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Milí Vrakunčania,
pred dvoma rokmi som dostal obrovský dar. Bola to dôvera, ktorú ste do mňa vložili. 

Áno, sú to už dva roky, či ešte len dva roky? 
Poznáte to, ak čakáte u zubára, tá polhodinka v čakárni sú vlastne dva dni múk. Keď ste 

však s krásnou dámou, máte pocit, že celý večer trval len pár sekúnd. Čas je relatívny pojem. 
Viem presne, o čom hovorím, tento týždeň som bol u zubára a aj s mojou pani manželkou 
na chutnej večeri. ☺ 

V polčase väčšinou tréner v šatni urobí krátku bilanciu a povie svojim zverencom, 
čo majú robiť inak a čo lepšie. Ja si dovolím urobiť krátke zhrnutie toho, čo sme za prvý 
polčas stihli urobiť, ale rád by som spomenul aj to, čo nás čaká v druhom polčase. 

Rád by som zdôraznil pár vecí, ktoré sa nám podarilo spraviť za prvé dva roky, 
z ktorých sa veľmi teším a na ktoré som obzvlášť hrdý. Toto všetko by sa mi nepo-
darilo, nebyť poslancov, ktorí sa spolupodieľali na rozhodovaní, nebyť šikovných 
pracovníkov úradu a každého, kto podal pomocnú ruku pri všetkých veciach, 
ktoré sa nám podarilo za ostatné dva roky spraviť. 

Predovšetkým sa nám podarilo do Vrakune dostať vlak. Vybudovali sme 
vlakovú zastávku a tým sme získali priame spojenie s mestom. Dnes sa už 
kedykoľvek počas dňa dokážeme dostať do centra za pár minút.

Ďalej sa nám vďaka ustavičnému tlaku na ministerstvo životného pros-
tredia podarilo odštartovať riešenie chemickej skládky CHZJD a som veľmi 
rád, že sa v tejto veci konečne začína konať. 

Vzkriesili sme kultúrny život vo Vrakuni, oživili sme kultúrny dom, vybavili ho potrebnou technikou a postavili chýbajúcu 
infraštruktúru. Začali sme organizovať rôzne podujatia. Celé Slovensko takto pred rokom pozeralo na veľký Vianočný koncert 
priamo z Vrakune. Mimochodom, priamo na tom koncerte sa dal dokopy nový pár. Osobne som ich oddal a to v novej sobášnej 
miestnosti. Tá vznikla pred rokom. 

Z jedného nášho úspechu sa obzvlášť teším – naše ementálové cesty sme prvý raz za 25 rokov začali komplexne opra-
vovať. O zeleň sa staráme výrazne viac, ako keď som nastúpil do funkcie. O všetkom, čo sme od môjho nástupu do funkcie 
spravili, sa dočítate na strane 6 – 7.

To sú veci, na ktoré si môžete reálne siahnuť. Čo však považujem za rovnako dôležité, sú procesy, ktoré sme spustili. 
Otvorili sme samosprávu, máme nový moderný web, predĺžili sme úradné hodiny, komunikujem na Facebooku a ja osobne 
som prijal len za ostatný mesiac 85 občanov. Sám som bol zvedavý na to číslo... ☺ Pravidelne organizujeme okrúhle stoly. K 
tejto téme len krátka poznámka. Pri prvých okrúhlych stoloch sa priveľmi nediskutovalo, sám som musel burcovať občanov, 
aby povedali svoj názor. Na ostatnom okrúhlom stole sme viedli veľmi kultivovanú debatu na tému doprava. Ak sa nezapojili 
tri desiatky diskutujúcich, tak ani jeden. Jednoducho sme sa spoločne naučili, že názor občana je kľúčový. Nerobíme návrhy 
od stola. Necháme ľudí nech sa vyjadria. Moji úradníci vedia, že musia vedieť, čo sa deje v teréne. Chodia, pýtajú sa a zisťujú. 
Otvorenie našej samosprávy je vec, na ktorú som veľmi pyšný.

V druhom polčase  však na nás čaká kopec práce. Začne sa kapsulácia skládky. Bude to dlhý a prácny proces. Naše úsilie 
však prinieslo ovocie a kapsulácia sa bude realizovať! Úprimne ďakujem našim poslancom, že prišli pred úrad vlády a držali 
transparenty. Bolo nás počuť – a to zabralo. Toto však, žiaľ, neplatí o ušiach pána ministra vnútra. Vrakuňa potrebuje pomoc 
ministerstva vnútra. Samospráva nemá dosah na silové zložky a len tie dokážu spacifikovať konkrétnych ľudí v objekte Pen-
tagon. Drvivá väčšina slušných ľudí je každodenne konfrontovaná so „životným štýlom“ neprispôsobivej časti obyvateľstva. 
Na druhý polčas je úloha jasná – Pentagon sa musí stať bezpečnejším miestom. Súbor opatrení, ktoré sme prijali, nesie svoje 
ovocie, ale stále nie som spokojný. Na rovinu – máme tu rezervy. Aktuálne  opravujeme naše zdravotné stredisko. V zime sa dá 
pracovať na interiéroch, na jar opravíme fasádu. Toto sa malo stať už dávno a je chybou konkrétnych ľudí, že nechali stredisko 
spustošiť.  

Urobím, čo bude v mojich silách, a verím, že Vrakuňa bude lepšou štvrťou. Lepšou každý ďalší deň. Máme pred sebou 
kvantum práce, ale mám silný tím a moje odhodlanie pracovať pre Vrakuňu každý deň rastie. 

Milí susedia, blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Želám vám oddych a príjemné chvíle v kruhu vašich blízkych. As-
poň na tento čas zahoďte všetky starosti a stres a venujte svoj čas tomu, čo je v živote najdôležitejšie – rodine ☺. Tiež sa veľmi 
teším na pohodu a príjemný čas sviatkov v kruhu svojich najbližších – so svojimi dvomi dcérami a s manželkou. Ako starosta 
som tu však aj v období Vianoc pre vás a to v každom prípade, či už príde snehová kalamita alebo čokoľvek iné. 

Som tu, lebo to robím rád a chcem robiť Vrakuňu lepšou pre nás Vrakunčanov.   

Príjemné prežitie najkrajších sviatkov roka 
vám zo srdca žičí,

 Váš starosta Martin Kuruc
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na svojom zasadnutí 
dňa 13. 12. 2016 schválilo rozpočet na 
roky 2017 – 2019, v ktorom sa odzrkad-
ľuje ďalšie smerovanie   našej mestskej 
časti vo všetkých oblastiach samosprávy,  
zlepšovania životného prostredia, kultú-
ry, školstva ,cestnej dopravy , sociálnych  
a spoločenských podmienok . 

V návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 
sa uvažuje s ďalšími výdavkami na opravu 
komunikácií, škôl a školských zariadení, 
rekonštrukciu detských ihrísk, s podporou 
občianskych združení. 
Poslanci prerokovali aj správy o výsled-
koch a podmienkach výchovno-vzdelá-
vacej činnosti našich základných a ma-
terských škôl a všeobecne záväzným 

nariadením schválili príspevok mestskej 
časti na každého žiaka v škôlkach a ško-
lách, aby sa plynule financovali ich výdav-
ky, spojené s prevádzkou materských škôl 
a s prevádzkou školských jedální a škol-
ských klubov pri základných školách. 
Ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 
koniec februára budúceho roka.
 (red)

Poriadok robíme aj vo vlastných ra-
doch. Poslanci minulý rok schválili 
koncepciu ďalšieho rozvoja strediska 
verejno-prospešných služieb s cieľom 
efektívne vynakladať finančné pros-
triedky a uspokojiť občanov poskytova-
ním kvalitných služieb ohľadom údržby 
komunikácií a verejných plôch najmä 
v zimnom a letnom období. 

Počas tejto zimy budete v uliciach Vraku-
ne vidieť stroje na zimnú údržbu, ktoré 
mestská časť zabezpečila verejným ob-
starávaním týchto služieb.  O mestské 
komunikácie v správe mesta za bude 
starať magistrát hl. mesta. 
1. V prípade, že nebudete spokojní so 
starostlivosťou o komunikácie v správe 
hlavného mesta, kontaktujte Magistrát 

hlavného mesta SR – oddelenie referátu 
správy a údržby pozemných komunikácií: 
tel.: +421 259 356 761, e-mail: dispe-
cing@bratislava.sk 
2. V prípade, že nebudete spokojní so 
stavom komunikácií v správe MČ Brati-
slava-Vrakuňa  kontaktujte nás: tel.: 02/ 
45 24 55 65, 0911 543 541, alebo e-
-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk   (red)

Z miestneho zastupiteľstva

Určite ste si všimli, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa postupne rekonštruuje cesty, po kto-
rých bol najväčší problém prejsť autom. Od 7. – 12. 12. 2016 sa realizovala obnova povrchu 
komunikácie na Ulici Mostná vo výmere 2 166m2. Realizovala sa kompletná obnova povrchu 
vozovky, čím sa obnovil asfaltový povrch vozovky, takže sa zvýši plynulosť a bezpečnosť pre-
mávky. Ďakujeme za trpezlivosť.  (red)

Opravená Mostná 

Starostlivosť 

o komunikácie počas zimy

Končí sa jeseň, začína sa zima. Na 
údržbu ciest, chodníkov a zelených 
plôch sa nezabúda ani počas jesen-
ných dní. 
Po zimnej údržbe, čistení ulíc od po-
sypového materiálu a tradičnej letnej 
údržbe prichádza na rad jesenná očis-
ta mestskej časti od napadaného lís-
tia.
Pre občanov, ktorí chcú pomôcť, sme 
pripravili službu LÍSTIE PREČ. Na zber-
nom dvore na Ráztočnej ulici poskytne 
mestská časť vrecia na biologický roz-
ložiteľný odpad – lístie. Tí, ktorí majú 
záujem pozametať a pozbierať lístie vo 

svojom okolí na sídliskách, prípadne 
v rodinnej zástavbe, môžu tak urobiť 
a naplniť vrecia odpadom, následne 
ich ponechať pred bránou bytového či 
rodinného domu. Vrecia na biologický 
rozložiteľný odpad – lístie si môžete 
prevziať na podateľni Miestneho úradu 
na Šíravskej ulici 7 alebo na Zbernom 
dvore na Ráztočnej ulici vo Vrakuni. Na 
linku strediska verejno-prospešných 
služieb nahláste, kde majú pracovníci 
po vrecia prísť.
Linka VPS: 02/ 45 24 55 65, 
0910 233 592  email: 
ingrid.kapelova@vrakuna.sk (red)

Lístie preč 
Naše úsilie o udržiavanie zelene priniesla ovocie. 
Na začiatku mestská časť upozornila všetkých 
kompetentných na udržiavanie svojich pozemkov 
tabuľkami. Táto myšlienka vznikla na podnet vás 
– občanov. Ustavičné podnety občanov na nepoko-
sené, nepohrabané a neudržiavané pozemky, ktoré 
neboli v správe mestskej časti, chodili na miestny 
úrad pravidelne. Dosiahli sme to, že Magistrát hlav-
ného mesta SR začal konečne po 20 rokoch kosiť 
a starať sa o pozemky, ktoré sú v jeho správe. 
Okrem hlavného mesta sme všetkých majiteľov 
súkromných pozemkov opakovanie vyzývali na ko-
senie svojich pozemkov. Na základe zverejnenia ta-
buliek s presným určením ulice a správcu sme všet-
kých občanov informovali o stave daného miesta. 
Niektorí ste nám volali, že okrem našich ,,známych“ 
VPS kosia aj iní – neznámi. V posledných dňoch za-
čali kosiť aj Železnice SR v okolí zástavky na Ráz-
točnej, ktorých sme tiež urgovali výzvami. ,,Keď sa 
každý majiteľ bude starať o svoju zeleň, mestská 
časť ušetrí financie z vlastného rozpočtu a tieto pe-
niaze môže následne investovať napríklad do det-
ských ihrísk alebo obnovy komunikácií,“ povedal 
starosta Martin Kuruc.   (red)

Zeleň 
vo Vrakuni
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Opýtali sme sa poslancov
Otázka pre poslancov.

Tentokrát nás zaujímalo, ako poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Vrakuňa budú tráviť Vianočné sviatky a čo by chceli 
popriať Vám – čitateľom Vrakune.

1. Ako budete tráviť Vianočné sviatky a čo by ste chceli popriať Vrakunčanom?

Bc. Michal Behúň
Vianoce budem tráviť doma s rodinou, 
necestujeme nikam, nakoľko toho voľna je 
v tomto roku najmenej, keďže nám to vyšlo 
cez víkend. Každopádne sú to najkrajšie 
sviatky v roku a preto sa už teraz na ne te-
ším. Všetkým vám prajem krásne Vianoce 
plné lásky a pokoja v kruhu rodiny.

Ing. Tomáš Galo
Vianoce budem tráviť tradične doma 
v kruhu svojej rodiny. Všetkým prajem prí-
jemné a spokojné sviatky a aby načerpali 
čo najviac síl do nového roku. Dúfam, že 
pre Vrakuňu bude aspoň taký úspešný ako 
tento rok.

Ing. Ladislav Kugler
Vianočné sviatky budem tráviť v kruhu svo-
jich najbližších. Počas roka máme málo 
času na seba, a preto sa už veľmi teším, 
že rodina bude spolu. 
„Blížia sa Vianoce, tie nádherné chvíle, 
prežite ich v láske, šťastí a v harmónii, 
nie sú dôležité dary, len nech sa vám vždy 
dobre darí, nielen teraz, ale stále, majte 
vždy usmiate tváre. Nielen v tejto svätej 
chvíli, nech je k vám Ježiško milý. Dary Bo-
žej milosti nech vás po celý rok chránia, 
nech vám dá Boh v novom roku, šťastie, 
radosť, lásku, smiech, veľa Božieho po-
žehnania. Prajem vám krásne Vianoce 
a šťastný nový rok.“ 

Ing. Anna Murcinová
Tohtoročné vianočné sviatky budem tak 
ako každý rok tráviť doma so svojou rodi-
nou. Počas pracovných dní sa pri spoloč-
nom stole stretávame málo, takže si to 
vynahradíme. Teším sa aj na tradičné via-
nočné rozprávky a prechádzky v prírode. 
Všetkým obyvateľom Vrakune prajem veľa 
pekných spoločných chvíľ v kruhu svojich 
najbližších. Do budúcnosti nám všetkým 
prajem  ďalšie nápady na zlepšenie života 
v našej mestskej časti.

Ing. Ľubomír Czaja
Predovšetkým by som chcel poďakovať 
všetkým, ktorí sa spolupodieľali na orga-
nizovaní prospešných činností vo Vrakuni 
a tiež tým, ktorí pomáhali počas celého roku 
na všetkých spoločensko-kultúrnych a špor-
tových akciách v našej mestskej časti. 
Želám všetkým príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu rodiny. Spoločná mod-
litba ako spomienka na tých, ktorí už nie sú 
medzi nami nás určite zahreje pri srdci.

PhDr. Stanislav Bruna
Vianočné sviatky budú, prirodzene, v rodin-
nom kruhu. Ešte nevieme či v Bratislave ale-
bo u manželkiných rodičov v Banskej Bystrici. 
Určite nebudeme len tak leňošiť a vybehne-
me lyžovať sa na naše svahy alebo oprášime 
korčule. Cez Vianoce si chceme užiť rodinu, 
spoločné chvíle a oddýchnuť si.
Našim Vrakunčanom prajem krásne Viano-
ce, dobrý pocit z darovaných darčekov, čas 
na príjemné rozhovory a pohodu v rodine. 
V roku 2017 želám splnenie všetky túžby, 
prianí a cieľov, prirodzene veľa zdravia 
a všetkým viac šťastia v srdci a úsmevu na 
tvári.

Ing. Oľga Kubalíková
Vianoce budem tráviť v Bratislave. Keďže 
v našej rodine sú spojené aj s narodenina-
mi mladšieho syna, 24. 12. budeme naj-
prv oslavovať narodeniny a po obede sa 
začnú sviatky.
Rada by som zaželala všetkým Vrakunča-
nom príjemné a ničím nerušené Vianoce, 
zároveň veselú oslavu nového roku.
Odchádzajúci rok bol pre Vrakuňu podľa 
môjho názoru veľmi úspešný. Podarilo sa 
urobiť alebo pripraviť pre našu časť mes-
ta  veľa pozitívneho. No ostalo aj veľa do 
nového roku 2017, takže prajem celému 
vedeniu miestneho úradu veľa veľa trpez-
livosti a sily pri riešení problémov našej 
Vrakune.

Ing. Michal Hrapko
Vianoce budem tráviť s rodinou v Bratisla-
ve. Veľmi sa na to teším, lebo počas roka 
máme na seba málo času. Vrakunčanom 
želám hlavne veľa pokoja, zdravia a lásky.

Mgr. art. Jana Némethová

Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

Otázky pre poslancov
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Bc. Marek Pospíchal
Verím, že všetci budeme vianočné sviatky 
tráviť v rodinnom kruhu v pokoji a láske. 
Tento rok ubehol veľmi rýchlo a som rád, že 
veľa vecí sa stihlo spraviť a mnoho ďalších 
projektov je naplánovaných na ten ďalší. 
Chcem touto cestou poďakovať všetkým 
za spoluprácu a ústretovosť. Prajem všet-
kým krásne prežitie vianočných sviatkov 
a aby sme sa aspoň v tieto dni trochu za-
stavili a užili čaro Vianoc. Do nového roku 
len to najlepšie a aby sa nám všetkým spl-
nili všetky plány a očakávania, ktoré sme 
si predsavzali. 

Mgr. Pavol Prikryl
Vianočné sviatky tradične oslavujem doma 
v rodinnom kruhu. Usilujeme sa dodržiavať 
staré zvyky. Keďže sú Vianoce predovšet-
kým kresťanský sviatok, ako veriaca rodi-
na narodenie Ježiša Krista slávime v du-
chu kresťanských tradícií so všetkým, čo 
k tomu patrí a čo sa patrí. A tak aj všetkým 
Vrakunčanom, no nielen im, chcem popriať 
starým kresťanským vinšom: Vinšujem 
vám v tieto slávne sviatky Krista Pána na-
rodenia všetko, čo si od milého Pána Boha 
žiadate: hojnosť zdravia, šťastia a Božieho 
požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské.

Ing. Juraj Štubniak
Vianoce budem tráviť tradične doma 
v kruhu rodiny. Svojim spoluobčanom by 
som chcel hlavne popriať ničím nerušené 
prežitie vianočných sviatkov s nádejou, že 
milovníci tzv. „zábavnej pyrotechniky“ si 
túto mentálne pochybnú zábavu odložia až 
na koniec roku a nebudú svoje pyrotechnic-
ké nákupy testovať v čase sviatkov mieru 
a pokoja.

Ing. Milan Šindler
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. O po-
kojnú sviatočnú atmosféru sa snažia všetci 
členovia rodiny. Dcéry s nami už nebývajú, 
tak  so synmi pripravím stromček, kúpim 
kapry a potraviny ktoré sú potrebné  na prí-
pravu štedrého dňa… Manželka poupratuje, 
vyzdobí  domácnosť, upečie a uvarí. Ona 
sa postará  o teplo a vôňu nášho domo-
va. Štedrá večera u nás trvá trochu dlhšie, 
keďže stále dodržiavame vianočné tradície 
našich predkov. Po večeri sa tešíme z dar-
čekov. Najväčší dar pre mňa je pokoj, zdra-
vie a láska, ktorý by som najradšej podaro-
val všetkým členom svojej rodiny. A všetkým 
Vrakunčanom želám pokojné a požehnané 
sviatky plné lásky, pokoja a porozumenia!   

Ing. Mgr. Marek Zajíček
Vianočné sviatky budem tráviť doma vo 
Vrakuni s rodinou tak ako každý rok. Všet-
kým obyvateľom Vrakune prajem príjemné 
a pokojné Vianoce, deťom veľa darčekov 
a dúfam, že cez Vianoce nasneží :) 

Ing. Zuzana Schwartzová
Tak, ako väčšina z nás, aj ja budem Viano-
ce tráviť v rodinnom kruhu, i keď pri našom 
stole ostávajú dve prázdne miesta (moji 
rodičia už nežijú a s odstupom času mi chý-
bajú viac a viac), ale príde vnúčik – moje 
všetko. A po Vianociach tradične chata a 
lyžovačka s priateľmi. 
Vrakunčanom želám pokojné vianočné 
sviatky, dúfam, že aj so snehom. V novom 
roku veľa zdravia, menej negatívnych situ-
ácií, spokojnosť a v neposlednom rade  ko-
legom poslancom, vedeniu a úradu našej 
mestskej časti  veľa užitočných a správ-
nych rozhodnutí v prospech Vrakunčanov.

V predchádzajúcich číslach novín 
sme vás viac ráz informovali o po-
stupnom odstraňovaní nepotreb-
ných a nefunkčných stánkov na 
území mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa. Stánky sú neraz nelegálne 
a stali sa príbytkom bezdomovcov 
a narkomanov. 
Začiatkom decembra pracovníci Verej-
no-prospešných služieb mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa odstránili posledný 

nefunkčný stánok „U Táni“ na Kazan-
skej ulici. V minulosti slúžil ako stánok 
rýchleho občerstvenia. Po vzájomnej 
dohode mestskej časti s majiteľom 
stánku nič nestálo v ceste stánok zlik-
vidovať. Vo Vrakuni sa v priebehu roka 
odstránilo osem stánkov na Bebrav-
skej, Toryskej, Kazanskej, Estónskej 

a Dvojkrížnej ulici. Mestská časť v bu-
dúcnosti nebude tolerovať nijaké po-
dobné prípady. 
Okrem stánku mestská časť na žiadosť 
občanov odstránila aj vysoký plot, kto-
rý stál na mieste bývalého petangové-
ho ihriska na Bodvianskej ulici, ktorý 
ohrozoval bezpečie obyvateľov.  (red)

Posledný mohykán odstránený

Otázky pre poslancov

POPRED
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S príchodom vianočných sviatkov a nového roku nastáva zvyčajne čas bilancova-
nia. Inak tomu nebude ani v našich Vrakunských novinách, kde sme sa rozhodli 
obzrieť za tým, čo všetko sa nám spoločne podarilo za ostatné dva roky. Veľmi nás 
teší, že to je vcelku dlhý zoznam. Nič z toho by sa však nepodarilo bez konštruk-
tívnej spolupráce starostu s poslancami miestneho zastupiteľstva a kvalitného 
tímu na miestnom úrade. No najväčšmi nás teší množstvo podnetov a pomoci od 
vás – obyvateľov Vrakune, a to všetko neraz vo voľnom čase. Ďakujeme všetkým 
a chceme, aby ste vedeli, že si to veľmi vážime. Bez vás všetkých by to nešlo.

SAMOSPRÁVA A ÚRAD
Všetky projekty sa začínajú a končia na 
miestnom zastupiteľstva a miestnom úrade, 
kde ich majú na starosti konkrétni ľudia. Za 
posledné dva roky sme sa sústredili na zvý-
šenie profesionality a transparentnosti mest-
skej časti. Zmenili sme dozornú radu spoloč-
nosti Spokojné bývanie, zaviedli sme nový 
systém elektronických služieb samosprávy, 
vďaka čomu ušetríte nielen čas, ale aj pe-
niaze. Rozšírili sme stránkové dni, počas kto-
rých nás môžete navštíviť aj cez obed. Úplne 
nový šat dostala aj internetová stránka www.
vrakuna.sk, kde nájdete oveľa viac infor-
mácií, ako to bolo v minulosti. V spolupráci 
s občanmi sme zaviedli občianske hliadky 
a odštartovali aj sériu okrúhlych stolov, kde 
sme diskutovali o skládke bývalej Dimitrovky, 
doprave a o bezpečnosti. Pre tých, ktorí ste 
sa rozhodli spojiť svoje životy v manželstve, 

máme krásnu novú sobášnu sieň, a nesmie-
me zabudnúť ani na bezplatnú wifi zónu na 
pešej zóne, ani na nové navigačné informač-
né tabule v miestnej časti, ktoré vás dovedú 
do cieľa.

DOPRAVA
Zápchy, výtlky, parkovanie – téma dopravy 
sa týka azda každého z nás. Aj keď vyrie-
šenie dopravy vo Vrakuni je nepochybne 
beh na dlhú trať, máme za sebou niekoľko 
úspešných projektov. Začneme tým najväč-
ším. Aj vďaka iniciatíve viacerých starostov 
sa tento rok začalo s výstavbou rýchlostnej 
cesty R7 a diaľnice D4, čo môže významne 
odľahčiť tranzitnú dopravu cez našu mest-
skú časť. Nemenej dôležitým krokom bolo 
obnovenie železničnej zastávky vo Vrakuni 
po viac ako štyridsiatich rokoch. Vlakom na 
stanicu Nové Mesto sa dostanete za šesť 

minút, na hlavnú stanicu 
za 14 minút. Na svoje si 
prišli aj cyklisti: obnovili 
sme značenie na Malodu-
najskej, rozšírili chodník 
pre cyklistov v lesoparku 
a pripravili sme niekoľko 
projektových dokumentá-
cií smerom na sever aj na 
východ od Vrakune. Zača-
li sme s nebývalou rekon-

štrukciou povrchov ciest, ale aj chodníkov. 
Azda najviac pozitívnych ohlasov sme dostali 
na rekonštrukciu Vrakunskej promenády pri 
Malom Dunaji, kde zároveň pribudli aj nové 
stromy, lavičky, smetné koše a moderné ve-
rejné osvetlenie na báze solárnych panelov 
a LED svietidiel. V oblasti parkovania sme 
obnovili vodorovné značenie a zaviedli nové 
pravidlá prideľovania vyhradených parkova-
cích miest.

BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Každý z nás sa chce cítiť v mieste svojho 
bydliska bezpečne a dobre. Tejto téme sme 
venovali osobitnú pozornosť. Rozšírili sme 
kamerový systém v okolí Pentagonu (a nie-
len tam), kde sme sa tiež pustili do likvidácie 
nelegálnej skládky odpadu. Podarilo sa nám 
zlikvidovať stánky na Toryskej a Bebravskej, 
kde sa združovali „zvláštne typy“ osobností. 
To, čo sme našli vo vnútri stánkov, bolo azda 
len pre silné povahy. Keďže všetci máme radi 
zeleň, intenzívne sme sa pustili do výsadby 
nových stromov. Tie pribudli na promenáde 
pri Malom Dunaji, v lesoparku či na Bebrav-
skej ulici. Taktiež sme zrevitalizovali vnút-
roblok na Slatinskej. Vo Vrakuni tiež pribudli 
nové smetné koše a lavičky. Azda najväčšou 
témou v oblasti životného prostredia je toxic-
ká skládky bývalých závodov Juraja Dimitro-
va. Po dlhom čase sa nám podarilo dať do 
pohybu proces výstavby ochranného obalu, 
ktorý by mal zamedziť šíreniu nebezpečných 
látok do vody a pôdy. Veríme, že samotná vý-
stava sa začne v roku 2017.

KULTÚRA, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS
Nielen prácou je človek živý, a preto sme sa 
rozhodli našu mestskú časť oživiť zaujímavý-
mi podujatiami. Populárnu Vrakunskú hodo-
vú slávnosť sme rozšírili na tri dni. Zaviedli 
sme novú tradíciu vrakunskej zabíjačkovej 
slávnosti. Pre športovcov spoluorganizuje-
me Vrakunský beh. Pre najmenších Vrakun-
čanov priebežne skrášľujeme a opravujeme 

Čo sme spravili vo Vrakuni za 
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detské ihriská, kde pribudli aj nové infor-
mačné tabule. Tu by sme radi zdôraznili aj 
výdatnú pomoc obyvateľov Vrakune. Azda 
najlepšie sa nám toho podarilo vo Vrakun-
skom lesoparku. Pribudli nové hracie prvky, 
preliezačky, hojdačky a hlinená cyklodráha 
pre deti – pump track. Na svoje si prídu aj 
dospelí, pre ktorých sme vybudovali workou-
tové cvičisko. Opravili sme modrú lávku cez 
Malý Dunaj a na jeseň tohto roku sme aj pre 
cyklistov rozšírili chodník od lávky smerom 
do lesoparku. V priestoroch budovy 221 na 
Poľnohospodárskej ulici sme otvorili spolo-
čenskú sálu a vybudovali pódium, čím vzni-
kol priestor pre kultúrno-spoločenské podu-
jatia a diskusie s občanmi.

SOCIÁLNE VECI A ŠKOLSTVO
Školstvu a sociálnych službám venujeme 
tiež nemalú pozornosť. Ukončili sme prvú 
a druhú etapu vybudovania sociálnych zaria-
dení na Základnej škole Rajčianska. Na zá-
kladných školách máme nové strechy. Z do-
tácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a Bratislavského samosprávneho 
kraja sme nakúpili nábytok do dvoch tried v 
objekte na Bodvianskej, ktorý sme zrekon-
štruovali pre nové štyri triedy materskej ško-
ly. Nezabúdame ani na seniorov. Iniciovali 
sme vznik klubu dôchodcov Malý Dunaj, zor-
ganizovali sme výlet do Viedne či dovolenku 
do Chorvátska. Spustili sme denný stacio-
nár. Zorganizovali sme Vianočnú večeru pre 
osamelých a Mikuláša pre deti.

NA ZÁVER
Chceme, aby Vrakuňa bolo miestom, 
kde sa nám všetkým žije príjemne. 
Aby to bola mestská časť s fungu-
júcou dopravou, s vysokou mierou 
bezpečnosti, s množstvom zaujíma-
vých podujatí, s kvalitnými služba-
mi a dobrým životným prostredím. 
Čaká nás ešte množstvo práce, ale 
zoznam zrealizovaných projektov 
za ostatné dva roky je dobrým pred-
pokladom na to, že naša mestská 
časť sa bude rozvíjať a napredovať 
k spokojnosti nás všetkých. (red)

Dňa 5. 12. 2016 sa staros-
ta Martin Kuruc zúčastnil 
rokovania na pôde Minis-
terstva životného prostre-
dia SR, na ktorej sa stretla 
pracovná skupina pre posu-
dzovanie projektov sanácie 
enviromentálnych záťaži 
a odbornú oponentúru pro-
jektu. Riešenie vrakunskej 
skládky patrí medzi priority 
Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa. Vo februári 2017 
ministerstvo zabezpečí 
verejné prerokovanie tejto 
témy aj s účasťou verejnosti. 
Starosta sa zúčastnil aj kon-
ferencie na tému ,,Chráňme 
Žitný ostrov“.
Z vyššie uvedeného dôvo-
du, v prípade, že obyvatelia 
zasiahnuté územia použí-
vajú pitnú vodu na polieva-
nie záhrady, majú možnosť 
získať podružné merače na 
meranie vody využívanej 
na polievanie, a tým nepla-
tiť stočné. O nainštalovaní 
meračov môžete požiadať 
BVS, a. s., na jej oficiálnej 
stránke www.bvsas.sk. 

(red)

Skládka CHZJDdva roky

Vianočný typ

Zdroj: Internet

Inšpirujte sa Vianočnou dekoráciou, ktorú si dokážete vyrobiť sami doma.
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Z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR a Bratislavského samospráv-
neho kraja sme koncom roka 2016 nakúpili 
nábytok do ďalších dvoch tried v objekte na 
Bodvianskej, ktorý rekonštruujeme na nové 
štyri triedy materskej školy. 
V treťom novembrovom týždni sa začali sta-
vebné práce na objekte Bodvianska, kde 
bude nová materská škôlka, o čom sme vás 

informovali už v minulosti. V súčasnosti sa 
dokončujú ďalšie dve triedy. Dokopy bude 
objekt slúžiť 80 detičkám. 
Na zariadenie sme dostali dotácie z Brati-
slavského samosprávneho kraja. Realizo-
val sa nákup detských nábytkových zostáv 
a detských stoličiek.
S podporou:

Nové triedy na Bodvianskej 

Od roku 2017 budú môcť klienti Denné-
ho stacionára využívať novú službu – pre-
pravu na požiadanie do a zo stacionára. 
Cena jednej jazdy bude jedno euro s tým, že 
klient, ktorý bude mať o službu záujem, po-
žiada o ňu v Dennom stacionári deň vopred. 
V Dennom stacionári na Čiernovodskej ulici 
25, ktorý je účelovým zariadením mestskej 
časti vybudovaným z prostriedkov Európskej 
únie, sa poskytujú sociálne služby obyvate-
ľom MČ Bratislava-Vrakuňa, ako aj obyvate-

ľom okolitých mestských častí, ktorí sú od-
kázaní na pomoc druhých. Sociálna služba 
sa poskytuje počas pracovných dní v čase 
od 7.30 hod do 17.30 hod., t. j. 10 hodín 
denne. V dennom stacionári je pre klienta 
zabezpečené sociálne poradenstvo, sociálna 
rehabilitácia, záujmová činnosť, pracovná te-
rapia medzi rovesníkmi. Klientovi v dennom 
stacionári môže byť poskytnutá celodenná 
strava alebo len jej časť. Viac informácií náj-
dete na stránke www.vrakuna.sk.  (red)

Za euro do Denného stacionára 

ZÁKAZ POUŽÍVANIA INDIVIDÁLNYCH 
STUDNÍ V ZÁHRADÁCH A V RODINNÝCH 
DOMOCH NAĎALEJ PLATÍ!
Starosta Martin Kuruc upozorňuje ob-
čanov, že zákaz nebol zrušený a je stále 
platnosti. Požívanie vody zo studní na pi-

tie, polievanie zeleniny a ovocia určených 
na konzum je naďalej zakázané z dôvodu 
znečistenia. Podzemné vody sú kontami-
nované ropnými látkami, ktoré vysoko pre-
kračujú povolené hodnoty pre pitnú vodu a 
mohli by byť zdraviu škodlivé.  (red)

Oznamovacia povinnosť
pre držiteľov psov
V minulom čísle Vrakunských novín sme vás informovali, že mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa zverejnila zoznam vrakunských psov na webovej stránke www.vrakuna.sk. 
Pripomíname, že ku dňu 1. 1. 2017 si každý držiteľ psa okrem daňovej povinnosti 
musí splniť aj oznamovaciu povinnosť na referáte životného prostredia na Miestnom 
úrade MČ Bratislava-Vrakuňa. Tlačivo o oznámení nájdete na webovej stránke www.
vrakuna.sk. alebo v podateľni miestneho úradu. Prosíme občanov o splnenie si tejto 
povinnosti čím skôr, už v decembri. Každý majiteľ takto zaevidovaného psa dostane 
vrecká na psie exkrementy priamo na miestnom úrade na Šíravskej ul., v kancelárii 
č. 109 na prízemí alebo v podateľni. Kontaktná osoba: Mgr. Eva Speváková, PhD., 
tel. č.: +421 2 40 20 48 24.
V priebehu roku 2017 MČ Bratislava-Vrakuňa plánuje postupne vymeniť a doplniť 
koše na psie exkrementy na frekventovaných miestach.  (red)

Zákaz používania studní naďalej platí

(red)
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Voňala kapustnica Voňala kapustnica 

Prvá Katarínska zábavaPrvá Katarínska zábava

Dňa 25. 11. 2016 oslavovala meniny Katarína a vo Vrakuni 
tento rok nechýbala prvá Katarínska zábava. Tanečný krok 
sprevádzala hudobná skupina Partytime a zábava trvala 
do neskorých nočných hodín. Prekvapujúco sa zúčastnili 
nielen staršie ročníky ale aj mladé páry, ktoré sa priznali, 
že takýchto tanečných zábav je v okolí veľmi málo. Veríme, 
že aj z tohto podujatia sa stane tradícia a spoločne sa bu-
deme na Katarínu stretávať každý rok.  (red)

Dňa 12. 11. 2016 sa konal už druhý 
ročník súťaže varenia kapustnice 
vo Vrakuni. Zúčastnilo sa 13 tímov 
a v porote sa stretli tri vedúce jedál-
ní základných škôl, ktoré rozhodovali 
o najlepšej kapustnici. Aj starosta 
Martin Kuruc predviedol svoje kuli-
nárske schopnosti a navaril nesú-
ťažne držkovú polievku. Hoci nám 
novembrové počasie neprialo, nálada 
bola výborná a zúčastnené tímy na-

varili skvelú kapustnicu. Ďakujeme 
všetkým zúčastneným!
Výhercovia:
1. Tím Pupkáči
2. ZŠ Železničná
3. Tím Kosodrevinová + ZŠ Žitavská – 
družstvo učiteľov
Ceny Predsedu Bratislavského sa-

mosprávneho kraja – Pavla Freša
1. Tím Dopravar
2. VPS (red)
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Toto tradičné podujatie sa konalo 29. 11. 
2016 v novej spoločenskej sále na Poľno-
hospodárskej ul. V prvom polroku 2016 
sa v MČ Bratislava-Vrakuňa narodilo 115 
detičiek, z toho 50 chlapcov a 65 dievčat. 
Podujatie sprevádzalo vystúpenie det-
ských súborov Gaštanko a Sedmokráska, 
ktoré tancovali a spievali so speváčkami 
z Občianskeho združenia Susedy. Zato im 
veľmi pekne ďakujeme. Detičky narodené 
v druhom polroku 2016 uvítame vo febru-
ári v roku 2017.  (red)

Uvítanie detí 

do života 

Prišiel Mikuláš
Tradične 6. 12. 2016 oslavuje-
me sviatok sv. Mikuláša, ktorý 
ani tento rok nezabudol na vra-
kunské deti.  Na jeho príchod 
netrpezlivo čakala plná spolo-
čenská sála na Poľnohospo-
dárskej ulici. Čakanie skrátil 
kúzelník Talostan, ktorý pred-
viedol rôzne čáry-máry.  Miku-
láš neprišiel sám, na pomoc 
si priniesol aj anjela s čertom, 
ktorí pomáhali rozdávať slad-
ké balíčky. Nakoniec sa každé 
dieťa odfotografovalo s Mikulá-
šom a jeho pomocníkmi pri via-
nočnom stromčeku. Atmosféra 
a detičky boli úžasné, o čom 
svedčia aj fotografie. Veríme, že 
deťom a aj rodičom sa poduja-
tie páčilo a tešíme sa na ďalšie 
akcie v roku 2017.   (red)
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 
II vyšetruje viaceré prípady, keď zlodeji využili nepo-
zornosť občanov a spôsobili im majetkovú škodu: 
Vreckoví zlodeji aj počas predvianočného obdobia 
využívajú nepozornosť ľudí, a preto polícia vyzýva na 

zvýšenú opatrnosť. V čase, keď sa vydáte za predvia-
nočnými nákupmi, stávate sa pre zlodejov lákavým 
objektom. Viac ľudí v obchodoch, na uliciach, v pros-
triedkoch mestskej hromadnej dopravy, v nákupných 
centrách, na vianočných trhoch, ktoré sú preplnené 
ľuďmi, prináša viac nepozornosti, sústredenia sa na 
nakupovanie, čo  je najlepšia príležitosť pre vrecko-
vých zlodejov. 
Praktiky zlodejov sú rôzne. V dave ľudí môžu pozorovať 
spôsob platby ako i obnos peňazí, ktorým disponujete, 
kde si po zaplatení odložíte peňaženku. Potom už len 
čakajú na vhodný okamih, aby vám spôsobili majetko-
vú škodu. Predmetom záujmu páchateľov sú okrem 
peňazí aj šperky, retiazky, mobilné telefóny, bankoma-
tové karty, doklady či iné cenné a použiteľné veci. Obe-
ťou vreckových zlodejov sa stávajú náhodne vytipova-
né osoby – ľudia všetkých vekových kategórií. Zlodeji 
sa tiež zameriavajú na zaparkované autá, na krádeže 
z osobných motorových vozidiel, v ktorých si nechávate 
svoje vianočné nákupy. Preto v nijakom prípade nerob-
te z auta výklad pre zlodeja, a to ani v prípade, keď 
auto opustíte len na pár minút. 
Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti. Dodr-
žiavaním jednoduchých preventívnych odporúčaní 

je možné predísť krádeži a vyhnúť sa nepríjemnej 
skúsenosti.
• pri nákupnom ošiali si strážte v každom prípade ka-
belku, nedávajte si ju do nákupného vozíka, držte si ju 
blízko pri tele,
• peňaženku alebo doklady si nenechávajte na ľahko 
dostupných miestach (v zadnom vrecku nohavíc, vo 
vrecku kabáta, na vrchu kabelky alebo nákupnej tašky),
• tašky a batohy, v ktorých máte peniaze alebo dokla-
dy, nenoste na chrbte,
• peňaženku, mobilný telefón, doklady si nenechávaj-
te v odevoch, ktoré si prevesíte cez nákupný vozík ale-
bo stoličku v reštauračnom zariadení, 
• pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú finančnú 
hotovosť a využívajte možnosť bezpečnejšieho platob-
ného styku,
• peniaze a doklady noste oddelene,
• platobnú kartu odporúčame nosiť oddelene od do-
kladov a peňazí, v nijakom prípade si nezapisujte PIN 
v blízkosti karty.
Prispejte aj vy k vašej bezpečnosti, vaša ostražitosť je 
na mieste.

plk. Mgr. Ján Pažický, 
riaditeľ OR PZ v Bratislave II,

Ostražitosť je na mieste i v predvianočnom období

INZERCIA

INZERCIA

CVIČENIE PRE TEHOTNÉCVIČENIE PRE TEHOTNÉ

KAŽDÝ UTOROK 
17:30-18:30

V priestoroch Xfitness 
na Toplianskej 7, 

Ba-Vrakuňa
pod vedením

dipl. pôrodnej asistentky
Na každú hodinu je potrebné sa nahlásiť 

priamo u Vašej pôrodnej asistentky.
Bližšie informácie a nahlásenie sa na 

cvičenie
0911/119 992
02/4524 1372

Alebo mailom na: 
info@cviceniepredporodom.sk
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Drahí čitate-
lia,
V predvia-
n o č n o m 
čase máme 
k ľuďom 
akosi bližšie. 
Napriek po-
vinnostiam, 
zhonu a únave vnímame núdzu 
druhého človeka citlivejšie. Aj 
v našom obchodíku sme pocí-
tili túto zmenu. Stále viac náv-
števníkov sa nás priamo pýta, 
ako by mohli pomôcť a čím by 
vedeli prispieť k zmierneniu 
trápenia konkrétnych rodín.
Jednou z takýchto rodín sú 
Hruškovci, o ktorých sme Vám 
už písali. Mladá rodinka s tromi 
deťmi statočne zápasí s veľmi 
vážnym ochorením sedemroč-
nej Mišky a osemmesačnej 
Elišky. Aby sme im uľahčili v ich 
trápení, spustili sme zbierku na 
zakúpenie zánovného rodinné-
ho auta, ktoré by rodine uľah-
čilo každotýždenné návštevy 
nemocníc. Aj s Vašou pomocou 
sa nám podarilo vyzbierať viac 
ako osemtisíc eur. Náš obcho-
dík prispel ďalšími tisíc eurami 
a za celkových deväťtisícšesť-
sto eur sme našli, zakúpili, „zo-
servisovali“ a administratívne 
ošetrili vytúžené auto. Odo-
vzdať ho prišla 16. novembra 
hrdinka malých pacientiek Fiha 
Tralala. Radosť z nového auta 
sa tak zniekoľkonásobila, za čo 
sme Fíhe zo srdca vďační.
Okrem pomoci Hruškovcom 
sme začiatkom decembra zor-
ganizovali tri darovacie kampa-
ne. V našom obchodíku si našli 
teplé oblečene pre svojich zve-
rencov štatutári občianskeho 
združenia Domov pre každé-

ho. Manželia 
Gschwenkov-
ci, ktorí tento 
v r a k u n s k ý 
projekt vedú 
už niekoľ-
ko rokov, 
p o m á h a j ú 
stovkám ľudí 

bez domova a poskytujú im 
možnosť každodennej hygieny, 
ubytovania a stravy. V tých naj-
ťažších momentoch umožňujú 
ľuďom na ulici zvládnuť život 
a postaviť sa na vlastné nohy. 
Darčeky v podobe oblečenia 
a módnych doplnkov si u nás 
našli aj rodinky z miestneho 
krízového centra. Spolu sme 
tak prispeli ku krajším Viano-
ciam v oboch inštitúciách viac 
ako osemdesiatimi kilograma-
mi krásneho oblečenia. 
Tretiu darovaciu kampaň nám 
navrhla pani učiteľka Lea Se-
rinová, ktorá spolu s prváčikmi 
zo ZŠ Rajčianska vyzbierala 
„pomikulášske“ sladkosti. Malí 
darcovia nám priniesli plné 
tašky dobrôt, ktoré poputujú 
do detského domova Studien-
ka v Petržalke. K ich daru pri-
pojíme aj veľké množstvo škol-
ských a písacích potrieb, ktoré 
sme dostali od našich priate-
ľov z miestnej kaviarne Karlita.
Drahí priatelia, zo srdca Vám 
ďakujeme za Vašu podporu 
v našom úsilí o zlepšenie živo-
ta rodín v núdzi. Prajeme Vám 
pokojné a požehnané sviatky 
narodenia Ježiša Krista. Nech 
je dobro, ktoré prinášate ľu-
ďom okolo Vás odmenené 
a znásobené. 

S pozdravom,
ChatityShop tím

www.charityshop.sk

Listy z Charity Shopu

tMária Vrkoslavová-Ševčíko-
vá je vyštudovaná ekonómka 
a rodená Vrakunčanka. Život-
né situácie ju zaviali k písa-
niu kníh. Jej život zmenil do-
máci miláčik – pes Gaston. 
Zachránil jej život a ona sa 
rozhodla venovať mu knihu. 
Kniha Život na štyroch lab-
kách bola taká úspešná, že 
čitatelia si vyžiadali jej pokra-
čovanie, a tak vyšiel Čokolá-
dový Gordon zo psej lúčky. 
Voľné pokračovanie týchto 
kníh Veľké dobrodružstvá 
malého havkáča uzatvárajú 
trilógiu dosiaľ napísaných 
kníh, pretože v písaní „psích“ 
príbehov chce autorka po-
kračovať. Momentálne ma 
M. Vrkoslavová-Ševčíková na 
konte štyri krásne knihy pre 
deti. V septembri jej vyšla 
kniha s názvom Šťastná Je-
žibaba. V tejto knižke sú zná-
me rozprávky vyrozprávané 
netradičným spôsobom. Je-
žibaba z rozprávky o Perníko-
vej chalúpke neskončí v peci, 
vlk z rozprávky O Červenej 
čiapočke neskončí s rozpára-

ným bruchom... Nad všetkým 
bdie Rozprávkový Duch a hr-
dinovia z Krajiny ľudí, ktorí 
vstúpia do rozprávok a menia 
ich tak, aby sa všetky skončili 
dobre. V súčasnosti, keď sa 
kladie veľký dôraz na čitateľ-
skú gramotnosť našich detí, 
autorka venuje pozornosť aj 
Andersenovej noci, ktorá sa 
uskutočňuje v čoraz väčšom 
počte našich škôl. Kniha je 
ilustrovaná pôvabnými obráz-
kami Marty Augustinskej. Vy-
šla v septembri 2016 a všet-
ky spomínané knihy vydalo 
Vydavateľstvo Perfekt.
Mária Vrkoslavová – Ševčí-
ková sa venuje aj písaniu 
kratších literárnych útvarov 
– poviedok, ktoré každoroč-
ne vydáva vo svojej antológii 
Vydavateľstvo Perfekt. 
Ak stále váhate nad vianoč-
ným darčekom pre najmen-
ších veríme, že sme vás in-
špirovali. V prípade záujmu 
kontaktujte priamo p. Vr-
koslavovú-Ševčíkovú, tel.č. 
0905 139 769.

(red)

Aj vo Vrakuni 

sa píšu krásne 

knihy 
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Orechové slimáky
Príprava trvá 90 min.

Potrebujeme:
500 g polohrubej múky, 2 vrecúška vanilko-
vého cukru, strúhanú citrónovú kôru, 100 g 
práškového cukru, 1 kocku droždia, 250 ml 
vlažného mlieka, 125 g zmäknutého masla, 
100 g posekaných orechov, 1 KL škorice, 50 
ml šľahačkovej smotany, štipku soli, 2 PL oleja
Postup:
Múku zmiešame s jedným vrecúškom vanilko-
vého cukru, citrónovou kôrou a štipkou soli.
Droždie rozpustíme vo vlažnom mlieku, pridá-

me zmäknuté maslo, 
50 g práškového cukru 
a nalejeme na múku.
Vypracujeme vláčne 
cesto a necháme vykys-
núť. Potom ho na pomú-
čenej doske rozvaľkáme 
na obdĺžnik veľký asi 30 x 40 cm. Cesto posy-
peme posekanými orechmi, ochutíme cukrom 
a škoricou a zvinieme. Vrch potrieme olejom 
alebo maslom.
Z rolky odkrajujeme asi 2 cm hrubé plátky, kto-
ré poukladáme do veľkej vymastenej tortovej 
formy. V šľahačkovej smotane rozhabarkujeme 

vanilkový cukor. Vrch „slimáčikov“ počas peče-
nia 3 krát popolievame ochutenou smotanou. 
Po upečení vyklopíme ako tortu.
Dobré rady:
Slimáčiky môžete upiecť aj v bábovkovej alebo 
inej forme. Namiesto orechov môžete použiť 
mandle, hrozienka a sušené kandizované ovocie.

Varíme s Gizkou

Rok 2016 bol pre klub dôchodcov Malý Du-
naj bohatý na príchod nových záujemcov, 
celkom k nám pribudlo 18 nových členov a 
v súčasnosti máme 78 aktívnych členov.
S potešením konštatujem, že noví členovia, 
ale aj  starší, tvoria v klube jednu kompakt-
nú skupinu a na jednotlivých stretnutiach 
sa zúčastňujú pravidelne, no najmä aktív-
ne. O pár týždňov budeme na výročnej člen-
skej schôdzi klubu hodnotiť rok 2016 pod-
robnejšie, o čom budeme vo VN informovať 
verejnosť.
Činnosť v klube sa v tomto roku rozširova-
la o nové záujmové aktivity, o čom svedčí 
nárast členov na jednotlivých stretnutiach, 

ktorý sa blíži k číslu 50. Vyhradené priesto-
ry na Bodvianskej ulici kapacitne nestačia 
a praskajú vo švíkoch. S poľutovaním mu-
síme nových záujemcov odporúčať na ne-
skorší termín vstupu do klubu.
Na druhej strane však s radosťou konšta-
tujeme, že v týchto dňoch sa konajú re-
konštrukčné práce v dlho nevyužívaných 
priestoroch na Čiližskej ulici (bývala pre-
dajňa nábytku), ktorú nám vedenie MÚ vo 
Vrakuni prisľúbilo a mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo, aby mohol klub pracovať podľa 
svojich predstáv a k spokojnosti všetkých 
členov.
Preto nám dovoľte – teda celému klubu a 

jej členom, aj touto cestou srdečne poďa-
kovať starostovi Martinovi Kurucovi a miest-
nemu  zastupiteľstvu za to, že sa budeme 
môcť presťahovať do vlastných a väčších 
priestorov už v krátkom čase.
Rovnako chcem poprosiť a požiadať všet-
kých Vrakunčanov, aby sa poobzerali okolo 
seba lepšie, zhodnotili situáciu bývania, slu-
žieb v našej mestskej časti – či sa nám neži-
je veselšie, lepšie a kvalita života po každej 
stránke stúpa. Je potrebné si dať ruku na 
srdce, kto má na tom najväčší  podiel.
Ďakujeme, pán starosta, ďakujeme váže-
né poslankyne, vážení poslanci, ďakujeme 
všetci zainteresovaní.      Mária Ličková

Malý Dunaj hodnotí

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Bratislava II. v spolupráci 
s Európskym informačným centrom pripra-
vuje každoročne vedomostnú súťaž Seniori 
spoznávajú Európu, ktorej pravidelným do-
movom je Európske informačné centrum 
v Bratislave.
Súperia tu štvorčlenné družstvá, zložené 
z členov základných organizácií Jednoty dô-
chodcov na Slovensku okresu BA II., 
ktoré sa musia popasovať s tromi 
okruhmi otázok o EÚ, kde je aj desať 
otázok o Slovensku.
V tomto roku sa členky našej ZO JDS 
RNDr. Jarmila Brezányová, Rozália 
Soosová, Elena Sušilová a Anna Kirá-
lyová opäť zúčastnili na tejto súťaži. 
Naše seniorky museli zvládnuť
po desať otázok o dvoch členských 
štátoch EÚ, a to o Holandsku a Gréc-
ku, a tiež desať otázok o Slovensku, 

tento rok o Devínskom hrade. Naše družstvo 
sa umiestnilo na treťom mieste. Umiestnenie 
vzhľadom na náročnosť otázok bolo vynikajú-
ce. Doterajšie súťaže boli vysoko hodnotené 
Inštitútom EÚ a výsledky sa každoročne zasie-
lajú do Bruselu.
K úspechu našim členkám srdečne gratuluje-
me!

Výbor ZO JDS Bratislava-Vrakuňa

SUSEDY 

pozývajú
Spievaj že si spievaj, spevavé stvorenie, 
veď je spev najmilšie tvoje potešenie.
Spevácka skupina OZ SUSEDY pri 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Vás 
volá:
Príďte a rozšírte naše rady. Obohaťte 
nás o vaše piesne z mladosti, ako aj 
piesne z rôznych oblastí Slovenska.
Stretávame sa každý utorok od 17.00 
– 19.00 h v spoločenskej sále v kul-
túrnom zariadení č. 221  Poľnohospo-
dárska ul. 27/b vo Vrakuni.
Uvítame každého – ženy, mužov, star-
ších i mladších.
Bližšie informácie na t. č. 0949 
872 623

Tešíme sa na Vás, SUSEDY

Úspešné seniorky
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V októbri 2016 sa žiaci zo ZŠ Železničná v Bra-
tislave zapojili prvý raz do súťaže Kodu Cup, 
ktorú organizuje spoločnosť Microsoft Sloven-
sko. Ide o súťaž, v ktorej žiaci pomocou vizu-
álneho programovacieho jazyka tvoria vlastné 
hry. Cieľom je prebudiť v deťoch kreativitu, 
podporiť algoritmické myslenie a rozvíjať ich 
fantáziu.
Cieľom súťaže bolo vytvoriť vlastnú počítačo-
vú hru v prostredí Kodu Game Lab, určiť jej 
pravidlá a nahrať k tomu video.
Súťažilo sa v troch kategóriách: 1. kategória 
1. – 3. ročník ZŠ, 2. kategória 4. – 6. ročník ZŠ 
a 3. kategória 7. – 9. ročník ZŠ. V našej škole 
sa 22. 11. 2016 konalo školské kolo, v ktorom 
zvíťazil v 2. kategórii Tomáš Zajíc zo 6. A trie-
dy a v 3. kategórii zvíťazila Tamara Dzuričko-
vá z 8. A triedy. Títo žiaci následne postúpili 
do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 5. 12. 
2016 v sídle spoločnosti Microsoft Slovensko.
Do celoštátneho kola postúpilo 21 žiakov 
z 238 súťažiacich z celého Slovenska. Naša 
škola mala tu až dvoch zástupcov v dvoch ka-
tegóriách, čo je veľký úspech.
Finálové kolo súťaže sa začalo na Obchodnej 
akadémii na Mikovíniho ulici v Bratislave, kde 
sa spolu s finalistami Kodu Cupu odštartovala 
aj celosvetová iniciatíva Hodina kódu, do ktorej 
sa už zapojili aj žiaci našej školy. Cieľom je moti-
vovať žiakov už v ranom veku na získanie prak-
tických zručností v programovaní (kódovaní). 
Ukázať, že kódovať sa dá aj zábavnou formou.
Tamarka, ako si sa dostala ku kódovaniu? 
A niečo o svojej hre.
„Nekódujú len chlapci, ale aj dievčatá. Veľmi 
ma to zaujalo a baví ma to. Začal s tým môj 
brat a skoro všetci jeho spolužiaci. Potom som 
to začala skúšať aj ja. Zo začiatku to bolo ťaž-
ké, ale neskôr mi to už išlo. Moja hra s názvom 
Bludisko má 2 úrovne. Úlohou je nájsť v blu-
disku stratené dieťa pána Tomáša.“
Celoštátne kolo v 2. kategórii vyhrala hra To-

máša Zajíca s ná-
zvom Život s Micro-
softom. 
Tomáško, ako sa dá 
vytvoriť víťazná hra, 
v čom je to kúzlo?
„Predovšetkým mu-
síte mať dobrý ná-
pad a ustavične ho, 
až do poslednej chvíle vylepšovať. Moja hra 
má štyri úrovne. Vychádzal som zo svojej náv-
števy v Microsofte. Celá hra prebieha v exte-
riéri a interiéri  Microsoftu. Prvou úlohou hráča 
je nájsť správne logo Microsoftu. Druhou je 
zozbierať mince v časovom intervale 100 se-
kúnd. Ďalšou úlohou je zostreliť vírusy s obme-
dzeným počtom munície v simulátore vírusov. 
A v poslednom kole je úlohou získať disk s in-
formáciami na zničenie spoločnosti. Ak prej-
dete celú hru, zachránite tak Microsoft. Som 
veľmi šťastný, že moja hra sa porotcom veľmi 
páčila. Vyhral som XBOX ONE S Minecraft Edi-
tion, po ktorom som veľmi túžil.“
Čo nám na to celé povie mama víťaza pani 
Ivana Zajícová?
„Mnoho ráz sa nám rodičom ujde práca na 
mnohých školských projektoch, pri ktorých 
nás deti žiadajú o pomoc slovami „Mami vy-
mysli!“, „Mami vytlač mi obrázky“ a podobne. 
O to väčšmi si ceníme Tomáškovu výhru v ce-
loštátnom kole, pretože tam bola veľká konku-
rencia a celá vytvorená hra je čisto len jeho zá-
sluha od A po Z. Sme na neho nesmierne hrdí. 
Tiež musíme vyzdvihnúť obetavú prácu našej 
triednej pani učiteľky Martiny Drusovej, ktorá 
sa deťom venovala na plné obrátky a každý 
piatok mali deti možnosť konzultovať, zlepšo-
vať a prezentovať svoje diela. Programovanie 
detí posúva od hrania sa k vytváraniu niečoho 
zmysluplného.“ 

Tamara Dzuričková a Tomáš Zajíc,
 žiaci ZŠ Železničná

Kodu Cup 2016/2017

Stolný tenis – ping pong
Hovorí sa, že stolný tenis je taká návyková hra, že sa ani nenazdáte a loptičky budú pod 
vašimi údermi lietať rýchlosťou svetla! Je to bezpochyby jeden z najrýchlejších športov 
vôbec. Iný názov tohto športu, ping pong, podľa zvuku, ktorý loptička pri hre vydáva.
Od septembra sa na tento šport dali aj žiaci ZŠ Rajčianska. Konajú sa tu tréningy 
v stolnom tenise pod vedením trénerky pani Janky Radovej. Po troch mesiacoch 
pravidelných tréningov si žiaci vyskúšali svoje schopnosti v Mikulášskom turnaji. Na 
turnaji vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra. Súťažiaci sa sústredili na hru a tí, 
ktorí ich sledovali z lavičky s utajeným dychom, hrali očami s nimi. Bolo vidno veľkú 
prácu pani trénerky a tiež radosť z hry, ktorú mali všetci účastníci turnaja. Pani Ra-
dovej sa chcem v mene detí a rodičov veľmi pekne poďakovať za jej prácu.
Výsledky turnaja: 1. miesto: Richard Viskup, 2. miesto: Jakub Chomiszak, 
3. miesto: Samuel Smolárik M. Smoláriková, ZŠ Rajčianska

Rok sa s rokom 

zišiel, Mikuláš 

k nám opäť prišiel
Dňa 6. 12. 2016  deti z Materskej školy Kríková 
opäť po roku prekvapil Mikuláš. Tohoročný sa ko-
nal v novom kultúrnom dome, kde si mohli pozrieť 
divadlo: „Králiky z klobúka“. Už samotný názov 
hovoril, že to bude pre deti niečo nové a veľmi za-
ujímavé. A veru aj bolo!  Králiky vymýšľali, šantili 
a svojou veselosťou zapojili do deja všetky deti. 
Naučili ich rôzne názvy ovocia a zeleniny, čarovať, 
spievať rôzne pesničky. Vyvrcholením príbehu 
bolo privolanie samotného Mikuláša, na ktorého 
sa už od rána všetci veľmi tešili. Zaspievali mu 
pieseň o snehovej vločke, ktorú sa predtým spo-
ločne s králikmi naučili. Veselé a plné zážitkov sa 
vrátili do materskej školy, kde ich pod stromče-
kom čakali darčeky, ktoré im tam nechal Mikuláš. 
Rozžiarené tváričky detí boli pre nás tou  najväč-
šou odmenou a poďakovaním za krásne prežité 
dopoludnie, ktoré sme pre nich pripravili. 
Veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí pomohli 
zorganizovať túto peknú mikulášsku akciu pre 
deti, najmä našej p. riaditeľke Miroslave Koprdo-
vej, ktorá bola hlavnou aktérkou pri organizovaní 
podujatia, všetkým p. učiteľkám, p. upratovač-
kám a taktiež tetám kuchárkam.
Ďalej naša vďaka patrí aj zamestnancom mest-
skej časti, ktorí organizačne zabezpečuje kultúr-
ne podujatia v našej mestskej časti.
Sme veľmi radi, že vznikol priestor, v ktorom 
majú možnosť  realizovať svoje projekty aj ma-
terské školy pre svoje úžasné deti. Už teraz sa 
všetci tešíme na ďalšie pripravované podujatia.
Ďakujeme  Alena Labdafská
 MŠ Kríková
 

Nenecháme vás utopiť
V týždni po jesenných prázdninách absolvovali 
žiaci piateho ročníka plavecký výcvik. Objedna-
ným autobusom sme za chvíľu boli pri plavárni 
Slovnaft. Vo veľkom plaveckom bazéne sme sa 
rozdelili do troch skupín. V prvej sme sa učili zák-
lady plávania, v ďalšej už aj skoky do vody, a v po-
slednej rôzne plavecké štýly. Takto poctivo sme 
pod dozorom profesionálnych trénerov plávali 
90 minút, na konci ktorých sme mali čas aj na 
poriadne vybláznenie sa. V posledný deň výcviku 
predviedla každá skupina všetko, čo sa naučila 
a každý si hrdo niesol domov medailu. Vďaka zá-
ujmu žiakov o plávanie, bohatej účasti na výcvi-
ku, ako aj pozitívnej spätnej väzby od rodičov, sa 
týždňové plavecké výcviky plánujú aj pre ďalšie 
ročníky a stanú sa v našej základnej škole aspoň 
raz do roka súčasťou vyučovacieho procesu.

Mgr. Z. Boledovičová, 
ZŠ Rajčianska 3
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V tomto krásnom predvianočnom období 
sa 3.decembra 2016 v našej Základnej 
škole Žitavská 1, uskutočnil pravidelný, 
každoročný Deň otvorených dverí. 
Tak ako aj po minulé roky bol pre rodičov, 
starých rodičov a priateľov školy sme pri-
pravili vďaka šikovným paniam učiteľkám 
s ich žiakom krásny kultúrny program.
Veru, bolo sa načo pozerať a pri niekto-
rých číslach neostalo jedno oko suché od 
príjemného dojatia.
Po krásnom vystúpení  pani riaditeľka 
Janka  Weisová vyhodnotila našu tradič-
nú súťaž v pečení najlepšieho koláča. 
Tento rok zo 44 druhov koláčov porote 
najväčšmi chutil karamelový koláč pani 
Marianny Molnárovej, mamičky žiačky 
Ninky z II.B .
V tento krásny deň si mohli rodičia teraj-
ších i budúcich žiakov našej školy vychut-
nať výborný čaj v našej čajovni, pozrieť si, 
ako sa vyrábajú vianočné oplátky, ktoré 
nám vyrábal náš žiak Martin Mayer  s oci-
nom, a v tvorivých dielňach si mohli deti 

s rodičmi a našimi paniami učiteľkami vy-
tvoriť zaujímavé, nielen vianočné výrobky. 
O tom, že naša škola sa otvorila dokorán, 
svedčí aj veľká návštevnosť i v našich 
telocvičniach, kde si záujemcovia pozre-
li obľúbené športové hry florbal a stolný 
tenis.
Všetci sme si toto krásne sobotné pred-
vianočné dopoludnie veľmi užili a tešíme 
sa, keď sa s vami opäť uvidíme.
A ešte na záver:
Vianoce sa blížia krokom,
v ich stopách sa belie sneh...
Stromček žiari za oblokom,
vôkol neho radosť, smiech.
Na Vianoce pohodu,
lásku a spokojnosť,
šťastia a dobrej nálady
I v novom roku viac než dosť,
zo srdca prajeme.
Žiaci a učitelia ZŠ Žitavská

Mgr. Svetlana Biskupič Čikelová, 
ZŠ Žitavská 1, Bratislava

 Deň otvorených dverí v ZŠ Žitavská

Spolupráca školy 

a škôlky
Cieľom spolupráce ZŠ a MŠ je prepojenie a ply-
nulá nadväznosť predškolského a základného 
vzdelávania, upevňovanie medziľudských vzťa-
hov, a tak uľahčiť deťom plynulý prechod z ma-
terskej školy do základnej.
Pri spolupráci MŠ a ZŠ sa u detí rozvíja komu-
nikácia, vedú sa k pocitu zodpovednosti, pod-
poruje sa schopnosť spolupráce. Zaisťuje sa 
nestresujúci prechod medzi MŠ a ZŠ pre deti 
a ich rodičov. Takáto spolupráca by mala po-
môcť pripraviť budúcich prváčikov na vstup do 
ZŠ a uľahčiť im adaptáciu a socializačný proces. 
Deti prídu do nového prostredia, sú tam iní ľu-
dia, iné pravidlá, všetko nové. A práve takáto 
spolupráca pozitívne vplýva na budúcich školá-
kov. Deti, ktoré chodia už do 1. ročníkov, rady 
uvítajú svojich bývalých kamarátov zo škôlky. 
Vyskúšajú si tímovú prácu, naučia sa trpezlivosti 
a ohľaduplnosti jeden k druhému. Okolité škôlky 
navštevujú našu ZŠ pravidelne, a to najmä pri 
príležitostiach ako sú Dary jesene, novoročný 
päťboj, vianočný program, zdravá výživa, fareb-
ná stopa... Aj teraz v novembri prišli deti zo škôl-
ky MŠ Kríková na akciu Zdravá výživa. Budúci 
prváčikovia so súčasnými prvákmi spoločne 
vyrábali krásne výrobky. Zavárali ovocie do fliaš, 
ošetrovali zúbky, strihali a lepili hrušky a jabĺčka, 
ježkovi pomohli zbierať zásoby na zimu. Všetky 
výrobky si deti z MŠ odniesli do škôlky, aby nimi 
mohli potešiť aj ostatné deti a svojich rodičov.
Takáto spolupráca sa nám osvedčila a tešíme sa 
na ďalšie návštevy našich nádejných prváčikov.

Mgr. Ivona Kissová,
ZŠ Železničná

TENISOVÁ HALA
ZIMNÁ TENISOVÁ SEZÓNA 

2016/2017
OD OKTÓBRA DO MÁJA

TENIS CLUB 26
STAVBÁRSKA 12 – BRATISLAVA – VRAKUNA

tel: 0910 / 292 – 291
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Prajeme Prajeme 
Vám krásne Vám krásne 

a pokojné a pokojné 
prežitie prežitie 

Vianočných Vianočných 
sviatkov sviatkov 
a šťastný a šťastný 

Nový rok.Nový rok.


