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Dobrý deň milí priatelia,

september bol pre mňa vždy o motivácií. Ako malý chlapec, musel som 
sám seba presvedčiť, že škola je vlastne fajn a že aj prázdniny sa mu-
sia niekedy skončiť. Mal som však v tomto smere  obrovské šťastie , 
lebo celý život som mal šťastie na fantastické učiteľky. To mi ostalo až 
dodnes, moja pani manželka je totiž  učiteľka .
Rozhodne som však mal menej šťastia na mojich predchodcov. Nebu-
dem tajiť obrovské rozčarovanie, ktoré zažívam. Naša mestská časť 
v minulom volebnom období totiž nie vždy postupovala tak, ako dobrý 
hospodár postupovať má. Za diskriminačnú podmienku vo výbere zho-
toviteľov na jednotlivé projekty „ ISRMO“, s ktorými sme Vás zoznámili 
v predchádzajúcich číslach, nám poskytovateľ dotácie neuznal niekto-
ré naplánované výdavky  a korigoval pomer medzi dotačnými a našimi 
vlastnými zdrojmi.  Následky tejto korekcie sú pre Vrakuňu veľmi kruté. 
Budeme musieť doplatiť z vlastných zdrojov  cca 90 000 Euro. 
Aby toho nebolo málo, tak okrem  chýb vo verejnom obstarávaní, boli 
veľké chyby vo vysúťažených projektoch, ktoré mestskú časť budú stáť 

ďalších 65 000 eur. Počas realizácie projektov sa prišlo na množstvo pochybení zo strany bývalého vede-
nia. Vysvetlím na konkrétnom príklade. Pri rekonštrukcii jedálne v základnej škole  nebola v projektovej 
dokumentácii ani zmienka o demontáži  starej vzduchotechniky. Síce bola naplánovaná montáž novej, ale 
kam namontujete novu vzduchotechniku, ak ju  nie je kam dať? Je tam predsa ta stará. Takže máte pred se-
bou skoro Sofiinu voľbu. Buď jednoducho nenamontujete novú vzduchotechniku a detičky aj pani kuchárky 
sa v tej jedálni vlastne „uvaria“, alebo demontujete tu starú, a samozrejme musíte zaplatiť extra náklady. 
S tými však  nikto nerátal. Zhrnuté a podčiarknuté, je  potrebných niekoľko desiatok tisíc euro navyše.  Ak 
to zrátam aj so spomínanými korekciami, tak sme prišli o cca 150 000 Eur z vlastných prostriedkov, ale na 
druhej strane  sme za vyše milión euro obnovili dve základné školy, jednu materskú školu, jeden vnútroblok 
a vybudovali denný opatrovateľský stacionár pre našich spoluobčanov, ktorí sú na pomoc druhých odkáza-
ní.  
Suma 150 000 eur je v našom rozpočte veľká čiastka, bude nám chýbať ale my sa s tým popasujeme. 
Nájdeme rezervy tak, aby ste to Vy občania Vrakune nepocítili. 
Napriek týmto letným problémom  som  nestratil motiváciu. A je to vďaka Vám, Vrakunčania. Naše Vrakun-
ské hody mi prišli po ťažkom lete veľmi vhod. Úprimne chcem poďakovať za Vaše povzbudzujúce slova. Za 
inšpiratívne rozhovory a ubezpečenie, že cítite zmenu. Veľmi som si to aj s rodinou užil a naozaj som po-
okrial. Sme silná komunita, ktorá je veľmi životaschopná.  Mimochodom tieto hody boli pre našu mestskú 
časť prvýkrát vôbec ziskové. Môj tím dostal jednoznačnú úlohu - nájsť sponzorov, lebo také veľké množstvo 
ľudí, koncentrovaných na jednom mieste,  jednoducho musí byť pre každého potencionálneho sponzora 
atraktívne. Nemýlil som sa.  Peniažky sa našli. 
A toto je presne to, o čom to má byť. Zverili ste mi dôveru a je to pre mňa záväzok. Naša štvrť musí začať 
prosperovať a mať v poriadku financie je úplne bazálna vec. Je mi len nesmierne ľúto, že nie vždy na to 
šéfovia Vrakune mysleli.
 

váš starosta, Martin Kuruc

Príhovor starostu



3

Horúca téma

Toxická skládka vo Vrakuni bude zneškodnená

Vo Vrakunskom lesoparku pribudne priestor 
pre nové aktivity

Ministerstvo životného prostredia ukončilo geologic-
ký prieskum v mieste nebezpečnej toxickej skládky 
vo Vrakuni. Prieskum potvrdil postupné šírenie zne-
čistenia a nutnosť sanácie tejto environmentálnej 
záťaže. Ministerstvo životného prostredia je pripra-
vené uvoľniť finančné prostriedky na tzv. kapsulové 
riešenie, čiže uzatvorenie a zaizolovanie celej sklád-
ky, aby sa zabránilo ďalšiemu úniku škodlivých látok 
do podzemných vôd.
„Ďakujem všetkým Vrakunčanom aj Bratislavčanom 
za podporu,“ uviedol starosta Vrakune, Martin Ku-
ruc, na tlačovej konferencii na Ministerstve životného 
prostredia koncom augusta, kde spolu s ministrom 
Petrom Žigom prezentovali výsledky geologického 

prieskumu. „Dnes môžem konštatovať, že naša akti-
vita padla na úrodnú pôdu. Som presvedčený o tom, 
že vyriešením tohto problému odľahne nielen Vra-
kunčanom, ale aj celej Bratislave a obyvateľom na 
Žitnom ostrove. Slovensko nemá zlato, ropu ani iné 
vzácne nerastné suroviny. Má však kvalitnú vodu. 
A tú si musíme všetkými silami chrániť.“
Geologický prieskum potvrdil dlhodobé podozrenia, 
že sa priamo na skládke pod povrchom nachádzajú 
vo vysokej koncentrácii látky ako pesticídy, herbicídy, 
benzény alebo arzén. Tieto látky sú pre ľudí nebez-
pečné.
Ministerstvo životného prostredia predpokladá, 
že na sanačné práce, s ktorými by sa mohlo začať 
v prvom kvartáli budúceho roka, bude treba vyčle-
niť okolo 20 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky 
chce vziať z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia. Podľa envirorezortu je najpravdepodob-
nejšie riešenie problému so skládkou formou kapsu-
lizácie. Urobili by sa vrty a zdroje znečistenia by sa 
zaizolovali. Začiatok prác ministerstvo odhaduje na 
prvý polrok 2016 a realizovali by sa zhruba 18 me-
siacov. Pomohlo by to na niekoľko desiatok až sto 

rokov. Predpokladá sa však, že budúce generácie 
sa budú vedieť lepšie s týmto problémom vyrovnať 
a prítomné chemické látky na skládke opätovne 
využiť napríklad vo výrobe. Do úvahy prichádza aj 
aktívna sanácia skládky. Tá by stála okolo 113 milió-
nov eur a dĺžka jej realizácie by dosiahla aj päť rokov. 
Rezort životného prostredia chce na riešení sanácie 
a výbere vhodnej metódy spolupracovať s hlavným 
mestom i mestskou časťou Vrakuňa.
Mestské časti Vrakuňa aj Podunajské Biskupice ne-
dávno vyhlásili kvôli skládke štrajkovú pohotovosť. 
Mestskí poslanci za Vrakuňu Martin Kuruc a Soňa 
Svoreňová, opätovne žiadali o riešenie tohto problé-
mu aj na úrovni Mestského zastupiteľstva. „Zdravie 
obyvateľov mesta je prvoradé a nemožno s ním ha-
zardovať,“ uviedla Soňa Svoreňová. „Považujem za 
alarmujúce, že tento problém sa predtým takú dlhú 
dobu neriešil. Teší ma, že spoločne s Vrakunčanmi, 
starostom Kurucom a poslancami sme dokázali vy-
tvoriť taký tlak, že po niekoľkých mesiacoch máme 
na stole konkrétne riešenie, finančné krytie a termín 
sanácie skládky.“
 (red.)

Vrakunský park je obľúbené miesto na oddych, 
ale aj šport. V blízkej dobe sa v ňom začne rea-
lizácia troch projektov, ktoré lesopark ešte viac 
zatraktívnia – cyklodráha pre deti, ihrisko pre cvi-
čenie s vlastnou váhou a piknikové miesto.
Pump track – hlinená cyklodráha

O projekte cyklistickej dráhy pre najmenších (tzv. 
pumptrack) sme vo Vrakunských novinách infor-
movali už viackrát. Zámer schválili na jar poslanci 
Miestneho zastupiteľstva. V súčasnosti mestská 
časť v spolupráci s občianskym združením Pedal 
pripravuje konkrétny projekt a zmluvu o spolu-
práci. Nasledovať bude zabezpečenie finančné-
ho krytia a následná realizácia. Zástupcovia sa-
mosprávy aj občianskeho združenia OZ Pedal sa 
spoločne zhodli na tom, že ideálnou lokalitou na 
umiestnenie pumptracku je východný vstup do 
lesoparku. V tejto časti pozemku je umiestnené 
detské ihrisko. Pri vstupe do Vrakunského leso-
parku v tejto časti je na ľavej strane nahromade-
ná hlina, ktorá by mohla byť použitá pre samotný 
pumptrack – vlny a klopené zákruty. Využitím 
existujúcej zeminy by sa minimalizovali náklady 

na jeho výstavbu. Pumptrack bude verejnosti voľ-
ne dostupný bez oplotenia. Rozloha pumptracku 
bude približne 25 × 20 metrov. Pôvodná vegetá-
cia, stromy a kríky ostanú zachované.
Cvičenie s vlastnou váhou

V súčasnej dobe sa stretávame s narastajúcim 
záujmom o cvičenie prostredníctvom vlastnej 
váhy. Takéto cvičenie je dostupné širokej vrstve 
obyvateľstva, je šetrné k telu a nevyžaduje si 
špeciálne ani nákladné materiálne vybavenie 
(činky, posilňovacie stroje atď.). Nespornou vý-
hodou týchto prvkov určených na cvičenie je ich 
umiestnenie vo vonkajšom priestore. Aj týmto 
spôsobom vytiahneme ľudí von. Cieľom projektu 
je využiť unikátny priestor lesoparku vo Vrakuni 
a ponúknuť prostredníctvom výstavby vonkajšie-
ho ihriska na cvičenie s vlastnou váhou možnosť 
nielen telesného rozvoja pre viaceré generácie, 
ale aj aktívne zapojenie obyvateľov. Namontova-
né prvky budú k dispozícii bezplatne, prakticky 

počas celého roka. Cvičenie s vlastnou váhou 
si nevyžaduje žiadne komplikované stroje alebo 
činky a má v konečnom dôsledku mnoho vý-
hod. Nie ste obmedzovaní otváracími hodinami 
v posilňovniach a cvičiť môžete ísť prakticky bez 
potreby finančnej investície. Projekt pripravila 
Mestská časť Vrakuňa spolu s občianskym zdru-
žením HumanBase a realizácia sa predpokladá 
najneskôr na začiatok budúceho roka.
Piknikové miesto
Projekt piknikového miesta ráta s vybudovaním 
oddychovo-rekreačnej zóny v lesoparku Vrakuňa, 
ktorá by slúžila obyvateľom mestskej časti na 
spoločenské, kultúrne, športové, rozvojové, vzde-
lávacie a ostatné aktivity, a podporovala by tak 
aktívne spájanie a zapájanie sa obyvateľov do dia-
nia a života vo Vrakuni. V lesoparku pribudne mini-
amfiteáter, exteriérové sedenie, altánok, záhradný 
krb a detské ihrisko. Projekt má za cieľ podporiť, 
utužiť a aktívne iniciovať spájanie Vrakunčanov, 
podporovať tvorbu vzťahov, nápadov a budova-
nie aktívnej občianskej spoločnosti u obyvateľov 
Vrakune. Žiadosť o grant podala Mestská časť 
Vrakuňa na Bratislavský samosprávny kraj spolu 
s občianskymi združeniami Bratislava INAK a Cir-
kus-kus a realizácia sa predpokladá podobne ako 
v prípade ihriska na cvičenie s vlastnou váhou naj-
neskôr na začiatok roka 2016.
 (red.)
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Jesenné upratovanie 2015

Aj vo Vrakuni žijú aktívni 
občania

Umiestnenie veľkokapacitných kontaj-
nerov na týchto lokalitách:
V zmysle § 7 VZN č.4/2003 Mt Bratislava–
Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti budú vel‘kokapacitné 
kontajnery na jesenné upratovanie umiest-
nené na týchto uliciach a v týchto termínoch:
Dňa 21. 09. 2015 – 22. 09. 2015
Malodunajská ul. 9, Platanová ul. – Prie-
hradná, Arménska ul. – Podunajská ul.
Dňa 22. 09. 2015–23. 09. 2015
Železničná ul.5, Priehradná ul. – Hradská 
ul., Šípová ul.
Dňa 23. 09. 2015 – 24. 09. 2015
Hrušovská ul. – Marhuľová ul.
Dňa 28. 09. 2015 – 29. 09. 2015
Priehradná ul. – Tymianová ul., Rebarbo-
rová ul. 51, Železničná ul. parkovisko pri 
zberných surovinách
Dňa 29. 09. 2015 – 30. 09. 2015
Hradská ul. 122 – Estónska ul. parkovis-
ko, Píniová ul. 14, Brezová 5/A
Dňa 30. 09. 2015 – 01. 10. 2015
Majerská za koľajnicami – záhrady, Anizo-
vá ul. – Podpriehradná ul., Stavbárska ul. 
38 pri trafostanici
Dňa 05. 10. 2015 – 06. 10. 2015
Hradská 87 – roh Stavbárska ul., Čiližská 

ul. 2, Čiližská ul. 26
Dňa 06. 10. 2015 – 07. 10. 2015
Vážska ul. za Žitavou, Slatinská ul. 20, Ži-
tavská ul. 2 z boku pri garážach
Dňa 07. 10. 2015 – 08. 10. 2015
Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri šport. ih-
risku, Rajčianska ul. 8, Toplianska ul. 2
Dňa 12. 10. 2015 – 13. 10. 2015
Toryská ul. 21, Toryská ul. 22 – Bod-
vianska ul., Rajčianska ul. 28 – 32
Dňa 13. 10. 2015 – 14. 10. 2015
Stavbárska 52 pri Talline, Kríková ul. 7, 
Rajecká ul. 2
Dňa 14. 10. 2015 – 15. 10. 2015
Poľnohospodárska ul. 22, Rajecká ul. 16, 
Bučinová ul. 16
Dňa 19. 10. 2015 – 20. 10. 2015
Jedľová ul. 2
Do kontajnerov je zakázané dávať staveb-
ný odpad a elektroodpad, rastlinný odpad 
a konáre dávajte vedľa kontajnera.
V prípade potreby je možné pristaviť kon-
tajnery aj na objednávku. Zmena termí-
nov je možná, oznamy zverejnené vo vý-
vesných tabuliach Miestneho úradu, na 
internete a vo Vrakunských novinách.

(red)

Už druhý rok v našej Vrakuni sídli občian-
ske združenie OZ Na ľade, ktoré učí deti 
korčuľovať a hrať hokej. Jeho základným 
cieľom je sprístupniť korčuľovanie a hokej 
všetkým a tým spestriť život deťom a obo-
hatiť rodiny o spoločné zážitky. Tréneri 
podnecujú rodičov, aby voľný čas trávili 
spoločne so svojimi deťmi.
Tento projekt je skutočnou realizáciou myš-
lienky hokeja pre všetkých. Deti sa tu učia 
základy korčuľovania a hokeja za pomoci 
licencovaných trénerov Martina a Marianny 
v priateľskom prostredí formou hier a súťaží.

Pridajte sa k nim aj vy a príďte na za-
hájenie tohtoročnej výučby na Zimnom 
štadióne O. Nepelu v sobotu 03. októbra 
o 16:00 hod. Vstupné je 5 EUR na osobu.
Čaká vás skvelá zábava, súťaže, nový ka-
maráti a ešte oveľa viac.
Korčuliarsky kurz sa bude konať od 
03. 10. každú sobotu na štadióne O. Ne-
pelu, vstupné 5 EUR na osobu.
Hokejový kurz sa bude konať od 03. 10. 
každú sobotu na štadióne O. Nepelu, 
vstupné 10 EUR na osobu.
Každý účastník kurzu svojím vstupným 
prispeje na kurz jednému dieťaťu z det-
ského domova alebo krízového centra 
v Bratislave. V minulom roku malo mož-
nosť takto korčuliarsky kurz absolvovať 
35 detí.
Pre bližšie informácie nás neváhajte 
kontaktovať na oznalade@oznalade.
sk alebo prostredníctvom FB na www.
facebook.com/ngonalade či na www.
oznalade.sk

(red.)

Oznam
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 
Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 
00 603 295, zastúpená JUDr. Ing. Marti-
nom Kurucom, starostom mestskej časti, 
oznamuje zámer prenajať formou dlho-
dobého prenájmu na dobu 30 rokov Zdra-
votné stredisko Bebravská ulica jednému 
subjektu s podmienkou zachovania účelu 
zdravotného strediska a druhu poskyto-
vaných zdravotníckych služieb.
Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť 
do všetkých podkladov týkajúcich sa 
predmetu nájmu na pracovisku odboru 
právneho a správy nehnuteľného majet-
ku Miestneho úradu mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Brati-
slava v hodinách:
 Pondelok: 10:00 – 12:00 h. 
  12:45 – 17:00 h.
 Streda:  10:00 – 12:00 h 
  12:45 – 17:00 h.
 Piatok:  10:00 – 12:00 h.
V tomto čase je možné vykonať so zod-
povednými osobami obhliadku predmetu 
nájmu.
Zodpovedná osoba:  
JUDr. Eva Fajnorová, tel. 02/40204846
 Mgr. Monika Dudová, tel. 02/40204881

Stretnutie záujemcov o obhliadku so 
zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa 
uskutoční na základe predchádzajúceho 
osobného alebo telefonického dohovoru.

(red.)

Oznam
MC RYBKA Vás pozýva na nové 
krúžky, ktoré rozbiehame od 
septembra.

• Cvičenie pre babätká od 6 
mesiacov do 12 mesiacov – 
nechodiace

• Šantenie pre detičky od 1 roka 
do 3 rokov

• Školička od 2,5 roka do 4 rokov
• Angličtina pre deti od 2 rokov 
• Nemecký jazyk pre deti od 4 

rokov
• Montessori od 1 roka do 3 rokov

Bližšie informácie o krúžkoch nájdete 
na www.mcrybka.sk

(red.)



5

Inzercia

CS_15C07_P5_LEGO_SK_Letak_A5.indd   2 22.07.15   17:53

Filmové novinky

Zápis do súkromnej škôlky 
 

Vrakuňáčik v plnom prúde. 
Bližšie informácie na: www.vrakunacik.sk 

alebo na čísle: 0948 227 764. 

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!

inzerát
Prenajmeme priestor  

na Rajeckej 13, 1. poschodie, 
samostatný vchod, bývalé 
kaderníctvo, 3 miestnosti  

rozloha: 51, 16, 18,5  
a schodisko, spolu 104 m2, 

kontakt: 0905627779.
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Horúca téma – Hody

Vrakunská hodová slávnosť 2015
Centrom diania sa 12. a 13. septembra stalo nábrežie malého Dunaja vo Vrakuni

Pripraviť také podujatie ako vrakun-
ské hody, nie je jednoduché. Pri orga-
nizácií je potrebné rátať so všetkými 
okolnosťami a situáciami, ktoré sa 
počas podujatia môžu stať. Jediné, čo 
sa nedá predvídať je počasie. Avšak, 
počas našich hodov bolo počasie veľ-
mi príjemné – také akurát a nič nebrá-
nilo tomu, aby sa na nábreží Malého 
Dunaja uskutočnilo toto milé poduja-
tie. Organizátori sa snažili prispôsobiť 
zábavný program tak, aby si každá 
veková kategória prišla na svoje. So-
bota patrila mladým. Hlavný program 
otvoril starosta mestskej časti Bra-
tislava – Vrakuňa  o 16:00 hodine.  
Diváci mali možnosť pozrieť si folklór-
ne tanečné vystúpenie detičiek zo 
ZUŠ Adamante a gitarové vystúpenie 

lektorov z Centra detskej tvorivosti. 
O zábavu pre najmenších divákov sa 
postarala Neškola, ktorá predviedla 
interaktívne divadielko pre najmen-
ších.  Do večera divákov zabávali ra-
per Vec a Škrupo a skupina Guns and 
roses Tribute. Sobotný večer ukončil 
ohňostroj a diskotéka. 
Športový program prebiehal v are-
áli ŠK Vrakuňa a na tenisových kur-
toch, ceny víťazom odovzdal starosta 
Martin Kuruc. Športový nadšenci si 
taktiež pozreli ukážku funkčného cvi-
čenia pre deti aj dospelých z fitness 
centra HumanBase. 
Kultúrny program spríjemnilo množ-
stvo stánkov s gastronomickými špe-
cialitami a kolotoče, ktoré nesmú chý-
bať na žiadnych hodoch.  

Vrakunské hody sú už tradične spo-
jené menom Panny Márie, ktorej je 
zasvätený kostol vo Vrakuni. V nede-
ľu program otvorili starosta Martin 
Kuruc spolu s farárom Marekom Kro-
šlákom. Do večera divákov zabávali 
Štefan Skrúcaný, Gizka Oňová, Miro 
Švába, operný spevák Roman Krško 
a hudobná skupina Starmánia Origi-
nál. 
Vrakunská hodová slávnosť bola pre 
ľudí skvelá príležitosť zabaviť sa, po-
chutnať si na tradičných špecialitách, 
pripiť si s priateľmi a stráviť príjemný 
deň. Toto všetko by sa organizovalo 
len veľmi ťažko, keby nám nepomohli 
sponzori, ktorým sa chceme srdečne 
poďakovať. 

(red.)
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Rozhovor
...s Gizkou Oňovou

Ako sa Vám páčilo na Vrakunských ho-
doch?
Hoci tu bývam 27 rokov na Vrakunských 
hodoch som účinkovala po prvýkrát. Väč-
šinou mi pracovné povinnosti nedovolili 
zúčastniť sa. Konečne som osobne pri-
čuchla k tejto hodovej atmosfére a veľmi 
sa mi páčilo. Bolo príjemné počasie, ľudia 
sa bavili a všetko nám hralo do kariet. 

Takže atmosféra hodov sa Vám páčila?
Atmosféra bola úžasná. S týmto zvykom 
sa nesmie prestať. Keď ma zavoláte, urči-
te prídem aj o rok . Ešte neviem s akým 
kolegom, tentokrát to bol Miro Švába, 
ktorý je výborný spevák. Myslím, že sme 
sa skvelé dopĺňali. Jeho repertoár mal 
trošku širší záber a ja som skôr ostala pri 
slovenských pesničkách. Veľmi dobre sa 
mi spievalo, videla som veľa známych ľudí 
ale aj neznámych.
 
Vyskúšali ste hodové špeciality?
Viete, ja hodové špeciality varím pravidel-
ne doma (smiech).

...s Mirom Švábom

Ako sa Vám páčilo na Vrakunských ho-
doch?
Na vrakunských hodoch som sa zúčastnil 
druhý krát. Prvý raz to bolo asi pred 10 
rokmi. Vtedy to bolo urobené inak a pred 
pódiom neboli lavice, čo sa mi nepáčilo. 
Teraz k príjemnej atmosfére určite prispel 
fakt, že divák si pohodlne, posediačky vy-
počul obľúbené pesničky. Mali sme veľmi 
pozorné publikum, ktoré spievalo s nami. 

Atmosféra sa Vám páčila?
Atmosféra bola presne taká, ako mala 
byť. Som vrakunčan a rád prídem zaspie-
vať aj o rok. Vo Vrakuni bývam už 35 ro-
kov a nový starosta je veľmi príjemný člo-
vek. Som veľmi rád, že sme sa zoznámili 
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

...so Štefanom Skrúcaným 

Ako sa Vám páčilo na Vrakunských ho-
doch?
Ja som bol veľmi milo prekvapený. Medzi 
ľuďmi vládla veľká pohoda, vzájomná to-

lerancia a úsmev na perách. Jednoducho, 
ľudia prišli dobre naladení. Opäť som po 
dlhom čase videl, že ľudia na Slovensku 
môžu mať na tvári úsmev aj v bežný deň. 
Získal som presvedčenie, že takéto akcie 
treba organizovať, nie len pre ten úsmev, 
ale aj pre pocit, že k ľudia sebe patria. Bý-
vajú v jednom čase, v jednom priestore 
a to mesto, v tomto prípade mestská časť 
bude tak motivovaná, ako ľudia, ktorí ju 
tvoria. Ja mám pocit, že dnes to bolo na 
jednotku.

Atmosféra sa Vám páčila?
Ľudia boli výborní. Počúvali, spievali, 
tancovali, tlieskali. Žiadne negatíva som 
nevidel a takto si predstavujem civilizo-
vanú zábavu. Budem sa tešiť na ďalšie 
stretnutie s vrakunčanmi. Mám pocit, že 
novému vedeniu – starostovi sa podarilo 
aj vrakunské slávnosti posunúť o schodík 
vyššie oproti rokom predtým. Bolo by dob-
ré, aby sme mali v slovenskej komunálnej 
politike úspešných a cieľavedomých ľudí. 
Svet patrí šikovným ľuďom a šikovní ľudia 
ho posunú ďalej.
 (red.)

Horúca téma – Hody
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Vyspovedali sme usporiadateľa Vrakun-
ského behu a trenéra funknčného trénin-
gu s vlastnou váhou, p. Koiša, ktorý nám 
na hodoch priblížil, v čom taký tréning 
spočíva. My sa nevieme dočkať ďalšej 
skvelej akcie, ktorá sa bude konať vo 
Vrakuni.

Čo je Vrakunský beh?

Je to benefičná športová 
akcia, na ktorej sa snažíme 
priblížiť šport ako taký, lep-
šie povedené aktívny po-
hyb. Beh je veľmi populárny 
v dnešnej dobe, tak sme to 
využili na propagáciu našej 
vízie, a to vybudovanie von-
kajších posilňovacích prvkov 
v lesoparku Vrakuňa. Čo sa 
nám vďaka bežcom a nové-
mu vedeniu na Mestskom 
úrade Vrakuňa podarí.
Veríme, že Vrakunský beh 
bude pravidelnou jesennou 
akciu pre obyvateľov Vra-
kuňe a okolia a každý rok 
sa nám podarí vyzbierať fi-
nančné prostriedky na roz-
voj športu v tejto mestskej 
časti.

Čo je cvičenie s vlastnou 
váhou, pre koho je určené?

Je to súbor cvikov, počas 
ktorých využívate predo-
všetkým vlastnú váhu a po-
môcky. Ide o základné po-
hyby, ktoré človek využíva 
počas celého života.
Určené je to pre každého, 
bez rozdielu veku a pohla-
via. Jediné miesto, kde musí-
te žiť celý život, je vaše telo, 
a preto sa oň treba starať, 
správnym cvičením si viete 
zachrániť zdravie a užiť si ži-
vot do poslednej chvíle.

Ako ste spokojný s novým 
vedením vo Vrakuni?

Z nášho pohľadu je to veľ-
mi výrazný posun vpred pre 
túto časť Bratislavy, tu je vi-
dieť, že je to vždy o ľuďoch.
Vďaka novému vedeniu sa 

pohli veci vpred, ako to sledujeme nie 
len pri našom projekte, ale celkovo v ce-
lej Vrakuni.
Komunikácia je neporovnateľná so sta-
rým vedením, hľadajú sa spôsoby a rie-
šenia.
Náš názor je, že počas starého vedenia 
by sa náš projekt nezrealizoval.

Čo plánujete v budúcnosti?

Naďalej šíriť ideu zdravého životného 
štýlu medzi širokú verejnosť, organizovať 
športové podujatia a hladať možnosti 
a priestory pre budovanie športovísk.
 (red.)

Rozhovor

Rozhovor s usporiadateľom Vrakunského behu
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Tak ako po iné roky, aj tento školský rok sme privítali nových 
žiakov – prváčikov v sprievode ich rodičov a starých rodičov. 
Dúfam, že všetci naši prváčikovia prežili pekné prázdniny 
a dňa 2. 9. 2015 plní očakávania vstúpili na pôdu našej ško-
ly. Na školskom dvore privítala svojich 75 prváčikov riaditeľka 
školy, Mgr. M. Krajčíková. Starší žiaci pripravili pekný program. 
Z Miestneho úradu sa rodičom a deťom prihovoril pán posla-
nec, ktorý je zároveň na škole aj rodičom, Mgr. P. Prikryl. Pri-
pravil deťom prekvapenie, vystúpenie členov historického šer-
mu. Po vzrušujúcom úvode sa deti aj s rodičmi pod vedením 
pani učiteliek a vychovávateliek odobrali do svojich nových 
tried. Zaželajme im úspešný vstup do neznámeho rušného ži-
vota v ich prvej škole a ich rodičom spokojnosť z dosiahnutých 
výsledkov v prvom ročníku.
Skončilo leto… preto si navzájom zaželajme úspešný nový 
školský rok 2015/2016.

PaedDr. Oľga Petrovská, zástupkyňa riaditeľky školy

Tak sa nám to naozaj podarilo. Žiaci 
zo základnej školy Rajčianska sa stre-
tli s kamarátmi, s ktorými sa počas 
celého školského roka stretávali iba 
cez internet. V rámci medzinárodného 
projektu e Twinning si spolu zadáva-
li úlohy, zdieľali videá, predstavovali 
svoje mestá, posielali vianočné po-
hľadnice.
V jeden júnový piatok si urobili spoloč-
ný výlet do Viedne deti zo základnej 
školy v českom Herálec, Horní Jelení, 
rakúskom Lembachu a z našej bra-
tislavskej ZŠ Rajčianska. Doobeda 
si na Dunajskom ostrove uprostred 
rakúskeho hlavného mesta spravili 

jeden veľký piknik. Vyskúšali si ang-
lickú verziu súťaže „5 proti 5“ – so 
zmiešanými tímami, samozrejme, 
vďaka veselej aktivite „speed datin-
gu“ si takmer každý s každým poriad-
ne speakoval, niekedy aj sprechoval 
– a niektorí aj tak trochu švindľova-
li a precvičili si češtinu . Poobedie 
deti strávili v najstaršej ZOO v Európe 
v Schonbrunne.
Siedmaci tak okrem nových skúseností 
a zážitkov získali aj kamarátstva zo su-
sedných krajín, ktoré môžu pokračovať 
i mimo školských lavíc.
PS: Celý výlet deti absolvovali verejnou 
dopravou – deti si otestovali šikovné 

vlakové spojenie z Bratislavy do Viedne 
a vyskúšali si rýchle cestovanie vieden-
ským metrom.

Mgr. Z. Boledovičová, ZŠ Rajčianska

Myšlienka venovať sa tomuto druhu tanca 
vznikla po úspešnej práci na choreografii do 
tanečnej súťaže SCHOOL DANCE 2015.
Na túto prácu Základná škola Žitavská 1 po-
zvala svojich bývalých žiakov Romana a Vila, 
dvoch 19 ročných chalanov.
Táto práca všetkých zúčastnených zaujala. 
Podarilo sa im vytvoriť, hoci krátku, ale peknú 
choreografiu.
Roman „Marcus“ Szimeth a Viliam Szabó po-
chádzajú z Vrakune. Svoj tanečný štýl rozvíjali 
ako samouci v každej voľnej chvíli a kde sa dalo. 
Dnes už majú za sebou 6-ročné skúsenosti 
študovania a prezentovania tanca v štýloch 
ako je hip–hop, popping, locking, breakdance. 

Popritom mali možnosť nazrieť a skúsiť moder-
ný tanec, s ktorým sa niekoľkokrát umiestnili 
na prvej priečke slovenských súťaží.
K ich skúsenostiam sa pridala aj práca s deť-
mi, krorá sa im zapáčila a v ktorej sa záro-
veň našli. Preto sa rozhodli v školskom roku 
2015/2016 na ZŠ Žitavská 1 v tejto práci po-
kračovať pod názvom STREET UNITY DANCE. 
Dvakrát do týždňa budú na škole v tanečnej 
sále trénovať s deťmi. Plánujú nacvičovať cho-
reografie a zúčastňovať sa s nimi na vystúpe-
niach a súťažiach.
Preto sa veľmi tešia na všetky prihlásené deti 
a na prácu s nimi.

Mgr. Ľuboslava Slaninková, ZŠ Žitavská

Slávnostné privítanie prvákov na ZŠ  Rajčianska

Susedia a priatelia

STREET UNITY DANCE na Žitavskej

Malí Vrakunčania 
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Senior svet
Právo na odškodné
Právna poradňa
Potrebujete právnu pomoc? Vrakunské noviny sú na va-
šej strane. Svoj prípad môžete bezplatne konzultovať 
s doc. JUDr. Branislavom Fridrichom, PhD. z advokátskej 
kancelárie Fridrich Paľko, s. r. o.

„S manželom sme si zakúpili letenky do Milána, od-
kiaľ sme chceli ísť autom k moru a stráviť tam letnú 
dovolenku. Na letisko sme sa dostavili včas, a to 2 
hodiny pred plánovaným odletom, tak ako nám bolo 
oznámené pri zakúpení leteniek, avšak náš let mal 
meškanie viac ako 4 hodiny, pričom iné lety nema-
li žiadne meškanie. Na bratislavskom letisku sme 
strávili viac ako 6 hodín a počas čakania na náš let 
sme minuli viac ako 70 eur na jedlo a nápoje, ktoré 
sme si museli kúpiť. Niekde som započula, že máme 
právo na odškodné za čakanie na let. Viete mi, pro-
sím, poradiť, kde si môžem odškodné uplatniť?“

Odpoveď:

Každý pasažier má právo na poskytnutie starostli-
vosti a náhrady zo strany leteckej spoločnosti, ktorá 
prevádzkuje let, ktorý mal výrazné meškanie, a to v 
zmysle Nariadenia (ES) č. 261/2004, pokiaľ nebolo 
meškanie letu spôsobené mimoriadnymi okolnosťa-
mi, akými sú napr. nepriaznivé počasie, štrajk, prírod-
ná katastrofa. V tomto prípade by ste mali mať nárok 
na odškodné vo výške 250 eur na osobu v zmysle 
článku 7 ods. 1 písm. a) daného Nariadenia, keď-
že meškanie vášho letu presiahlo 3 hodiny a let bol 
uskutočnený z letiska v Európskej únii. Ďalej, letecká 
spoločnosť bola povinná vám poskytnúť adekvátne 
občerstvenie počas vášho čakania, čo sa neuskutoč-
nilo, a preto ste oprávnená požadovať refundáciu ce-
lej sumy, ktorú ste na bratislavskom letisku musela 
vynaložiť na nápoje a jedlo. Odškodné a refundáciu 
môžete uplatniť voči leteckej spoločnosti prostredníc-
tvom formulára na podanie sťažností, ktorý je dostup-
ný napr. na webe Európskej komisie, pričom letecká 
spoločnosť je povinná vás vyrozumieť do 6 týždňov 
od prijatia sťažnosti. V prípade neúspešného riešenia 
u leteckej spoločnosti sa môžete obrátiť i na Sloven-
skú obchodnú inšpekciu so žiadosťou o prešetrenie 
prípadu alebo vymáhať svoje nároky súdnou cestou. 

(red.)

Chráňte svoj domov pred 
bleskom a požiarom
Počet požiarov v bytovom hospodárstve je podľa Štatistického úra-
du SR hneď za počtom požiarov v poľnohospodárstve. Odporúčame 
využiť všetky protipožiarne opatrenia a voči požiaru a bleskom sa 
poistiť. Bežné poistenie nehnuteľností kryje škody spôsobené po-
žiarom, priamym úderom blesku či výbuchom, ba dokonca spôso-
bené pádom alebo nárazom vzdušných či kozmických telies alebo 
satelitov, ich častí, prípadne nákladu. Dajte si v zmluvách pozor na 
pojmy priamy a nepriamy úder blesku. Nepriamy je častejší, no slab-
šie krytý.  

Desatoro protipožiarnej ochrany
1. Ak zachytíte ohnisko požiaru, odstráňte z jeho 

okolia všetky horľavé materiály a vyvetrajte dym. 
Požiar okamžite nahláste (za nenahlásenie hrozí 
pokuta).

2. V prvom rade dbajte na svoju bezpečnosť a bez-
pečnosť ďalších osôb. Postarajte sa o urýchlenú 
evakuáciu.

3. Pravidelne – každé 4 mesiace – nechajte skontro-
lovať a odborne preskúšať komín. Táto povinnosť 
vám vyplýva aj zo zákona. Rovnako v bytových 
domoch je nutné robiť preventívne protipožiarne 
prehliadky.

4. Nestavajte svojpomocne krby ani komíny. Mnoho 
požiarov vzniklo aj následkom fušerskej práce rôz-
nych firiem, ktoré nedostatočne odizolovali komíno-
vú vložku alebo krb od podlahy. Vždy sa obracajte 
na kvalifikovaných odborníkov a vyžadujte používa-
nie certifikovaných a testovaných materiálov. 

5. Vykurujte iba materiálom, ktorý je vhodný do 
vášho kotla. 

6. Požiar komína nikdy nehaste vodou. Mohol by po-
praskať a oheň sa rozšíriť do ďalších častí domu. 

7. Do väčších rodinných domov si zaobstarajte mi-
nimálne jeden práškový (univerzálny) hasiaci prí-
stroj.

8. Vždy zvážte, či vami zapálená sviečka, kahanec 
alebo odhodený ohorok z cigarety nemôžu byť 
príčinami požiaru. Fajčenie k nim rozhodne patrí.

9. Nespaľujte odpad, suchú trávu ani odpadky 
mimo skládok ani na skládkach. Nemanipulujte 
s otvoreným ohňom. Štatisticky takto veľmi často 
vznikajú požiare. 

10. Parkujte tak, aby sa k vášmu domu či bytu dostali 
vozidlá hasičského a záchranného zboru.
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Čo a kedy

Program október
•	 	02.	10.	1015  Uvítanie detí do života v spoločenskej sále MÚ MČ Poľno-

hospodárska 27/B (objekt 221)

•	 10.10.2015			 o 10:00 hodine Vrakunský beh – lesopark Vrakuňa

•	 17.	10.	2015     o 10:30 h – pravidelné sobotné detské divadelné predsta-
venie v spoločenskej sále MÚ MČ Poľnohospodárska 27/B

•	 	22.	10.	2015  „Športom proti drogám – športové podujatie pre základné 
školy o Pohár starostu“ – október

•	 	27.	10.	2015  o 16,00 h – spoločenské posedenie pre seniorov pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším v spoločenskej sále MÚ MČ 
Poľnohospodárska 27/B (objekt 221)

Hudba pre všetkých na ZŠ Žitavská

Čo sa robilo 
v našej 
škole počas 
prázdnin?

V priebehu minulého školského roka sme 
sa dohodli s Vysokou školou ekonomiky, 
manažmentu a verejnej správy na ukon-
čení nájmu. Vďaka tomu sme získali dve 
poschodia späť a našej škole patrí už 
celá budova. Na najvyššom poschodí 
sídli II. stupeň (šiestaci, jedna piata trie-
da, jedna deviata trieda, učebňa jazykov, 
učebňa informatiky a učebňa etickej 
a náboženskej výchovy). Toto poschodie 
sme upravovali už počas školského roka. 
V priebehu prázdnin sme upravili aj ďalšie 
poschodie, na ktorom si našli triedy a šat-
ne naši najmenší – prváci. Nachádzajú 
sa tu tri prvácke triedy (ďalšie dve sú na 
prízemí). Do tried sme museli dať novú 
gumu na podlahu, priečkami rozdeliť veľ-
ký priestor, ktorý VŠ používala ako po-
slucháreň. Triedy sme museli vymaľovať 
a kúpiť do nich aj nový nábytok. Triedne 
učiteľky prváčikov si urobili ďalšie úpra-
vy podľa svojho vkusu a školský rok sa 
mohol začať. Na tomto poschodí sa tiež 
nachádza naša ďalšia, novo vybudovaná 
učebňa informatiky, ktorú nám pomohli 
zariadiť naši rodičia. Nemálo finančných 
prostriedkov nás stálo tiež rozšírenie 
wi-fi siete aj do tohto traktu a rozšírenie 
rozsahu alarmu. Veríme, že s rovnakým 
elánom, s akým sme my pracovali počas 
našich dovoleniek, budú do školy chodiť 
aj naši žiaci počas celého školského roka.

Ing. Anna Murcinová,  
zástupkyňa riaditeľky školy

Je známym faktom, že deti, ktoré sa aktívne 
zaoberajú hudbou, sú vnímavejšie, sústrede-
nejšie a mávajú lepšiu náladu ako tie ostatné. 
Podľa jedného nového prieskumu dokonca 
vedie hudba, teda aktívne hranie a spievanie, 
k zlepšeniu školských výsledkov aj v matema-
tike. Hudba je podobne ako šport činnosťou, 
ktorá vyžaduje aktívny tréning, je činnosťou 
pri ktorej svaly intenzívne pracujú. Naučí nás 
správne dýchať, naučí nás trpezlivo rátať 
a opakovaním si zvyšovať zručnosti, naučí nás 
pozorne počúvať seba aj tých druhých. Občian-
ske združenie Umenie pre všetkých v školskom 
roku 2014/2015 zahájilo vyučovanie v Základ-
nej škole na Žitavskej 1. Vyučuje sa akustická 
gitara, keyboard a zobcová flauta. Na konci 
školského roku deti vystúpili na koncerte hu-
dobnej školy, kde ukázali svoje hudobné zruč-
nosti, skupinovú zohranosť a nadšenie pre hru.
Aj v školskom roku 2015/2016 bude vyučo-
vanie gitary, keyboardu aj flauty pokračovať. 
Vyučujeme najmodernejšou metódou, učitelia 
sú vzdelaní hudobníci a pedagógovia, a čo je 
podstatné, ľudia, ktorí sa snažia odovzdať svo-
jim žiakom maximum vedomostí, ktorí dokážu 
urobiť z každej vyučovacej hodiny malý kon-
cert, zážitok, nové zručnosti a vzbudiť nadše-
nie svojich žiakov. Vyučovacie programy Gitara 
pre všetkých, Keyboard pre všetkých a Zobco-
vá flauta pre všetkých sú, aj vďaka ľahko do-
stupným nástrojom, atraktívne. Navyše, zob-
cová flauta je nástrojom, na ktorý by malo hrať 
každé dieťa. Naučí sa správne stáť a správne 
dýchať, pri čom oboje je v súčasnosti dosť zá-

sadnými zdravotnými problémami u detí. Získa 
základné hudobné vzdelanie, naučí sa mnoho 
pesničiek a ovláda nástroj, ktorý si môže vša-
de vziať a na ktorý môže hrať kdekoľvek akú-
koľvek hudbu od klasiky po rock.
Naše programy sú postavené tak, že už z prvej 
hodiny odíde dieťa s prvou skladbou. Učíme 
hrať a učíme aj teóriu, tej však len toľko, koľko 
dieťa potrebuje na to, aby pochopilo látku, kto-
rú hrá. Neskôr sa učíme improvizovať, skladá-
me si vlastné pesničky, máme ozajstné rocko-
vé kapely, ktorých členmi sa naši žiaci stávajú.
Po roku vyučovania vieme, že deti zo Žitav-
skej majú záujem hrať hudbu. Ďakujeme rodi-
čom, ktorí sa rozhodli svoje deti v tomto pod-
porovať a vychovávať z nich ľudí, ktorí majú 
záujem o umenie a kultúru, ktorí majú záujem 
na sebe pracovať a niečo dokázať.
Zároveň ďakujeme pani učiteľke Slaninkovej, 
ktorá nás presvedčila, aby sme šli učiť aj na 
Žitavskú, a ktorá vytvorila veľmi príjemné 
a ľudské premostenie našej hudobnej školy 
a detí zo ZŠ Žitavská. Tešíme sa na ďalšie 
hranie aj na nových žiakov, pre ktorých sme 
pripravili mnoho zaujímavých noviniek.
 Luboš Zaťko,
 Hudobná škola pre všetkých
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