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Dobrý deň, milí Vrakunčania.

Milí Vrakunčania, 

dovoľte, aby som vám poprial krásne leto a príjemne strávený čas 
prázdnin. Ako dieťa som veľmi závidel učiteľom. Uvedomil som si to-
tiž, že síce my deti máme prázdniny, ale dospeláci musia chodiť do 
práce. A ak my deti máme prázdniny, tak predsa učitelia musia mať 
prázdniny tiež! Mal som jasný plán, ako sa stanem učiteľom a bu-
dem si užívať prázdniny. Budem sedieť na kúpalisku a celý deň jesť 
nanuky. Vtedy som mohol totiž zjesť len jeden denne, rodičia boli 
v tomto smere veľmi starostliví. :)
To je tak 35 rokov a 1500 nanukov dozadu. Dnes mi je dokonale 
jasné, že učitelia v skutočnosti nemajú dva mesiace prázdnin a čo 
neurobia v lete, keď majú čas a pokoj na systematickú prácu, to ich 
dobehne počas roka. 
To isté zažívam ja ako starosta. Celý minulý rok sme konsolidova-
li zdroje a reformovali rokmi spomalené procesy. Podarilo sa nám 

skončiť v prebytku 120 000 eur. To je pre mňa úžasná správa a som nesmierne hrdý na našu komunitu, 
ktorá sa dokázala v ťažkých časoch zomknúť. Nie, stále nie sme bohatá mestská časť, ale sme mest-
ská časť, ktorá má plusový rozpočet a začína riešiť to, čo desiatky rokov chátralo. V lete máme smelé 
plány a už na začiatku školského roka budú vidieť výsledky. Keď sme opäť pri tom školskom roku, vrá-
tim sa k starostovaniu a prázdninám. 
Prázdniny som si odložil. Aktuálne totiž prebieha najväčšia rekonštrukcia ciest vo Vrakuni za ostatných 
20 rokov. V lete je predsa len menšia premávka, preto chcem byť osobne prítomný pri prácach a kon-
trolovať ich priebeh. Tiež nás čaká výstavba ďalších cyklotrás a, samozrejme, ďalšie projekty pre rodi-
ny s deťmi v lesoparku. Opravujeme aj strechu na jednej materskej a jednej základnej škole. Rovnako 
by som bol rád aj pri tom. 
Ak je niečo, na čo sa naozaj teším, tak je to rekonštrukcia dvoch detských ihrísk vo Vrakuni a vybudo-
vanie moderného street workoutového ihriska. Používaním tohto argumentu pomerne chrabro odrážam 
útoky mojich rodinných príslušníkov, ktorí by sa napriek všetkému radi niekam v lete pozreli. ☺ Chce-
li by sme ponúknuť detské ihriská, ktoré spĺňajú štandardy 21. storočia. Teda napríklad oplotenie brá-
niace psíkom a mačičkám k prístupu na ihrisko. Pôjde o pilotný projekt a podľa jeho úspešnosti by sme 
postupovali ďalej. Ja v jeho úspech verím.
Leto je v plnom prúde a ja sa pokúsim využiť tento čas čo najefektívnejšie. Na konci leta si snáď spo-
ločne povieme, či sa mi to aj naozaj podarilo. Ocením spätnú väzbu a budem rád, ak mi napíšete, zate-
lefonujete alebo sa s vami osobne stretnem. Dovolím si ponúknuť aj milú príležitosť. 9. až 11. septem-
bra totiž budeme mať Vrakunské hodové slávnosti. Áno, nepomýlil som sa. Naozaj budú trvať 3 dni. Rád 
sa porozprávam a pozvem vás na kofolu. :)
Ešte raz mi dovoľte popriať krásne leto a nezabudnite, každú stredu o 17:00 h máme v lesoparku Let-
né detské divadielko, tak sa na vás tešíme.

 Váš starosta
 Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Oznámenie
So súhlasom smú-
tiacej rodiny ozna-
mujeme, že dňa 19. 
júla 2016 vo veku 
88 rokov nás navždy 
opustila dlhoročná 

významná občianka Vrakune pani RNDr. 
PhMr. Anna Babuľová, CSc.
V roku 2011 bola ocenená ako „osobnosť 
metropoly“ a získala „Pamätnú“ plaketu. 
Pani Dr. Babuľová celý svoj profesijný 
život zasvätila vede a výskumu a svoj 
voľný čas venovala zdravotnej preven-
cii a výchovným prednáškam. Dve ge-
nerácie Vrakunčanov ju oslovovali 
„naša pani doktorka“.
Smútiacej rodine vyjadrujeme úprim-
nú sústrasť.
Česť jej pamiatke!

 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Knižnica vo Vrakuni
Knižnica v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je v letných mesia-
coch júl - august zatvorená.  Priestory knižnice sa musia presťaho-
vať z dôvodu pokračovania rekonštrukcie Materskej školy na Bod-
vianskej ulici v 2. etape rekonštrukcie. V minulosti sme vás informo-
vali, že mestská časť dostala dotáciu aj na ďalšie dve triedy. S re-
konštrukciou mestská časť začne v septembri 2016. Po zarade-
ní do siete školských zariadení a po rekonštrukcii školskej jedálne 
a kuchyne Materskú školu na Bodvianskej ulici so 4 triedami plánu-
je mestská časť otvoriť k 1. 9. 2017. Knižnica bude poskytovať služ-
by verejnosti v skrátenom režime v priestoroch za výdajňou stravy 
na Bodvianskej ulici vedľa súčasných priestorov knižnice. Pracov-
níčky knižnice vás radi privítajú aj v týchto dočasných náhradných 
priestoroch.
 (red.)

Krátka štatistika za prvý 
polrok 2016
Počas prvého polroku 2016 sa v mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa narodilo 115 detí a zomrelo 49 ľudí. Celkový počet oby-
vateľov je 20 646.  

Oznam
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu 
SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelaní dospelých (AES 
2016) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Na 
Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 
500 obcí, medzi nimi aj Bratislava. Zisťovanie sa uskutoční od 
1. júla do 30. novembra 2016. V tomto období vybrané domác-
nosti aj v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 
v domácnostiach osobitných poverením. Všetky informácie a ná-
zory, ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, 
budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 

Zberný dvor presťahovaný
Oznamujeme občanom Vrakune, že dňom 30.6.2016 bol 

ZBERNÝ DVOR na Ihličnatej č.7 PRESŤAHOVANÝ
Od 1.7.2016 môžu občania Vrakune naďalej objemný, bio-
logický odpad, papier, plasty, sklo, odovzdať bezplatne na 

novootvorenom ZD na RÁZTOČNEJ ul. č. 8626

OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok-  Piatok : 10.00 – 12.30, 13.00 – 18.00 

Sobota : 8.00 – 13.00 
Nedeľa : zatvorené 

Dňa 28. 6. 2016 sa uskutočnilo polročné 
významné zasadnutie poslancov mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Poslanci schválili 
záverečný účet mestskej časti za rok 2015. 
Hospodárenie MČ Bratislava-Vrakuňa sa 
skončilo pozitívne, s prebytkom hospodá-
renia vo výške 120 937 eur. Tieto ušetre-
né fi nančné prostriedky budú účelovo vyna-
ložené na tieto verejnoprospešné projekty: 

• rekonštrukcie striech MŠ Šíravská a ZŠ 
Železničná,

• vybudovanie cyklotrasy Malý Dunaj,
• zariadenie kultúrno-spoločenskej sály 

v Objekte 221,
• rozšírenie kamerového systému 

v mestskej časti.
Svoje výsledky hospodárenia prezentova-
li aj všetky vrakunské základné a materské 
školy. Ich hospodárenie bolo v priebehu ce-
lého rozpočtového roka vyrovnané. 
Predmetom rokovania poslancov bol aj zá-

mer využitia objektu Tallin na Stavbárskej 
ulici č. 60, bývalého kultúrno-spoločenské-
ho centra Vrakune, ktorý od roku 2011 ne-
slúži žiadnemu účelu. Poslanci schválili vy-
užitie tohto objektu pre účely policajné-
ho zboru – zriadenie policajnej stanice pre 
zlepšenie bezpečnostnej situácie vo Vraku-
ni. O ďalšom postupe bude starosta mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa rokovať s mi-
nisterstvom vnútra a Magistrátom hlavné-
ho mesta SR Bratislavy. 
Ďalej poslanci schválili všeobecné záväzné 
nariadenie o určení výšky mesačného prí-
spevku zákonného zástupcu dieťaťa a žia-
ka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava-Vrakuňa, o kto-
rom sa dočítate viac na str. 8. 

 (red.)

Zákaz používania studní 
naďalej platí
ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDUÁLNYCH STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 
A V RODINNÝCH DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje občanov, že zákaz nebol zrušený 
a je stále v platnosti. Požívanie vody zo studní na pitie, polievanie ze-
leniny a ovocia určených na konzum je naďalej zakázané z dôvodu 
znečistenia. Podzemné vody sú kontaminované ropnými látkami, kto-
ré vysoko prekračujú povolené hodnoty pre pitnú vodu a mohli by byť 
zdraviu škodlivé.
Starosta Martin Kuruc vymenoval za predsedu poradnej komisie 
na posúdenie vhodnosti sanácie skládky CHZJD Ing. Milana Šindle-
ra. V prípade záujmu odborníkov a laickej verejnosti z mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa stať sa členom spomínanej poradnej komisie nás 
kontaktujte mailom na: starosta@vrakuna.sk.
 (red.)

Z miestneho zastupiteľstva 
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Opýtali sme sa poslancov
V tomto čísle Vrakunských novín sme sa opýtali poslancov MČ Bratislava-Vrakuňa, čo považujú za najvýznamnejší krok pre MČ Bratisla-
va-Vrakuňa a zaujímalo nás ako strávia leto.

1. Ani sme sa nenazdali a ubehol prvý polrok roku 2016. Preto by sme sa Vás radi spýtali, čo považujete za 
najvýznamnejší krok pre MČ Bratislava-Vrakuňa v tomto polroku? A zároveň nás zaujíma, aké plány máte 
počas letných mesiacov?

Bc. Michal Behúň
Tých krokov je viacero a mali by priniesť pre 
Vrakuňu veľa pozitívneho, nedá sa vybrať je-
den, možno nový systém parkovacej politi-
ky a transparentnosť v parkovaní. Počas let-
ných mesiacov sa budem snažiť venovať viac 
rodine a hlavne synovi, nejaké to kúpanie 
a šport, hlavne, aby nám všetkým prialo po-
časie a bolo krásne teplo a slnečno.

Ing. Tomáš Galo
Noviniek máme toľko, že je ťažko vybrať. Veľ-
mi pozitívne hodnotím revitalizáciu promenády 
okolo Malého Dunaju a vybudovanie detského 
ihriska v lesoparku. S obavami som prijímal in-
formáciu ohľadne straty pozemkov pod zber-
ným dvorom a VPS. Našťastie aj tento problém 
sa podarilo vyriešiť a občania majú stále kam 
odviesť svoj odpad. Dopredu sa pohli aj projek-
ty cyklotrasy spolu s lodenicou a amfi teátrom. 
Začali sme realizovať aj opravy prvých ciest, na 
ktoré si MČ zobrala úver. No a ako posledné 
by som spomenul uzavretie témy Zdravotného 
strediska na Bebravskej. Hoci prenájom spo-
ločnosti Spoby nie je z môjho pohľadu ideálne 
riešenie, pozitívne je, že čoskoro budeme mať 
zrekonštruované zdravotné stredisko.

Ing. Ladislav Kugler
V tomto polroku za najvýznamnejší krok pova-
žujem schválenie prenájmu zdravotného stre-
diska Spokojnému bývaniu. Od spomínané-
ho prenájmu očakávam zvýšenie atraktivity 
a funkčnosti objektu pre lekárov a ich pacien-
tov. Som presvedčený, že sme na dobrej ces-
te, aby sme zvýšili úroveň zdravotnej starostli-
vosti vo Vrakuni. 
Počas letných mesiacov okrem práce plánu-
jem mať aj dovolenku v kruhu svojich najbliž-
ších. Pre mňa nie je podstatné, kde budem 
tráviť dovolenku, či pri vode, alebo na horách, 
pre mňa je dôležité, aby to bolo v kruhu rodiny.

Ing. Anna Murcinová
V tomto polroku bolo významných krokov pre 
Vrakuňu viac. Keď mám vybrať len jeden –  
mne sa zdá najvýznamnejší začiatok riešenia 
dopravnej situácie vo Vrakuni a v okolí a s do-
pravnou situáciou súvisí aj riešenie stavu ko-
munikácií a budovanie dočasnej zastávky.
Počas letných mesiacov sa budem venovať 
hlavne svojej rodine, priateľom a kamarátom.

Ing. Ľubomír Czaja
Vo Vrakuni sa začalo s rekonštrukciami ciest, 
so sprehľadnením prenajatých parkovacích 
miest a s prípravami na rekonštrukciu zdra-
votného strediska. Leto rád využijem aj na 
neformálne stretnutia s obyvateľmi, aby som 
si mohol vypočuť aj ich názory.

PhDr. Stanislav Bruna
Najdôležitejšie je to, že obyvatelia majú dô-
veru voči miestnemu úradu, starostovi a po-
slancom. Otvorene diskutujeme s občanmi 
a ich názory a potreby sú súčasťou dobrých 
výsledkov. Stihli sme toho veľa, zdravotné 
stredisko má nového správcu, buduje sa že-
lezničná zastávka a schválilo sa veľa strate-
gických materiálov, ktoré budú mať dopad na 
život vo Vrakuni, napr. budovanie parkovacích 
miest, externé dodávanie stravy do ZŠ či sta-
rostlivosť o zeleň a čistotu. Tiež sa rozbieha-
jú iné projekty, ktorých výsledky budú o taký 
rok. Aktívne sa bojuje za likvidáciu skládky 
CHZJD a obchvat Vrakune.
V lete budú dovolenky a oddych s rodinou 
a určite aj práca. :o) 

Ing. Oľga Kubalíková
Prvý polrok bol dosť hektický. Pod vedením 
starostu sa urobilo niekoľko rozhodnutí, ktoré 
by mali prispieť k zlepšeniu života v našej Vra-
kuni. Chcem vyzdvihnúť prijaté riešenie ohľa-
dom polikliniky a rekonštrukcie našich komu-
nikácií.
Rozbehnutie kultúrneho života v budove 221, 
nová sobášna sieň a úprava cesty okolo Ma-
lého Dunaja hádam všetkých presvedčilo, že 
sa Vrakuňa mení.
Cez leto síce nemáme zasadnutia, veľa ľudí 
si čerpá dovolenky. Ja osobne počas leta bu-
dem pracovať na novom projekte, ktorý by 
mal priniesť nové športové a kultúrne mož-
nosti v rámci lokality Vlčie hrdlo a dovolenku 
odkladám na november.

Ing. Michal Hrapko
Za najvýznamnejšie považujem, že sme pri-
jali koncepciu rekonštrukcie Zdravotného 
strediska na Bebravskej ulici. Stredisko zís-
kalo správcu a prejde komplexnou obnovou 
budovy aj interných priestorov, z čoho budú 
čerpať Vrakunčania aj lekári. Dôležité bolo 
tiež schválenie rekonštrukcie ciest, ktoré sú 
vo Vrakuni vo veľmi zlom stave. Ďalšími vý-
znamnými aktivitami bolo zriadenie vlakovej 
zastávky a nových atrakcií v lesoparku. Ve-
rím, že všetky tieto aktivity zvýšia kvalitu živo-
ta všetkým obyvateľom našej mestskej časti.    
Leto plánujem tráviť s rodinou kúpaním a tu-
ristikou.  

Mgr. art. Jana Némethová

Počas zadávania otázky bol/a 
na dovolenke.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal
Keď môžem zhodnotiť posledné obdobie, tak 
by som ho hodnotil v superlatívoch. Z môjho 
pohľadu sa spravilo viac ako za niekoľko pre-
došlých období. Za to patrí veľká vďaka sta-
rostovi, celému úradu a v neposlednom rade 
aj kolegom poslancom. Je to len začiatok 
a čaká nás všetkých ešte dlhá cesta plnenia 
plánov a snov, ktoré máme vo Vrakuni.
Dovoľte mi touto cestou popriať všetkým 
krásne leto a užitie si krásnej zaslúženej do-
volenky. Verím, že sa nám všetkým poda-
rí zrelaxovať a nabrať nových síl do ďalšieho 
obdobia. 

Mgr. Pavol Prikryl

Počas zadávania otázky bol/a 
na dovolenke.

Ing. Juraj Štubniak
Za prvý polrok 2016 mi vyšlo, a verím, že aj 
Vrakuni, viacero vecí pri hlasovaní, v ktorých 
som stál so svojím názorom proti ostatným 
poslancom (predaj SPOBY, transformácia 
VPS na eseročku). Za najvýznamnejšiu a naj-
prínosnejšiu udalosť pre Vrakuňu, za ktorú 
som ako jediný radikálne bojoval, považujem 
zrušenie prenájmu Zdravotného strediska 
Bebravská tretiemu subjektu a ponechanie 
si absolútneho vplyvu MČ prostredníctvom 
nepredaného SPOBY.
Leto strávim na záhrade vo Vrakuni a v sep-
tembri sa plánujem ísť okúpať niekde do sla-
nej vody. Pekné prázdniny želám všetkým!

Ing. Milan Šindler
Mimoriadne negatívny krok pre Vrakuňu, ale aj 
celý Žitný ostrov vykonal  magistrát, ktorý obštruk-
ciou okolo mestských pozemkov nad skládkou 
CHZJD zahatal pred voľbami sľubovanú sanáciu 
vytekajúcej  skládky na jeseň tohto roku. Zo vznik-
nutej situácie je zrejmé, že štát ešte ani po vyše 
desiatich rokoch nenašiel  riešenie tejto obrovskej 
havárie a spolieha sa na prírodu, že si so 120 tis. 
ton toxínmi poradí sama. Druhou stránkou tej is-
tej mince je v posledných rokoch skoro 10% me-
dziročný nárast rakoviny, hlavne na JZ Slovenska, 
ktorý nás radí na I. miesto z okolitých štátov v poč-
te onkologických ochorení na 100 tis. obyvate-
ľov. Vrakunská samospráva by  na znak nesúhla-
su s aktuálnym stavom riešenia mala prejsť zo sú-
časnej štrajkovej pohotovosti k ostrému štrajku . 

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Za najvýznamnejší krok v prvom polroku po-
važujem začiatok postupnej rekonštruk-
cie zdravotného strediska a niektorých ciest 
v správe našej mestskej časti. 
V lete mám naplánovanú dovolenku s rodi-
nou a v polovici septembra možno pôjdem 
s kamarátmi na výlet na Ukrajinu na motor-
kách. :)

Ing. Zuzana Schwartzová

Počas zadávania otázky bol/a 
na dovolenke.

Vedenie okrskovej stanice mestskej po-
lície Bratislava-Ružinov by touto cestou 
chcelo v skratke informovať občanov MČ 
Vrakuňa o niektorých skutočnostiach.
Niektorí občania si určite pamätajú na 
skutočnosť, že v jednom období bolo osá-
dzaných viac „papúč“ vodičom MČ. Táto 
situácia sa zmenila, keďže občania sú 
disciplinovanejší a tým pádom mestskí 
policajti „majú menej práce“.
Tak, ako pred pár mesiacmi bolo prezen-
tované, že vo Vrakuni bude pôsobiť „odťa-
hová služba“ - táto pôsobí, ale nie je po-
trebná až na takej úrovni, ako sme pred-
pokladali.
V minulosti MČ Bratislava-Vrakuňa mala 
v rámci kamerového systému funkčné 4 
kamery (Stavbárska ul., Bebravská ul., 
Uzbecká ul. a Vrakunská ul.). V ostatnej 

dobe boli spustené do prevádzky ďalšie 4 
kamery: na Poľnohospodárskej ulici, Ka-
méliovej, Slatinskej a Stavbárskej č. 2. 
Zároveň treba poznamenať, že kamerový 
systém je napojený na našu okrskovú sta-
nicu a centrálny dispečing MP je funkčný 
a sledovaný tzv. kamerovým zamestnan-
com. Ako som spomínal v predchádzajú-
com čísle novín, tak by som chcel pripo-
menúť občanom, že v súčasnosti máte vo 
Vrakuni dvoch okrskárov:
Jaroslav Gandžala, mobil: +421 902 921 
188,
Radovan Hegyi, mobil: +421 914 369 
401. 
V prípade potreby poukázať na neka-
lú činnosť, prípadne páchanie priestup-
ku ich kontaktujte a uvedení okrskári sa 
budú daným problémom zaoberať. V let-

ných mesiacoch ich budete môcť vidieť 
aj na služobných bicykloch s označením 
mestská polícia.
Máme letnú turistickú sezónu. Aj z toho 
dôvodu by som chcel požiadať všetkých 
občanov Vrakune, aby boli ostražitejší, 
nakoľko hl. mesto navštívia aj tzv. „tu-
risti“, ktorí majú iné úmysly ako prehliad-
ku centra alebo MČ Vrakuňa. Keď bude-
te mať nejaké podozrenie, tak neváhajte 
a zavolajte linku 159.
Záverom by som chcel všetkým občanom 
Vrakune popriať príjemné dovolenkové 
obdobie, aby bolo bez stresov a aby kaž-
dému toto letné obdobie dodalo veľa síl 
do ďalšej práce. 

JUDr. Jaroslav Tuleja,
veliteľ okrskovej stanice Bratislava-Ružinov

Otázky pre poslancov

Informácia mestskej polície pre 
občanov MČ Vrakuňa



6

Horúca téma

Cestné komunikácie vo Vrakuni
V minulom čísle Vrakunských novín sme 
vás informovali o komunikáciách v sprá-
ve MČ Bratislava-Vrakuňa. Viacerí obča-
nia nám napísali, že vo Vrakuni sú aj iné 
cesty v správe mestskej časti a zoznam 
je nekompletný. Dodávame, že v uverejne-
nom článku boli uvedené len komunikácie 
v správe mestskej časti, ktoré sú zarade-
né do siete komunikácií a ktoré sú majet-
kovo usporiadané. Vedeniu mestskej časti 
záleží na tom, aby obyvatelia Vrakune jazdi-
li po kvalitných cestách. „Nie je nám ľaho-
stajná žiadna cesta, postupne chceme ob-
noviť všetky cesty, ktoré vo Vrakuni sú. Nie 
je to jednoduché, ak cesta nie je zaradená 
v sieti komunikácií ani v majetku mestskej 
časti, proces sa komplikuje a predlžuje. Dô-
ležitý je začiatok, mestská časť už začala 
s obnovou ciest a ešte ma veľké plány do 
budúcna,“ povedal starosta Martin Kuruc.
Pre úplnosť informácie o cestných komuni-
káciách uvádzame zoznam ciest podľa roz-
delenia:

1. Vo vlastníctve a správe hlavného 
mesta SR Bratislavy: Dvojkrížna, 
Gagarinova, Hradská, Kazanská, 
Malodunajská, Podunajská, Ráz-
točná, Uzbecká.

2. V správe mestskej časti a zaradené do 
siete komunikácie, uverejnené v minu-
lom čísle: Bebravská, Bodvianska, Bo-
rovicová, Brezová, Bučinová, Čiernovod-
ská, Čiližská, Čučoriedková, Domašská, 
Egrešová, Estónska, Hnilecká, Hrušov-
ská, Jedľová, Kaméliová, Kosodrevino-
vá – Horné diely, Kríková, Leknová – 
k ÚČOV, Majerská, Malodunajská, Most-
ná, Poľnohospodárska, Priehradná, Raj-
čianska, Rajecká, Rebarborová, Repíko-
vá, Ríbezľová, Skorocelová, Slatinská, 
Slnečnicová, Stavbárska, Šípová, Šírav-
ská, Toplianska, Toryská, Vážska, Vŕbo-
vá, Železničná, Žitavská.

3. Vo vlastníctve mestskej časti len ako 
pozemok a nezaradené do siete komu-
nikácie: Bodliakova, Píniová, časť Slneč-
nicovej, Orchideová – Platanová, Podbe-
ľová.

4. V správe mestskej časti a zaradené do 
siete komunikácie, uverejnené v minu-
lom čísle: Bebravská, Bodvianska, Bo-
rovicová, Brezová, Bučinová, Čiernovod-

ská, Čiližská, Čučoriedková, Domašská, 
Egrešová, Estónska, Hnilecká, Hrušov-
ská, Jedľová, Kaméliová, Kosodrevino-
vá – Horné diely, Kríková, Leknová – 
k ÚČOV, Majerská, Malodunajská, Most-
ná, Poľnohospodárska, Priehradná, Raj-
čianska, Rajecká, Rebarborová, Repíko-
vá, Ríbezľová, Skorocelová, Slatinská, 
Slnečnicová, Stavbárska, Šípová, Šírav-
ská, Toplianska, Toryská, Vážska, Vŕbo-
vá, Železničná, Žitavská.  

5. Neusporiadané, ktoré nie sú celé v sprá-
ve alebo v majetku mestskej časti a nie 
sú zaradené do siete komunikácií: Ama-
relková, Anízová, Arménska, Bazalková, 
Blatuchová, Čakanková, Hlohová, Hor-
cová, Ihličnatá, Imelová, Irisová, Jazmí-
nová, Jesienková, Kalinová, Kosodrevi-
nová, Krokusová, Levanduľová, Magnó-
liová, Majerská - záhrady, Majoránová, 
Maková, Margarétová, Marhuľová, Mod-
ricová, Nechtíková, Orgovánová, Orchi-
deová, Osiková, Ostružinová, Palinová, 
Platanová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, 
Podpriehradná, Prasličková, Rascová, 
Slnečnicová, Tymiánová, Žihľavová.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vy-
konáva letnú a zimnú údržbu všetkých 
komunikácií v jej správe, to znamená 
aj zaradených, nezaradených aj ne-
usporiadaných komunikácií.  

Čo sa týka starostlivosti a údržby uvede-
ných komunikácií, mestská časť v rámci fi -
nančných možností vykonáva letnú a zim-
nú údržbu (oprava výtlkov, zametanie, od-
hŕňanie...) všetkých, okrem komunikácií 
v správe hl. mesta. V letnom období mest-

ská časť začala s obnovou povrchu usporia-
daných komunikácií, ktoré sú v jej správe. 
Neusporiadaných uvedených ciest, ktoré 
nie sú celé v správe alebo v majetku mest-
skej časti a  nie sú zaradené do siete ko-
munikácií, je vo Vrakuni mnoho. V zozname 
týchto ulíc je neporiadok a postupne chce 
mestská časť urobiť poriadok vo všetkých 
komunikáciách tak, aby boli usporiadané 
a mohlo sa v obnove ciest pokračovať. Za 
týmto účelom mestská časť zvolá jednotli-
vých vlastníkov komunikácií a požiada ma-
gistrát o ich zaradenie. Majetkovoprávne in-
formácie o cestách uvedené v tomto člán-
ku sú stále v štádiu preverovania na prísluš-
ných úradoch a  budú predmetom rokova-
nia okrúhlych stolov s obyvateľmi.

Obnova povrchov ciest a chodníkov vo Vra-
kuni

Po schválení miestneho zastupiteľstva 
a na základe výsledku výberu dodávateľa 
v zmysle verejnej súťaže začala MČ Brati-
slava-Vrakuňa s obnovou povrchov komu-
nikácií na nevyhovujúcich cestách a chod-
níkoch, ktoré denne znižovali komfort, ply-
nulosť a bezpečnosť v cestnej premávke. 
V tomto čase je ukončená obnova povrchu 
komunikácie na Bodliakovej ulici. Dobudo-
vané je pokračovanie chodníka pre peších 
na Ráztočnej ulici. Začalo sa s dobudova-
ním pokračovania chodníka pre peších na 
Čiernovodskej ulici. Počas letných prázdnin 
plánuje MČ Bratislava-Vrakuňa obnovu ko-
munikácie na Podbeľovej ulici, Poľnohos-
podárskej (od Šíravskej po kostol) a Želez-
ničnej ulici. Dovoľujeme si vás aj touto ces-
tou požiadať o trpezlivosť a zhovievavosť pri 
vzniknutých obmedzeniach počas nasledu-
júcich dní.

 (red.)Opravený chodník na Raztocnej ulici

Obnovená komunikácia 
na Bodliakovej ulici
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Mestská časť Vrakuňa získala ďalšiu dotá-
ciu z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie 
kamerového systému. K štyrom jestvujú-
cim kamerám tak pribudne ďaľšia v leso-
parku a dátový stĺp na ich prenos.

Kamerový systém zvyšuje bezpečnosť 
v uliciach Bratislavy, kamery pôsobia v pr-
vom rade preventívne. V prípade pácha-
nia priestupku alebo trestného činu môže 
operátor na miesto rýchlo poslať hliadku. 
Kamerové záznamy pomáhajú aj policaj-
nému zboru pri objasňovaní trestných či-
nov. Kamery sa využívajú tiež na kontrolu 
statickej dopravy, teda v prípade, že ob-
čania upozornia na nedodržiavanie pred-
pisov zo strany majiteľov vozidiel, situá-
ciu môže polícia okamžite skontrolovať 
a mestská polícia nemusí na miesto vy-
sielať hliadku. Tá sa môže venovať iným 
podnetom od občanov. V prípade, že sa 
pomocou kamier potvrdí priestupok, až 
vtedy stačí na miesto poslať hliadku.

„Bezpečnosť Vrakunčanov, obzvlášť 
na rizikových miestach, ako je na-
príklad Pentagon, je pre nás veľmi 
dôležitá,“ uviedol starosta Vrakune 
Martin Kuruc. „Vo Vrakuni pribudlo 
päť nových lokalít monitorovaných 
kamerovým systémom.“ Ide o tieto 
miesta: Kaméliová, Stavbárska, Sla-
tinská, Poľnohospodárska a vrakun-
ský lesopark. Celková výška dotácie 
z Ministerstva vnútra SR je 14 400 
eur, rozpočet na realizáciu je spolu 
s DPH 18 000 eur.

Pripojenie je realizované prostredníc-
tvom optického dátového kábla s pre-
pojením na mestskú políciu 
hlavného mesta. Vybudova-
nie dátového stĺpa bolo fi -
nancované z dotácie Minis-
terstva vnútra SR. Dátová 
sieť bude spĺňať bezpečnost-
né a komunikačné štandardy 
tak, aby zabezpečila plynulý 
Full HD obraz v 25 fps z kaž-
dej bezpečnostnej kamery na 
centrálu mestskej polície.
Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy navrhuje aj vy-
tvorenie jednotného mest-
ského kamerového systému. 
Ten by zjednotil všetky existujúce kame-
rové systémy v Bratislave. Teda kamero-
vý systém Dopravného podniku Bratisla-

va, Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave a mestského kamero-

vého systému mestskej polície. V súčas-
nosti totiž mesto fi nancuje tri oddele-
né kamerové systémy. Ich využitie nie je 
pritom optimálne z dôvodu rôzneho po-
slania koncových používateľov. Kame-
rový systém sa tak využíva jednostran-
ne. Cieľom je vytvoriť jednotný mestský 
kamerový systém, ktorý by umožnil vzá-
jomné využívanie jednotlivých kamero-
vých systémov. Sprehľadnil by sa tak aj 
tok fi nancií a vytvorila by sa možnosť po-
skytnúť kapacity metropolitnej siete jed-
notlivým mestských častiam podľa ich 
potrieb. Integráciou jednotlivých kame-
rových systémov by bolo tiež možné pre-
hodnotiť existujúce kamery. Tie, ktoré 
už nespĺňajú svoj účel (napríklad z dô-
vodu duplicitného umiestnenia alebo 
nových budov), by sa mohli demontovať 
a umiestniť na nové miesta.

 (red.)

Vrakuňa rozširuje kamerový systém

Kamerový záber z pešej zóny

Kamerový záber z Kameliovej ulice

Kamerový záber zo Stavbárskej ulice

Horúca téma
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Už v minulých číslach Vrakunských no-
vín sme vás informovali o demontova-
ní a odstraňovaní starých a ošarpaných 
stánkov. Tieto „búdy“ už dávno strati-
li svoju funkčnosť a zaujímavé boli už 
len pre narkomanov a bezdomovcov. 
V mestskej časti sa po tie roky „nazbie-
ralo“ takých stánkov neúrekom. Samo-
správa postupne nepotrebné stánky od-
straňuje a inak tomu nebolo ani minu-
lý mesiac. Pracovníci VPS na pokyn sta-

rostu demontovali stánok na Kazanskej 
a Estónskej ulici. Častým kameňom úra-
zu v procese odstraňovania sú neuspo-
riadané zmluvné vzťahy, ktoré celý pro-
ces predlžujú. Napriek tomu bolo v prie-
behu roka zatiaľ odstránených sedem 
stánkov, z toho boli tri na Bebravskej 
ulici a jeden stánok na Dvojkrížnej, To-
ryskej, Kazanskej a Estónskej ulici. 

 (red.)

Most na Hradskej 
cez Malý Dunaj 
prejde 
rekonštrukciou 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zaslala 
podnet oddeleniu správy komunikácií Ma-
gistrátu hlavného mesta SR Bratislavy so 
žiadosťou o rekonštrukciu pešej časti exis-
tujúceho mostu na Hradskej ulici cez Malý 
Dunaj. Magistrát hlavného mesta SR Brati-
slavy zabezpečil operatívny zásah na pred-
metnom moste, kde boli najkritickejšie 
miesta drevenej konštrukcie chodníkov pre 
peších opravené podľa možností, ktoré do-
voľuje súčasný stav. Po preverení situácie 
špecialistom v odbore statika a následnom 
návrhu sanačných opatrení bude komplex-
ná sanácia tohto inžinierskeho objektu pod-
ľa rozpočtových možností zaradená do plá-
nu pre nasledujúce obdobie. Plánovaná je 
aretácia predpínacích skrutiek na moste, 
ako aj výmena poškodených dosiek, ktoré 
budú nanovo upevnené skrutkami do pod-
perných konštrukcií. Projektová dokumen-
tácia k predmetným prácam sa bude spra-
covávať v rámci hlavných prehliadok inži-
nierskych objektov v správe hlavného mes-
ta SR Bratislavy.  
  
 (red.)

Cukráreň v lesoparku
Lesopark. Miesto, kde príro-
da ponúka množstvo mož-
ností na relax. Na svoje si prí-
du milovníci dlhých prechá-
dzok, športovci, ale aj tí, čo si 
chcú len oddýchnuť v krásnej 
prírode. Vrakunský lesopark 
patrí medzi unikát, ktorý nám 
môžu iné mestá len závidieť, 
a je vhodnou voľbou na od-
dych pre celú rodinu.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa dohodla s vlastníkom 
pozemku pri vstupe do lesoparku na projekte záhradnej 
reštauráciu s cukrárňou. Za týmto projektom vyrastie cyk-
listické športovisko Pump track, o čom sme vás informovali 
už v minulosti. Samozrejme, že nebudú chýbať verejné toa-
lety a grilovacie plochy pre všetkých. Starosta Vrakune Mar-
tin Kuruc sa vyjadril: „Pevne verím, že už budúce leto si spo-
ločne pomaškrtíme v cukrárni pri kávičke alebo zorganizu-
jeme spoločnú grilovačku. Ak všetko dobre pôjde, budúci 
rok pozývam všetky vrakunské deti na zmrzlinu.“ 
 (red.)

Projekt „Vy rozhodujete, my 
pomáhame“ má svojho víťaza

Cieľom programu spoločnosti Tesco „Vy rozhodu-
jete, my pomáhame” je podpora miestnych orga-
nizácií, ktorým fi nančný príspevok pomôže zrea-
lizovať nominovaný projekt. Ide hlavne o podpo-
ru komunít, v ktorých spoločnosť Tesco podniká. 
Týmto projektom spoločnosť podporí projekty na 
revitalizáciu prostredia, podporu vzdelávania ale-
bo zdravého životného štýlu či znevýhodnených 
sociálnych skupín. Víťazný projekt získa od Nadá-
cie Tesco v každom z celkovo 77 regiónov fi nanč-
ný príspevok vo výške 1300 €, pričom celkovo roz-
delí 100 000 €. V priebehu projektu dostávali zá-
kazníci obchodov Tesco za nákup špeciálne žetó-
ny, ktoré mohli na označenom mieste za poklad-
ničnou zónou vhodiť do hlasovacieho zariadenia 
svojmu favoritovi. 
Preto by sme sa veľmi pekne chceli poďakovať 
všetkým občanom, ktorí pri svojom výbere zvolili 

projekt mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – Vysadenie stromov vo vrakunskom 
lesoparku. Tešíme sa, že vďaka vám a spoločnosti Tesco bude Vrakuňa zase 
o čosi zelenšia. Stromy mestská časť vysadí na jeseň, keď budú priaznivé pod-
mienky na ich výsadbu. Ďakujeme.
 (red.)

Ďalšie odstránené 
stánky vo Vrakuni

Ďalší odstránený stánok na Kazanskej ulici

Aktuálne
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Príspevky rodičov na stravovanie 
detí, pobyt v materskej škole 
a školskom klube pri základnej škole  
Poslanci na svojom júnovom rokovaní 
schválili všeobecne záväzné nariadenie 
MČ Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 
28. 6. 2016 o určení výšky mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastoč-
nú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Pod-
ľa tohto VZN bude rodič platiť príspevok za 
pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 
20 eur/mesiac a 15 eur/mesiac za pobyt 
v školskom klube pri základnej škole. Ro-
dič zaplatí tiež príspevok na režijné nákla-
dy v školskej jedálni v materskej škole vo 
výške 3,5 eur/mesiac a v základnej škole 
3 eur/mesiac. Všetky tieto príjmy od rodi-
čov budú podľa zákona účelovo použité vý-
hradne na nákup nevyhnutného vybavenia 
do kuchýň a jedální, na prevádzku a záuj-
mové aktivity v materských školách a škol-
ských kluboch detí. 
Zabezpečovanie školského stravovania 
v materských aj základných školách a pre-
vádzka materských škôl a školských klu-
bov detí pri základných školách je originál-
nou právomocou mestskej časti ako aj pre-

vádzka a údržba všetkých školských ob-
jektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mest-
skej časti. To znamená, že fi nancovanie 
týchto právomocí je výhradne zabezpečo-
vané z príjmov mestskej časti, ktoré dostá-
va z prerozdelenia podielových daní. Škol-
ský zákon ukladá zriaďovateľovi školských 
zariadení povinnosť stanoviť všeobecne 
záväzným nariadením povinné príspevky 
rodičov na pobyt a stravovanie detí, a tým 
sa spolupodieľať na fi nancovaní výdavkov 
s tým spojených. Príjem z podielových daní 
totiž neslúži len na zabezpečovanie týchto 
kompetencií v školstve, ale všetkých origi-
nálnych kompetencií mestských častí v ob-
lasti sociálnej politiky, životného prostre-
dia, regionálneho rozvoja, dopravy a nepo-
stačuje na uspokojivé krytie všetkých po-
trieb mestskej časti. 
Len na odstránenie havarijných stavov 
v školských objektoch mestská časť minu-
la v roku 2015 50 000 eur. Zabezpečenie 
školského stravovania v základnom škol-
stve vrátane príspevkov od rodičov pred-
stavovalo výdavok 200 000 eur, v mater-
ských školách necelý 1 000 000 eur, pre-

vádzka školských klubov stála 320 000 
eur. Okrem toho sa mestská časť podieľa-
la vlastnými príjmami na rozširovaní kapa-
cít materských škôl v objekte na Bodvian-
skej ulici vo výške 30 000 eur.
Pre porovnanie uvádzame výšku príspev-
ku zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov v základných a  mater-
ských školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré 
Mesto (v zmysle platného VZN):

Vrakuňa Ružinov Staré 
Mesto

Za pobyt v ma-
terskej škole

20,00 € 
mesačne

22,61 € 
mesačne

25,00 € 
mesačne

Za školský klub 
detí                                     

15,00 € 
mesačne

15,82 € 
mesačne

18,00 € 
mesačne     

Režijné náklady 
jedálne ZŠ

3,00 € 
mesačne                              

percentuálny 
výpočet v roz-
sahu 6,75 € 
mesačne  

10,00 € 
mesačne

Režijné náklady 
jedálne MŠ                               

3,50 € 
mesačne                           

percentuálny 
výpočet v roz-
sahu 7,62 € 
mesačne

10,00 € 
mesačne

 (red.)

Základné informácie o najviac využívaných službách Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a výška poplatkov 
za ich poskytnutie:

➢ osvedčovanie podpisu/ov (za jeden podpis)  1,50 €
➢ osvedčovanie kópie alebo odpisu listiny 
 (za jednu stranu listiny)  1,50 €
➢ osvedčovanie kópie alebo odpisu listiny 
 v českom jazyku (za jednu stranu) 3,00 €
➢ osvedčovanie podpisu/ov na zviazanej listine 
 (vo výške za každý osvedčovaný 
 podpis na tejto listine) 3,00 €
➢ osvedčovanie podpisu/ov mimo úradných dní 
 alebo pred skončením pracovnej doby, 
 v prípade overenia viac ako 10 podpisov 
 (za každý osvedčovaný podpis na tejto listine)  3,00 €
➢ osvedčovanie podpisu/ov mimo úradnej miestnosti  
 (za každý osvedčovaný podpis na tejto listine) 3,00 €
➢ vydávanie duplikátov matričných dokladov 
 (rodného, sobášneho, úmrtného listu), 
 ak matričná udalosť nastala na území SR 5,00 €

Matričný úrad NEVYKONÁVA osvedčovanie

• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských  
 preukazov, služobných preukazov 
 a obdobných preukazov,
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných 
 informácií a zo súboru geodetických informácií 
 katastra nehnuteľností,
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje 
 s predloženou listinou,
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu 
 s predloženou listinou, pretože je na to potrebné 
 odborné posúdenie (napríklad mapy, 
 geometrické plány),
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, 
 to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Oznamy z matričného úradu 
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Žiacky vedecký deň na ZŠ Rajčianska

Deň športu a rodiny

Laureátka Slávika Slovenska 2016 za 
Bratislavský kraj  je z Vrakune

Dňa 27. 6. 2016 pripravili starší žiaci za 
pomoci vyučujúcich prezentovanie zaujíma-
vých vedeckých pokusov a projektov pre 
mladších žiakov našej školy. Chemické ex-
perimenty zabezpečovali študenti Strednej 
odbornej školy chemickej – naši bývalí žiaci.
Na 31 pripravených stanovištiach sa 380 
mladších žiakov 1. až 7. ročníka dozvedelo 
zaujímavou formou viac z chémie, fyziky, 
biológie a matematiky od svojich spolužia-
kov. Prezentácia na stanovištiach prebehla 
podľa časového harmonogramu formou 
kruhových hier (v danom čase sa presunuli 
skupiny na nasledujúce stanovište). 
 Mladší žiaci si mohli vyskúšať zložiť Rubi-
kovu kocku, poskladať Tangram, pomocou 

optickej sady zistiť chyby oka, zapojiť jed-
noduché elektrické obvody, zúčastniť sa 
chemických experimentov, dozvedieť sa 
viac o ľudskom tele, pozrieť si preparáty za 
pomoci mikroskopu, vytvoriť nenewtonskú 
kvapalinu, vytvoriť vlastný hustomer, pohra-
li sa so zvukom, roztancovali hrozienka, za-
hrali sa s logickými hrami...
A tí starší si vyskúšali prezentovať pred sku-
pinou pokus či projekt. Zapojili svoju fantáziu 
overili si svoje organizačné schopnosti a vy-
skúšali si byť učiteľom počas štyroch hodín, 
čo naozaj nie je ľahké.  Vďaka OZ Rajčianska 
a štedrosti niektorých rodičov mohli byť deti 
odmenené na stanovištiach vecnými cenami 
a sladkosťami. Nejedny rozčarované očká 

pozorovali hókusy-pó-
kusy, nejedny ústa sa 
zapájali do diskusie 
a veľa sa pýtali. Podľa 
vyjadrení detí to bol 
„neobyčajný deň“ na 
našej základnej škole. 
Vďaka zápalu vyučujú-
cich, podpory rodičov 
a OZ Rajčianska a, samozrejme, aj našim ši-
kovným žiakom sa mohla zrealizovať taká veľ-
kolepá akcia na našej škole už po druhýkrát. 
Ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci už 
tretí ročník Žiackeho vedeckého dňa.
� PaedDr.�Tatiana�Mičáňová
� ZŠ�Rajčianska

V prvú júnovú slnečnú sobotu sme už druhý-
krát na našom školskom dvore usporiadali 
pre rodičov a  deti Deň športu a rodiny. Rodi-
čia, ale najmä deti súťažili v rôznych športo-
vých súťažiach. Chlapci a priaznivci futbalu si 
zahrali futbal a strieľali sa jedenástky. Bežci 
si overili svoje bežecké schopnosti v behu 
na 1 kolo, kde bežali nielen naši žiaci, ale 
aj maminy, ocinovia, babky, ale aj bábätká 
v kočíku spolu s maminami. Naši najmenší 
si overili svoje jazdecké zručnosti a dopravné 
predpisy na mini dopravnom ihrisku a iných 
stanovištiach. Ocinovia si mohli skúsiť svoje 
jazdecké zručnosti s fúrikom plne naloženým 
svojimi ratolesťami. Starší si skúsili streľbu 
florbalovou hokejkou na bránu s plachtou. Na 

stanovišti, kde už názov „spoločne odlišní“ 
napovedal, aké ťažké to majú hendikepovaní 
žiaci, si všetci mali možnosť vyskúšať odčí-
tanie z pier, čítať Braillovo písmo, čítať text, 
ako ho vidia dyslektici, či čítanie s lupou. Na 
poslednom stanovišti sa mohli všetci zúčast-
niť maľovania sovy na stenu, ktorá skrášlila 
naše átrium. No a ako sa patrí na správnych 
hostiteľov, nezabudli sme ani na občerstve-
nie a desiatu v podobe dobrého mastného 
chlebíka. Samozrejme, že po vyčerpávajúcom 
dopoludní dobre padol aj guláš, ktorý nám 
navarila naša pani Renátka. Všetkým chutilo, 
páčilo sa a už sa tešíme na ďalší ročník.

� Mgr.�Janka�Kalinková,�ZŠ�Železničná

V  celoštátnej  súťaži  detí  interpretácii 
ľudových  piesní  Slávik  Slovenska  2016 
reprezentovala v národnom finále 26. roč-
níka v II. kategórii Tánička Mičáňová Brati-
slavský kraj, ako víťazka obvodného a kraj-
ského kola. Na celom Slovensku sa súťaže 
v interpretácii ľudových piesní zúčastnilo 
35 000 detí. Spomedzi nich postupným 
súťažením v školských, obvodných a kraj-

ských kolách vzišli v každej kategórii 8. fi-
nalisti (za každý kraj víťaz krajského kola).
Za II. kategóriu prešla Tánička Mičáňová 
zo  Základnej  školy  Rajčianska všetkými 
kolami ako víťazka a úspešne reprezentova-
la náš Bratislavský kraj na národnom finá-
le. Na celoslovenskom kole zaspievala dve 
piesne: jednu – Červená ružička - acapella 
a druhú pieseň – Mala som ja - s ľudovou 
hudbou Zobor. Na súťaž ju pripravoval Mgr. 
František Ďuriač - ZUŠ Exnárova Bratislava.
Nakoľko splnila podmienky národného kola 
získala titul LAUREÁT SLÁVIKA SLOVENSKA 
2016. Národné finále 26. ročníka Slávik 
Slovenska pod záštitou Petra Dvorského sa 
konalo 24. júna 2016 v Topoľčanoch.
� Ing.�Mária�Jakúbeková,�ZŠ�Rajčianska

Malí Vrakunčania

17. júna 2016 sa v areáli Súkromné-
ho gymnázia na Vážskej ulici zišli žiaci 
piatych a šiestych ročníkov základných 
škôl našej mestskej časti. Zmerali si sily 
v rôznych disciplínach – hádzali basket-
balovú loptu do koša, patovali golfové 
loptičky do jamiek na greene, kľučkovali 
na lane, bežali medzi prekážkami a hľa-
dali heslo. Činnosti sa striedali a nikto 
sa nenudil. Akcie sa zúčastnilo spolu 
deväť družstiev - dve zo ZŠ Rajčianska, 
päť zo ZŠ Žitavská a dve z SSG. Keďže 
niektorí mali aj náhradníkov a posilu pri 
povzbudzovaní, spolu sa zišlo na zele-
nom trávniku skoro 50 žiakov. Po sláv-
nostnom nástupe a sľube päťbojárov 
podujatie otvoril pán starosta M. Kuruc, 
ktorý prevzal záštitu nad touto športovo-
zábavnou akciou. A potom už prepukla 
súťaživosť a snaha získať čo najviac bo-
dov. Deti preukázali nesmiernu zručnosť 
a bojovnosť a rozdiely pri záverečnom 
vyhodnotení boli jednobodové. A kto 
vyhral? Ako to býva, víťaz môže byť len 
jeden, a tým sa stali žiaci zo ZŠ Žitavská 
- 1. miesto 5. A, 2. miesto 6. A a na 3. 
mieste sa umiestnili dve družstvá –  ZŠ 
Rajčianska 5. ročník a sekunda z SSG. 
Nakoniec si deti vychutnali golfový areál 
a možnosť skúsiť sa pohrať s golfovými 
palicami a loptičkami. Vďaka patrí páno-
vi starostovi za podporu a všetkým, ktorí 
boli ochotní sa zapojiť. Určite sa stretne-
me o rok.
� (red.)

Jarný päťboj má 
svojich víťazov
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Ocenenie najúspešnejších žiakov školy 
za školský rok 2015/2016 na ZŠ Rajčianska

Malí Vrakunčania

V školskom roku 2015/2016 sme odštartovali súťaž jednotlivcov školy s ná-
zvom Projektiáda.
Samotný názov napovedá, že ide o individualizáciu vyučovacieho procesu. 
Žiak si na základe vlastného výberua osobnej profilácie vyberá blízke témy, na 
ktorých celý školský rok pracuje. Zisťuje o nich informácie, navštevuje mies-
ta, ktoré sú s daným objektom sledovania spojené. Postupne si vytvára celé 
spektrum informácií,ktoré hodnotí, triedi a pripravuje sa na záverečný výstup.
V mesiaci apríl prebiehali triedne kolá, z ktorých víťazí postúpili do ročníko-
vých kôl. Na celej škole to vrelo ako v úli. Ročníkové projekty boli plejádou 
prekrásnych prezentácií najlepších žiakov školy, ktorí pred 5-člennými poro-
tami museli zoširoka odpovedať na zvedavé otázky žiakov a učiteľov, a tak 
obhájiť svoje excelentné vedomosti o skúmanom objekte.
V mesiaci máj už nasledovalo celoškolské zápolenie všetkých žiakov 1. stup-
ňa. V priestore školskej jedálne naši žiaci pred veľkým školským publikom 
žiakov a rodičov prezentovali svoje projekty. Používali mikrofóny, rôzne po-
môcky, recitovali, spievali, tancovali, ukazovali zaujímavosti pomocou počí-
tačových prezentácií. A že bolo sa na čo pozerať, dokumentujú naše nasle-
dujúce fotografie.
Ťažko bolo vybrať víťazov, lebo všetky osobné prezentácie boli odvážnym kro-
kom k vyspelejšej a rozvinutejšej osobnosti. Všetkým prezentujúcim preto 
vyjadrujeme našu hlbokú poklonu!
Tu je zoznam najúspešnejších žiakov 1. stupňa školy:
Samuel Šamo z 1. A, Terézia Valachová zo 4. A, Alina Kalinics zo 4. A, Tara 
Zorňanová zo 4. A, David MarekMatuzný z 3. C, Matúš Horínek z 2. A, Simona 
Šimšajová zo 4. C a Eliška Geššayová zo 4. C.
A tu je zoznam najúspešnejších žiakov II. stupňa školy:
Veronika Cagáňová z 5. A, Daniel Diossy zo 7. A, Barbora Horníková zo 7. A, 
Matúš Gajdošík zo 7. A, Nikola Duľová zo 7. A, Katarína Kišoňová zo 7. A, Nina 
Miholová zo 7. A, Viktor Peterka zo 7. A, Natália Janušková zo 7. B a Veronika 
Rakúsová z 8. B.
Tieto mená budú v nasledujúcom školskom roku zdobiť hlavný školský ves-
tibul, aby sa s nimi mohol zoznámiť každý okoloidúci. Na týchto miestach 
zotrvajú dovtedy, kým ich v nasledujúcom školskom roku nevystriedajú ta-
lentovanejší žiaci alebo tí istí opäť neobhája svoj osobný rast!

 PaedDr.�Iveta�Martinkovičová

Dňa 22. 6. 2016 sme sa celý druhý 
stupeň ZŠ Rajčianska spolu s pani uči-
teľkami vybrali na účelové cvičenie do 
Vrakunského lesíka, ktoré organizovali 
naši deviataci spolu s pánom učiteľom 
Peczárom, bojovať o putovný pohár.
Po pešom príchode do Vrakunského 

lesíka sme si sadli na trávu a oddýchli sme si. Potom nás 
pani učiteľka zavolala, aby sme prišli k prvej súťaži. Našou 
úlohou bolo vybrať desať žiakov, ktorí mali čo najrýchlejšie 
zabehnúť od jednej kužeľky po druhú a späť. Ostatní sme 
ich povzbudzovali. Získali sme plný počet bodov 10. Ďalej 
sme sa presunuli k druhej súťaži. Museli sme sa dohod-
núť a vybrať jedného žiaka, ktorý mal zodpovedať 5 otázok 
o tom ako sa máme vyhnúť zraneniam a čo si máme zobrať, 
keď sa ideme bicyklovať. Za túto úlohu sme dostali 5 bodov. 
Pri ďalšom stanovišti sme mali nájsť pomocou buzoly sve-
tové strany. Presunuli sme sa k nasledujúcemu stanovišťu, 
kde sme mali vymenovať časti plynovej masky. S tým sme 
sa trošku potrápili, ale aj tak sme to zvládli. Potom sme si 
vybrali 3 dvojice, ktoré si mali pinkať v ping-pongu. Každá 
dvojica mala tri pokusy a dali sme to za 15 bodov. Pred-
posledné stanovište bolo zamerané na dopravnú výchovu. 
Kvízové otázky boli zaujímavé, ale keďže sme sa to na te-
oretickej časti dobre naučili, vedeli sme na ne odpovedať. 
Pri poslednom stanovišti nás čakal hod granátom. Z desia-
tich granátov sme úspešne hodili 3. Rýchlo sme si spočítali 
body. Po súťažiach sme sa vrátili do školy.
Nasledujúci týždeň nás celú triedu 6. C zavolala pani riadi-
teľka do zborovne školy. Zľakli sme sa, čo sme vyviedli. Od-
ľahlo nám, keď nám pani riaditeľka oznámila, že sme získali 
putovný pohár. Všetci sme sa tešili z úspechu a na budúci 
rok si chceme putovný pohár obhájiť.
� Martina�Ilavská�žiačka�6.�C, ZŠ�Rajčianska

Aj v tento školský rok sme ocenili najúspeš-
nejších žiakov našej školy. Nakoľko sa žiaci 
zapájajú do mnohých súťaží, motivujeme ich 
k úspešnosti aj vyhlásením najšikovnejšieho 
žiaka v danom školskom roku. Niektorí žiaci 

boli úspešní vo viacerých súťažiach a niek-
torí zabodovali aj v okresných, krajských, 
ale aj v celoslovenských súťažiach. Bolo 
veľmi ťažké pre vyučujúcich určiť len tých 
najúspešnejších. Spomedzi 32 ocenených 
žiakov, ktorí boli úspešní či už v športe, pred-
nese, prírodných vedách alebo matematike, 
boli najlepšie ohodnotené dve žiačky: 
Jančušová  Marianna,  žiačka  8.  B  triedy 
za 2. miesto v okresnom kole matematic-
kej olympiády, riešenie dejepisnej olympiá-
dy, biologickej olympiády a úspešné rieše-
nie Klokana. 
Mičáňová Tatiana, žiačka 5. C triedy za 2. 
miesto v okresnom kole matematickej olym-

piády, 100 % v Klokanovi, 1. miesto v okres-
nom a krajskom kole v Slávikovi Slovenska 
a postup na celoslovenskú súťaž Slávika 
Slovenska. Tatiana je tiež úspešná riešiteľ-
ka geografickej olympiády v okresnom kole. 
Všetci 32 ocenení žiaci dostali pekné vec-
né ceny a spomínané dve žiačky boli oce-
nené hodnotnými cenami, za čo ďakujeme 
OZ Rajčianska. 
Veríme, že aj takáto motivácia a ohodnote-
nie žiakov prispeje k ich úspešnosti v budú-
cich rokoch.
� PaedDr.�Tatiana�Mičáňová
� ZŠ�Rajčianska

Projektiáda Ako sme získali putovný 
pohár pani riaditeľky na 
účelovom cvičení
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Senior svet

Členovia klubu dôchodcov absolvovali 
v mesiaci jún dve zaujímavé akcie

16. 6. 2016 sa konal 2. ročník Krajskej 
prehliadky v umeleckom prednese poézie 
a prózy seniorov v zasadačke Bratislav-
ského samosprávneho kraja za prítom-
nosti hostí z vedenia Úradu Bratislav-
ského samosprávneho kraja a z ústredia 
Jednoty dôchodcov na Slovensku, ako aj 
širšieho publika, ktoré tvorili zástupcovia 
jednotlivých základných organizácií Jed-
noty dôchodcov z celého kraja a členo-
via predsedníctva okresných organizácií 
JDS a tiež členovia krajskej organizácie 
JDS. S umeleckou interpretáciou vybra-
ných poetických a prozaických textov 
z autorskej aj vlastnej tvorby vystúpilo 
celkom 16 účastníkov, ktorí boli delego-
vaní z jednotlivých okresných organizácií 
JDS. Za základnú organizáciu JDS Brati-
slava-Vrakuňa vystúpila naša členka pani 
Mária Rychlá, ktorá predniesla baladu od 
Jána Kolára „Katarína“. Publikum sledo-
valo každý recitačný výkon veľmi pozorne 
a odmeňovalo recitátorov srdečným aj 
búrlivým potleskom. Hodnotiaca komisia 
v zložení PhDr. Alojz Luknár – podpred-
seda ústredia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku, Mgr. Dobruška Luknárová, 
Mgr. Mária Miškeríková a Ružena Mrá-
zová - predsedníčka OO JDS Malacky vy-
brala troch najlepších, medzi ktorými sa 
umiestnila aj naša Mária Rychlá. V závere 
podujatia vyzdvihla jeho prínos a vysokú 
umeleckú úroveň svojím príhovorom pod-
predsedníčka Bratislavského samospráv-
neho kraja PhDr. Gabriela Németh.
1. 7. 2016 sa konal už 7. ročník Krajských 
športových hier v priestoroch spojenej 
školy sv. Františka z Assisi v Malackách. 
Na tejto akcii sa zúčastnilo vyše 80 špor-
tovcov – seniorov z piatich bratislavských 

okresov, z okresu Malacky, Pezinok a Se-
nec. Toto podujatie pripravuje každý rok 
krajská organizácia JDS na Slovensku 
v spolupráci s okresnou organizáciou JDS 
v Malackách. Pretekalo sa v nasledov-
ných disciplínach: muži - stolný tenis, vrh 
guľou, streľba zo vzduchovky, hod graná-
tom na cieľ a do diaľky, beh na 60 m, beh 
na 200 m a petang. Ženy - stolný tenis, 
vrh guľou, streľba zo vzduchovky, hod gra-
nátom na cieľ, hod váľkom, beh na 50 m, 
beh na 100 m a petang.
Našu základnú organizáciu JDS reprezen-
toval Ing. Jaroslav Klimo. V hode graná-
tom sa umiestnil na 1. mieste a získal zla-
tú medailu. V behu na 60 m sa umiestnil 
na 2. mieste a získal striebornú medailu.
Obom našim členom srdečne blahoželá-
me a ďakujeme za úspešnú reprezentá-
ciu nielen našej základnej organizácie 
JDS, ale aj celej našej mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa. Sme na vás právom hrdí.

� Výbor�základnej�organizácie�JDS�
� Bratislava-Vrakuňa

Členovia Jednoty dôchodcov 
reprezentovali Vrakuňu

Prvou bol 7. júna 2016 celodenný výlet 
na Záhorie – a to do Šaštína, Baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá už 
450 rokov slúži ako pútnické miesto. Do 
tohto chrámu každý rok prichádza množ-
stvo veriacich – pútnikov, aby modlitba-
mi v dome nebeskej matky našli útechu 
a povzbudenie. Spomíname, keď dňa 1. 
júla 1995 toto miesto navštívil aj vzácny 
pútnik svätý Ján Pavol II.
V každom z návštevníkov toto miesto 
zanechalo neopísateľný dojem i napriek 
tomu, že niektorí z prítomných baziliku už 
v minulosti navštívili.
Po tejto návšteve sme pokračovali do 
krásneho a malebného mesta Skalica 
a keďže bol čas obeda, rýchlo sme ab-
solvovali obed, ktorý, samozrejme, po 
predchádzajúcej prechádzke výborne 
chutil. Následne sme sa odobrali pozrieť 
na ďalšie krásne pamätihodnosti, ktorý-
mi je mesto Skalica vzácne obdarené. 
Najviac je tam krásnych kostolov a každý 

z nich má svoju históriu a je niečím jedi-
nečný a rovnako zaujímavý. Svorne sme 
sa zhodli, že Skalica si zaslúži jeden celý 
deň na obhliadku, aby sa dali dôkladne 
absolvovať všetky pamiatky.
Najväčšiemu záujmu sa tešila kúpa ska-
lického trdelníka, ktorý sa zo začiatku 
návštevy javil ako problém, pretože záu-
jem bol, čo sa týka množstva trdelníkov, 
veľký. Ale aj s týmto si vrakunskí dôchod-
covia poradili a riešenie i samotná kúpa 
trdelníkov bola uspokojená do poslednej 
bodky.
Posledným bodom návštevy bolo pose-
denie pri ochutnávke známych skalických 
vín, a to vo vinárni/výrobni Winterberg 
Skalica, kde nám jej majiteľ ponúkol tri 
druhy vín na „koštovku“, ktoré sme „pre-
ložili“ dobrým skalickým trdelníkom, ktorý 
sa k vínu výborne hodil. Ku všetkým tam 
pestovaným viničom i vyrábajúcim dru-
hom vín nám podal pán majiteľ podrob-
ný a zaujímavý výklad a hádam za všetky 

vína bol najlepší a najviac cenený červený 
Skalický rubín. 
Ideálnejšiu bodku za celodenným výletom 
sme si ani nedokázali predstaviť a spokoj-
ní sme sa vo večerných hodinách vrátili 
späť do Bratislavy. Vďaka všetkým, ktorí 
sa o tento pekný deň postarali.
Druhou akciou bolo dňa 10. júna 2016 
posedenie pri opekaní dobrôt vo vrakun-
skom lesíku, kde sa v hojnom počte zišlo 
viac ako 40 dôchodcov. 
Opekali sme špekáčiky i slaninku, ochut-
návali dobré vínko, pivko a minerálku. Pri 
gitare sme si zaspievali a príjemná zába-
va trvala do neskorých popoludňajších 
hodín. Pozdraviť nás prišiel aj náš pán 
starosta JUDr. Ing. Martin KURUC a bol 
rád, že členovia klubu sa cítia v našej 
Vrakuni príjemne, vedia sa zabávať a sú 
spokojní.
� Ing.�Mária�Ličková
� predsedníčka�Klubu�dôchodcov�
� vo�Vrakuni
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Drahý čitateľ, 
tento mesiac 
sa nám poda-
rilo uskutočniť 
viacero zau-

jímavých projektov. Popri menších 
darovacích kampaniach pre rodinky 
v núdzi sme boli prizvaní k spoluprá-
ci aj na väčších projektoch.
Spomedzi nich by sme radi predstavi-
li motorkársku charitu „World Charity 
Road“. Ide o spoločný projekt viacerých 
občianskych združení, ktoré zbierajú ma-
teriálnu a potravinovú pomoc pre ľudí 
v núdzi. Motorkári vyzbieranú pomoc 
potom distribuujú po celom Slovensku 
v rámci svojich spanilých jázd. Pomoc sa 
vďaka spolupráci motorkárov s naším ob-
chodíkom dostala aj miestnym rodinám 
žijúcim v krízovom centre Dúha. Okrem 
potravín a potrebného ošatenia sme ro-
dinkám priniesli aj kus dobrej nálady.
V Bratislave funguje viacero krízových cen-
tier a miest prvého kontaktu. Vrakunská 
Dúha odvádza úžasnú prácu, za ktorú patrí 
jej vedeniu, na čele s PhDr. Dagmar Povo-
dovou, a zamestnancom úprimná pocta.

Už sme si začínali myslieť, že poznáme 
slušnú vzorku ťažkých ľudských osudov. To, 
s čím sme sa stretli v petržalskom domove 
Studienka, nás však vyviedlo z omylu.
Studienka funguje ako záchranná stanica 
pre deti z bratislavskej spoločenskej perifé-
rie. Vždy, keď sa na ulici alebo v kanáli nájdu 
deti neznámych rodičov - minulý týždeň ich 
bolo 16! - poskytne im prvotnú opateru. 
Niektoré majú šťastie a putujú k náhradným 
rodičom, iné zostávajú aj dlhé roky.
V spolupráci s priateľmi z ProAssist 
sme pomohli miestnemu obetavému 
manažérovi sociálnej starostlivosti, p. 
Gyurkemu, naplniť sklad s tak potreb-
ným detským oblečením.
Náš obchodík zostáva s vedením Stu-
dienky i naďalej v kontakte a pripra-
vujeme pomoc na pravidelnej báze.
Aj ty, drahý čitateľ, môžeš svojou troškou 
prispieť ku konaniu dobra vo svojom okolí. 
Napríklad návštevou u nás sa staneš sú-
časťou príbehu pomoci ľuďom v núdzi.
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.

 Váš�Charity�Shop�tím
 www.charityshop.sk

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne 
dočítate o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rub-
riky sme si pre vás pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. 
Stačí zodpovedať jednoduchú otázku. Ktorá knižka vás v po-
slednom čase zaujala a prečo? Vaše odpovede zasielajte na 
mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do predmetu 
správy prosím uveďte „Milujeme knižky“ alebo doručte vašu 
odpoveď na podateľňu miestneho úradu. Troch z vás odme-
níme knižkou. Veľa šťastia praje redakcia Vrakunských novín.

Nežná fatamorgána – Dominik Dán
Tretí príbeh z obdobia novembra 1989, z ob-
dobia detektívnych začiatkov Richarda Krauza.  
Richard Krauz pracuje na oddelení vrážd už rok 
a pol, no ešte stále je v očiach starších kolegov 
iba kriminalistické ucho. Jeho učiteľ, detektív 
Eduard Burger, má na stole tri staré nevyrie-
šené vraždy mladých dievčat, ktoré vrah zná-
silnil a zahrdúsil na lavičke mestského parku. 

Modus operandi všetkých troch vrážd jednoznačne nasved-
čuje, že ide o toho istého páchateľa. Vyšetrovanie si vyžaduje 
špecializovaný tím, no socialistické vedenie polície tento fakt 
ignoruje. Nechce medzi obyvateľmi vyvolať zbytočnú paniku. 
Štvrtá vražda sa stane mesiac pred revolúciou a Burgerove va-
rovanie, že vrah neprestane, sa potvrdí. Už nikto nepochybuje, 
no už je neskoro. Prichádza revolučný november 1989 a po-
mery v spoločnosti sa menia a vyvíjajú zo dňa na deň. Osudy 
ľudí sa stretávajú a pretínajú na námestí a v štrnganí kľúčov 
zanikne osamelý výkrik, že jeden z nich je bezcitný surový vrah.

Zvon – Braňo Jobus
Ako vyliečiť choré detské srdiečko? Zvlášt-
na téma príbehu pre deti. Zvláštna, ale silná. 
Radko, kamarát chorej Rosanky, nájde recept 
na to, ako svojej chorej kamarátke pomôcť.  
Dostane sa mu do rúk zápisník, do ktorého si 
Rosanka písala rozprávku. Radko sa rozhodne 
v jej príbehu pokračovať. A nielen to, chodieva 

jej ho do nemocnice čítať. O víle Duchoslave, o uhľobarónovi 
a jeho nepodarenom synovi, ktorý vílu premenil na včeliu krá-
ľovnú. Zrušiť kliatbu pomôže iba to, čomu sa tri mesiace forma 
robí, tri minúty do nej leje a tri dni čaká, ako to dopadne. Veď 
to je zvon. Keď dokáže pomôcť premenenej víle, nedokázal by 
pomôcť aj chorej Rosanke? Však má srdce.

A vráť sa po slabších – Silvia Bystričanová
Kniha o láske, strate, východiskách a odvahe ve-
riť. Dag preberie zodpovednosť za otca a netuší, 
že práve týmto krokom sa spustí jeho najkrajšia 
životná etapa. Prevezme otcovu trafiku, kde má-
lokedy vidí tváre ľudí, ale pozná ich ruky. Akí sú? 
Nadobudnúť empatiu týmto spôsobom je také 
vzácne, aká vzácna je viera Dagovho otca, ktorý 
smúti inak ako ostatní ľudia, a práve preto na-

chádza iné východiská. Dve generácie a jedna túžba. Mať rád. 
Aké je to, keď človek pociťuje zodpovednosť za niečo, čo ne-
spôsobil?
� SLOVART

Pleskavice
Príprava trvá 25 min.
Potrebujeme:
• 250 g mletého bravčového mäsa,
• 250 g mletého hovädzieho mäsa,
• 200 g cibule,
• soľ, mleté čierne korenie,
• 1 KL grilovacieho korenia,
• olej na pečenie.
Postup:
Hovädzie a bravčové mäso zmieša-
me spolu s postrúhanou cibuľou. 
Pridáme všetky koreniny a masu ne-
cháme odpočívať asi 10 min.
Mokrými rukami odoberáme porcie 

mäsa, ktoré po-
ložíme na plytký 
naolejovaný ta-
nier a prstami 
z nich vytvaruje-
me placky.
Nožom placky 
dvihneme a pre-
nesieme na pan-
vicu, v ktorej ich 
opekáme na oleji 
z oboch strán asi 
4 min.
Pleskavice podávame s čerstvým ša-
látom, horčicou, cibuľou a chlebom.

Senior svet

Dňa 28. 7. 2016 sa uskutočnila v našej spolo-
čenskej sále v Objekte 221 oslava jubilantov za 
prvý polrok 2016. Oslavu otvoril starosta Martin 
Kuruc, ktorý všetkých hostí srdečne privítal. Slo-
vo odovzdal zabávačovi Stanovi Vitálošovi, ktorý 
je výborný rozprávač, zabávač a v neposlednom 
rade spevák. S. Vitáloš sa venuje imitovaniu rôz-
nych osobností, jubilanti mohli počuť „hlasy“ Vác-
lava Havla, Vladimíra Mečiara, Luďka Sobotu či 
Magdy Pavelekovej. Všetkým jubilantom prajeme 
pevné zdravie a veľa elánu!

Listy z Charity Shopu

Oslava jubilantov za prvý polrok 2016

Varíme s Gizkou
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Aktuálne

K prázdninám tradične patrí od-
dych a zábava pre najmenších aj 
dospelých. Obe príjemné záleži-
tosti mestská časť spojila dokopy 
a vznikli z toho letné predstavenia. 
Divadielka v príjemnom prostredí 
lesoparku vás prenesú do sveta 
plného kúziel, čarov a mnohých 
rozprávok. Prvé divadielka sa tešili 
z veľkého úspechu. Dokonca prišli 
aj policajtky MsP na koňoch skon-
trolovať verejný poriadok. Prítom-
nosť krásnych koní prilákal najmä 
záujem detí. Policajtky sľúbili, že 
určite prídu aj nabudúce. Nezabud-
nite,  letné  divadielka  sa  konajú 
každú  stredu  o  17:00  vo  vrakun-
skom lesoparku. 

� (red.)

Letné 
divadielka 
v lesoparku

Veľká oslava v lesoparku
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa detí a Dňa otcov usporiadala 19. 6. 
2016 veľkú oslavu pre všetkých vo vrakunskom leso-
parku. Prvý plánovaný termín kvôli nepriaznivému po-
časiu nevyšiel, ale na druhýkrát bolo v lesoparku naozaj 
veselo. Pre deti bolo pripravené interaktívne divadiel-
ko, nafukovacie hrady na skákanie, maľovanie na tvár, 
rôzne súťaže, detská diskotéka a každý si na pamiatku 
odniesol vtipnú fotografiu a sladkú odmenu. V celom 
lesoparku to žilo dobrou náladou, pozitívnou energiou 
a detský smiech sa ozýval široko-ďaleko. Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa prednedávnom v lesoparku 
dobudovala nové herné prvky a osvetlenie. Postupne 
pribudnú ďalšie prvky, koše, lavičky a bezpečnostná 
kamera. Oslava dňa detí bola vynikajúcou príležitosťou 
pre všetky deti vyskúšať nové ihrisko do sýtosti. Pozrite 
sa sami, ako to v lesoparku vyzeralo.
 (red.)
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Čo a kedy

4. ROČNÍK

VRAKUNSKÝ

BEH
10.9.2016

MIESTO: PRI KRUHOVOM OBJAZDE 

HRADSKÁ-PODUNAJSKÁ ULICA 

(BRATISLAVA - VRAKUŇA)

ŠTARTOVNÉ DO 8.9.2016: 10 EUR
2 EURÁ ZO ŠTARTOVNÉHO POPUTUJÚ PRE NADÁCIU DETSKÉHO KARDIOCENTRA 

NA MIESTE: 12 EUR

BEH SA BUDE KONAŤ PRI PRÍLEŽITOSTI 

VRAKUNSKEJ HODOVEJ 
SLÁVNOSTI

Beh na 10 km a 5 km

9:00 REGISTRÁCIA
9:30 DETSKÉ BEHY
10:00 HLAVNÉ BEHY
10:05 NORDIC WALKING
 SEVERSKÁ CHÔDZA S PALICAMI

ÚČASTNÍCKA 
MEDAJLA PRE 

KAŽDÉHO BEŽCA 
A ZAUJÍMAVÉ 

VECNÉ CENY 
PRE VÍŤAZOV

Viac info: 
www.vrakusnkybeh.sk  |  facebook/vrakunskybeh  |  0903 128 615  |  info@humanbase.sk 

vrakunsky beh 2016-A5.indd   1 13/07/16   17:00

***HODOVÝ TENISOVÝ TURNAJ***

ORGANIZUJE 

MČ VRAKUŇA
V SPOLUPRÁCI 

S TENIS 
CLUBOM 26

 
Dátum: 10. 9. 2016 (sobota) od 9:30

Miesto:  Tenisové kurty, Tenis Club 26, 
Stavbárska 12 A, Bratislava

Prezentácia:  sobota 10. 9. 2016 
o 9:30 na kurtoch

Kategórie:  dospelí – dvojhry
deti – dvojhry 

dospelí + dieťa - štvorhry

Systém turnaja určí organizátor podľa 
počtu prihlásených hráčov.

tel.: 0910 292 291 
Tenis Club 26, Vrakuňa
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PROGRAM VRAKUNSKEJ 
HODOVEJ SLÁVNOSTI
PROGRAM VRAKUNSKEJ 
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SLEDUJTE NÁS 
AJ NA INSTAGRAME 

@VRAKUNSKEHODY2016
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19.00 - 21.00

21.00-22.00

JARMOČNÉ STÁNKY S TRADIČNÝMI HODOVÝMI ŠPECIALITAMI 
TVORIVÉ DIELNE PRE NAJMENŠÍCH  |  FUNFACE  |  BUBBLEOLOGY 
KOLOTOČE  |  MAĽOVANIE NA TVÁR  |  SKÁKACIE ATRAKCIE PRE DETI

PRIPRAVENÉ SÚ PRE VÁS

DJ PARTY
FUNKIEZ

15.30

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 18.30

18.30 - 20.30

20.30 - 21.30

21.30 - 21.45

22.00 - 00.00

OTVORENIE SLÁVNOSTI
DIVADIELKO PRE DETI 
LACISTRIKE A DETI
ROMAN KRŠKO
MODUS MEMORY
IGOR KMEŤO
OHŇOVÁ SHOW INSPINIA
DJ PARTY

Športové aktivity
HODOVÝ TENISOVÝ 
TURNAJ 
Registrácia o 9:30 hod. na kurtoch 
v Tenis clube 26 na Stavbárskej ulici

HODOVÝ FOTBALOVÝ 
TURNAJ
Registrácia o 9:00 hod. na štadióne 
ŠK Vrakuňa Bratislava

VRAKUNSKÝ 
HODOVÝ BEH
Registrácia o 9:00 hod. na promenáde 
Malého Dunaja

11.0014.30 - 18.30

18.30 - 20.30

20.30 - 22.00

SLÁVNOSTNÁ 
SV. OMŠA V KOSTOLE 
MENA PANNY MÁRIE

MARTIN JAKUBEC 
A HOSTIA
ŠTEFAN SKRÚCANÝ
THE ROCKSET

Vrakunské noviny • Mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa • Ročník V, číslo 6-7/2016 • Vydáva mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v náklade 
9750 výtlačkov, IČO: 00 603 295. Nepredajné • Adresa: Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, tel.: 02/4020 4811, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk
• Redakcia: Miestny úrad Vrakuňa • Šéfredaktor: Tomáš Zajac • Zodpovedný za inzerciu: šéfredaktor Tomáš Zajac, e-mail: tomas.zajac@vrakuna.sk • Tlač, 
grafické spracovanie: Ultra Print, s. r. o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava • neoznačené fotky: redakcia • ISSN 1338-8878 • EV 4683/12.
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