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Ahojte vrakunčania,
jeseň je už v plnom prúde, vidíme to na každo-

denných prechádzkach nielen po Vrakuni. Príroda 
je sfarbená všetkými farbami a my sa pomaly pri-
pravujeme na zimu. Jeseň je z tohto dôvodu veľmi 
dôležitá. Zvieratá sa pripravujú na zimný spánok 
a tie, ktoré nespia, tak si pripravujú zásoby na zimu. 

Tak sme na tom aj my – mestská časť. Pripravu-
jeme stroje na zimnú údržbu a zásoby, aby sme boli 
pripravení na všetky možné scenáre. Možno teraz 
sklamem deti, ale ja by som bol najradšej, keby nás 
tento rok snehová nádielka obišla. Je to egoistické, 
ale pragmatické myslenie. Po dvoch rokoch kovido-
vej pandémie je rozpočet dosť zdecimovaný a aké-
koľvek finančné náklady budeme budúci rok veľmi 
ťažko znášať. A preto keby nezasnežilo celú zimu, 

vôbec by som sa nenahneval. Jedno sneženie stojí mestskú časť niekde na úrovni 10-15 000 eur. 
V tom je zahrnuté solenie a odhŕňanie ciest a chodníkov. Viem, k zime sneh patrí, a zasnežené zelené 
plochy snehom získavajú vlahu, ktorú budú v lete potrebovať. Ale musíme rozmýšľať aj nad tým, aby 
sme budúci rok mali z čoho tie stromy sadiť. To by nám potom bolo nanič, vlhká zem vhodná na sadenie 
stromov, ak nebudú stromy. 

Tento rok sa nám podarilo nasadiť cez 200 stromov a ja pevne verím, že budúci rok sa nám to po-
darí opäť, ak nie aj viac. Výsadbu zelene realizujeme hlavne v areáloch základných a materských škôl 
a takisto aj v našom lesoparku. 

V tomto roku sme prijali zásadný dokument o tom, akým smerom by sa mal lesopark uberať najbliž-
ších 10 rokov a čo by sme chceli docieliť. Okrem výsadby by to mali byť aj oddychové plochy, opravy 
komunikácii a sprístupnenie brehu Malého Dunaja. Ďalej je to aj vznik amfiteátra pre ďalšie kultúrne 
vyžitie. Nezanedbateľnou súčasťou by malo byť aj vybudovanie sociálnych zariadení pre návštevníkov 
a dobudovanie osvetlenia, aby sme sa cítili v lesoparku aj bezpečne. 

Ďalšou dôležitou vecou, ktorú sme tento rok urobili a ďalej chceme rozvíjať je oprava našich škôl. 
Verím, že sme ich cez leto pripravili tak, že nám nepopraskajú stropy a nezatečú strechy a budúci rok 
len dokončíme začaté. 

Čo povedať na záver? Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, ale na dvere už klope zima 
a ja sa teším, že sme spoločne tento rok zvládli. Pevne dúfam, že spoločne zvládneme aj ďalší rok, ale 
o tom bude nasledujúci decembrový príhovor. 😊

Prajem Vám pekné jesenné dni : )

Príhovor starostu 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

alebo e-mailom: jan.lalik@vrakuna.sk
Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie

referátu správy a údržby pozemných
komunikácií: tel.: +421 259 356 761,

e-mail: dispecing@bratislava.sk
Verejné osvetlenie Siemens

– poruchová služba
Nonstop služba na tel.: +421 2 638 101 51.

Poruchy vody a kanalizácií -
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

Západoslovenská Energetika, a.s.
Call centrum: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Poruchová služba plyn: 0850 111 727
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s

Oddelenie služieb zákazníkom: 
tel.: 02/50 110 111

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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Vzhľadom na zmenu dodávky tovaru od obchodných reťazcov sa mení 

otváracia doba sociálnej výdajne od 02.11.2021.

Utorok 13:00-15:00

Streda 11:00-13:00

Štvrtok 13:00-15:00 

MÚVrakuňa

Zmena otváracích hodín v sociálnej výdajniZmena otváracích hodín v sociálnej výdajni

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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Vážení občania, nakoľko sa Bratislava I.-V. v zmysle Covid automatu na-

chádza v I. stupni ohrozenia,

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zavádza nasledovné 

opatrenia platné v priestoroch budovy miestneho úradu:

1. do budovy je umožnený vstup len s prekrytím horných dýchacích 

ciest respirátorom bez výdychového ventilu a po dezinfekcii rúk, 

2. do budovy je umožnený vstup len jednej osobe, / dvoch v prípade 

príbuzenského vzťahu/,

3. do budovy je povolený vstup len do vstupnej chodby, kde je možné 

telefonicky ohlásiť príslušného referenta, ktorý po vás príde k hlav-

ným dverám, 

4. po vybavení Vašej žiadosti ste povinný opustiť budovu v sprievode 

referenta, ktorý vašu žiadosť vybavoval. 

Osoby, ktoré nebudú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom 

a nevydezinfikujú si pred vstupom do budovy ruky, nemôžu v zmysle 

protipandemických opatrení vstúpiť do priestorov budovy a teda ich 

žiadosť nemôže byť vybavená. Odporúčame, aby občania svoje požia-

davky riešili prioritne mailom alebo telefonicky.

MÚVrakuňa

Oznam Miestneho úraduOznam Miestneho úradu

V zmysle §3 písm. b) vyhlášky ÚVZ SR č. 254/2021, ktorou sa nariaďujú 
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných 
podujatí je na sobášny obrad umožnený vstup v režime:  aj iným oso-
bám ako osobám v režime OTP.

V zmysle §2 ods.2 písm.c) vyhlášky ÚVZ SR č. 254/2021, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hro-
madných podujatí je na sobášny obrad umožnený vstup do priestorov 
sobášnej siene maximálne 10 osobám, vrátane osôb vykonávajúcich 
sobášny obrad.

MÚVrakuňa

Matrika – oznam o opatreniach počas sobášaMatrika – oznam o opatreniach počas sobáša
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Otázka pre poslancov
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa pripravuje svoj rozpočet na rok 2022. V rozpočte 
budú zahrnuté aj „poslanecké priority“. Ako vždy sú pre mestskú časť dôležité priority 
do obnovy a údržby školských zariadení, do komunikácií a verejného priestoru ako aj 
do životného prostredia a zelene, ďalej do rozvoja sociálnych a iných spoločenských 
služieb pre obyvateľov mestskej časti. 
Na akú prioritu bude použitých nami vyčlenených 10 tis. € pre každého?

PhDr. Stanislav Bruna 
Vo Vrakuni máme 3 zá-
kladné a 5 materských 
škôl. Mnohé školské 
aktivity sa financujú 
z členského príspevku 

rodičovského združenia a 2%. Vyčlene-
né peniaze som sa rozhodol investovať 
do našich MŠ a ZŠ, teda pre naše deti. 
Školy mestská časť hlavne opravuje 
a renovuje, preto cítim potrebu podporiť 
vzdelávanie a zakúpiť moderné edukač-
né a športové pomôcky, prípadne zrea-
lizovať kvalitný výlet či exkurziu. S kaž-
dou riaditeľkou školy sa porozprávam 
a spoločne nájdeme prioritu a aktivity, 
ktoré zvýšia kvalitu a atraktivitu vzde-
lávania v našich školách a škôlkach. 
Verím, že investovanie do vzdelávania, 
zážitkov a našich detí sú dobre minuté 
peniaze.

Ing. Michal Hrapko 
Po diskusii s obyvateľmi 
Vrakune som sa rozhodol 
rozdeliť moje priority me-
dzi úpravu cestnej komu-
nikácie a rozvoj sociálnych 

služieb. Časť pridelených prostriedkov 
investujem do úpravy „eSíčka“ pri vstu-
pe do Vrakune za priecestím medzi Prie-
hradnou ulicou a ulicou Na piesku. Je 
to veľmi nebezpečné miesto, kde často 
dochádza ku kolíznym situáciám medzi 
šoférmi áut s cyklistami, korčuliarmi 
a dokonca aj mamičkami tlačiacimi ko-
číky. Je zázrak, že tam doteraz nedošlo 
smrteľnej nehode a som rád, že miesto 
bude upravené v prospech obyvateľov. 
Druhú časť pridelených prostriedkov 
investujem do obstarania technických 
prostriedkov a vybavenia pre našich 
seniorov v dennom stacionári na Čierno-
vodskej. Na seniorov sa často zabúda, 
ale tak ako mladí študenti aj naši se-
niori sú „hladní“ po ďalšom vzdelávaní 
a rozhľade a ja verím, že im doplnenie 
vybavenia denného stacionára v tomto 
pomôže. 

Mgr. Miroslav Macko
Rozhodnutie, kam umiestniť 
svoju poslaneckú prioritu, 
som mal jednoduché- pod-
pora vzniku stanice Mestskej 
polície pre Vrakuňu a Podu-
najské Biskupice. Mestská 

polícia je veľmi nápomocná pri zlepšovaní 
bezpečnostnej situácie v našej mestskej 
časti a dostať ju sem bola priorita. Pretože 
na nákladoch na jej zriadenie sa podieľame 
aj my a policajti z tejto stanice budú pomá-
hať všetkým, rozhodnutie bolo jednoduché. 
Ďakujem primátorovi, starostovi aj pracovní-
kom Magistrátu a MsÚ Vrakuňa za to, že sa 
tento zámer konečne stane v nasledujúcich 
mesiacoch realitou.

Ing. Soňa Svoreňová 
Financie som sa rozhodla investovať do zlepšenia vybavenia zberné-

ho dvora. Tento priestor slúži Vrakunčanom, ale hlavne je aj zázemím 

pre pracovníkov našej VPS ktorá sa stará o čistotu MČ a prostredie. 

v ktorom všetci žijeme. Je to náročná práca a zamestnanci si zaslúžia 

dôstojné pracovné prostredie. Niekedy treba financie investovať nie 

len do vecí. ktoré máme denne na očiach, ale aj do systémových vecí. bez ktorých 

by mestská časť nevedela vykonávať svoje služby občanom.

Lívia Benedeková
Určite mi dáte za pravdu, 
že nie všetci majú doma 
posilňovňu, alebo možnosť 
chodiť do nej, či už z finanč-
ného hľadiska, sociálneho 

alebo kvôli nedostatku času. Vo Vrakuni 
máme, myslím, dosť detských ihrísk pre 
najmenších, ale pomenej pre teenagerov 
a dospelých. Mojich 10tis.eur by som preto 
chcela využiť na revitalizáciu schátralého 
ihriska na Bodvinskej ul. Je tam úžasná 
plocha, na ktorej by som si vedela predsta-
viť basketbalové a workoutové ihrisko pre 
fanúšikov cvičenia vonku bez ohľadu na 
vek. Táto nevyužitá plocha si zaslúži nový 
život a verím, že si nájde svojich priazniv-
cov na využite voľného času.

Ing. Tomáš Galo
Moju sumu by som rád 

Investoval do zlepšenia 

bezpečnosti. Konkrétne 

dokončenie osvetlenia le-

soparku a taktiež rekonštrukciu osvetle-

nia a cesty na Priehradnej, esíčka pred 

železničným priecestím. Oblastí, do kto-

rých by som rád investoval je samozrej-

me viac a bolo by potrebných rádovo viac 

finančných prostriedkov, ale chápem, že 

mestská časť si môže dovoliť len toľko, 

koľko máme v peňaženke. 

Andrej Ravasz
Snažím sa pomerne často 
komunikovať a ovplyvniť roz-
voj Vrakune ako takej. Som 
rád, že s úradom na čele so 
starostom sa dá veľmi vec-

ne a konštruktívne komunikovať. Nakoľko 
sám som športovec a dlhodobo som sa po-
kúšal o vybudovanie elektrickej prípojky na 
ihrisku na Hnileckej, kde najmä v zimných 
mesiacoch je užívanie ihriska komplikova-
né. Aktuálne sa to rieši elektrocentrálou. 
Preto som sa rozhodol svoju poslaneckú 
prioritu smerovať sem. Verím, že aj toto 
prispeje k zlepšeniu využitia tohto ihriska, 
tiež snívam na tomto ihrisku o tribúne, tak 
uvidíme čo všetko sa nám podarí v nad-
chádzajúcom roku. Držte nám palce. 



55

Horúca téma

Poslanci hlavného mesta schvá-
lili zmeny a doplnky územného plá-
nu a budú sa výrazne dotýkať aj 
Vrakune. 
V čom? 

Napríklad v tom, že sa schválila 
možnosť vybudovania predĺženia 
električkovej trate v Ružinove po 
Košickej ulici, čo je základ budúce-

ho predĺženia električkovej trate aj 
vo Vrakuni a Podunajských Biskupi-
ciach. Čím sme po dlhoročnom sna-
žení boli znova o krôčik bližšie k na-
tiahnutiu trate aj k nám, čo je pre 
nás Vrakunčanov úžasná správa. 

Bola schválená regulácia reklam-
ných stavieb. V hlavnom meste už 
nebude možné získať stavebné po-

volenie, alebo ohlášku reklamnej 
stavby, ktorú v danej zóne územný 
plán po novom nedovoľuje, čím sa 
výrazne obmedzí osádzanie nových 
reklám. 

Vrakuňa bude môcť zregulovať 
územné plány zón v nových šiestich 
lokalitách, v ktorých to doteraz nebo-
lo možné. 

Zmeny a doplnky územného plánuZmeny a doplnky územného plánu

Jozef zo Stavbárskej:
Neviem o žiadnej zmene 

územného plánu a ani ma to po-
pravde nezaujíma. 

Mária z Bebravskej:
Nepoznám úplné podrobnos-

ti, ale potešilo ma, keď som číta-
la v novinách, že konečne pôjde 
električka aj do Vrakune. 

Anton z Hradskej:
Danú problematiku sledujem 

a som nesmierne rád, že okrem 
iného konečne z ulíc zmiznú 
billboardy, aj keď rozumiem 
tomu, že to nebude hneď zajtra 

a chvíľu to potrvá. Ale som rád, 
že sa blížime k svetovým metro-
polám ako je Singapur alebo To-
kio, kde vedia, že takéto reklamy 
pri uliciach nemajú čo robiť.

Martin z Hrušovskej:
Teším sa zo schválenia zoná-

cie zón a dúfam, že Hrušov bude 
vo Vrakuni urobený ako č.1 aby sa 
tam výstavba už nerozširovala.

Zuzana z Kríkovej:
Som nadšená z toho, že 

územný plán bude riešiť aj zo-
náciu jednotlivých území tak, že 
sa nebude stavať také množstvo 

bytov. Teším sa zo správy, že aj 
do našej Vrakune sa potiahne 
električková trať a konečne bu-
deme mať električku aj my. 

Michal zo Šíravskej:
O zonácií som ešte nepočul, 

ale zaujíma ma to a naštudujem 
si. Teším sa, že sa mesto tým, 
že budú ubúdať billboardy bude 
skrášľovať. 

Edita z Bebravskej:
Úprimne sa teším zo správ, 

že sa konečne budem môcť do 
práce prepraviť pohodlne elek-
tričkou. 

MÚVrakuňa

Anketa - pýtali sme sa v uliciach
Anketou v uliciach sme chceli zistiť aký názor majú obyvatelia Vrakune. 
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Životné prostredie

6

Odkazprestarostu.sk (ďalej len 
„OPS“) je verejne prístupný bezplat-
ný portál, ktorý pod drobnohľadom 
verejnosti ponúka priestor pre na-
hlásenie podnetov aj v našej mest-
skej časti. Podnety sú po nahlásení 

komunikované s jednotlivými vecne 
príslušnými oddeleniami a referátmi. 
V prípade, ak podnet nie je riešiteľný 
v kompetencii mestskej časti, je vždy 
odstúpený na príslušný orgán. Ide 
o projekt neziskovej mimovládnej or-
ganizácie Inštitútu pre dobre spravo-
vanú spoločnosť - SGI. Celkovo sa od 
spustenia portálu v roku 2010 vyrie-
šilo cez 56129 podnetov. Rozširova-
nie portálu je financované z projektu 
Participácia, informovanosť a tvorba 
verejných politík na úrovni samo-
správ - Odkaz pre starostu 2.0. Tento 
projekt je podporený z Európske-
ho sociálneho fondu cez operačný 
program Efektívna verejná správa.

Aj tento rok sa vyhodnocovalo rie-
šenie podnetov v rámci ocenenia Zla-

té vedro 2020. Najčastejšou kategó-
riou, v ktorej občania počas minulého 
roka nahlasovali podnety sa po prvý 
krát stala kategória zeleň a životné 
prostredie. To svedčí o tom, že obča-
nia si viac začali všímať starostlivosť 

o trávnaté plochy, dreviny a kríky, 
či čistotu verejného priestranstva 
a čierne skládky. Naša mestská časť 
sa v kategórií s výsledkami pre mestá 
nad 20 000 obyvateľov umiestni-
la na 6. mieste, čo je v rámci celé-
ho Slovenska pekné, ale zároveň aj 
motivačné umiestnenie. Ak by sme 
zhodnotili výsledky len pre mesto 
Bratislava, sme po hl. m. a mestskej 
časti Bratislava-Rača v riešení pod-
netov tretí, a to nás veľmi teší. Rovna-
ko 6. miesto sme v rámci Slovenska 
s výsledkami pre mestá nad 20 000 
obyvateľov získali aj v kategórii ko-
munikácia s občanmi. Po zhodnote-
ní výsledkov týkajúcich sa len mesta 
Bratislava sme v rámci komunikácie 
po hl. m. hneď druhý. 

Riešenie podnetov je komplexnou 
spoluprácou viacerých referentov, od-
delení a pracovníkov VPS. Podnety je 
potrebné vo veľa prípadoch preveriť 
aj priamo v teréne. Celkovo nám bolo 
v roku 2020 nahlásených 125 pod-
netov, z ktorých sa podarilo vyriešiť 
101, 13 podnetov bolo uzavretých, 
11 ostalo v riešení a 0 podnetov 
malo status neriešený. Týkali sa naj-
mä výtlkov, neporiadku na verejnom 
priestranstve, neaktuálnych zna-
čiek, dlhodobo odstavených vozidiel, 
údržby detských ihrísk, starostlivosti 
o dreviny a kríky, túlavých a uhynu-
tých zvierat, poškodeného mobiliáru, 
spomaľovačov a pod. 

Za rok 2021 (k dátumu 5. 11. 
2021) máme doposiaľ nahláse-
ných 160 podnetov, ktoré sú v na-
šej kompetencii riešenia, z toho je 
119 vyriešených, 28 v riešení, 13 je 
uzavretých a 0 neriešených. Do ka-
tegórie zeleň a ŽP pribudlo aj tento 
rok zatiaľ najviac podnetov, týkajú 
sa uhynutých zvierat, neporiadku na 
verejnom priestranstve, chýbajúcich 
košov, poškodených drevín, poškode-
ných trávnikov, malých čiernych sklá-
dok, a pod. V rámci kategórie cesty 
a chodníky ide o výtlky, chýbajúce 
chodníky, znečistenie od lístia a drob-
ného odpadu. Prinášame Vám aj pre-
hľad ostatných kategórií: dopravné 
značenie – poškodené alebo chýba-
júce značky, neaktuálne značenie, 
grafity, mestský mobiliár – grafity, 
údržba detských ihrísk, poškodené 
koše, chýbajúce hracie prvky, poško-
dené lavičky, automobily – dlhodobo 
odstavené vozidlá, problémové par-
kovanie, verejné služby – poškodené 
kanalizačné vpuste, verejný poriadok 
– grafity a vizuálny smog. 

Odkaz pre starostuOdkaz pre starostu
Zlaté vedro 2020 Zlaté vedro 2020 
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Životné prostredie

7

Týmto by sme sa chceli poďa-
kovať všetkým zodpovedným ob-
čanom, ktorým okolie nie je ľaho-
stajné, pravidelne nás informujú 
o problémoch v našej mestskej časti 
a upozorňujú na nedostatky, ktoré sa 
pokúšame v rámci našich finančných 

a časových možností čo najrýchlejšie 
odstrániť. Ďakujeme aj dobrovoľní-
kom, ktorí priložia ruku k dielu a ne-
zištne pomáhajú nie len nám, ale pre-
dovšetkým svojmu okoliu. Vyzývame 
aj Vás ostatných, pridajte sa k obča-
nom, ktorí prostredníctvom portálu 

OPS nahlasujú a overujú podnety, 
prípadne využite aj možnosť priamo 
vyriešiť menej zložité podnety, či už 
vyčistením verejného priestranstva, 
odstránením grafitov zo značiek, mo-
biliáru a pod. Zaberie Vám to len nie-
koľko minút, ale dobrý pocit vo Vás 
pretrvá.  

Zároveň ďakujem celému tímu 
– kolegyniam a kolegom na 

miestnom úrade, pracovníkom 
VPS, administrátorke pre Vrakuňu 

z OPS Janke, a v neposlednom 
rade aj nášmu skvelému vede-
niu na čele s pánom starostom                                                                         

za perfektnú spoluprácu a zodpo-
vedný prístup

Rastislava Mihóková,  
administrátorka OPS     

Predposledný októbrový týždeň 
sa podarilo zorganizovať jedno veľmi 
milé stretnutie dôchodcov, ktorí sa 
pravidelne stretávajú za účelom udr-
žania psychickej aj fyzickej aktivity 
v rámci Klubu dôchodcov Malý Du-
naj. Stretnutie sa konalo pri ohnisku 
neďaleko obľúbenej rozhľadne, za 
krásneho počasia, babieho leta, vo 
Vrakunskom lesoparku. 

 Ako na začiatku uviedol predse-
da klubu, p. Vladimír Kosnáč, jedným 
z dôvodov stretnutia mimo priestory 
stacionára bola okrem iného aj dlh-
šia prechádzka spojená s pobytom 
na čerstvom vzduchu. Pri tejto prí-
ležitosti som dostala pozvanie na 
spestrenie programu v podobe krát-
kej prednášky o novinkách v lesopar-
ku, ktoré sa neodmieta.  Atmosféra 
bola príjemná aj vďaka ohníku a do-
statočnému počtu zúčastnených čle-
nov, ktorým som porozprávala o vízií 
mestskej časti v lesoparku na ďal-
šie roky, o Krajinno-architektonickej 
štúdií, ktorú sme dali vypracovať za-
čiatkom tohto roka, o novej výsadbe 
a nevyhnutných opatreniach, ktoré 
v lesoparku v najbližšej dobe chystá-
me. Diskutovali sme aj o rôznych pod-

netoch, ktoré ako obyvatelia Vrakune 
v rámci životného prostredia požado-
vali zodpovedať. 

 Oceňujem ich uvedomelosť ohľad-
ne ochrany životného prostredia, 
ochrany drevín a starostlivosti o ve-
rejné priestranstvo. S dôchodcami 
som sa rozlúčila v duchu, že v prípade 
potreby nás na úrade môžu kedykoľ-

vek kontaktovať. Po milej diskusii sa 
pokračovalo v ďalších naplánovaných 
aktivitách a lesíkom sa niesol zvuk gi-
tary, smiechu a spevu.

Naším milým seniorom ďakujem 
za príjemne strávený čas a prajem 
aj naďalej veľa zdravíčka a elánu!

Rastislava Mihóková,  
Referát ŽP, VPS a OH 

Stretnutie dôchodcov v lesoparkuStretnutie dôchodcov v lesoparku
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Aktuálne

MÚVrakuňaIN WHITE
ZUBNÁ AMBULANCIA

Kompletné ošetrenie zubov
Bezbolestná stomatológia - laserová terapia 
Fixné zuby za jeden deň
Zubné implantáty
Ošetrenie detí
Dentálna hygiena
Profesionálne bielenie zubov
AKCIA! Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR, len za 2199 €

.

.

.

.

.

.

.

.
Mob.: 0940 754 738, 0903 712 455
Padlých hrdinov 71,821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice-Tryskáč
www.inwhite.sk, inwhite@inwhite.sk

Zdravie 

v ústach

Príjímame nových pacientov

Inzercia

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci so Slovenským červeným krížom a obchodným reťazcom Kaufland  
pripravili 120 balíčkov trvanlivých potravín pre občanov našej mestskej časti. 
Pomoc bola zameraná na občanov v seniorskom veku s nízkym príjmom, ale aj na občanov a rodiny s deťmi, ktorí sú 
v ťažkej životnej situácii. Balíčky rozdávala pani zástupkyňa starostu Ing. Zuzana Schwartzová v priestoroch Letnej 
čitárne pri Miestnej knižnici Vrakuňa počas dvoch dní. Naďalej sa pokračuje s rozvozom balíčkov pre občanov, ktorým 
ich zdravotný stav nedovoľuje balíček si prevziať osobne.

MÚVrakuňa

Mest ská časť  pomáha. . . .Mest ská časť  pomáha. . . .
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Aktuálne

PRED PO

 

ČAK ANIE NA AUTOBUS
Pani Silvia: Vážený pán starosta, 
prečo sa na zastávke MHD na Dud-
vážskej ulici zdržujú opití ľudia bez 
domova a znepríjemňujú tak sluš-
ným občanom čakanie na autobus?
Odpoveď starostu MČ Bratislava-
-Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Ku-
ruca: O situácii viem a pravidelne 
o tom informujem mestskú políciu 
ako aj vedenie Dopravného podniku 
Bratislava, do ktorého správy zastáv-
ky mestskej hromadnej dopravy pat-
ria. Pevne verím, že Dopravný podnik 
a mestská polícia nájdu riešenie, 
ktoré pomôže dlhodobý problém vy-
riešiť. 

MÁLO Z ÁSTAVIEK  
NA PRIEHR ADNE J

Pán Jozef: Chcel by som sa spýtať, či 
by nemohli autobusy chodiť aj po Prie-
hradnej ulici, navrhoval by som aj za-
stávky, napríklad pri zmrzline. 
Odpoveď starostu: V októbri som ro-
koval s vedením Dopravného podniku 
Bratislava, a.s.. Premetom spoločné-

ho stretnutia bola aj možnosť zriadiť 
po Priehradnej ulici linku z a do Ruži-
nova. Vedenie DPB, a.s. prijalo moju 
požiadavku s veľkým pochopením. 
V roku 2022 by mohli túto linku zria-
diť, ale k tomu, aby sa tak stalo, musí 
dať svoje stanovisko aj dopravný dis-
pečing. Musí sa doriešiť aj zavedenie 
zastávok, možnosť pohybu autobusu, 
aby neboli ohrozené životy obyvate-
ľov ako aj ich majetok.
 

OSLEPUJÚCE L AMPY
Tanny napísala: Zdravím, na začia-
tok by som rada povedala, že sa te-
ším zo snahy o zlepšenie života vo 
Vrakuni vo forme nového verejného 
osvetlenia v okolí Stavbárskej, Rajec-
kej atď. 
Avšak, aspoň podľa môjho názoru, 
boli lampy veľmi nešťastne preve-
dené, čo sa praktickej stránky týka 
- svetlá sú veľmi ostré až oslepujúce. 
Myslím si, že voľba matného skla, 
namiesto číreho by bola výrazne 
lepšia... takto totiž namiesto toho, 
aby človek videl lepšie, nevidí chví-
ľami vôbec nič. Ale oceňujem aspoň 
„striešky“ na vrchu lámp, ktoré brá-
nia svetlu prechádzať do okien na 

nižších poschodiach. 
Každopádne, chcela som sa opýtať, 
či by sa s oslepujúcim svetlom z no-
vých lámp, dalo niečo urobiť, prípad-
ne na koho sa v tejto veci obrátiť, ve-
rím, že nie som jediná, kto má na to 
podobný názor. 
Odpoveď starostu: Dobrý deň. Ja si 
myslím, že tie nové svetla plnia účel, 
je na chodníku aj ceste viac svetla 
a neosvetľujú byty, čiže úplne to, čo 
sa od verejného osvetlenia očakáva.
 
ŽIADNE KULTÚRNE AKCIE 

Pani Jana: Pán starosta, posledný 
rok neboli vo Vrakuni žiadne kultúrne 
akcie, blížia sa Vianoce, chystáte na 
obdobie adventu nejaké trhy?
Odpoveď starostu: V súčasnosti je 
covidová situácia, riadime sa pande-
mickými opareniami, ktoré sa menia 
každý týždeň. Počas leta, keď bola 
situácia lepšia, boli na nábreží Malé-
ho Dunaja rôzne street foodové akcie. 
Na Vianoce sme mali v pláne usporia-
dať Vianočné trhy, ak to samozrejme 
pandemická situácia dovolí.
  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu

Povinná jesenná deratizáciaPovinná jesenná deratizácia
Vzhľadom na riziko pretrvávajúceho 

problému s hlodavcami sme aj túto je-

seň realizovali na pozemkoch, ktoré 

máme vo vlastníctve alebo v správe, 

povinnú deratizáciu verejných priestran-

stiev. Cieľom deratizácie je zabrániť 

premnoženiu hlodavcov, ktorí by poten-

ciálne mohli ohroziť majetok a zdravie 

občanov. 

Na povinnosť vykonať preventívnu ce-

loplošnú deratizáciu v našej mestskej 

časti sme na základe § 12 ods. 2 Zák. č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a roz-

voji verejného zdravia a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, a v zmysle doručenej 

výzvy od Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva Bratislava vyzvali v termí-

ne od 01.10.-30.11.2021 aj právnické 

osoby a fyzické osoby-podnikateľov - 

aby vykonali deratizáciu v objektoch vo 

svojom vlastníctve, alebo v správe, v ka-

nalizačných a kolektorových rozvodoch, 

v areáloch určených na podnikanie, bý-

vanie, vrátane školských, predškolských, 

zdravotníckych, športovo-rekreačných, 

telovýchovných a kultúrnych zariadení, 

zariadení sociálnych služieb, bytových 

a polyfunkčných domov, administratív-

nych budov, skladov, skládok odpadov, 

prevádzky obchodov, spoločného stra-

vovania, pohostinstiev, a to prostredníc-

tvom oprávnených firiem disponujúcich 

odbornou spôsobilosťou na vykonávanie 

činnosti, s prípravkami na profesionálne 

použitie. Zároveň sme vyzvali aj fyzické 

osoby-občanov, aby vykonali deratizá-

ciu na pozemkoch a v objektoch využí-

vaných na chov hospodárskych zvierat, 

a v prípade známok výskytu hlodavcov 

aj v pivničných a prízemných priestoroch 

rodinných domov a objektov určených 

na bývanie. Deratizáciu mohli vykonať aj 

svojpomocne s dostupnými biocídnymi 

prípravkami v malospotrebiteľských ba-

leniach, ktoré sú určené a schválené na 

predmetný účel. 

Občania boli vyzvaní, aby dodržiavali 

bezpečnostné predpisy a zabránili de-

ťom a zvieratám v prístupe k nástra-

hám, hlavne na verejných priestran-

stvách, kde boli od 18.10.2021 

uvedené nástrahy kladené.

Referát životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb  

a odpadového hospodárstva
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Knižnica vo Vrakuni

V pondelok 15.11. sa naša knižnica 
zmenila na sovie hniezdo, do kto-
rého nás pozvala pedagogička Mi-
riam Halamičková s knižkou „Sova, 
ktorá sa chcela stať škovránkom“. 
A bol to veru zážitok! Jej vstupova-

nie do priestoru knihy je totiž liečivé 
a sme veľmi radi, že sme do príbehu 
dvoch priateľov letáčikov mohli vkro-
čiť spolu s ňou. Tvorivé pani učiteľky 
a mamičky, ktoré sa prišli porozprá-
vať o zmysluplnom čítaní, si mohli vy-

skúšať ako čítať s deťmi, trošku inak 
a ako môžu priestor knihy rozširovať 
ďalej. Miriam má totiž bohaté skú-
senosti s organizovaním tvorivých 
detských čítaní, ale aj rôznych semi-
nárov pre učiteľov a rodičov. A ako 
sa na záver podujatia vyjadrila jedna 
účastníčka, Miriamin workshop bol 
tak trochu PIPI – pohodový, inšpira-
tívny, praktický a interaktívny. 
Lektorka: Mgr. Miriam Halamičko-
vá
Kdesi medzi hudbou, vizuálnou tvor-
bou a príbehmi, je priestor, v kto-
rom sa cítim príjemne. Je pre mňa 
vzácne do tohto priestoru vstupovať 
s deťmi. S mojimi tromi, alebo s deť-
mi, s ktorými pracujem ako liečeb-
ná pedagogička. Alebo s deťmi, pre 
ktoré vymýšľam knižné kluby. Mojím 
najväčším prianím je, aby z tohto 
priestoru deti vystúpili posilnené, 
uistené o svojej jedinečnosti a vní-
mavejšie voči druhým. 

Tatiana Čechová

Seminár o zmysluplnom čítaníSeminár o zmysluplnom čítaní

Potrebujeme:
• 600 g zemiakov
• 1 kg v šupke uvarených zemiakov
• 250 g polohrubej múky
• 1 vajce
• 100 g masla
• 100 g strúhanky

• malý pohár jahodového džemu
• práškový cukor na posypanie
• soľ

Postup: ZUvarené zemiaky prelisujeme. 
Pridáme múku, vajce a štipku soli. Vypra-
cujeme cesto, z ktorého vytvarujeme na 

pomúčenej doske šúľance.
V mierne osolenej vode ich uvaríme 
a precedíme. Na masle upražíme strú-
hanku, ktorou šúľance posypeme. Po-
prášime ich práškovým cukrom a pridá-
me jahodový džem.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Šúľance s jahodovým džemomŠúľance s jahodovým džemom
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Recept:
• 5200g vykôstkovaných datlí
• 20g masla (maslo môžeme nahra-

diť lyžicou kokosového oleja, ale-
bo vynechať úplne pre light verziu) 
3 vajcia

• 150g mletých mandlí

• 3 lyžice kakaa
• 1 lyžička kypriace-

ho prášku
• 1 lyžička škorice
• 1 lyžička sušenej 

citrónovej kôry

Datle si zohrejeme 
v deci vody a rozmixu-
jeme ponorným mixé-
rom. Pridáme maslo. 
Necháme mierne vy-
chladnúť a primieša-
me vajcia. V miske si 
zmiešame mandle, 
kakao, kypriaci prá-
šok, škoricu a citróno-
vú kôru. Suchú zmes 
primiešame k datlo-
vej a poriadne premiešame. Cesto 
vylejeme do malej formy vystlanej 
papierom na pečenie. Ja som použi-
la tortovú formu s priemerom 18 cm. 
Pečieme na 180 stupňov cca 30 mi-
nút. Koláčik chutí ešte lepšie preliaty 
vanilkovým pudingom. Je ideálny do 
jesenného počasia, kedy teplý pu-

ding zahreje a koláčik nám pripome-

nie chuť perníka. Jeden kúsok má 

200 kcal.

Dobré letné počasie dávalo ná-
dej, že pandémia bude čoskoro za-
žehnaná. Výbor Klubu dôchodcom 
Malý Dunaj začal ozaj aktívne. Po 
príchode členov Klubu z Nimnice 
pripravil výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa konala 30. augusta 2021. 

Predseda Klubu Vladimír Kosnač 
predniesol správu o činnosti od roku 
2019 po dnešok. Pochopiteľne, že 
všetky plány sa nemohli zrealizovať. 
Ďalej prítomní schválili správu o hos-
podárení, ktorú predložila Anna Mar-
tinková a zvolili nový výbor. V diskusii 
zazneli návrhy, čo by sa mohlo robiť, 
ak bude obmedzené stretávanie sa. 

6. septembra sa konala riadna 
členská schôdza, teraz v nových 

priestoroch, mala organizačný cha-
rakter. Klub prijal 18 nových členov. 
Pán starosta nielenže zaželal úspe-
chy klubu, ale aj sľúbil pomocnú ruku 
pri organizovaní výletov (napr. do Pra-
hy). 

Na ďalšej schôdzi 13. septem-
bra si prítomní vypočuli prednášku 
z oblasti zdravovedy a povedačky na 
tému žena večná inšpirácia. 

Pre nepriaznivé počasie sa, žiaľ, 
plánovaná opekačka neuskutočnila, 
počkáme na pekné babie leto.

Ďalší klub sa konal koncom sep-
tembra. Naša nová členka Irena Šo-
pová zaujímavo hovorila o závažnom 
ochorení týkajúcom sa mnohých 
starších ľudí, tak žien ako aj mužov, 

inkontinencii. Ukázala aj pomôcky a 

cviky na upevnenie svalstva a panvy.

Gabika Hrušovská nás oboznámi-

la s históriou Vrakune a upozornila 

na možnosť navštíviť expozíciu – his-

tória Vrakune vo farskom múzeu.

Aktívne začal pracovať spevácky 

krúžok pod vedením Marty Obšasní-

kovej.

V rámci mesiaca úcty k starším 

chystáme 12. októbra návštevu an-

tickej rímskej Gerulaty v Rusovciach.

Za výbor  

Klubu dôchodcov Malý Dunaj

PhDr. Mária Sládková

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Jesenný datlový koláč bez cukruJesenný datlový koláč bez cukru

Chceme byť opäť aktívni. Chceme byť opäť aktívni. (Správa)(Správa)

Senior svet

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie
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HOKEJBAL BRATISLAVSKEJ VRAKUNEHOKEJBAL BRATISLAVSKEJ VRAKUNE
Do Bratislavskej hokejbalovej ligy sa 
po stálici HBK Vrakuni prvý krát pri-
hlásilo mužstvo Golden Boys z Vra-
kuňa. HBK Vrakuňa sa od úvodu vý-
sledkovo trápi, keď po druhom kole 
mali na konte jeden bod (za remízu 

s Vlkmi, keď pred tým neuspeli na ihrisku SAV). Naopak 
Golden Boys Vrakuňa posilnená o mnoho zvučných mien 
bodovala v oboch zápasoch naplno a usadili sa na čele 
tabuľky. 3.kolo = derby... V treťom kole vyzvalo skúse-
nosťami a históriou prešpikované družstvo HBK Vrakuňa 
a tak mnohí boli zvedaví, ako dopadne zápas, ktorý ne-
mal favorita. Dlho očakávané Vrakúnske derby, na ktoré 
sa prišli pozrieť aj miestni obyvatelia Vrakune prinieslo 
pekný hokejbal so všetkým, čo k tomu patrí. Prví udre-
li chlapci z Golden Boys, keď symbolicky otváral skóre 
zápasu kapitán Juraj Bakoš a následne pridal ďalší gól 
do siete HBK Dušan Olša. Dvoma gólmi povzbudení hráči 
Golden Boys sa do svojho súpera zakusli, no prišla stude-
ná sprcha v podobe vylúčenia, ktoré dokázal celok hrajú-
ci v modro-žltých dresoch zužitkovať na strelenie kontakt-
ného gólu a zápas od tejto chvíle nadobudol iný rozmer. 
Až do konca druhej tretiny sme nevideli žiaden gól a to 
aj vďaka skvelému výkonu brankárov na oboch stranách 
a tak záverečná tretina sľubovala ešte poriadnu drámu. 
Šance sa prelievali zo strany na stranu a už spomínaní 
brankári držali svoje teamy v nádeji na plný bodový zisk. 
Posledná tretina priniesla okrem šancí aj bohatú gólovú 
nádielku, keď za Golden Boys Niko Kovačič, bývalý to 
hráč HBK Vrakune, zvýšil utešenou strelou na 3:1. Avšak 
Golden Boys sa nevyvarovali vylúčeniam a na opačnej 
strane zavelil v presilovke s dávkou šťastia dlhoročný ka-
pitán HBK Andrej Ravasz 3:2. Potom však prišli chvíle hr-
dinu zápasu Jakuba Urbáneka, ktorý po chybe v obrane 
pekným blafákom nedal Kyselovi šancu 4:2 a pred otoč-
kou ukážkovým dôrazom pred súperovou bránou dotlačil 
loptičku do brány a zvýšil na rozhodujúcich 5:2. V závere 

sa ešte HBK Vrakuňa snažila, v ďalšej presilovke sa pre-
sadil aktívny Jurjak po prihrávke Ravasza, ale skvelý Jan-
čár v bráne Golden Boys už v záver hráčom HBK ďalší gól 
nedoprial a tak sa z historicky prvého derby vo Vrakuni 
medzi miestnym HBK a Golden Boys odišli s výhrou zlatí 
chlapci. Kto prišiel na zápas isto neľutoval, atmosféra, 
emócie, góly... všetko čo k dobrému zápasu patrí. 

Hlas po zápase: 
Juraj Bakoš (kapitán Golden Boys Vrakuňa): „Odohrali 
sme veľmi náročný zápas, tak po psychickej, ako aj fy-
zickej stránke. Chlapcov nebolo treba na tento zápas 
extra motivovať, práve naopak bolo pre nás dôležité udr-
žať emócie v správnej hladine a vyvarovať sa zbytočným 
vylúčeniam. Veľmi nám pomohli úvodné dva góly, ktoré 
ukľudnili mužstvo a prakticky až do konca sme si kontro-
lovali priebeh zápasu. Druhá tretina v našom podaní ne-
bola dobrá, chválabohu máme skvelého gólmana, ktorý 
nás v kritických chvíľach podržal. Celkovo sme spokojní, 
že z derby berieme veľmi cenne víťazstvo a súperovi drží-
me palce v ďalších súbojoch.“
Andrej Ravasz (kapitán HBK Vrakuňa): „Odohrali sme 
dnes dobrý zápas o body sme prišli v úvode, keď bol náš 
druhý útok ešte iba na ceste tak na nás súper vyletel 
a bolo 2:0. Následne sme sa upratali a začali hrať svo-
ju hru. O brankárovi Jančárovi ešte budeme počuť, je to 
jeden z najlepších brankárov, akých som kedy videl chy-
tať a bol dnes podľa mňa kľúčovým faktorom. Celý tím 
Golden Boys dnes ale bojoval za výhru a makali od prvej 
do poslednej sekundy a gratulujem im k výhre. Mňa teší 
produktivita v presilovkách, avšak efektivita zakončenia 
už menej. Po troch dueloch máme na konte jediný bod, 
musíme začať zbierať body, lebo si to skomplikujeme 
v boji o playoff. Ideme na to, v tomto roku zapájame už aj 
juniorov, jeden už nastúpil v zápase proti Vlkom a teraz 
počítame s ďalším. Držte nám palce.“
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ŠK Vrakuňa mládežŠK Vrakuňa mládež
Tentoraz sme poprosili trénera U17 Juraja 
Múčku o zhodnotenie aktuálne nášho naj-
staršieho mládežníckeho tímu. Tento tím by 
mal v budúcom roku byť základom pre muž-

stvo U19 (starší dorast) a tým by sa mala dosiahnuť úplnosť 
všetkých kategórií, čo bol jeden z hlavných cieľov nového ve-
denia klubu.
Juraj Múčka: Jesenná časť sezóny sa chýli ku koncu a naše 
družstvo mladších dorastencov sa nachádza na 4. mieste vo 
svojej skupine. Začiatok súťaže nás nezastihol v 
najlepšej forme, ale po úvodnej vysokej prehre sme 
sa otriasli a postupne sme zlepšili herný výkon a ná-
sledne sa dostavili aj výsledky. V súčasnosti máme 
šnúru štyroch vyhratých zápasov po sebe. Do kon-
ca jesennej časti nám chýbajú dva zápasy, v kto-
rých sa chceme športovo pobiť o dobrý výsledok. 
Našim tohto sezónnym cieľom je stabilizovať káder, 
v jarnej časti hrať vo vrchnej polovici súťaže a naj-
väčší cieľ je vytvoriť po dlhšej dobe starší dorast.  

Výsledky jeseň 2021:
FK Rača - ŠK Vrakuňa 7:2

ŠK Vrakuňa - FK Vajnory 1:0  
ŠK Vrakuňa - FK Družstevník Blatné 1:2
PSČ Pezinok - ŠK Vrakuňa 1:1
ŠK Vrakuňa - FK Slovan Ivanka pri Dunaji 0:3 
FC Slovan Modra - ŠK Vrakuňa 4:5
FK Družstevník Blatné - ŠK Vrakuňa 0:2
ŠK Vrakuňa - FC Slovan Modra 1:5
OFK D. Lužná - ŠK Vrakuňa 0:2
ŠK Vrakuňa - TJ Malinovo 5:0
ŠK Vrakuňa - FK Rača 2:1
FK Vajnory - ŠK Vrakuňa 1:4

ŠK Vrakuňa

Vrakunská hokejbalová liga 2021/2022Vrakunská hokejbalová liga 2021/2022
V aréne Vrakuňa na Hnileckej ulici sa každé ne-
deľné ráno odohrávajú súboje Vrakunskej ligy. 
Naša liga má štatút amatérskej, to znamená, že 
v nej môžu hrať iba hráči, ktorí nehrajú žiadnu 
inú ligovú súťaž a nastupuje aj tím HBK Vrakuňa 
Juniors, kde hrajú deti od 7 do 17 rokov. Viac 

informácií nájdete na www.hbkvrakuna.sk v sekcii VHBL 2021/22 a mô-
žete nás sledovať na instagrame #vrakunskahokejbalovaliga

Výsledkový servis:
1. kolo
Albion Dolné Hony - HBK Vrakuňa Juniors
5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
góly: Pažitný 2, Horváth, Martíšek, Kollár - Sivoň, Kostelecký, Valla
prihrávky: Pažitný, Tanti, Horváth, Kollár - Forro, Majer

Milfox Miloslavov - Dravci
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
góly: Vyboštok - Knap 2, Fančovič, Pokorný
prihrávky: Zajac - Maceják, Šebok, Pokorný

2.kolo
HBK Vrakuňa Juniors - Dravci
1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
góly: Sivoň - Bajza, Knap, Ondrušík, Macejak, Šebok, Hanicz
prihrávky: Ravasz A. M. - Sebok, Pokorny, Hanicz

Milfox - Albion
3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
góly: Veliký 2, Morávek - Žák
prihrávky: Pažitný 2

HBK Vrakuňa 

por tím Z V VP PP P Skóre rozd. body
1 Dravci 2 2 0 0 0 10 : 2 8 6
2 Albion Dolné Hony 2 1 0 0 1 6 : 6 0 3
3 Milfox Miloslavov 2 1 0 0 1 4 : 5 -1 3
4 HBK Vrakuňa Juniors 2 0 0 0 2 4 : 11 -7 0
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Ako už z názvu vyplýva, hlavnou úlohou projektu je pod-
poriť vzťah dieťaťa k získavaniu vedomostí o dopravnej 
výchove. Deti počas projektu získavajú zručnosti a návyky 
zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych doprav-
ných situáciách, aplikujú návyky bezpečného správania sa 
v cestnej premávke, zvládajú techniku chôdze a jazdy na 
bicykli. Tento projekt vznikol v spolupráci s pani učiteľkou 
Mgr. Jankou Škodovou a podporila ho aj Nadácia SPP, kto-
rá nám poskytla finančné prostriedky v hodnote 1500 € 
na zakúpenie kolobežiek, prilieb, dopravných značiek a 
ochranných pomôcok pre deti do materskej školy. Keďže 
dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzde-

lávania, pomocou projektu sme našim deťom umožnili aj 
praktické vzdelávanie, z ktorého sa veľmi tešia.

Mgr. Iveta Stranovská
MŠ Bodvianska 4  

Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľ-
ký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovna-
ko slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za 
„veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia. 

Stretli sme sa dňa 26.10.2021 všetky tri prvé ročníky vo 
svojich triedach, aby ukázali, čo sa so svojimi pani učiteľka-
mi a pani vychovávateľkami naučili.
Začiatok slávnostného aktu nám program otvoril veselý ta-
nec, ktorý sa prváci naučili s pani učiteľkami.
Kým boli prváci pasovaní do cechu žiakov museli splniť 
úlohy. Zarecitovať básničky, prečítať text, či sa popasovať 
s číslami. Za pomoci pani vychovávateliek, žiaci zložili sláv-
nostný sľub, po ktorom prváčika pani učiteľky slávnostne 
pasovali za žiaka našej školy. 
Keďže deti všetky úlohy splnili, boli odmenené milými dar-
čekmi, ktoré venovalo vedenie školy. 
Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspe-
chov v škole a pani učiteľkám a pani vychovávateľkám veľa 
krásnych chvíľ so svojimi žiakmi.

p. uč. Mgr. Zuzana Krahúneková
ZŠ Žitavská  

„Škola podporujúca zdravie“- celoeurópsky projekt, 
ktorý je zameraný na rozvoj pohybových zručností a 
upevňovania zdravia detí. Ani pedagógom z Materskej 
školy Kríková táto oblasť nie je ľahostajná a preto je 
jeho súčasťou už od roku 1995. V rámci plnenia úloh 
z projektu každoročne deti z najstaršej vekovej skupi-
ny navštevujú plavecký výcvik v spolupráci s Plaveckou 
akadémiou.
Aj v tomto školskom roku si  47 detí v termíne od 14.9.2021 
do 11.11.2021 pod vedením skúsených a kvalifikovaných 
inštruktorov osvojilo rôzne techniky plávania, zabavili sa a 
podporili svoju imunitu. Zároveň posilňovali svoje vôľové 
vlastnosti, sebaovládanie, trpezlivosť, vytrvalosť a preko-
návanie prekážok spojených s fyzickou námahou. Za to 
všetko úsilie boli odmenení diplomom. 
Deti sa na plávanie veľmi tešili, pretože výcviky boli vždy 
zábavné, pestré, realizované hravou formou s využitím rôz-

nych motivačných pomôcok. Ďakujeme za ich ústretovosť, 
trpezlivosť, profesionálny prístup a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu. 
A teda na záver – jedna z množstva aktivít skončila a už 
plánujeme, ako zorganizovať v tomto neľahkom období 
ďalšiu. 
 Alžbeta Košová, Eva Šoltýsová 

MŠ Kríková

Už vieme plávaťUž vieme plávať

Pr o j e k t  B e z p e č n e  Pr o j e k t  B e z p e č n e  
n a  c e s t en a  c e s t e

I m a t r i k u l á c i aI m a t r i k u l á c i a



1515

Malí vrakunčania

Kids Lab – Hokus Pokus je detské laboratórium určené 
pre deti základných škôl na prvom stupni. Je to interaktív-
ny vzdelávací program zameraný na chémiu v spolupráci 
s nemeckou firmou BASF (Badische Anilin- & Soda-Fab-
rik). Tento projekt je navrhnutý tak, aby žiaci získali prvé 
kompetencie v oblasti chémie, prostredníctvom zábav-
ných a praktických chemických pokusov a zároveň mohli 
objaviť v budúcnosti záujem o vedu. Vedecké pokusy boli 
vedené erudovanými odborníkmi.

Dňa 26.10. sa žiaci z 2.C zúčastnili tohto interaktívneho vzde-
lávacieho projektu, pričom jeho hlavnou témou bolo „Voda 
miluje chémiu“. Celý program bol vedený v duchu príbehu Dr. 
Bubblera. Deti oslovil najskôr sprievodným listom, ktorý do-
stali pred samotnou návštevou detského laboratória. Priamo 
v laboratóriu sme sa oboznámili s pravidlami experimentova-
nia a následne sa deti na základe pokynov pustili do jednot-
livých výskumov. 
V prvom skúmaní mali žiaci prísť na zaujímavosti spojené 
s vodou, ktorá zohráva nezastupiteľnú úlohu v našich živo-
toch a odhalení tajomných vlastností tohto prírodného zdroja. 
Zoznámili sa s rôznymi hustotami vody a skúmali jej zafarbe-
nie.
Pri druhom pokuse „Zadržiavanie vody“ zistili, ako uskladniť 
vodu tak, aby ju bolo možné použiť aj v budúcnosti, keď bude 
voda potrebná. Skúmali koľko vody sa prefiltruje cez piesok. 
Zoznámili sa s produktom superabsorbát, ktorý vymyslel sa-
motný dr. Bubbler a koľko pretečie vody cez tento produkt 
zmiešaný spolu s pieskom. 
Žiaci si vyskúšali experimentovanie pomocou hry, naučili sa 
opäť niečo nové, boli nadšení, načerpali nové zážitky a vedo-
mosti. Ďakujeme spoločnosti BASF/ Kids - Lab, ktorá orga-
nizuje vo viac ako 30 krajinách zábavné experimentovanie. 

Mgr. Júlia Pindjáková
ZŠ Rajčianska 3

Kids Lab – Hokus Pokus, BASFKids Lab – Hokus Pokus, BASF

Naša škola ZŠ Rajčianska 3 ( 1. stupeň), sa už po štvrtý rok 
zapája do výchovno – vzdelávacieho enviromentálneho projek-
tu s názvom „Najbohatšie ekosystémy planéty Zem“-Prostred-
níctvom lektorov, ktorí sú zároveň aj terénnymi pracovníkmi pri 
ochrane Dažďových pralesov a oceánov, nám prinášajú stále 
nové a nové zážitky s ktorými sa prídu podeliť a zároveň žiakov 
edukovať ako sa starať o našu planétu.
Dňa 11.10. a 14.10. prebiehali v tomto duchu prednášky 
na dané témy. Žiakom sa opäť priblížila problematika 
ochrany životného prostredia od plastov a iných odpadov, 
ktoré znečisťujú našu Zem. Oboznámili sme sa ako ochra-
ňovať ohrozené druhy zvierat a empaticky sme si priblížili 
problematiku týrania zvierat v Cirkusoch. Žiaci s úžasom 
sledovali našich lektorov a mali nespočetné množstvo 
otázok. Na vlastnej koži si vyskúšali, ako sa cítia zvierat-
ká, ktoré sa chytia do pasce a samé uznali, že to nie je 
nič príjemné. Lektori nám ukázali množstvo videí a fotiek 
z terénu. Ako škola sme zapojená aj do priamej ochrany 
ohrozených druhov zvierat, ktorého súčasťou je svetový 
monitorovací program za pomoci fotopasce, ktorú sme 
pre tento tím zakúpili. Fotopasca je zároveň aj našimi oča-
mi pralesa pre protipytliacke komandá, ktoré sa starajú 
o chytenú zver v pasci a zároveň odhaľujú pytliakov na 
mieste činu. Dozvedeli sme sa, že monitoring pomocou 
fotopascí stále funguje aj napriek pandemickým opatre-
niam. Ukázali nám záznamy z Konga a Nepálu, ako sa 
správajú zvieratá voľne v prírode, taktiež nám spomínali 
o programe pytliactva a divokých zvierat na Kostarike. Ak-
tuálne je rozbehnutý aj monitoring v našich lesoch (Krem-

nické vrchy), z ktorých lektori pripravili ďalšiu prednášku 
pre školy. 
Budeme sa opäť veľmi tešiť na nové záznamy z fotopascí, 
ďalšie prednášky, ukážky z terénu a nové zážitky, pretože 
veríme, že to, čo robíme pre túto planétu, má obrovský 
zmysel. Čo jej odovzdáme, to nám vráti. 

Mgr. Júlia Pindjáková
ZŠ Rajčianska 3

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem. (NEPZ)Najbohatšie ekosystémy planéty Zem. (NEPZ)
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