za 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý 
prenájom spolu so stanovenými veľmi prísnymi 
kritériami hodnotenia, ako napr.: podmienka dodržania 
zachovania účelu zdravotného strediska a primárnej 
zdravotnej starostlivosti, vklad investícií minimálne 
550 000 eur do 3 rokov od podpísania zmluvy. 

	 Ing.	Anna	Murcinová
ZS je už v prevádzke dlhé obdobie. Roky používania  
sa pod to podpísali. Bolo by potrebné zrekonštruovať  
ho úplne komplexne. Mestská časť vymenila na 
budove staré okná za plastové, opravuje zatekajúce 
časti strechy, pretože na opravu celej strechy nie 
sú peniaze. Tak isto zariadenie v budove je staré, 
okrem nových stoličiek v čakárni, ktoré sa kúpili 
pred 2 rokmi, čo je z hľadiska financií zanedbateľná 
čiastka.

Mestská časť nemá peniaze na kompletnú 
rekonštrukciu. Projekty, ktoré podávala v minulom 
období, nevykryli potrebnú rekonštrukciu. Pretože 
chcem, aby vyzeralo modernejšie, hlasovala som 
za jeho prenájom. Pevne verím, že tejto možnosti sa 
chopia lekári z tamojších ambulancií.

Mgr.	art.	Jana	Némethová

Na aktuálnu tému
neodpovedala.

Bc.	Marek	Pospíchal

Na aktuálnu tému
neodpovedal.

Horúca téma

Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa rozhodli dať pravidelný priestor všetkým poslancom MČ Bratislava–Vrakuňa. Avšak nie všetci 
poslanci sa rozhodli tento priestor využiť. Všetky odpovede, ktoré nám prišli, sme zverejnili. V mesiaci november sa budeme venovať téme 
prenájmu zdravotného strediska a položili sme im nasledovné otázky: 
1. V akej kondícii je aktuálne Zdravotné stredisko na Bebravskej ulici?
2. Ako a prečo ste hlasovali na ostatnom zastupiteľstve za možnosť dlhodobého prenájmu Zdravotného 

strediska na Bebravskej ulici?
Hlasovanie prebehlo dňa 22. 9. 2015 na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Za vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na dlhodobý prenájom Zdravotného strediska – polikliniky na Bebravskej 34 bolo ZA 12 poslancov, PROTI 2 a jeden nebol prítomný.
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	 Bc.	Michal	Behúň
Čo sa týka hlasovania, tak som nehlasoval, nakoľko 
som sa nezúčastnil daného zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva MČ Vrakuňa. K téme by som sa zatiaľ 
nechcel detailne vyjadrovať, nakoľko prebiehajú 
a budú ešte prebiehať rokovania a rozhovory a 
myslím, že je ešte predčasné dávať stanovisko 
k prenájmu zdravotného strediska. Kondícia 
zdravotného strediska nie je v dokonalom stave, 
preto aj prebiehajú dané rokovania a diskusie, ako 
zlepšiť stav a vzhľad nášho jediného zdravotného 
strediska, hľadáme teda najefektívnejšie cesty, ako 
to dosiahnuť.

–



	 Ing.	Milan	Šindler	
Naše ZS  potrebuje  po vyše 40-tich rokoch prevádzky 
investície v objeme cca 600-tisíc v horizonte 5 rokov. 
Investovať by sa malo do zateplenia, okien, strechy, 
výťahu, sanity, elektroinštalácií, kúrenia a vodovodu. 
Pre aktuálnu neatraktívnosť priestorov i okolia sa MČ 
dlhodobo nedarí plne obsadiť celú budovu a prenájom 
budovy generuje finančné zdroje v objeme cca 50-tisís 
za rok, čo postačuje len na bežnú prevádzku. 

Hlasoval som za vyhlásenie verejnej súťaže na 
dlhodobý prenájom. Za mňa tam určite musí zostať 
ZS a budúci nájomca ma musí svojím projektom 
a minulosťou presvedčiť, že naši občania a lekári 
budú s jeho riadením dlhodobo spokojní. Keď 
nepríde tá správna ponuka, ideme ako doteraz 
a budeme hľadať nové riešenie.

Horúca téma

Vrakuňa spustila petíciu za riešenie
kolapsu dopravy v mestskej časti

Bratislavská Vrakuňa dňa 3. 11. 2015  
v spolupráci s občianskym združením 
Vrakuňa 2572 spustila petíciu za 
systémové riešenia dopravného 
kolapsu v tejto mestskej časti. 
Ministerstvo dopravy v nej spoločne 
žiadajú čo najrýchlejšie pripraviť 
a spustiť výstavbu vnútromestského 
obchvatu Vrakune, urýchliť prípravu a 
realizáciu nových železničných terminálov 
či vybudovať záchytné parkoviská na 
okraji hlavného mesta. Členmi petičného 
výboru sú starosta Martin Kuruc a miestni 
poslanci Michal Hrapko, Tomáš Galo a 
Ladislav Kugler. Za OZ Vrakuňa 2572 je 
vo výbore Renáta Krajčovičová.

„V poslednom čase je Vrakuňa ako 
nárazová mestská časť prvá na rane 
pri príchode do hlavného mesta 
z mimobratislavských obcí a posledná 
pri odchode z Bratislavy do týchto obcí. 
Denne nám cez Hradskú ulicu prejde 22 
000 áut,“ priblížil na dnešnom brífingu 
starosta Vrakune Martin Kuruc.

Podľa jeho slov tunajší kruhový 
objazd spomaľuje dopravu v mestskej 

časti a začínajú vznikať 
zápchy, ktoré siahajú až do 
Ružinova. Začínajú sa upchávať 
i okolité ulice, ako napríklad 
Priehradná či Podpriehradná ulica. 
„Situácia je v poslednej dobe veľmi 
neúnosná,“ podotkol starosta. 
Samospráva upozorňuje, že cesta 
z centra hlavného mesta do 
Vrakune trvá v poobedňajšej špičke 
aj hodinu a výrazným spôsobom 
mešká mestská hromadná aj 
regionálna doprava. Rovnako podľa 

nej chýbajú záchytné parkoviská s dobrým 
napojením na verejnú hromadnú dopravu. 
Starosta Kuruc preto s ďalšími členmi 
petičného výboru žiadajú Ministerstvo 
dopravy o čo najrýchlejšiu prípravu 
a následnú výstavbu preložky cesty II/572, 
súčasnej Hradskej ulice, v úseku Pharos - 
Ráztočná ulica vo Vrakuni tak, aby vytvorila 
vnútromestský obchvat s napojením na 
plánovaný diaľničný obchvat D4. Taktiež 
žiadajú urýchlenú prípravu a výstavbu 
terminálov integrovanej osobnej prepravy 
(TIOP) Vrakuňa a Ružinov, a to spolu 
s vybudovaním záchytných parkovísk pri 
železničnej stanici Podunajské Biskupice. 
Taktiež aj v blízkosti plánovaného 
železničného terminálu Ružinov.

Člen petičného výboru a zároveň vrakunský 
poslanec Michal Hrapko tvrdí, že touto 
petíciou reagujú aj na potreby južných 
obcí ležiacich pri Bratislave. „Veríme, že 
keď začneme hlasnejšie kričať, tak si to 
zodpovední ľudia uvedomia a tú preložku 
po niekoľkých rokoch aj zrealizujú,“ 
povedal. Podľa Kuruca by sa výstavbou 
preložky dosiahlo odklonenie okolo 
15 000 áut denne. Vrakuňa 

navrhuje aj predĺžiť električkovú trať 
v Ružinove z Astronomickej ulice až po 
nový železničný terminál a vybudovanie 
cyklotrasy z Vrakune do Ružinova. 

Petičný výbor chce vyzbierať pod túto 
petíciu minimálne 10 000 podpisov 
a následne ju odoslať rezortu 
dopravy. Predpokladá, že sa mu to 
podarí začiatkom budúceho roka. 
V máji starostovia Vrakune, Podunajských 
Biskupíc, Miloslavova, Rovinky 
a Dunajskej Lužnej taktiež spustili petíciu 
za urýchlené začatie výstavby úsekov 
diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, 
ktoré sa stanú súčasťou bratislavského 
obchvatu.

Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, 
že výstavba preložky II/572 v úseku 
predĺženia Galvaniho ulice a v úseku 
diaľnica D4 – Most pri Bratislave je 
súčasťou pripravovaného PPP projektu 
D4/R7, „v ktorom momentálne finišuje 
verejné obstarávanie koncesionára“, 
podotkol komunikačný odbor 
Ministerstva. V súčasnosti podľa neho 
prebieha projektová príprava viacerých 
terminálov integrovanej osobnej prepravy 
vrátane toho vo Vrakuni. 

„Začiatok výstavby je však závislý 
nielen od projektovania, ale aj od 
majetkovoprávneho vyrovnania, a tým 
následného získavania stavebných 
povolení. Potom musí prebehnúť ešte 
verejné obstarávanie, ktorého trvanie 
tiež nie je možné dopredu odhadovať,“ 
spresnil rezort dopravy.

 (red.)
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	 Ing.	Juraj	Štubniak	
Je to stará budova, ktorá nespĺňa súčasne 
štandardy.

Hlasoval som proti dlhodobému prenájmu, nakoľko 
MČ stratí na 30 rokov dosah nad budovou, čo môže 
viesť aj k obmedzeniu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. V tejto krajine sú zmluvy, nech sú 
akokoľvek sofistikované, len kusom papiera. Nebol 
som zvolený, aby som napomáhal zbavovaniu 
sa majetku MČ. Problémy treba riešiť, nie sa ich 
zbavovať alebo ich obchádzať.

	 Ing.	Mgr.	Marek	Zajíček
Zdravotné stredisko (ZS) na Bebravskej je najmä 
vzhľadom na vek budovy v stave, ktorý si vyžaduje 
celkovú rekonštrukciu (zateplenie, strecha, interiér 
atď.). 

Hlasoval som za vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže. V rozpočte nevieme nájsť dostatok 
prostriedkov na rekonštrukciu ZS, a preto hľadáme 
touto formou partnera, ktorému na jednej strane 
ponúkame budovu ZS do nájmu, na druhej strane od 
neho vyžadujeme zachovanie účelu ZS a investíciu 
najmenej vo výške 550 000 eur do troch rokov od 
uzavretia zmluvy. Nájomca bude povinný prevziať 
a dodržať všetky záväzky so súčasnými nájomcami, 
rozsah starostlivosti teda zostane zachovaný.
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Aktuálne

Čo so smetím?Inzercia
Pozrite sa, ako to vo Vrakuni vyzerá. Za toto si môžeme sami!

Pri odpade rozoznávame komunálny odpad, za ktorý si platíme a zberné 
hniezda, v ktorých sa separuje odpad a za to neplatíme. Keď odpad 
separujeme, šetríme a chránime životné prostredie. Nie každý vie, čo 
sa myslí pod pojmom separovaným odpadom. Je to určitý druh odpadu, 
ktorého sa občan potrebuje zbaviť a vyhodí ho spolu s domovým 
odpadom do nádoby na odpad. Zároveň si takýmto spôsobom vyhadzuje 
aj peniaze z peňaženky. Ide o to , že v rámci tohto odpadu sa nachádzajú 
aj plastové fľaše, papiere, sklo a železo, ktoré vlastne nie sú odpadom, 
ale druhotnou surovinou, z ktorej sa dajú spätne vyrobiť ďalšie produkty.

Nato, aby sme oddelili od seba odpad a druhotnú surovinu, umiestnila 
firma OLO do bytovej zástavby 3 druhy kontajnerov – OLINKY – práve na 
separovaný odpad (papier, sklo, plasty).

Žiaľ, niektorí občania využívajú tieto nádoby aj na domáci odpad, čím 
znevažujú prácu tých  občanov, ktorí odpad triedia a prispievajú tak ku 

zdravému životnému prostrediu. O čo viac odpad triedime, o to šetríme 
vlastnú peňaženku, lebo si neuvedomujeme, že za odvoz odpadu sa 
platí viac a  triedený odpad sa vozí bezplatne. Vo Vrakuni sa nachádza 
37 zberných hniezd, ktoré sa pravidelných intervaloch odnášajú.  
  
 (red.)

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

zmesový komunálny odpad 
(zvyšok po vytriedení)

papier • plast • sklo • biologicky 
rozložiteľný odpad z údržby zelene • 
objemný odpad (nábytok, sedačky, 
dvere, podlahoviny – patria do 
zberného dvora) • horúci popol • 
horľavý, výbušný odpad • kamene • 
zemina • stavebný odpad • uhynuté 
zvieratá • odpad, ktorý by svojim 
zložením ohrozil zdravie zamestnancov 
zberovej spoločnosti

PAPIER

noviny • časopisy • knihy • zošity • 
lepenka • kancelársky papier 
(aj skartovaný) • reklamné letáky • 
kartón • papierové tašky

mokrý, mastný a inak znečistený 
papier • samoprepisovací a voskovaný 
papier • použité plienky a hygienické 
potreby • tetrapak • alobal

PLASTY

neznečistené plastové fľaše 
od nápojov (stlačené) • fólie •
plastové obaly z domácností • 
tetrapak • plastové tašky a vrecká

plasty znečistené chemickými látkami 
a zvyškami jedál, biologickým 
odpadom, olejmi (okrem jedlých)

SKLO

neznečistené sklenené fľaše a 
sklenené obaly z nápojov a potravín • 
sklenené črepy

keramika • porcelán • zrkadlá • 
drôtené a lepené sklo • vrstvené 
bezpečnostné sklo • horniny • 
technické sklo • sklo s obsahom 
chemických látok • tabuľové sklo 
(patrí do zberného dvora)

www.olo.sk

Ako triediť odpad:

11_15_INZERAT_komunal_93x257mm_olo_FIN.indd   1 11/10/15   1:44 PM
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Aktuálne

Triedený zber

Prečo separovať?
Dôvodov prečo, je naozaj veľa.
Správne triedenie odpadov:

• znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka 
na životné prostredie,

• šetrí prírodné zdroje surovín 
a energie,

• redukuje množstvo odpadu na skládkach,
• pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
• umožňuje opätovné využitie odpadov 

recykláciou.

V prípade, že ste zo svojho komunálneho odpadu 
odstránili všetky zložky triedeného zberu, zostane 
vám “zvyškový” komunálny odpad, ktorý je 
považovaný za zmesový komunálny odpad a patrí 
do čierneho kontajnera. Do čiernych nádob prosím 
nevhadzujte:

• samostatne zbierané zložky KO – papier, 
plasty, sklo,

• biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene,
• objemný odpad (nábytok, sedačky, dvere, 

podlahoviny – patria do zberného dvora),
• horúci popol,
• horľavý, výbušný odpad,
• kamene, zeminu, stavebný odpad,
• uhynuté zvieratá
• odpad, ktorý by svojím zložením ohrozil zdravie 

zamestnancov zberovej spoločnosti.

Do modrých nádob vhadzujeme:

noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenku, kancelársky papier 
(aj skartovaný), reklamné letáky, kartón, papierové tašky. 
Prosím nevhadzujte: 
mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, 
samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a 
hygienické potreby, tetrapak, alobal.

Do žltých nádob vhadzujeme:

neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, 
plastové obaly z domácnosti, tetrapak, plastové tašky a 
vrecká. 
Prosím nevhadzujte: 
plasty znečistené chemickými látkami 
a zvyškami jedál, biologickým odpadom, olejmi (okrem 
jedlých).

Do zelených nádob vhadzujeme:

neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a 
potravín, sklenené črepy.

Prosím nevhadzujte: 
keramiku, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, 
vrstvené bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové sklo (patrí 
do zberného dvora), technické sklo, sklo s obsahom 
chemických látok. Veľké obaly (krabice, plastové fľaše a 
pod.) pred vyhodením minimalizujte – viac sa tak zmestí 
do nádoby a bude priestor aj pre odpad iných.  Zároveň 
odvezieme vyššiu hmotnosť, pričom znečistíme životné 
prostredie tým istým množstvom výfukových plynov ako pri 
nižšej odvezenej hmotnosti. 

• Komunálny odpad – čierne nádoby

• Papier – modré nádoby

• Plasty, tetrapaky, fólie – žlté nádoby

• Sklo – zelené nádoby/zvony
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Prvá zabíjačková slávnosť vo Vrakuni
Prvú novembrovú sobotu sa v areáli 
Základnej školy Rajčianska konal prvý 
ročník Vrakunskej zabíjačkovej slávnosti. 
Od rána vládla skvelá atmosféra. Do 
súťaže o najlepšiu kapustnicu sa prihlásilo 
13 družstiev, ktoré predviedli svoje 
kulinárske schopnosti. Taktiež aj starosta 
Martin Kuruc ukázal, že varenie mu nie 
je cudzie a pre návštevníkov ukuchtil 
skvelý divinový guláš. Vrakunčania 
chutnali aj kapustnicu, aj guláš. 
O program sa postarali hudobná skupina 
Emma, mušketieri z bratislavského 

združenia Banderium, ktorí predviedli 
pár historických kúskov a psovodi, ktorí 
prišli so svojimi psíkmi. Pre najmenším 
bbolo zaujímavou atrakciou záchranárske 
vozidlo, ktoré mohli dopodrobna 
preskúmať zvnútra. Podujatie moderoval 
Tuli Vojtek, ktorý nakoniec vybral tú 
najlepšiu kapustnicu spolu s Petrou 
Palevičovou. Prvú cenu si odnieslo družstvo 
ZŠ Rajčianska, 2. miesto patrilo družstvu 
z názvom Záhoráci a nakoniec 3. miesto 
si odnieslo družstvo Kosodrevinová. „Bolo 
to ťažké rozhodovanie, každý mal rovnaké 

ingrediencie, rovnako kyslú kapustu, 
takže všetko záviselo od chuťových 
pohárikov, kto aké má. Ani jedno 
rozhodovanie nebolo objektívne,“ povedal 
I. Vojtek a dodal: „Napriek všetkému sme 
sa zhodli na prvých troch miestach.“ 
Tešíme sa, že akciu prišiel podporiť župan 
Bratislavkého samosprávného kraju 
p. Frešo, ktorý odovzdal špeciálnu cenu ZŠ 
Rajčianska. Veríme, že táto milá akcia sa 
stane vo Vrakuni každoročnou tradíciou.  
 
 (red.)

Aktuálne
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Inzercia

Konečne ambulancia 
na ktorú ste čakali

 
Skúsení praktickí lekári pre 
dospelých s dlhoročnou praxou
Ordinujeme 12 hodín denne 
v pracovných dňoch 8.00 - 20.00 hod
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie 
na presný čas bez poplatku 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia 
sú hradené z vášho verejného 
zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými 
zdravotnými poisťovňami 

Petržalka, Kopčianska 8, 
tel.: 02/6224 0154

Ružinov, Seberíniho 1, 
tel.: 02/5262 3316          www.praktickaambulancia.sk

Nová ambulancia

Ružinov

Prijímame nových pacientov
Pridajte sa ku viac ako 5 000 
spokojným pacientom!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie

103x147.indd   1 24. 9. 2015   20:00:59

0905 157 042
www.detskecentrumcupilupi.sk

Milí rodičia,
  v novembri otvárame nové detské 
  jasle s celodennou starostlivosťou     
  v Bratislave - Vrakuni na  
  Železničnej ulici 41/a.
  V rodinnom prostredí so záhradou, 
  priate  priateľským zajačikom a s donáškou 
  bio stravy s profesionálnou 
  starostlivosťou  privítame vaše 
  detičky od 1,5 do 3 rokov do malého 
  kolektívu.

280€/mes. 
vrátane stravy

Súkromná škôlka

Vrakuňáčik

ponúka

voľné miesta

pre deti

od 2,5

do 6 rokov.

Bližšie informácie na: 

www.vrakunacik.sk 

alebo na čísle: 

0948 227 764. 

Tešíme sa

na vás

a vaše deti!

                                               

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

      tel:   0910 / 292 – 291

Tenisová škola pre deti od 
4 rokov



10

Senior svet
Október patril starším
Prišla jeseň a s ňou október - mesiac úcty k starším. Tento 
mesiac, možno viac ako inokedy, si uctievame starších 
spoluobčanov. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa usporiadala 
pre všetkých seniorov slávnostne posedenie, ktoré sa konalo 
27. 10. 2015 v Objekte „221“ na Poľnohospodárskej ulici. 
O kultúrny program sa postarala advokátka zo súdnej siene, 
herečka a speváčka Petra Palevičová. Starším obyvateľom sa 
prihovoril starosta Martin Kuruc a zábava mohla začať. Počas 
programu odzneli šansónové, swingové a muzikálové šlágre. 
	
	 	 	 	 	 	 										(red.)

Postup:
Na horúcom oleji speníme nakrájanú cibuľu, po 2 minútach ope-
kania pridáme rascu a cukor. Po ďalšej minúte vložíme do hrnca 
na tenké slížiky nakrájanú hlávkovú kapustu a zalejeme 1/2 lit-
rom vody.
Osolíme a varíme asi 15 min.
Paradajkový pretlak rozhabarkujeme v 3 dl vody spolu s múkou a 
uvarenú kapustu zahustíme.
Dochutíme mletým čiernym korením, soľou a cukrom. Povaríme ešte 
1 minútku.

Sójovo-mäsové fašírky
Príprava trvá 40 min.
Potrebujeme:
• 250 g mletého bravčového mäsa
• 100 g sójových granúl
• 2 žemle (prípad-

ne rožky)
• 2 vajcia
• 2 strúčiky 

cesnaku
• 2 KL grilovacie-

ho korenia
• 1 KL majoránky
• soľ
• strúhanku

Postup:
Sójové granule varí-
me v 1/4 litri slanej 
vody 1 - 2 min., potom oheň vypneme, hrniec prikryjeme a ne-
cháme granule napučať asi 10 min.
Žemle namočíme do vody a vyžmýkame z nich vodu.
Do misky postupne vložíme žemle, mleté mäso, sójové granule, 
vajcia, rozdrvený cesnak a všetky ostatné koreniny.
Mokrými rukami formujeme fašírky, ktoré obalíme v strúhanke a 
vyprážame v oleji na miernom ohni po oboch stranách.
Dobré rady:
Skúste niekedy upiecť čisto sójové fašírky.
Výborne chutí aj kombinácia mäsa, sójových granúl a mletéh tofu 
s trochou karí korenia.

Varíme s Gizkou

Milujeme knižky
Noémi Kolčáková Szakállová - Babská jazda. 
Vymaľovanky pre štýlové ženy

Dátum vydania: november 2015
Cena: 7,95 EUR  
Toto sú totálne šik vymaľovanky 
pre dospelých! Ženy z tejto knihy 
žijú v imaginárnom svete. VŽDY 
si vedia nájsť čas pre seba, vyso-
ké topánky si NIKDY nevyzúvajú, 
mejkap je priam NEVYHNUT-
NOSŤ, sú DOKONALE zoriento-
vané v módnych trendoch, na 

svet pozerajú cez ružové okuliare a žijú naplno. Vezmite ce-
ruzky, fixky alebo gélové perá a vstúpte do tohto sveta. VY ur-
čujete módnu kolekciu na ďalšiu sezónu! Výtvarníčka Noémi 
Kolčáková Szakállová sa vo svojej tvorbe zameriava na ženy 
- divy, bohyne, éterické bytosti, ikony, divožienky... Jej obrázky 
sú snivé, surrealistické, plné života, energie a farieb.

Stanislav Dančiak - Horná Dolná 
Sprievodca najvynikajúcejšou dedinou na svete

Dátum vydania: november 2015
Cena: 9,95 EUR
Kniha nielen pre divákov momentálne 
najúspešnejšieho televízneho seriálu 
na Slovensku, ktorého prvá séria  má 
najvyššiu sledovanosť za rok 2015. Pub-
likácia je humorným výletom do sveta hr-
dinov tohto televízneho seriálu. Nájdete 
v nej najvýznamnejšie udalosti z histórie 
obce, množstvo pravdivých aj fiktívnych 

správičiek o Hornej Dolnej a jej obyvateľoch, rozhovory s nimi, 
ale aj recepty, názory, životné pravdy i množstvo exkluzívnych 
informácií, ktoré sa do seriálu nedostali.

Zora Mintalová Zubercová -
Tradície na Slovensku
Rodinné aj výročné sviatky a zvyky

Dátum vydania: november 2015
Cena: 14,95 EUR  
Kniha Tradície na Slovensku je zaujíma-
vým čítaním pre celú rodinu o pôvode, 
vývoji a význame našich bohatých tra-
dícií. V prvej časti ponúka pútavé infor-
mácie o rodinnom zvykosloví, o narode-
ní dieťaťa, svadbe i o úmrtí, o pôvode 
zvykov a obradov aj o tom, čo sa z nich 
v priebehu storočí zachovalo. Druhá 
časť knihy prechádza štyrmi ročnými ob-

dobiami a oboznamuje s výročnými zvykmi a obradmi. Súčas-
ťou knihy je receptár s tradičnými jedlami, ale aj mnoho piesní, 
riekaniek a pranostík. Autorkou knihy je slovenská etnografka 
Zora Mintalová Zubercová. Vo Vydavateľstve SLOVART jej vyšli 
knihy Vianoce na Slovensku a Pečieme na Vianoce.

 Slovart

Paradajková kapusta
Doba prípravy je 40 min.
Potrebujeme:
• 500 g hlávkovej kapusty
• 1 cibuľu
• 4 PL oleja
• 1/2 KL rasce
• 1/2 KL mletého čierneho korenia

• 1 paradajkový pretlak (100 g)
• 1 PL polohrubej múky
• 1 PL cukru
• soľ
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Malí Vrakunčania 

Matboj 2015

Turnaj o pohár starostu

Dary jesene

Múdrosť v knihách...

1.	miesto	v	MATBOJI	v	kategórii	
šiestakov	získal	tím	zo	
ZŠ	Rajčianska

Aj v tento rok sa žiaci ZŠ Rajčianska zapojili 
do matematickej súťaže MATBOJ, ktorá sa 
konala 6. novembra 2015 v UPC v Mlynskej 
doline. Prihlásené štvorčlenné tímy z 5., 6., 7. 
a 8 ročníka si zmerali sily s ostatnými brati-
slavskými školami. 
Matboj je matematicko-strategická súťaž, 
v ktorej záleží na rýchlosti, správnosti riešenia, 
ale aj na stratégii a úspešnosti zahratia hry. 
Všetci s nadšením riešili náročné matematické 
úlohy a za správne vyriešené príklady mohli 
získať body aj vo vhodnej stratégii hry. 

Žiaci piateho ročníka - matematickej triedy 
mali na súťaži premiéru a umiestnili sa na 
peknom 12. mieste. Našich siedmakov 
reprezentoval zložený šiestacký  tím 
a umiestnili sa na výbornom 11. mieste. 
Žiačky ôsmeho ročníka sa umiestnili na 13. 
mieste. Výsledková listina s počtami bodov 
je na stránke: www.p-mat.sk/matboj-2015/. 
Najväčšiu radosť mali naši šiestaci Jakub 
Kováč, Roland Vízner, Lukáš Drozdík 
a Samuel Lenický  (žiaci 6. C – matematickej 
triedy). Práve šiestaci sa tešili z medailového 
1. miesta s počtom  bodov 146. Ich tím 
s názvom LORDS OF MATHS  získal najviac 
bodov zo všetkých 6. ročníkov prihlásených 
bratislavských základných škôl. Vyhrať v takej 
silnej konkurencii vôbec nebolo jednoduché, 

ale vďaka ich odhodlaniu,  šikovnosti, logike, 
stratégii a aj ich svedomitej príprave   im 
to vyšlo. Za čo im B L A H O Ž E L Á M E ! 
Všetkým súťažiacim  blahoželáme a ďakujeme 
za dôstojné reprezentovanie našej školy, za 
nasadenie a zanietenie pre matematiku, za 
výbornú stratégiu, ale aj za slušné správanie 
počas hry a aj počas únavného cestovania. 
Ďakujeme aj pani učiteľkám matematiky za 
prípravu žiakov na matematické súťaže. Je to 
pre nich motivácia a aj preto ich matematika 
na našej škole BAVÍ. V neposlednom rade 
ďakujeme  aj rodičom za podporu svojich detí 
a pedagógov.

PaedDr. Tatiana Mičáňová 
ZŠ Rajčianska

Už tradične sa konal turnaj pod záštitou MČ 
Vrakuňa o pohár starostu Vrakune. Na turnaji 
sa stretli žiaci z našich troch základných škôl 
- ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská a ZŠ Rajčianska. 
Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej a 
chlapci v malom  futbale. Súťažilo sa 
v dvoch kategóriách: mladšie žiačky a žiaci  
a staršie žiačky a žiaci. Vybíjaná sa konala 
na ZŠ Rajčianska a futbal sa konal na ZŠ 
Železničná.
 Vo vybíjanej sa dievčatá umiestnili 
nasledovne: 
mladšie žiačky 1. miesto – ZŠ Železničná            
staršie žiačky 1. miesto - ZŠ Rajčianska 

2. miesto – ZŠ Rajčianska 
2. miesto – ZŠ Železničná  
3. miesto – ZŠ Žitavská 
3. miesto – ZŠ Žitavská

Chlapci vo futbale si vybojovali takéto 
poradie: 
mladší žiaci   1. miesto – ZŠ Železničná                 
starší žiaci   1. miesto  - ZŠ Železničná 
2. miesto – ZŠ Rajčianska 
2. miesto – ZŠ Rajčianska 
3. miesto – ZŠ Žitavská 
3. miesto – ZŠ Žitavská
Po sčítaní jednotlivých bodov bolo celkové  

umiestnenie  škôl nasledovné: 
1. miesto: ZŠ  Železničná  
2. miesto: ZŠ Rajčianska  
3. miesto: ZŠ Žitavská 
Športovcom sa prihovoril a osobne 
odovzdal ceny pán starosta JUDr. Ing. 
Martin Kuruc. Všetci športovci mali 
z medailí veľkú radosť.
Víťazmi celého turnaja a pohár starostu 
získala  ZŠ Železničná. 
Tešíme sa na ďalší ročník.

Janka Kalinková 
ZŠ Železničná

V októbri sa už tradične v našej škole ZŠ 
Železničná koná výstava s názvom “Dary 
jesene“. Žiaci našej školy vystavovali 
svoje jesenné výtvory – tekvice, jabĺčka 
postavy z gaštanov a iné krásne výrobky zo 
všetkého, čo jeseň ponúka. Výstava bola 
krásna a fantázii sa medze nekládli. Na 
výstavu sa prišli pozrieť aj naši najmenší, 
deti z okolitých materských škôlok, 

ktorým sa výstava veľmi páčila. Rodičia 
v rámci dňa otvorených dverí si výstavu 
nie len prezreli, ale nám aj pomohli pri 
vyhodnotení najkrajších výrobkov, ktoré 
boli ocenené peknými cenami. Už teraz 
sa deti, ale aj rodičia tešia na ďalší ročník 
jesenných slávností.

Janka Kalinková 
ZŠ Železničná

Po druhýkrát sa ZŠ Rajčianska zapojila 
do česko-slovenského projektu Záložka 
do  knihy spája školy: Múdrosť ukrytá 
v knihách...Nielen, že záložky vyrobili 
a odoslali partnerskej škole do českého 
mesta Holice, ale deti sa každý deň tešili 
z novoutvorených  záložiek, nakoľko  si  ich 
mohli prezrieť na výstave v našej školskej 
knižnici.  Vždy,  keď niektorá trieda priniesla 
nové záložky, boli prekvapení, čo všetko sa 
dá vymyslieť.  Deti mali chuť opäť a opäť 
vyrábať  záložky.... Do balíka so záložkami 

sme po dohode s českou školou pribalili 
aj naše projekty o Bratislave a okolí. Asi 
dva dni po odoslaní nášho balíka, nás 
čakalo prekvapenie z Čiech... Balík dorazil 
a v ňom veľké množstvo záložiek, kniha 
o meste Holice, dokonca aj kalendár 
s fotografiami mesta.

So školou v Holiciach sme ostali naďalej 
v kontakte.

Martina Smoláriková 
ZŠ Rajčianska 3, Bratislava
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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 

Pondelok: 16:00 Metrošpeciál 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 - pre-
miéra 19:00 Správy 19:10 Správy z regiónov 19:30 Región plus - premié-
ra 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 
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 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 
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 regió-
nov 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 magazín 19:00 Správy 19:10 Dokument 19:50 Primátor od-
povedá 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 regiónov 
17:10 Beseda o piatej 17:40 City Lady 18:00 Metrošpeciál - premiéra 
19:00 Správy z regiónov 19:10 Týždeň v Novom Meste 19:40 Primátor 
odpovedá 20:00 Metrošpeciál 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 november
6. 12. 16:00
Rozsvietenie Vianočného stromčeka a privítanie Mikuláša pred Kostolom
Mena Panny Márie
19. 12. 10:30
Pravidelné divadielko ,,Zimná rozprávka“  
v objekte ,,221“ na Poľnohospodárskej
ulici 27
Neškola 
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English with Music, angličtina hravou formou 
pomocou pesničiek, riekaniek. Pre deti od 
4 do 6 rokov. Aktivita sa koná každú stredu 
od 17:00 do 17:45. Prihlasovanie nutné na 
info@neskola.sk alebo telefonicky na 02 4552 
9497.
Prírodné „tvorivky“ s Eliškou. Tvorba sa bude 
inšpirovať prírodou, budú sa používať prí-
rodné, ale aj recyklované materiály. Pre deti 
od 5 do 9 rokov. Aktivita sa koná každý pon-
delok od 17:00 do 18:00. Prihlasovanie nut-
né na info@neskola.sk alebo telefonicky na 
02 4552 9497.

Inzercia


