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Milí Vrakunčania,

asi to poznáte. V televízii ide o chvíľu film alebo si urobíte rodinný výlet do 
kina. Ak vás film baví a máte z neho pôžitok, tak ani netušíte, že už je polovica 
filmu za vami. Ak pozeráte každých päť minút na hodinky, tak niekde je prob-
lém. Pre mňa osobne bolo veľmi prekvapivé, keď som len nedávno zistil, že 
sme skoro v polovici volebného obdobia. Druhý rok sa snažím pracovať tak 
intenzívne pre Vrakuňu, ako len vládzem.

Poviem vám jeden príbeh. O tom, aké je starostovanie. Keď som na-
stúpil do funkcie, tak som sa po pár dňoch naozaj úprimne desil, čo 
ešte na mňa môže vypadnúť zo skrine. Česi majú totiž presne pre 
túto situáciu jeden krásny termín: „kostlivec ve skříni “. Je to niečo 
ako špinavá rodinná bielizeň, ktorá sa tak dlho neperie a len hádže 
do skrine. Majiteľ samozrejme vie, čo všetko v tej skrini je, ale pri 
svojom odsťahovaní sa, nechá skriňu plnú. A vy sa už nasťahujte 
a raz tú skriňu otvoríte. No a vtedy sa to začne. Môžete sa, samozrejme, tváriť, že nič sa nedeje, ale toto nie je 
môj štýl. A ja som predsa nedostal vašu dôveru, aby som ďalej trpel ten „neporiadok“ v skrini. Najprv „sanujete“ 
životne kľúčové oblasti, a potom jedného dňa sa ráno zobudíte a manželka vám pripomenie, že večer ideme na 
činohru. A vtedy mi prišlo na um, aké by to bolo skvelé, ak by, napríklad, aj u nás vo Vrakuni bola šanca ísť do 
divadla či na dobrý koncert. Lebo kultúrny dom máme.

Po nástupe do funkcie starostu som išiel na inšpekčnú cestu do tzv. kultúrneho domu. Je to možno 200 met-
rov z mojej kancelárie, ale zároveň asi 200 svetelných rokov od mojej predstavy. Holá, nevybavená miestnosť, 
nulové zázemie, žiadne pódium. V strede tej sterilnej miestnosti stáli štyri stoličky.

Ako sklad nábytku by to bola vhodná miestnosť, ako spoločenská sála absolútne nevyhovujúce. Bolo mi 
skoro do plaču. Formálne sme síce vlastnili kultúrny dom, ale v skutočnosti…

Vyhrnuli sme si rukávy a pustili sme sa v lete do práce. Profesionálne pódium, závesy, technika a pripravené 
sedenie. Len pred pár dňami sa skončil týždeň kultúry vo Vrakuni. Každý večer vypredané. Úžasné koncerty, 
kvalitné hovorené slovo. Dokázali sme skoro nemožné. Vrakuňa ožila kultúrou. Patrí sa poďakovať. Všetkým 
tým, ktorí pridali ruku k dielu patrí jedno veľké, ďakujem. Poslanci veľmi konštruktívne podporili skvelú vec 
a môj tím urobil fantastický kus práce.

Jasné, kultúra nie sú cesty. Ale aj cesty opravujeme. Sme niečo pred polčasom a mňa stále moja práca 
baví a teší. Nie všetko sa vždy podarí, ale máme jasnú predstavu a ideme tvrdo za ňou. Na konci dňa ma byť 
Vrakuňa moderná a sebestačná mestská časť. Ak máte nápad, ako a kde pomôcť, som pripravený na rozhovor 
či telefonát.

Kinom sme začali a kinom skončíme. Do mesta je niekedy ďaleko, a preto by som rád budúci rok kúpil pro-
jektor a plátno. Sálu sa podarilo aj odhlučniť, takže nemalo by nič brániť filmovým večerom. Ak to všetko dobre 
pôjde, na jar by sme sa mohli stretnúť v našom „kulturáku“. Bude mi cťou vás stretnúť a spolu si užiť filmový 
zážitok pri dobrom veľkofilme svetovej kinematografie.

Váš starosta Martin Kuruc

Príhovor starostu
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Oznamovacia povinnosť 

pre držiteľov psov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa uverejnila zoznam vrakunských psov na 
webovej stránke www.vrakuna.sk. Ku dňu 1. 1. 2017 si každý držiteľ psa 
okrem daňovej povinnosti musí splniť aj oznamovaciu povinnosť na referá-
te životného prostredia na Miestnom úrade MČ Bratislava-Vrakuňa. Tlačivo 
o oznámení nájdete na webovej stránke www.vrakuna.sk. Prosíme občanov 
o splnenie si tejto povinnosti čím skôr, už v decembri. Každý majiteľ psa 
dostane vrecká na exkrementy priamo na mieste.
V priebehu roku 2017 MČ Bratislava-Vrakuňa plánuje postupne vymeniť 
a doplniť koše na psie exkrementy na frekventovaných miestach. Kontakt-
ná osoba: Mgr. Eva Speváková, PhD., tel.č.: +421 2 40 20 48 24. (red)

Ministerstvo školstva SR na základe žia-
dosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
schválilo poskytnutie finančných pros-
triedkov na rozvoj výchovy a vzdeláva-
nia žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy na rok 2016 vo výške celkom 
6 900 €. Prostriedky sú určené na nákup 

športového náradia do telocviční zák-
ladných škôl. Celkové náklady projektu 
dosiahnu 7 590 € vrátane spolufinanco-
vania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
z ktorých prostriedky v sume 3 300 € po-
užije ZŠ Žitavská a 4 290 € ZŠ Železničná.
Telocvične sa dovybavovali novými gym-

nastickými mostíkmi, futbalovými brána-
mi, kladinami, lavičkami či žinenkami.
Obnova športového náradia zabezpečí 
bezpečné a radostné športovanie nielen 
našim žiakom, ale aj všetkým deťom, kto-
ré navštevujú naše telocvične aj v popo-
ludňajších hodinách. (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 platnosti. Požívanie vody zo studní na pitie, polievanie zeleniny a ovo-
cia určených na konzum je naďalej zakázané z dôvodu znečistenia. Pod-
zemné vody sú kontaminované ropnými látkami, ktoré vysoko prekračujú 
povolené hodnoty pre pitnú vodu a mohli by byť zdraviu škodlivé.  (red)

 OZNAM
Zberný dvor na RÁZTOČNEJ ul. č. 8626

bude počas zimných mesiacov december,
január, február OTVORENÝ,

podľa dočasného otváracieho poriadku.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok- Piatok : 10.00 – 12.30 13.00-16.00

Sobota : 10.00 – 14.00

Nedeľa : zatvorené

Občania Vrakune môžu naďalej objemný, biologický 
odpad, papier, plasty, sklo, odovzdať bezplatne.

Zberný dvor bude uzavretý počas Vianočných sviat-
kov od 27. 12. 2016 do 9. 1. 2017.

Zberný dvor bude znovu otvorený
dňa 11. 1. 2017

Nové náradie do dvoch telocviční

Po mnohých rekonštrukciách sa obnovy 
povrchu komunikácií dočkala aj cesta na 
Hrušovskej ulici. Termín začatia prác bol 
dňa 5. 10. 2016 a úspešné ukončenie bolo 
21. 10. 2016. Na ulici sa realizovala komplet-
ná obnova povrchu vozovky, čím sa obnovil 
asfaltový povrch vozovky, a tak sa zvýši ply-
nulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Zreali-
zovaných bolo 8840 m2 asfaltového povrchu. 
V novembri sa osadia spomaľovacie prahy.
 (red)

Opravená
Hrušovská
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Opýtali sme sa poslancov
Otázka pre poslancov.

Teraz sme sa poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa spýtali, čo si myslia o prijatí spoločnej parkovacej politiky 
mesta Bratislava.
1. Magistrát hlavného mesta SR sa pokúša o prijatie spoločnej parkovacej politiky mesta Bratislava. Čo si o tejto iniciatíve 

myslíte? Mala by sa Vrakuňa pridať k spoločnej parkovacej politike?

Bc. Michal Behúň
Myslím si, že by sa mala politika mesta skla-
dať z jedného uznesenia a nemala by mať 
každá mestská časť vlastné uznesenie, aby 
v tom nebol chaos. Dôležité však je, aby to 
nemalo výrazne navýšený finančný dopad na 
obyvateľov, takže bude dôležité nájsť konsen-
zus pre všetky zúčastnené strany. Určite je 
potrebné uprednostniť obyvateľov s trvalým 
pobytom v BA, ktorý tu aj odvádzajú dane 
a prispievajú do rozpočtu hlavného mesta.

Ing. Tomáš Galo
Navrhovaná spoločná parkovacia politika od 
pána Nesrovnala je zlá. Rieši spoplatnenie 
miestnych, ale nie účelových komunikácií. 
Miestne komunikácie sú navyše často nevy-
sporiadané a nespĺňajú minimálne technické 
parametre. Ak by mala fungovať, musela by 
byť jednoduchá s napr. týmito pravidlami: 1. 
Obyvateľ BA by si kúpil kartu za x  a mohol by 
parkovať kdekoľvek v meste bez poplatkov. 
2. Mimobratislavkí by platili daň za vjazd, nie 
poplatok za parkovanie. 3. Správu by si mesto 
riešilo vo vlastnej réžií, nie cez externé firmy. 
4. Všetky platby by išli na zlepšenie možností 
parkovania. 5. Pri novo postavených domoch 
zaviesť povinnosť kúpy bytu spolu s parkova-
cím miestom.

Ing. Ladislav Kugler
Bratislava ostáva jediným krajským mestom 
na Slovensku bez jednotných pravidiel parko-
vania. Aj preto by mala byť prijatá spoločná 
parkovacia politika mesta Bratislava. Zavede-
nie celomestských pravidiel parkovania má 
zmysel aj vtedy, ak sa niektoré samosprávy 
do parkovacej politiky nezapoja. Najlepšie 
by bolo, keby sa na začiatku do jednotnej 
parkovacej politiky v meste zapojili štyri veľ-
ké mestské časti: Petržalka, Ružinov, Nové 
Mesto a Staré Mesto. Som zvedavý, ako sa 
nová parkovacia politika osvedči v praxi, sa-
mozrejme, ak bude prijatá. V súvislosti s Vra-
kuňou preto navrhujem počkať so zapojením 
sa do parkovacej politiky.

Ing. Anna Murcinová
Spoločná parkovacia politika je na prvý po-
hľad výborný nápad. Keď sa však človek na 
to pozrie bližšie, je tam niekoľko ale… Je lá-
kavá predstava nižšej sumy za parkovanie 
a možnosť parkovať za navrhovaných 100  
kdekoľvek v rámci svojho bydliska. Ale kde 
to miesto nájdu po príchode domov všetci 
motoristi, to už nikto nevie. Tiež je lákavé, že 
by obyvatelia Bratislavy mohli všade v meste 
parkovať za polovičnú cenu, ale kde budú 
parkovať, to tiež nikto nevie. A je úplne naivné 
si myslieť, že kvôli tomuto by si aj obyvatelia 
s prechodným pobytom okamžite zmenili po-
byt na trvalý. Takže podľa mňa to je nedomys-
lené a za mňa pre Vrakuňu určite nie.

Ing. Ľubomír Czaja
V rámci parkovacej politiky treba riešiť aj 
dlhodobú koncepciu. Aké sú reálne potreb-
né počty parkovacích miest v mestských 
častiach a koľko stojí vybudovanie jedného 
parkovacieho miesta? Koľko stojí alternatíva 
t. j. záchytné parkoviská a k tomu zabezpeče-
nie hromadnej dopravy? Odpovede na tieto 
otázky by pomohli tvoriť koncepciu dopravy 
v našom meste. To by malo byť nazývané par-
kovacou politikou. Súčasný návrh zatiaľ len 
rozdeľuje. Rozdeľuje ľudí, ktorí bývajú v tomto 
meste, na rezidentov, abonentov a platiteľov 
parkovného.

PhDr. Stanislav Bruna
Skôr mi to pripadá ako poplatková politika, 
lebo platiť bude musieť úplné každý, kto chce 
zaparkovať. Súhlasím so zvýhodnením Brati-
slavčanov. No nie je mi jasné, aké budú po-
platky pre Vrakunčana, ktorý bude parkovať 
v Dúbravke či Ružinove, keď pôjde na návšte-
vu alebo niečo vybaviť. Osobne mám z toho 
poriadny guláš a ľudia tomu vôbec nerozu-
mejú. Úplne mi chyba diskusia na tvorbu no-
vých parkovacích miest. Neviem, ako to bude 
s vyhradenými parkovacími miestami, ktoré 
máme vo Vrakuni. Aký bude systém preroz-
delenia príjmov? Kto bude poplatky vyberať? 
Je tu viac otáznikov, na ktoré potrebujeme od 
primátora odpoveď.

Ing. Oľga Kubalíková

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Ing. Michal Hrapko
V súčasnosti sa k spoločnej parkovacej poli-
tike neviem vyjadriť, pretože návrh sa mi zdá 
komplikovaný. Hovorí o zónach parkovania, 
rezidentoch, abonentoch, kompetenciách 
mestských častí a mesta a poplatkoch, kto-
ré bude vyberať mestská časť, ale podiel si 
z nich bude brať aj mesto. Nie je mi jasné, 
ako budú môcť obyvatelia jednej mestskej 
časti parkovať v inej časti mesta a koľko za to 
budú platiť. Návrh budeme musieť poriadne 
prediskutovať v zastupiteľstve a s pánom sta-
rostom, aby Vrakunčania neboli poškodení.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal
Iniciatívu pána primátora ako takú hodnotím kladne, ale 
podľa mňa zatiaľ neprišiel s návrhom, ktorý by bol prijateľný 
pre všetky časti Bratislavy. Jednotná parkovacia politika je 
dôležitá a bezprostredne nevyhnutná, ale aby dávala zmy-
sel, tak musí byť koncepčná. Nie je možné, aby sa spustila 
parkovacia politika v Bratislave, kde aj tak sa každý stará 
o svoju časť, vyberá peniaze od občanov a odvádza časť pe-
ňazí mestu, ktoré nie je ochotné peniaze vrátiť späť do par-
kovania a ciest. Mesto sa nestará o svoje časti ciest a miest 
dodnes, okrem vyberania peňazí. Nie je mi jasná mechani-
ka výberu peňazí od občanov a na základe čoho sa bude 
rozdeľovať, kto je Bratislavčan a kto nie. Mesto nie je v tom-
to momente ochotné začať s budovaním parkovísk, ktoré 
by súviseli aj integrovanou dopravou. V skratke, myšlienka 
dobrá, ale nedotiahnutá do konca, a preto si myslím, že s ta-
kouto formou nebudú chcieť mestské časti spolupracovať.

Mgr. Pavol Prikryl
Celomestská parkovacia politika je nutná. 
Nesmie sa však robiť štýlom Plaťte, potom 
sa uvidí. Nie je mi jasné, čo chce magistrát 
ponúknuť za vyzbierané peniaze, som si však 
istý, že platcovi nezabezpečí to „jeho“ parko-
vacie miesto. A ako chce primátorov tím riešiť 
doslova trvalé parkovanie „prechodných“ (Ne)
bratislavčanov? Nepáči sa mi ani celoplošne 
rovnaká cena, pretože parkovať v Starom 
Meste a parkovať vo Vrakuni či v Jarovciach je 
parádny rozdiel. A takýchto nejasností je tam 
viacero. Chýba mi verejná diskusia, a keďže 
sa akosi pozabúda na špecifiká jednotlivých 
MČ, nemyslím si, že by mala Vrakuňa slepo 
prijať to, čo predkladá primátor.

Ing. Juraj Štubniak
Parkovanie v jednotlivých mestských čas-
tiach je veľmi špecifické. Pridať sa teoreticky 
dá len k určitej rámcovej politike, ale každá 
mestská časť si svoje parkovanie musí vy-
riešiť sama podľa svojich podmienok. Pán 
primátor by svoju energiu mohol radšej veno-
vať kvalite ciest, ktoré má vo svojom referáte 
mesto a o ktoré sa plánovite nestará.

Ing. Milan Šindler
Pozorujem tieto aktivity vo veľkých mestách, vrá-
tane Bratislavy, a podľa mňa to robia všetci rov-
nako zle, preto by sa nemali čudovať nespokoj-
ným občanom. Náš magistrát predkladá už štvrtý 
raz návrh VZN, v ktorom sa nepíše konkrétne, čo 
idú robiť, kedy to bude fungovať, ale už poznajú 
poplatky pre občana – motoristu. V súkromnom 
sektore je takýto postup úplne nemysliteľný. Pre-
to navrhujem riešenie parkovania najskôr predlo-
žiť na širokú verejnú diskusii v každej MČ s pre-
ukázaním jasných prínosov, tiež spôsob výberu 
a náklady prevádzkovateľa systému, ako i kladný 
dopad na rozpočty MČ a magistrátu, s výhrad-
ným určením do dopravnej infraštruktúry.
Návrh VZN, aký prezentujú, je pre mňa neakcep-
tovateľný.

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Iniciatíva hlavného mesta vo veci spoločnej 
parkovacej politiky je logická a vítam ju. Dru-
há vec je, ako je dnes postavený návrh VZN. 
Určite je zložité vymyslieť a pripraviť spoločný 
mechanizmus, s ktorým budú súhlasiť všetky 
mestské časti, pretože každá je v inej situá-
cií a stretáva sa s inou štruktúrou problémov 
s parkovaním. Počkám si na finálne znenie 
VZN hlavného mesta, terajšie znenie nepod-
porujem. Súhlasím s preferovaním parkova-
nia pre obyvateľov s trvalým pobytom v danej 
mestskej časti, problém vidím v parkovaní 
a poplatkoch pre našich obyvateľov v ostat-
ných mestských častiach a so spoplatnením 
parkovania jednostopových vozidiel.

Ing. Zuzana Schwartzová
Mesto je nezmyselne prehustené stále novými a novými de-
veloperskými aktivitami a nemyslelo sa na dopravu a, samo-
zrejme, parkovanie. Ak chceme riešiť statickú dopravu, mesto 
malo riešiť aj tú dynamickú, t. j. nosný systém MHD, ktorou sa 
momentálne aj tak ľudia načas nikam nedostanú. S tým súvisí 
aj dobudovanie systému integrovanej osobnej prepravy v rámci 
BSK, dobudovanie cyklotrás a možnosť využitia prepravy osôb 
na Dunaji z okolitých obcí. Zavedenie akýchkoľvek poplatkov na 
parkovanie vždy zvýhodňuje a nezvýhodňuje určitú skupinu oby-
vateľov, v tomto prípade najmä mladé rodiny a dôchodcov; na-
stavené ceny v rámci tohto návrhu VZN môžu vážne zhoršiť ich 
finančnú situáciu. Nesúhlasím s tým, aby služby v zmysle tohto 
VZN zabezpečovala akákoľvek súkromná firma či akciová spo-
ločnosť. Myslím si, že finančný zisk z prípadného spoplatnenia 
parkovania ma ísť mestu, no najmä mestským častiam, ktoré 
ho môžu použiť v prospech obyvateľov mesta.

V minulosti sme vás viac ráz informovali 
o boji vrakunského starostu s odstra-
ňovaním nelegálnych stánkov na území 
našej mestskej čast. Tieto stánky už 
dávno stratili svoju funkčnosť a atraktív-
nosť. Inak to nebolo ani v prípade stán-
ku,U Rikiho na Bebravskej ulici. Dlhé roky 
nefunkčný a nelegálny stánok bol v dezo-
látnom stave a svoj domov v ňom našli 

len bezdomovci a narkomani. Demontáž 
stánku trvala tri dni, pričom sa pracovníci 
verejnoprospešných služieb naozaj zapo-
tili. Vo Vrakuni sa zatiaľ odstránilo sedem 
stánkov. Mestská časť v budúcnosti ne-
bude tolerovať nijaké podobné prípady. 
Tešíme sa, že Vrakuňa sa deň za dňom 
stáva lepšou štvrťou pre život.
 (red)

Ďalší odstránený stánok

Otázky pre poslancov
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Horúca téma

Kvôli neriešeného problému toxickej skládky vo Vrakuni 
usporiadala miestna samospráva na stredu 26. 10. 2016 
protestné zhromaždenie pred Úradom vlády SR. Vrakunča-
nia upozorňujú, že riešenie napriek sľubom neprichádza. 
Nebezpečná skládka ohrozuje pitnú vodu.
Starosta a poslanci mestskej časti ešte 
v roku 2015 vyhlásili vstup samosprávy 
do časovo neobmedzenej štrajkovej po-
hotovosti pre dlhodobo neriešenou ha-
váriou skládky bývalých závodov Juraja 
Dimitrova. „Skládka kontaminuje pod-
zemné vody a ničí zdravie občanov a prí-
rodu na Žitnom ostrove,“ konštatovali 
vo verejnom vyhlásení starosta Vraku-
ne Martin Kuruc a poslanec miestneho 
zastupiteľstva Milan Šindler. „Je preto 
potrebné zmobilizovať všetky inštitúcie 
a subjekty a nájsť riešenie.“

Ešte v januári sa vo Vrakuni uskutočnil 
odborný okrúhly stôl venovaný toxickej 
skládke bývalých závodov Juraja Dimit-
rova. Hlavnými témami bolo financova-
nie, technické riešenie a harmonogram 
realizácie likvidácie nebezpečnej sklád-
ky. Napriek tomu, že skládka patrí me-
dzi celoslovenské priority a so sanáciou 
sa malo začať už na jeseň, doteraz sa 
tak nestalo.
„Vrakunská skládka nie je obyčajná 
čierna skládka, kde niekto zahodil pár 
plastových fliaš. Nebezpečné chemické 

látky kontaminujú 
podzemnú vodu 
a každý deň sa 
šíria ďalej a ďalej 
smerom k Žitné-
mu ostrovu,“ vy-
svetľuje starosta 
Vrakune Martin 
Kuruc. „Pokiaľ 
by sa chemické 
látky dostali do 
podzemných vôd 
Žitného ostrova, 
hrozí ešte väčšia 
ekologická ka-
tastrofa ako to 
bolo v 70-tych ro-

koch minulého storočia pri havárii rafi-
nérie Slovnaft.“ Situácia je natoľko váž-
na, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
ešte v roku 2002 vydala zákaz používať 
domové studne na polievanie zeleniny 
a ovocných stromov. Tento zákaz platí 
dodnes.,V mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa a aj v okolitých obciach žijú ľudia 
s onkologickým ochorením vo väčšom 
počte ako je slovenský priemer,“ upo-
zornila poslankyňa miestneho zastupi-
teľstva Zuzana Schwartzová.
Protestné zhromaždenie sa uskutočnilo 
v stredu 26. októbra 2016 o 9.30 pred 
Úradom vlády SR. Organizátori protest-
ného zhromaždenia žiadali, aby sloven-
ská vláda začala konať a prispela k pl-
neniu Ústavy SR, podľa ktorej je povinná 
chrániť, zveľaďovať a šetrne využívať 
prírodné bohatstvo v prospech svojich 
občanov a budúcich generácií.
Medzi ľudí prišiel aj minister životného 
prostredia László Sólymos. Podľa jeho 
slov nie je dôvod na kritiku pre údajnú 
nečinnosť. „My sme 11. októbra dosta-
li od Okresného úradu Bratislava ozná-
menie o tom, že sa skončilo konanie, 
ktorým sa mala určiť povinná osoba na 
odstránenie tejto environmentálnej zá-
ťaže,“ uviedol minister. Až teraz môže 
rezort predložiť do medzirezortného pri-
pomienkového konania návrh na urče-
nie ministerstva, ktoré bude za sanáciu 
skládky zodpovedať.
Envirorezort predpokladal, že bude zodpo-
vedný za sanáciu, a preto už vopred vypra-
coval projekt. „Chápem ľudí a ich výčitky, 
že im tá skládka strpčuje život. Päťdesiat 
rokov sa to tam zanášalo, keďže to chcem 
odstrániť, musíme použiť európske zdro-
je, tento štát na to nemá. Akonáhle sa 
proces ukončí, môžeme začať s verejným 
obstarávaním. Touto skládkou sa minis-
terstvo zaoberá veľmi intenzívne a je to 
jedna z našich priorít,“ dodal Sólymos.
Minister zopakoval, že kým nemali roz-
hodnutie okresného úradu, nemohli 
konať. Skládka sa totiž nachádza na po-
zemkoch rôznych vlastníkov. Určenie po-
vinnej osoby je vlastne určenie toho, kto 
je za jej vznik zodpovedný. Keďže však 
vznikla legálne a pôvodné Chemické 
závody Juraja Dimitrova už neexistujú, 
zodpovednosť za skládku a jej sanáciu 
na seba preberá štát.
Kedy sa teda dočkajú Vrakunčania za-
čiatku prác? Minister o presnom dátu-
me nechcel hovoriť. Všetko záleží od ve-

Skládka vyhnala Vrakunč 
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Horúca téma

anov pred Úrad vlády SR

rejného obstarávania. „Garantovať viem to, že 
materiál dáme do vlády a vláda ho odsúhlasí. 
Potom budeme môcť začať obstarávať. Myslím 
si, že počas budúceho roka by sme mohli začať 
s prácami,“ dodal minister.
Rezort životného prostredia vybral najrých-
lejšiu a najlacnejšiu metódu sanácie skládky 
pomocou tzv. kapsulovej metódy, pri ktorej sa 
skládka izoluje. Problém to síce celkom nevy-
rieši, ale aspoň dočasne zastaví prenikanie to-
xických látok smerom k Žitnému ostrovu. Stáť 
bude približne 20 až 25 miliónov eur. Toxíny 
však ostanú v zemi.
 (red)
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Od 18. 10. do 23. 10. 2016 sa vo Vrakuni 
konal jedinečný maratón kultúry, určený 
pre všetky vekové kategórie. Deti, senio-
ri či dospelí si mohli vybrať z bohatého 
programu, ktorý zorganizovala mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa. Podujatie sa 
konalo pri príležitosti zrekonštruovanej 
spoločenskej sály v Objekte 221 na Poľno-
hospodárskej ulici. Ako mohli návštevníci 
vidieť, v sále pribudlo nové pódium, akus-
tické ozvučenie, závesy a osvetlenie.
V utorok 18. 10. 2016 slávnostne otvoril 
týždeň kultúry starosta mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa Martin Kuruc. Počas týžd-
ňa mohli Vrakunčania zažiť Gizku Oňovú, 
klavírny koncert SUŠ Adamante, divadelné 
predstavenie Rarášok, tanečnú zábavu 
so skupinou Party Time, stand up comedy 
šou, koncert Bratislava Hot Serenaders, 
folklórny súbor Karpaty a mnoho ďalších. 

Týždeň 
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kultúry vo Vrakuni
Každé jedno predstavenie si našlo svojich 
fanúšikov a na stoličkách spoločenskej 
sály sa za týždeň vystriedalo asi 1 000 
návštevníkov.,Je vidieť, že Vrakunčania 
majú kultúru v srdci, a napriek tomu, že 
doteraz sa vo Vrakuni žiadne podujatia ne-
konali, som veľmi rád, že ľudia si našli čas 
a spoločne sme zažili mnohé krásne pod-
ujatia. V budúcnosti pripravujeme mnoho 
ďalších projektov na ktoré sa Vrakunčania 
môžu tešiť. Začína sa jedná krásna éra no-
vej kultúry vo Vrakuni,“ povedal starosta.
Tešíme sa na všetky ďalšie podujatia v no-
vej spoločenskej sále. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizácií kultúrne-
ho týždňa, a všetkým návštevníkom, ktorí 
prišli podporiť tento projekt. Najbližšie sa 
bude konať 25. 11. 2016 prvá Katarínska 
zábava vo Vrakuni.
 (red)

 



10

Senior svet
Deň otvorených dverí v dennom stacionári

V dňoch 20. 10. 2016 a 25. 10. 2016 sa konali Dni otvorených dverí 
v novootvorenom Dennom stacionári na Čiernovodskej ulici v mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Po tieto dva dni si bezplatne vyskúšalo služby 
stacionáru približne 20 ľudí. Návštevníci otestovali celodennú starostlivosť 
a stravu. Veríme, že sme presvedčili občanov Vrakune o kvalitných služ-
bách, ktoré stacionár poskytuje, a tak sa prihlásia ďalší klienti. 
 (red)

Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fy-
zicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť 
a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby:

 zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek 
osoba požiada telefonicky o požičanie 
finančnej hotovosti a overili si situáciu 
u ďalších príbuzných osôb,

 overili si, či naozaj volá ich príbuzný 
(pri komunikácii neuvádzajte žiadne 
meno npr.: „Marek to ty voláš?“) a ne-
verili výhovorkám osobe po telefóne, že 
má iný hlas kvôli tomu, že je chorý,

 nedôverovali a nepožičiavali peniaze 
neznámym osobám, ktoré ich náhodne 
oslovia na ulici alebo pred domom s po-
žiadavkou, že súrne potrebujú požičať 

finančnú hotovosť a ako dôvod uvádza-
jú silné emotívne príbehy (napr. vážna 
dopravná nehoda, pri ktorej sa ťažko 
zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú 
na zaplatenie operácie, avšak nemajú 
eurá len inú menu, a preto im ako zá-
bezpeku nechajú v taške inú menu, pre 
ktorú sa vrátia a donesú im požičané 
peniaze). U nás má každá osoba v ohro-
zení života zabezpečenú lekársku sta-
rostlivosť, pričom prípadná platba sa 
rieši až po poskytnutí ošetrenia,

 nesadali do auta s neznámymi oso-
bami, ktoré ich oslovia pod 
zámienkou, že nevedia, kde 
je nemocnica, nakoľko v aute 
ich pod rôznymi emotívnymi 
príbehmi budú žiadať o penia-
ze na operáciu pre príbuzných 
v súvislosti s vymyslenou do-
pravnou nehodou,

 neotvárali svoje príbytky 
neznámym osobám, ktoré im 
výhodne ponúkajú na predaj 
rôzny tovar alebo ich uisťujú, že 
im prišli vyplatiť výhru v lotérii, 
či zvýšiť dôchodok,

 odmietli ponúkanú službu pracov-
níkov plynárni, elektrárni, vodárni, po-
isťovní, či iných inštitúcií, ktorí sa bez 
ohlásenia a predloženia odborných pre-
ukazov snažia vykonať rôzne činnosti 
(napr. odpis plynu, vyplatenia preplatku 
za vodu),

 nepodpisovali bez konzultácie s prí-
buznými alebo právnikmi rôzne doku-
menty s osobami, ktoré nepoznajú,

 odmietli bezdôvodnú, v niektorých 
prípadoch až násilnú pomoc od nezná-
mych osôb (napr. pomoc s nákupom, 
odvoz smetí z dvora), nakoľko podvod-
níci ovládajú veľa spôsobov a používa-
jú rôzne zámienky ako okradnúť svoje 
obete, nevyberali finančnú hotovosť 
a cennosti v prítomností neznámych 
osôb,

 udržiavali dobré vzťahy so susedmi 
v dome, vedeli ich telefónne čísla, vi-
diteľne mali zapísané aj iné dôležité 
telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), 
nakoľko v prípade potreby je ich pomoc 
najrýchlejšia,

 kontaktovali políciu na čísle 158, ak 
sa osoba, ktorú nepoznajú správa po-
dozrivo a snaží sa pod rôznymi zámien-
kami nadviazať s nimi kontakt, získať 
ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.

plk. Mgr. Ján Pažický, riaditeľ

Polícia opäť vyzýva starších ľudí k zvýšenej ostražitosti,

obozretnosti a opatrnosti najmä voči osobám, ktoré nepoznajú

Oznamuje všetkým členom Základnej
organizácie JDS Bratislava-Vrakuňa,
že sa po lete opäť stretávame každý ne-
párny štvrtok v priestoroch výdajne obe-
dov pre seniorov na Bodvianskej ul. č. 4. 
Najbližšie sa stretneme 10. 11. potom 
24. 11. Všetkých vás srdečne pozývame 
medzi nás.
 Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

OZNAM
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jeseň a chlad 
sa nám vo Vra-
kuni už bez-
odkladne pri-
hlásili o slovo. 
Sychravé dni 
a chladný vie-
tor nám spoza 
okna pripomínajú, ako dokáže byť 
život tvrdý a aké vzácne vedia byť 
teplo a pohodlie.
Pri hrnčeku horúcej kávy a čaju sa 
zdá byť ľahko pochopiteľné, že člo-
vek potrebuje aspoň základné zá-
zemie.
Veľmi dobre to vníma aj tím našich 
dobrovoľníkov. Okrem toho, že 
sme pre zákazníkov pripravili krás-
ne zimné kúsky, podarilo sa nám 
tiež zahriať pár krehnúcich sŕdc.
Celý mesiac sa u nás niesol v zname-
ní zbierky pre sedemročnú Mišku 
a polročnú Elišku Hruškové. Diev-
čatá trpia vážnym metabolickým 
ochorením a čaká ich transplan-
tácia pečene. Ich každotýžden-
né návštevy nemocnice sa často 
končia viactýždňovou hospitali-
záciou.
Mladej, päťčlennej rodinke bez 
funkčného auta, by situáciu vý-
razne uľahčilo väčšie rodinné vo-

zidlo. Nami 
v y h l á s e n á 
zbierka vďa-
ka zdielaniam 
oslovila na in-
ternete veľké 
množstvo ľudí. 
Za mesiac sa 

nám spolu s našim vkladom poda-
rilo vyzbierať viac ako deväť tisíc 
eur, čo, pravdu povediac, dojalo 
nielen rodičov dievčat, ale aj nás 
samotných. Krehnúce srdcia usta-
rostených rodičov zahriala dobrota 
a súcit stoviek ľudí, ktorí sa roz-
hodli pomôcť. Najbližšie dni nás 
teda čaká milá povinnosť výberu 
vhodného auta a jeho odovzdanie. 
O všetky podrobnosti a radosti 
z odovzdávania sa, samozrejme, 
podelíme v budúcom liste z Chari-
ty Shopu.
Nájsť trochu ľudského tepla v mra-
zivých životných okolnostiach do-
káže zahnať beznádej, a niekedy 
dokonca zachrániť život.
Prajeme Vám, drahý čitateľ, aby 
ľudská blízkosť v správnej chvíli 
zahriala Vás i Vašich drahých.

S pozdravom,
tím Charity Shopu

Listy z Charity Shopu

Pekelný mišmaš
Príprava trvá 1 hod.

Potrebujeme:
500 g bravčového pliecka alebo 
kuracích pŕs, 100 g cibule, 300 g 
šampiňónov, 6 PL oleja, 1 zelenú 
papriku, 5 PL kečupu, 4 PL ovse-
ných vločiek, 2 PL gulášového ko-
renia, 1 PL mletej červenej pap-
riky, 2 čili-papriky, 1 KL mletého 
chrenu (môže byť aj sterilizovaný), 
1 dl červeného vína, 2 bobkové 
listy

Postup:
Na horúcom oleji opečieme na 
kocky nakrájané mäso. Prisypeme 
nakrájanú cibuľu; osolíme, opapri-
kujeme a chvíľočku opekáme.
Základ zalejeme červeným vínom 
a pridáme nakrájané šampiňóny 
a všetky koreniny. Prilejeme 2 
dl vody, pridáme ovsené vločky 
a dusíme, kým mäso nezmäkne.
Jedlo ozdobíme zelerovou vňa-
ťou a podávame s ľubovoľnou 
prílohou – chlebom, ryžou alebo 
zemiakmi.

Varíme s Gizkou

Milujeme knižky
My v redakcii milujeme knižky. Na tomto mieste sa pravidelne dočítate 
o zaujímavých knižných novinkách. V rámci tejto rubriky sme si pre vás 
pripravili súťaž. Zapojiť sa je naozaj ľahké. Stačí zodpovedať jednoduchú 
otázku: Ktorá knižka vás v poslednom čase zaujala a prečo? Vaše od-
povede zasielajte na mailovú adresu henrieta.dvorska@vrakuna.sk a do 
predmetu správy uveďte „Milujeme knižky“, alebo doručte vašu odpoveď 
do podateľne miestneho úradu. Troch z vás odmeníme knižkou. Veľa šťas-
tia praje redakcia Vrakunských novín.
Miro Žbirka: Zblízka – Honza Vedral

Kniha je osobným príbehom talentovaného umelca a au-
tentickým príbehom o začiatkoch a vývine slovenského 
popu. Hoci autor spomína všetky kľúčové udalosti v Me-
kyho súkromnom živote, pozornosť sa sústreďuje na jeho 
hudobnú kariéru. Nezameriava sa však len na najväčšie 

úspechy, čriepky skladá od šesťdesiatych rokov až do súčasnosti, čím 
vytvára pestrú mozaiku ľudí a udalostí na československej hudobnej scé-
ne. Publikácia približuje Mekyho rýchly štart, aj nečakaný koniec v slávnej 
skupine Modus, predstavuje spoluprácu s Kamilom Peterajom či vzťah 
s Marikou Gombitovou a Lacom Lučeničom. Pripomína Mekyho víťazstvo 
na Bratislavskej lýre, zisk Zlatého slávika aj moderovanie porevolučnej 
hudobnej relácie Rhytmick a prezrádza, že zmeny jeho hudobného štýlu 
boli spôsobené jednak túžbou skúšať novú techniku, no najmä snahou 
nenechať sa zaškatuľkovať. Rozprávanie nás vťahuje do širších súvislostí 
- ako to fungovalo v časoch, keď hudobné texty museli prechádzať schva-
ľovacím procesom, ako znášali umelci nezmyselné nariadenia režimu, 
napríklad zákaz používať prezývku Meky či mať pred televíznymi kame-
rami rozpustené vlasy, prečo boli turné po Sovietskom zväze psychicky 
aj fyzicky náročné a či sa rokenrol naozaj neoddeliteľne spája so sexom 
a s drogami. Autor knihy, český hudobný publicista Honza Vedral, nazýva 
hudobný príbeh Mekyho Žbirku jedným z najúžasnejších príbehov česko-
slovenskej populárnej hudby. Pri písaní spolupracoval so samotným umel-
com a vyspovedal aj mnohých iných účastníkov popovej scény.
Pištáčik – Dušan Dušek, ilustrácie: Ďuro Balogh

Pištáčik je veselý chlapík. Žije v Šaštíne - to je tam, kde si 
ľudia jeden z druhého radi uťahujú. A radi sa na tom sme-
jú. Pištáčik je kamarát s vrabcami, škorcami, stehlíkmi či 
drozdami, ba aj so zlým vtáčiskom Lojzom; prilietajú do jeho 
záhrady, kde ich čaká čerešňa so známou reštauráciou pre 

všetky vtáky. Okrem nich má ešte jedného kamaráta - verného psa Čujka. 
A veľa známych. So všetkými dobre vychádza, trápi ho len podvaznoha, 
známy fiškus - ušomraný Marcel. Ten mu kazí všetky plány. No zároveň 
je s ním veselo. Chce vždy Pištáčika dobehnúť, ešte radšej predbehnúť, 
v jednej chvíli sa mu dokonca chystá vyfúknuť nevestu, ktorá sa mu zjavila 
na konci nosa. To snáď nie! Skúste sa začítať - či to dobre dopadne.
Guinness World Records 2017 – kolektív autorov

Pripraviť sa, pozor… TERAZ! V najnovšom vydaní Guinnesso-
vej knihy rekordov nájdete najsenzačnejšie rekordy v celom 
vesmíre a doteraz nepublikované fotografie. Navyše obsa-
huje špeciálnu kozmickú rubriku a tiež exkluzívne rozhovory 
s astronautmi Buzzom Aldrinom a Chrisom Hadfieldom.

Guinness World Records 2017 
Hráčská edice – kolektív autorov

Po prvýkrát v českom jazyku! Nahliadnite do hráčskej edície 
Guinnessovej knihy rekordov, kde nájdete: nové aktualizova-
né rekordy vo vašich obľúbených počítačových a video hrách, 
najvyššie skóre, články plné faktov, perličky zo sveta hier 
a exkluzívne rozhovory s osobnosťami herného priemyslu… 

a mnoho, mnoho iného!
SLOVART



Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna 
zmena myslenia a správania, zmyslupl-
ne využitý čas, nadšenie a optimizmus. 
To všetko sa spája so školami, ktoré sú 
súčasťou najväčšieho vzdelávacieho 
ekoprogramu na svete, programu Zelená 
škola – Eco Schools.
Dňa 5. októbra 2016 sa v Dome kultúry 
Zrkadlový háj konalo slávnostné vyhodno-
tenie 11. ročníka programu Zelená škola. 
Ocenenia žiakom a učiteľom odovzdávali 
riaditeľ Centra environmentálnej a etickej 
výchovy Živica Juraj Hipš a manažérka 
programu Zelená škola Miroslava Pilári-
ková. Certifikát a vlajku Zelenej školy 
prevzali zástupcovia nášho kolégia, žiaci 
9.ročníka Adam Hrozány a Nicolas Polák.
Naša škola sa do programu zapojila pred 
tromi rokmi. Za tento čas naši žiaci pod 
vedením svojich učiteľov, s pomocou ro-
dičov, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
a Bratislavského samosprávneho kraja 
dokázali urobiť v škole a školskom areáli 
veľa netradičných zmien. Zo šiestich tém 
Voda, Odpad, Energia, Doprava a ovzdu-
šie, Zelené úradovanie a obstarávanie, 
Zeleň a ochrana prírody sme si vybrali 
poslednú – Zeleň a ochrana prírody. Vy-
budovali sme ekoučebňu, ktorej súčasťou 
je altánok pre 20 detí, tabuľa na písanie, 
tri veľké turistické infotabule, fóliovník, 
knižná búdka, hmyzí hotel a zvonkohra. 

Žiaci vo svojom voľnom čase, ale aj počas 
hodín predmetov technika a svet práce sa 
starajú o školskú záhradu, ktorá je tiež sú-
časťou ekoučebne. Finančné prostriedky 
sme získali z environmentálneho projektu 
Zdravšia a zelenšia škola, sponzorských 
darov od rodičov a tiež z burzy hračiek, 
kníh a suvenírov, ktoré naše kolégium 
robí pre žiakov školy každý rok pred Via-
nocami.
Tento školský rok sme sa zaregistrovali 
do Zelenej školy štvrtý raz. Naše kolégium 
má momentálne 62 členov (52 žiakov 
a 10 dospelých), čo je 14 percent žiakov 

školy. V nastávajúcich dvoch rokoch sa 
chceme venovať téme Odpady. Veríme, že 
sa nám podarí zaviesť pravidelné triede-
nie papiera a plastov v škole i v domác-
nostiach, čím prispejeme k následnej 
recyklácii odpadov. Tým by sme znížili 
množstvo komunálneho odpadu a ušetrili 
finančné prostriedky našej školy.
Plány máme smelé, deti majú chuť pra-
covať, takže nám nestojí nič v ceste, aby 
sme v environmentálnej výchove v našej 
škole pokračovali.

Mgr. Katarína Krajčovičová,
ZŠ Žitavská

V prvý piatok novembra sa už tra-
dične v našej škole ZŠ Železničná 
konalo Spanie v škole. Už sme 
mali spanie v škole s rozprávko-
vými bytosťami či z rozprávky do 
rozprávky, Harrypotteriádu a ďalšie 
podujatia. Teraz to bol večer halloweenu. 
Lampiónový sprievod po pešej zóne osvetľovali rôz-
ne zaujímavé svetielka a masky. Prišli rytieri, prin-
cezné, kostlivci, bosorky, rôzne dobré aj zlé čaro-
dejnice, ktoré sa rozhodli stráviť noc v našej škole. 
Všetci sa veselo zabávali, súťažili a športovali, ba 

preukázali svoju statočnosť aj na ceste od-
vahy. Pripravené „postieľky“ v triedach 

na koberčekoch boli po progra-
me plné unavených, ale 
šťastných detí, ktorým 
sme popriali krásne 
sny a dobrú noc.
Mgr. Janka Kalinková

ZŠ Železničná

ZŠ Žitavská je zelená

Imatrikulácia

nulťákov a prvákov

„A je tu deň s veľkým,I’. Áno, dobre počujete. Veľké,I ako Imatrikulá-
cia.,“ zazneli prvé slová príhovoru našich piatakov. Netrpezliví nulťáci 
a prváci, ktorí už v očakávaní čakali na „pasovačku“ museli najskôr 
zvládnuť pripravené úlohy. Tie boli ľahké, zábavné a so sviežim dy-
chom. Trochu ich aj poskúšali z matematiky a zo slovenského jazyka, 
ale naši nulťáci a prváci to úspešne zvládli. Po zvládnutých úlohách 
žiaci predviedli svoje pripravené čísla. Nechýbali básničky ani tanče-
ky. Odmenou im bol obrovský aplaus. Prirodzene, pri vstupe do „štu-
dentského života“ museli imatrikulanti zopakovať prísahu – Prvácky 
sľub, ktorý budú dodržiavať, a podľa mien sa chodili podpisovať na pa-
mätný list. Spolu s ním dostali aj promočnú čiapku so stužkou a malý 
darček na pamiatku. Na záver si vypočuli slová našej pani riaditeľky.
Teraz, keď je po imatrikulácií, môžu naši nulťáci a prváci chodiť „bez-
pečne“ po chodbách školy a tešiť sa z učenia.

Mgr. Jana Klužáková, ZŠ, Žitavská 1

Spanie v škole

Malí Vrakunčania
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Pre netradičnú formu spolupráce sa v tomto 
školskom roku rozhodli Materská škola Kríko-
vá 20 – objekt Šíravská 8 a Obvodné oddele-
nie Policajného zboru Bratislava-Vrakuňa.
V septembri sa začal v Materskej škole na 
Šíravskej realizovať projekt s názvom Ja 
viem. Autorkou projektu a koordinátorkou 
za PZ je pplk.Ing.Mgr. Eleonóra Sabelová 
a koordinátorkou za materskú školu je pani 
učiteľka Iveta Vašičková.
Projekt sa bude realizovať formou besied, 
rozhovorov a zážitkového učenia. Budú sa 
rozoberať témy Ja a cudzí ľudia, Ja som cho-
dec, ja som cyklista v cestnej premávke, Ja 
a iné deti v triede a Ja a zvieratká.

Projekt je určený deťom predškolského 
veku v 2. a 3. triede. Jeho hlavnými cieľmi 
sú zvyšovanie právneho a sociálneho vedo-
mia detí, prevencia sociálno-patologických 
javov, násilia páchaného medzi rovesníkmi, 
prevencia týrania zvierat, prevencia doprav-
ných nehôd s účasťou chodcov a cyklistov.
Medzi parciálne ciele patrí najmä naučiť 
deti bezpečne sa správať v rizikových situ-
áciách, s ktorými sa môžu stretnúť pri kon-
takte s cudzími ľuďmi.
Prvé stretnutie, ktoré bolo v septembri, 
deti veľmi zaujalo. Vopred sa naň pripravili 
a spolu s pani učiteľkami a rodičmi vytvorili 
nástenku (pútač) s obrázkami polície a do-

pravy. Teta policajtka im prostredníctvom 
rozhovoru podľa obrázkov vysvetlila, aké 
môže byť nebezpečné dôverovať cudzím 
ľuďom na ulici, v obchode, pri škole a vša-
de tam, kde práve nie sú ich rodičia. Deti 
tete policajtke nakreslili zaujímavé obrázky, 
ktoré ju potešili. Na záver sme si urobili aj 
spoločné fotografie.
Veríme, že tento projekt pomôže deťom 
v tom, aby vedeli včas posúdiť, čo je pre ich 
bezpečnosť v reálnom živote dôležité a že 
sa aj touto formou eliminuje agresivita a ná-
silie v školách.

Iveta Vašičková, 
MŠ Kríková

Spolupráca materskej školy 

a policajného zboru vo Vrakuni

26. október bol pre prvákov na 
ZŠ Železničná veľkým dňom. Ve-
denie školy spolu s deťmi z det-
ského parlamentu slávnostne 
pasovali prvákov za žiakov na-
šej školy. Po krátkom programe 
prvákov, kde prezentovali svoje 
zručnosti, ich starší spolužiaci symbo-
licky pasovali veľkou ceruzou, a tak 
ich prijali do „cechu“ žiakov našej ško-
ly. Pani riaditeľka im osobne poblahože-

lala a odovzdala im 
pamätný list. Nako-

niec všetci prváci pred 
rodič- mi a svojimi triednymi 

učiteľkami zložili slávnostný sľub. 
Na záver podujatia dostali 
čerstvo imatrikulovaní aj 

malý praktický darček, ktorý sa 
im zíde pri vyučovaní.

PaedDr. Danica Štrpková
ZŠ Železničná

Slávnostná imatrikulácia prvákov Spoločné čítanie

rozprávky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc a Roku čitateľskej 
gramotnosti sa 24. októbra 289 žia-
kov a 19 pedagógov zapojilo do výzvy 
MŠVVaŠ SR Spoločné čítanie rozpráv-
ky. Naša škola si vybrala rozprávku 
Dvanásť mesiačikov od Pavla Dobšin-
ského, najznámejšieho slovenského 
rozprávkara. Čítalo sa vo všetkých trie-
dach od nultého až po deviaty ročník. 
Začali sme presne o 9.00 hod. Každý si 
zvolil svoju vlastnú taktiku. V niektorých 
triedach, najmä na prvom stupni, čítali 
pani učiteľky na striedačku so žiakmi, 
vo vyšších ročníkoch si čitateľskú šta-
fetu odovzdávali medzi sebou jednotliví 
žiaci. Čítanie jednotlivcov striedalo číta-
nie v skupinách alebo vo dvojiciach.
Zámerom tejto aktivity bolo nielen za-
traktívnenie čítania kníh, posilnenie 
pocitu spolupatričnosti a súdržnosti, 
ale najmä rozvíjanie čitateľskej gramot-
nosti. Tú vnímame ako nadpredmetovú 
zručnosť, ktorá sa nevyhnutne cielene 
rozvíja aj vo vyučovaní ostatných pred-
metov. Rozvíjanie čitateľskej gramot-
nosti možno považovať za najpodstat-
nejšiu súčasť moderného vzdelávania.

Mgr. Renáta Matúšková,
ZŠ, Žitavská 1

Aj ZŠ Rajčianska sa zapojila do pekného 
podujatia Čítame spolu rozprávky, kto-
ré pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc vyhlásilo ministerstvo 
školstva SR. Keďže zvýšenie čitateľskej 
gramotnosti je naším spoločným cieľom, 
rozhodli sme sa zapojiť do tejto skvelej 
myšlienky aj v našej škole, a tak podporiť 

a zatraktívniť čítanie kníh. Zapojil sa celý 
prvý stupeň a pridali sa aj piate ročníky. 
Spoločne sme prežili pekné chvíle s úžas-
nými slovenskými rozprávkami.
Verím, že sa akcia sa vydarila a v čítaní 
rozprávok budeme aj naďalej pokračovať.
M. Smoláriková, V 1.B kniha od M. Ďuríčkovej 

O Guľkovi Bombuľkovi, ZŠ Rajčianska

Čítame spoluČítame spolu

13



Malí Vrakunčania

V tomto krásnom jesennom období, 
keď zlato a červeň zdobí stromy, pripra-
vili pani učiteľky a deti bohatý kultúrny 
program pre starých rodičov pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším.
Ani tento rok nechýbali básničky, pesnič-
ky, scénky a tance venované starkým. 
V celej sále dýchala krásna rodinná, mi-
lujúca atmosféra. Usmievavým a doja-
tým tváram sa tešili všetci pedagogickí 
zamestnanci.
Tento rok sa niesla hudba a piesne kul-

túrnou sálou v 221 na Poľnohospodár-
skej ulici, ktorú nám bezplatne prenajala 
mestská časť Vrakuňa. Mali sme oveľa 
väčšiu miestnosť s kvalitným ozvuče-
ním. Takéto priestory a techniku mater-
ská škola nemá. Preto sme veľmi vďač-
ní, že sme mohli využiť túto možnosť.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu, teší-
me sa na milé stretnutie o rok v tomto 
peknom jesennom čase.

Mgr. Lucia Slováková
riaditeľka MŠ Kaméliová

Dary jesene
V októbri sa už tradične v našej škole ZŠ 
Železničná koná výstava s názvom Dary je-
sene. Žiaci našej školy vystavovali svoje je-
senné výrobky z tekvíc, jabĺčok, gaštanov 
a iné krásne výrobky zo všetkého, čo jeseň 
ponúka. Výstava bola krásna a fantázii sa 
medze nekládli. Prišli sa pozrieť aj naši naj-
menší, deti z okolitých materských škôlok, 
ktorým sa výstava veľmi páčila. Aj rodičia sa 
prišli v rámci Dňa otvorených dverí pozrieť na 
výrobky detí, ba nám aj pomohli hlasovaním 
vybrať najkrajší výrobok. Cenu rodičov získa-
la Tamara Žipajová zo 4.B. Odbornej porote 
sa ťažko vyberalo, ale nakoniec sa za krásne 
výrobky ocenilo až 80 žiakov. Všetkých, ktorí 
sa zúčastnili na 
našej výstave, 
sme odmenili 
sladkosťou. Už 
teraz sa tešíme 
na ďalší ročník 
jesenných sláv-
ností, na ešte 
originálnejšie vý-
robky. Fantázia 
nemá hraníc.
Zuzana 
Dömötörová
ZŠ Železničná

V tomto duchu sa niesol v ZŠ Žitavská 26. 
október 2016. Týždeň pred ním, pri vyhlaso-
vaní súťaže, Tekvica roka, nikto ani netušil, že 
to dopadne tak úžasne.
Už začiatok vyučovania bol plný prekvape-
ní. Deti prihlásili do súťaže 85 vyzdobených 
tekvíc. Každá tekvica bola riadne zapísaná 
a dostala svoje poradové číslo. Keďže ich 
bolo veľmi veľa, vznikol nádherný, dlhý rad 
plný zaujímavých tekvíc a masiek. Všetky deti 
trpezlivo čakali, kedy príde na nich rad.
Všetky tekvice, od tej najmenšej až po tú naj-
väčšiu, boli krásne maľované, vyrezávané, 
kombinované atď., s rôznymi námetmi, či už 
boli strašidelné, veselé, ornamentové, alebo 
aj ako auto či Mimoň. Hýrili krásou, originál-
nosťou nápaditosťou. Do ich výroby sa zapojili 
deti, súrodenci, pani učiteľky či pani vychová-
vateľky. Podľa prekrásnych výtvorov je jasné, 
že veľkú úlohu pri zdobení zohrali rodičia.
Tekvice sa vystavili pri hlavnom vchode vo 
vestibule školy, kde počas troch vyučovacích 
hodín bolo hlasovanie o Tekvicu roka. Žiaci 
prichádzali postupne vhodením fazuľky do po-

hárika príslušnej tekvice jej dali svoj hlas. Po 
vyučovaní sme hlasy (fazuľky) v pohárikoch 
spočítali a vyhodnotili výhercov.
Popoludní sme všetky tekvice poprenášali do 
školskej predzáhradky. Tam o 17.00 hod., za 
prítomnosti pani riaditeľky Jany Weisovej, ro-
dičov a žiakov, sa konalo slávnostné vyhodno-
tenie súťaže.
A potom prišla tá najočakávanejšia chvíľa 
z celého dňa. S pomocou rodičov si žiaci zapá-
lili sviečku vo svojej tekvici. Pod rúškom tmy 
sa všetky tekvice rozžiarili a boli ešte krajšie.
Sme veľmi radi, že sa deti a rodičia zapojili 
v takom veľkom počte, vďaka čomu táto akcia 
dopadla tak úžasne.
Na organizácii celého dňa sa podieľali žiaci IV. 
B triedy, ktorí si zaslúžia veľkú pochvalu.

Mgr. Ľuboslava Slaninková
ZŠ, Žitavská 1, Bratislava

 Tekvica roka

Jesenná vychádzka
Dňa 25. 10. sa deti z Materskej školy Kríková vybrali do neďalekého vra-
kunského lesíka na jesennú vychádzku. Nakoľko škola má svoj vzdelá-
vací program založený na zážitkovom učení, vychádzka bola jednou z ta-
kýchto aktivít. Turistickú vychádzku zvládli nielen deti predškoláci, ale 
hravo aj mladšie deti. V lesíku si zopakovali hádanky o jeseni, zbierali 
prírodniny, pomenovávali ich, hádzali gaštany na cieľ a naháňali šarkany. 
Najväčšou zábavou bola hra na rozprávku o veľkej repe, v ktorej si veľmi 
ochotne na seba pani učiteľky vzali úlohu repy a deti ich vyťahovali po-
mocou lana. Aj keď slniečko bolo po celý čas ukryté za mrakmi, veselosť 
a dobrá nálada v príjemnom lesnom prostredí, plného popadaného fareb-
ného lístia, panovala po celý čas.

Iveta Kissová, MŠ Kríková

Marionety triumfovali

na Rajčianskej

V októbri našu školu navštívilo bábkové 
divadlo NARCIS z Prahy. Tento zaujíma-
vý a veselý program je pokračovaním 
200 ročnej tradície tohto divadla, ktorú 
založil Matěj Kopecký (1775 – 1847) 
a ktorý v súčasnosti sprístupňuje de-
ťom pani Ema Kopecká, priama potom-
kyňa tohto známeho českého bábkara.
Po úspešnom pôsobení v Japonsku, 
vo Francúzsku a v Taliansku prišli na 
Slovensko a deťom našej školy pred-
viedli veselý program pod názvom 
Revue z kufra. V programe vystúpilo 
12 veľkých bábok, marionet na niti. 
Marionety hrali na hudobných nástro-
joch, cvičili, tancovali, spievali a chodili 
medzi deťmi a podávali si s nimi ruky. 
Na záver vystúpenia si aj deti vyskúša-
li, ako sa marionety ovládajú. Program 
bol doplnený aj o ukážku žonglovania. 
Vystúpenie sa u detí stretlo s veľkým 
úspechom.

PaedDr. Oľga Petrovská, 
ZŠ Rajčianska

Besiedka pre starých rodičov
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Vás pozýva na  

predajné trhy  
spotrebného tovaru 

 
 -  

 
 
 
 
 

-  

 

INZERCIA

Poľnohospodárske družstvo Podunajské 
Biskupice ponúka na predaj:

-  Kŕmne obilie: Pšenica, Jačmeň, Kukurica, 
Ovos, Slnečnica, Granule pre králiky

-  Kŕmnu zmes pre ošípaných a hydinu
-  Seno, Slamu v baloch
-  Surové kravské mlieko, čerstvé vajíčka
-  Ovčiarske výrobky
-  Služby v oblasti nákladnej dopravy (fekál)
KONTAKT: 02/45248402, 02/45521862

TENISOVÁ HALA
ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 

2016/2017
OD OKTÓBRA DO MÁJA

TENIS CLUB 26
STAVBÁRSKA 12 – BRATISLAVA – VRAKUNA

tel: 0910 / 292 – 291

NOVOSTAVBA 
NA PREDAJ

Ihličnatá ulica

4 izbový 
dvojpodlažný

tehlový 
rodinný dom, 

úžitková pl. 100 m2, 
pozemok 322 m2, 

terasa 15 m2. 
cena: 187.000 EUR

0948 101 818
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