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Milí Vrakunčania,
v prvom rade by som Vám chcel popriať všetko dobré v novom roku, 

nech ste zdraví, šťastní, máte úspechy nielen v pracovnom, ale aj v osob-
nom živote a hlavne nech sa Vám po všetkých stránkach darí. Pevne 
verím, že sa po dvoch rokoch útlmu spôsobeného celosvetovou pandé-
miou koronavírusu bude dariť aj nám – Vrakuni. A to nielen v rozvojových 
projektoch v rámci rekonštrukcií a údržby našich budov, ciest, chodníkov, 
ale už konečne po dvoch rokoch budeme môcť rozvíjať naše aktivity aj 
v rámci kultúry, športu, školstva. Teraz na začiatku roku ešte musíme 
s pandémiou zabojovať. Väčšina škôl už zápasí s uzatvorením svojich 
tried. Po Vianociach a Silvestri sa deti vrátili do škôl nakazené covidom, 
čo spôsobilo, že v podstate máme jednu tretinu tried na školách zavretú. 
Podľa svetových štúdi to vyzerá tak, že by forma omicron nemala byť 
taká vážna ako predchádzajúce formy covidu a pravdepodobne to speje 
k tomu, že by mal vírus postupne mutáciami oslabovať. Dúfam, že už ten-
to rok v lete oslabí natoľko, že už to bude len bežné vírusové ochorenie 

chrípkového typu, ako boli doterajšie chrípky. 

Ale dosť bolo o chorobách. Poďme sa trošku venovať, ako som na začiatku spomenul, rozvoju Vrakune. Máme naplá-
nované množstvo či už technických opráv alebo zhodnotení našich budov, ciest, chodníkov. Niektoré úseky už dlhodobo 
zápasili s problémom, ako napríklad chýbajúci chodník na Majerskej, kde naozaj obyvatelia Majerskej ulice a okolia často-
krát museli uskakovať pred nákladnými autami. Hoci je zákaz vjazdu nákladnej dopravy na Majerskú, autá si to skracovali 
smerom k čističke odpadových vôd a ľudia, keďže tam nebol chodník, mali s tým problém. Aj na základe iniciatívy našich 
poslancov tam chceme chodník vybudovať. 

S podobným problémom zápasia obyvatelia Novej Vrakune, na ulici Na piesku prechádzajúcej z Ružinova, kde v esíčku 
častokrát boli svedkami nie úplne primeranej rýchlosti od vodičov osobných áut, ktorí ich, aj nevedomky, ohrozovali, lebo to 
tam nepoznajú, nakoľko je tam chýbajúci chodník, je to úzke a chýba tam verejné osvetlenie. Tak aj toto by malo byť tento 
rok vyriešené aj vďaka iniciatíve poslancov. V spolupráci s Magistrátom by sme chceli tento problém tento rok vyriešiť. 
Obrátili sa na mňa ľudia aj z iných častí Vrakune, kvôli chýbajúcemu alebo poškodenému osvetleniu. Môžem Vám povedať 
aj tu dobrú správu. S Magistrátom sme dlho hľadali riešenie a aj toto by mohlo byť tento rok výrazne posilnené a zlepšené. 
Čaká nás aj veľká rekonštrukcia Hradskej ulice, od pumpy až smerom ku kruhovému objazdu. Malo by to byť počas letných 
mesiacov, lebo tá cesta naozaj dostala zabrať v poslednej dobe. Je to prístupová cesta do Vrakune a je v katastrofálnom 
stave. 

Takže. ako som spomenul, tých projektov máme veľa, bojujeme aj o to, aby sme mohli rozšíriť kapacity materskej škôl-
ky vo Vrakuni, tiež by sme chceli urobiť prvú zelenú strechu na materskej škole. Tento rok by naozaj mohol byť aj po tejto 
stránke veľmi budovateľský a staviteľský, ale, ako som spomenul, veľmi si želám , aby sa aj kultúra výrazne zlepšila, lebo 
dva roky jej bolo málo až skoro vôbec. Takže sa teším, ak to prognózy povolia, na Jánsky pivný festival, Kultúrne leto či už 
v Lesoparku alebo v knižnici, či na celom území Vrakune a na jeseň na naše tradičné hody a možno ešte niečo vymyslíme, 
aby ste boli spokojní a vo Vrakuni sa Vám aj po kultúrnej stránke napĺňali vaše predstavy a sny. 

Na záver by som chcel trošku aj z futbalového súdka. Som nesmierne rád, že po niekoľkých desiatkach rokov sa náš 
ŠK Vrakuňa prebojoval do tretej ligy, kde podáva veľmi solídne výkony, čo znamená, že po jesennej časti prezimovávame 😊 
v prvej polovici tabuľky. Investovali sme do rekonštrukcie štadióna, vybudovali sme tam multifunkčné futbalové tréningové 
ihrisko pre našich mládežníkov a tento rok by sme chceli investovať aj do rekonštrukcie sociálnych zariadení, šatní, do 
rekonštrukcie tribúny. Takže všetky časti Vrakune – budovy, školstvo, kultúra, ako aj šport, by tento rok mali dostať to, čo 
potrebujú a ja som z toho nesmierne rád, lebo keď vidím ako sa naša Vrakuňa zlepšuje a napreduje, tak ma to veľmi teší. 

Vyhrňme si rukávy a poďme do toho. 

Krásny a úspešný rok 2022 prajem nielen Vám Vrakunčania, ale celej našej Vrakuni.

Príhovor starostu 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru 
Vrakuňa

Adresa: Šíravská 3, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 09610 32905

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 02/ 45 24 55 65, 0911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných  

komunikácií: 
Telefón: 02/ 59 35 67 61

E-mail: dispecing@bratislava.sk

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Telefón: 02/ 50 11 01 11

E-mail: zakazka@olo.sk

Poruchové linky:
Verejné osvetlenie Siemens
Telefón: +421 2 638 101 51.

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

Telefón: 0850 121 333

Západoslovenská Energetika, a.s.
Telefón: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Telefón: 0850 111 727

3

Riaditeľka Materskej školy Kríková 20 prijme do pracovného pomeru učiteľ-
ku materskej školy
Kvalifikačné predpoklady: podľa § 11 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pre jed-
notlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 v znení neskorších predpisov)
• zdravotná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 v znení neskorších predpi-

sov)
• ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 v znení neskorších 

predpisov
• Plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamest-

nancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov

• nástup: ihneď
Svoje ponuky spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa GDPR 
v zmysle zákona č. 18/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov zasielajte na e-mail: m.koprdova@mskrikova.sk

Pracovná ponuka Pracovná ponuka 

Tak ako celý svet, tak aj naša mestská časť bola v roku 2021 poznačená 
pandémiou covidu. Matričný úrad však s miernym obmedzením fungoval 
takmer celý rok. Vo Vrakuni sa počas tohto roku narodilo 182 detí, s rovna-
kým pomerom 91 chlapcov a 91 dievčat. Najčastejším chlapčenským me-
nom bolo meno Samuel, Tomáš a Lukáš a dievčenským menom bolo meno 
Nina, Ema a Laura. Aj napriek schváleným pandemickým opatreniam, ktoré 
obmedzovali počet hostí pri sobášnom obrade a napriek používaniu rúšok 
počas obradu, bolo v mestskej časti 65 sobášov. Civilných sobášov bolo 
58, z toho 57 sobášov bolo v sobášnej sieni a 1 sobáš bol vo Vrakunskom 
lesoparku. Cirkevných sobášov bolo 7.
Smutným faktom oproti minulým rokom bol vysoký počet úmrtí v počte 
212. Na trvalý pobyt sa do mestskej časti prihlásilo 546 nových občanov 
a odhlásilo sa 639 občanov Vrakune. K 31.12.2021 mestská časť Bratisla-
va-Vrakuňa mala 20 478 obyvateľov, čo je mierny pokles oproti predchádza-
júcim rokom.

MÚ Vrakuňa

Matrika v roku 2021 vo Vrakuni.....Matrika v roku 2021 vo Vrakuni.....

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzýva vlastníkov bytov (pôvodne 
družstevných), ktorí  si doteraz neodkúpili spoluvlastnícke podiely na 
pozemkoch pod domom, majú si možnosť tieto podiely k bytu odkúpiť. 
Tlačivo je zverejnené na www.vrakuna.sk 
Bytové domy:
Bučinová 2-4, 6-8
Poľnohospodárska 32-34, 34A-36
Rajecká 1-3,  2-4,  5-7, 6-8-10, 12-14,  22-24-26, 34-36-38, 38A-40,
Stavbárska 2-4

MÚ Vrakuňa

VýzvaVýzva

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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Aktuálne

Mestská časť Bratislava- Vrakuňa 
sa v tomto roku zapojila do európ-
skeho projektu zlepšenia fungo-
vania samosprávy voči občanovi, 
zvyšovaním efektívnosti, transpa-
rentnosti, inovatívnosti a mnoho 
ďalších atribútov prispievajúcich 
k prospešnej zmene samosprávy. 

Program ELoGe - ,,European Label 
of Governance Exccellence“ riadi 
Rada Európy a jej centrum expertízy 
pre dobre spravovanú spoločnosť vo 
viacerých európskych krajinách. Na 
Slovensku je program implemento-
vaný občianskym združením Dobrý 
úradník.

Tento projekt má ambíciu podporo-
vať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj 
kapacít samospráv. Je postavený na 
vyhodnocovaní ich fungovania identi-

fikácií silných stránok i priestorov na 
zlepšenie.
Stratégiou projektu je byť praktickým 
nástrojom na zlepšenie vládnutia 
na lokálnych úrovniach a následné 
zlepšenie kvality života miestnych 
komunít. Definovaných 12 princípov 
dobrého vládnutia vychádza zo zá-
kladných hodnôt európskej demo-
kratickej spoločnosti a reprezentuje 
súbor atribútov, ktoré sa musia plniť 
v demokratickej a dobre spravovanej 
spoločnosti.
1. Participácia, reprezentácia 

a spravodlivý priebeh volieb
2. Schopnosť reagovať 
3. Efektívnosť a súčinnosť 
4. Otvorenosť a transparentnosť 
5. Právny štát
6. Etické správanie 
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť k zme-

ne 
9. Udržateľnosť a orientácia na 

dlhodobé výstupy 
10. Správne riadenie financií 

11. Ľudské práva, kultúrna rôznoro-
dosť a sociálna kohézia 

12. Zodpovednosť 

Bude to formou dotazníka, ktorý vy 
budete osobne vypĺňať. A tak sa bu-
deme tešiť na Vašu spätnú väzbu. 
Odkaz na dotazník nájdete na na-
šej webovej stránke www.vrakuna.
sk v článku s názvom ELoGE 2022, 
Dotazník pre obyvateľov samospráv 
v sekcii Aktuality a v sekcii Všetky 
oznamy miestneho úradu a taktiež 
na podateľni miestneho úradu na Ší-
ravskej 7. 

Odbor vnútorných vecí
P. Rerichová

Projekt ELoGe - dobrý úradníkProjekt ELoGe - dobrý úradník

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2021 požiadala o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Podpora opatrovateľskej 
služby v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý bol úspešný. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej 
opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiesťovania klientov do pobytových zariadení a dosiahnuť tým čo najdlhšie zotrvanie 
klientov v domácom prostredí s ich rodinami. 

Vzhľadom na citlivosť danej problematiky v našej mestskej časti je nám potešením že sme sa stali jedným z úspešných uchádzačov.

MÚ Vrakuňa
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Horúca téma

Takto vyzerajú štatistické údaje 
z posledného sčítania obyvateľov, 
domov a bytov z roku 2021 

 20 711 - o 1534 obyvateľov viac 
ako pri sčítaní z roku 2011

 48,02% - o 162 menej žien ako pri 
SODB 2011 

 51,98% - o 1696 viac mužov ako 
pri SODB 2011 

predproduktívny vek (0-14 rokov) - 
15,09%
produktívny vek (15-64 rokov) - 
68,52%
poproduktívny vek (65 a viac rokov) - 
16,38%

 Jedna obyvateľka uviedla kategó-
riu veku 100+

 
slobodný, slobodná: 45,51% - o 2,16% 
viac ako pri SODB 2011
ženatý, vydatá: 36,08% - o 7,2% me-
nej ako v roku 2011
rozvedený, rozvedená: 12,32% - 
o 4,6% viac ako v roku 2011
vdovec, vdova:  5,43%

Bez náboženského vyznania je 
43,74% - 14,69% viac ako pri SODB 
2011
Rímskokatolíci: 38% - čo je o 15,99% 
menej ako v roku 2011 
Evanjelici: 3,3% - o 0,98% menej ako 
pri SODB 2011
Gréckokatolíci: 0,98% - 0,01% menej 
ako v roku 2011 
Pravoslávna cirkev: 0,61%
Náboženská spoločnosť Jehovovi 
svedkovia v Slovenskej republike: 
0,23% - o 0,09 menej ako v 2011 
Čo sa týka iných náboženstiev, vo 
Vrakuni sa napríklad k Islamu hlási 
41 občanov, k Hinduizmu 8 a k Bud-
hizmu 42 občanov.

 Národnosť:
slovenská - 83,92%, čo je o 6,33% 
menej ako pri SODB 2011, maďar-

ská - 3,6%, česká - 0,85%, ukrajinská 
– 0,29%, čínska - 0,22%, nemecká 
– 0,17%, rusínska - 0,16%, rómska - 
0,11% 
Vo Vrakuni žije 19 519 obyvateľov na-
rodených v SR a 1088 obyvateľov na-
rodených mimo SR, z toho je však iba 
402 obyvateľov cudzincov. 20 304 
obyvateľov má štátnu príslušnosť SR. 
K slovenskému materinskému jazyku 
sa hlási 83,89% občanov Vrakune. 
K maďarskému jazyku 3,57%, k čes-
kému 0,93% obyvateľov. K slovenské-
mu posunkovému jazyku sa hlási 17 
Vrakunčanov. A 9,53% obyvateľov ne-
uviedlo materinský jazyk.

základné vzdelanie má 12,55%, čo je 
o 3,87 % viac ako v roku 2011 
stredné odborné vzdelanie (bez ma-
turity)má 13,31% - o 2,94% viac ako 
v 2011
úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 
má 25,17% - o 1,76 % viac ako v 2011 
vyššie odborné vzdelanie má 5,81% - 
4,14% viac ako v roku 2011 
vysokoškolské vzdelanie má 26,27%, 
čo je o 8,43% viac ako v 2011 
a bez školského vzdelania (osoby vo 
veku 15 rokov a viac) je 0,17%

 2 299 domov 
najviac sa stavalo v rokoch 2001-
2010, podľa štatistík až 28,93% 
z celkovej výstavby od roku. Ďalších 
19,49% domov bolo postavených me-
dzi rokmi 1961 – 1980. 
Najviac domov vlastní fyzická osoba 
- 78,03%, ale nájde sa aj zahraničný 
vlastník – 19 domov. Najčastejšie je 
nosná konštrukcia murovaná (tehly, 
tvárnice, tehlové bloky) - 1 796 do-
mov, ale nájde sa aj 14 drevodomov 
vo Vrakuni. 
Bez rekonštrukcie je 59,63% a naj-
viac sa rekonštruovalo v rokoch 
2010-2015, kedy bolo zrekonštruo-
vaných 14,27% domov.
Vodu v dome má z verejnej sie-
te 57,37% domov, vlastnú má iba 

0,91%. Mimo domu má vodu z verej-
nej siete 36,62% domov, vlastná má 
0,26% domov. Jeden dom je uvádza-
ný bez prípojky vody.
Plyn má 83,08% domov.
Čo sa týka kanalizácie 13,61% do-
mov má septik, alebo žumpu, 79,51% 
domov je napojených na kanalizačnú 
sieť a 1,61% má domácu čističku od-
padových vôd.
 

 9 427 bytov
Byt obývaný vlastníkom - 76,5%. Oby-
vatelia tiež uviedli bývanie napríklad 
v obecnom byte - 42x, v služobnom 
byte 33x, v družstevnom byte 12x.
Najviac je trojizbových bytov a 8 pod-
lažných bytových domov. Najvyšší 
bytový dom má 14 poschodí. Najviac 
bytov kúri plynom až 71,74%.
Vodovod v byte zo spoločného zdroja 
má 98,31% bytov, z vlastného zdroja 
iba 0,47% bytov. Vodovod mimo bytu 
uvádza 7 bytov, 6 bytov uvádza spla-
chovací záchod mimo bytu.

 Zbierali sa údaje napríklad aj 
o prítomnosti vane, či sprchovacieho 
kúta v byte a výsledky sú nasledovné: 
- vaňa alebo sprchovací kút v byte - 

98,33%
- bez vane alebo sprchovacieho 

kúta v byte (nachádza sa na chod-
be domu, spoločná)- 0,39%

- bez vane alebo sprchovacieho kúta 
– 5 bytov

MÚ Vrakuňa

Sčítanie obyvateľov vo Vrakuni k 1.1.2021Sčítanie obyvateľov vo Vrakuni k 1.1.2021
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,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“
Záujmom Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je zlep-
šiť podmienky pre rozvoj športových aktivít. S tým-
to zámerom sme pristúpili z obnove existujúceho 
povrchu tréningového ihriska v areáli ŠK Vrakuňa. 
Na mieste pôvodného nohejbalového ihriska je ak-
tuálne vybudované multifunkčné ihrisko s umelou 

 

DOPR AVNÉ ZNAČENIE
Pán Juraj: Všimol som si, že pri 
kruhovom objazde smerom na 
Ráztočnú je zákaz vjazdu pre ná-
kladné autá. Tento zákaz je daný 
iba z jednej strany, z druhej strany 
ulice zákaz neplatí?
Odpoveď vedúcej referátu do-
pravy: Na kruhovom objazde 
v mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa v smere na Ráztočnu ulicu 
je osadené dopravné značenie 
Zákaz vjazdu (vstupu) nákladných 
aut do 12t s dodatkovou tabuľkou 
Okrem dopravnej obsluhy. Toto 
dopravné značenie je osadené iba 
v jednom smere. Požiadali sme 
cestný správny orgán, v tomto 
prípade Okresný úrad Bratislava 
-odbor cestnej dopravy, o doplne-
nie rovnakého dopravného znače-
nia v opačnom smere. Dopravné 
značenie musí informovať vodiča 

a čo najpresnejšie vystihovať sku-
točnú situáciu v danom mieste. 
Doplnením dopravného značenia 
dôjde k sprehľadneniu pri doprav-
ných situáciách a dopravných 
kolízii bude čím ďalej menej, ne-
bude sa stávať, že po Ráztočnej 
budú prechádzať nákladné autá 
a kamióny, ktoré nezabezpečujú 
obsluhu územia. Okresný úrad 
žiadosť postúpil správcovi ko-
munikácie - Magistrátu hl.m. SR 
Bratislavy oddeleniu správy ko-
munikácii na posúdenie. Po tel. 
rozhovore so správcom mi bolo 
oznámené, že danou problema-
tikou sa budú zaoberať a znače-
nie bude dané v zmysle platných 
právnych predpisov. 

STAVEBNÉ PR ÁCE
Pani „Žirafka“: Pán starosta mám  
otázočku. Prečo v poli na Dvojkríž-
nej ulici za vlakovou traťou bagre 
kopú veľké jamy?

Odpoveď starostu: Stavebný úrad 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
nevydal žiadne stavebné povole-
nie na danú lokalitu. Podľa našich 
informácií SPP distribúcia kontro-
luje poruchu na plynovom potrubí.
 

KONTA JNEROVÉ STOJISK Á
Pani Dominika: Chcela by som 
sa informovať ohľadom kontajne-
rového stojiska prislúchajúceho 
k bytovému domu na Hnileckej 
21 (a spol.). Bolo by možné vybu-
dovanie nejakého oplotenia ako 
majú ostatné bytovky? Nakoľko 
máme neustále preplnené kontaj-
nery a to od okolitých obyvateľov 
a taktiež ich v yberajú ľudia bez 
domova. 
Odpoveď starostu: Kontajnerové 
stojiská sú plne v kompetencii 
vlastníkov bytov a ich správcov. 
Viac k tejto téme na strane 7.

MÚ Vrakuňa

Podnety z internetuPodnety z internetu

trávou, oplotením a novým osvetlením. Prednostne 
slúži na futbalové tréningy, ale je možné ihrisko vyu-
žiť aj na volejbal alebo nohejbal. Veríme, že sa nám 
podarí v budúcnosti podmienky pre športovanie vo 
Vrakuni len zlepšovať. 

Referát investícií,  
obnovy a údržby objektov

Pred Po
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V našej mestskej časti sa na dennej 
báze stretávame s množstvom rôz-
nych problémov a podnetov od ob-
čanov. Jedným z najčastejšie zasie-
laných je aj naďalej „NEPORIADOK“. 
Podnety nám občania zasielajú e-
-mailom, poštou, riešia ich na sociál-
nych sieťach či na portáli - Odkaz pre 
starostu. Súčasťou sú často aj foto-
grafie a rôzne komentáre. Opakova-
ne sme si všimli komentáre typu, že 
neporiadok je spôsobený v dôsledku 
nedostatočnej činnosti pracovníkov 
verejnoprospešných služieb (ďalej 
len „VPS“), chýbajúcich košov, či ne-
prispôsobivých občanov. 
OMYL! Jediným problé-
mom sú aj naďalej neo-
hľaduplní občania. 
V poslednej dobe sa 
zvýšilo najmä hroma-
denie odpadu pri kon-
tajnerových stojiskách. 
Občania „radi využívajú“ 
priestory za stojiskami, 
ktoré sú schované pred 
zrakmi ľudí. Pracovníci 
VPS niekoľkokrát týžden-
ne tieto priestory vypra-
távajú, avšak nemôže-
me neustále vynakladať 
finančné prostriedky na 
ich odpratávanie. Každý 
bytový dom má svojho 
správcu, a práve ten 
zodpovedá za poriadok 
nielen v bytovom dome, 
ale aj na priľahlých po-
zemkoch. Vlastníkov pozemkov mô-
žeme vyzývať k zjednaniu nápravy, 
ktorú sú v plnej výške povinní uhra-
diť na vlastné náklady, resp. na ná-
klady obyvateľov priľahlých bytových 
domov. Občanom odporúčame byť 
vnímavejší, ak vidíte takéto neohľa-
duplné konanie, bezodkladne kontak-
tujte Mestskú políciu, ktorá vie konať 
priamo na mieste a zdokumentovať 
vzniknutú situáciu. Prípadne v rámci 
možnosti priamo upozornite dotyčnú 
osobu, že koná v rozpore so všeobec-
ne záväzným nariadením (ďalej len 
„VZN“) a zákonom o odpadoch. 

Často sa stretávame aj so žiados-
ťami o oplotenie stojísk, vybudova-
nie nových a väčších, či s podnetmi 
na navýšenie počtu kontajnerov. To 
však nie je v našej kompetencii. V ta-
kýchto prípadoch je potrebné obrá-
tiť sa priamo na správcu bytového 
domu. Separovaný zber bol na území 
Bratislavy oficiálne začatý podpisom 
zmluvy medzi hl. m. SR BA a OLO a. 
s., zároveň sa riadi príslušnými VZN. 
Plošne pokrýva všetky bratislavské 
mestské časti. V meste, na základe 
požiadaviek správcov bytových do-
mov, sú rozmiestnené jednotlivé ná-

doby na separovanie papiera, plastov 
a skla. Pokiaľ teda ide o kontajnerové 
stojisko bytového domu, objednávku 
na zmenu frekvencie vývozu, resp. vý-
menu/doplnenie kontajnerov zadáva 
správca nehnuteľnosti. V priebehu 
minulého roka sme občanom dali do 
pozornosti možnosť čerpania dotácie 
na kontajnerové stanovištia. O dotá-
ciu mohlo v termíne do 30.09.2021 
žiadať spoločenstvo vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov v dome 
zriadené na správu bytového domu/
domov nachádzajúcich sa na území 
hl. m. BA, alebo právnická osoba, kto-

rá vykonáva správu bytového domu/
domov nachádzajúcich sa na úze-
mí hl. m. SR BA. Bližšie informácie 
boli dostupné na rôznych oficiálnych 
stránkach mesta aj našej MČ. Ak 
máte obdobné podnety, nápady, po-
dobná dotačná schéma sa pripravuje 
aj na rok 2022. Občanov a správcov 
budeme včas informovať, budú tak 
mať dostatok času splniť všetky po-
žadované náležitosti. Bližšie informá-
cie sú dostupné na webovej stránke: 
https://bratislavskisusedia.sk/temy/
kontajnerove-stojiska . 
Správne triedenie znižuje nepriaznivé 
dopady pôsobenia človeka na životné 
prostredie, šetrí prírodné zdroje suro-

vín a energie, redukuje 
množstvo odpadu na 
skládkach, pomáha eli-
minovať čierne skládky 
odpadov a umožňu-
je opätovné využitie 
odpadov recykláciou. 
Opakovane by sme 
chceli vyzvať všetkých 
občanov, buďme zod-
povední, väčšine z nás 
nie je ľahostajné pros-
tredie v akom žijeme, 
udržujme poriadok oko-
lo stanovíšť zberných 
nádob a nevyhadzujme 
k nim nábytok, alebo 
drobný stavebný odpad 
z rekonštrukcie bytov, 
nevytvárajme čierne 
skládky v okolí verej-
ných priestorov. Pev-
ne veríme, že sa nám 

podarí znížiť tvorbu a rozširovanie 
čiernych skládok, nakoľko občanom 
ponúkame dostatok možností na 
bezplatné zbavenie sa odpadu, či už 
zabezpečením pravidelného jarného 
a jesenného upratovania, alebo mož-
nosťou využiť Zberný dvor na Majer-
skej ul..

Ďakujeme, že Vám záleží  
na zdravom životnom prostredí!

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

K o n t a j n e r o v é  s t o j i s k áK o n t a j n e r o v é  s t o j i s k á

https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska
https://bratislavskisusedia.sk/temy/kontajnerove-stojiska
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V priebehu minulého roka nám vo 
Vrakuni pribudlo niekoľko nových 
kontajnerov, vďaka Projektu zberu 
textilu v našej MČ, ktorý bol schvá-
lený na MZ dňa 29.06.2021. Projekt 
nám predstavilo Občianske združenie 
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVEN-
SKU, ktoré malo záujem zabezpečiť 
rozmiestnenie zberných kontajnerov 
na voľne dostupných stojiskách. Tie 
občanom slúžia na zber použitých 
textílií, odevov a obuvi: pánske, dám-
ske, detské odevy pre všetky sezóny, 
posteľná bielizeň a iný domáci textil, 
topánky, tašky, kožené a kožušinové 
odevy, doplnky. Taktiež na domáce, 
kuchynské a športové potreby, kni-
hy, hračky a podobne. Zozbieranému 
oblečeniu a textilným výrobkom sa 
týmto poskytuje druhá šanca ich dru-
hotným spracovaním a vrátením do 
obehu.
Ako prvej MČ v Bratislave nám boli 
poskytnuté nové bezpečnostné kon-
tajnery so senzormi, ktoré sú umiest-
nené po dvoch kusoch vedľa seba na 
týchto lokalitách – ul. Šíravská, Pínio-
vá, Orchideová/Platanová, Bučinová, 
Rebarborová, Rajčianska, Žitavská, 
Hnilecká, Železničná a Malodunaj-
ská. V kontajneroch sú umiestnené 
monitorovacie senzory od spoločnos-
ti SENSONEO, ktoré monitorujú napl-
nenie – online aplikácia včas ukáže 
percento naplnenosti, aby sa predišlo 

ich preplneniu. Povinný triedený zber 
bude musieť byť zavedený v zmys-
le smernice EU 2018/851 do roku 
2025. MČ má vďaka tomuto projek-
tu možnosť využiť bezodplatný zber 
v predstihu.

Prinášame krátky rozhovor 
s JUDr. Jurajom Kunákom  

z OZ Ekocharita Slovensko  
Slovensku.

1. Ako ste spokojný s doterajším 
zberom vo Vrakuni?
So zberom vo Vrakuni sme nie len 
spokojní, ale aj veľmi milo prekvape-
ní. Obávali sme sa kvality zberu, kvôli 
skupinám neprispôsobivých obča-
nov, ale po krátkom období a kontrole 
sme zistili, že Vrakuňa kvalitou zberu 
mierne vyniká nad inými mestskými 
časťami. Veľmi si ceníme, že použiteľ-
né šatstvo je správne pripravené, vy-
praté a hlavne vhodne zabalené a nie 
hádzané “na voľno”.
2. Disponujete štatistikou, koľko 
ton sa vyzbieralo v našej MČ?
Týždenne vyzbierame vo Vrakuni pri-
bližne 1.700 kg oblečenia. Momen-
tálne pripravujeme celkový výkaz za 
minulý rok. 
3. Kde končí vyzbierané šatstvo, 
resp. ktorým organizáciám sa po-
skytuje pomoc?

Vyzbierané oblečenie 
prejde u nás triedením 
a podľa požiadaviek je 
oblečenie posúvané 
našim stabilným part-
nerským neziskovým 
organizáciám na Slo-
vensku, a to už bezod-
platne alebo za sym-
bolickú odplatu, ktorá 
nám pokryje náklady. 
O daroch poskytujeme 
informácie na našom 
FB profile.
4. Uvažujete nad zvý-
šením počtu stano-
vísk? 
Ak bude vôľa na stra-
ne Mestskej časti, veľ-

mi radi navýšime počet kontajnerov 
o napr. ďalších 15 - 20 ks. Myslíme, si 
že Vrakuňa má oveľa väčší potenciál 
ako len 1,5 t týždenne.
5. Je niečo, čo by ste odkázali na-
šim občanom?
Občanom chceme určite poďakovať 
a odkázať, aby naďalej vhadzovali 
do našich kontajnerov vhodné pou-
žiteľné oblečenie zabelené vo vhod-
nom obale. Oblečenie nesmie byť 
znehodnotené a vysoko poškodené. 
Zároveň prosíme občanov, aby neto-
lerovali rabovanie a poškodzovanie 
kontajnerov. To sa nám stalo párkrát 
vo Vrakuni a museli sme kontajnery 
opravovať. Za posledné obdobie sme 
svedkom toho, že rabovanie kon-
tajnerov, nielen našich, ale aj kon-
tajnerov na elektro odpad sa ticho 
toleruje, bohužiaľ. Prosíme občanov, 
pokiaľ sú svedkami takýchto aktov, 
aby okamžite zavolali políciu, nakoľ-
ko akékoľvek poškodenie kontajnera 
nám spôsobuje škody a vysoké ná-
klady na opravu.

Všetkým zodpovedným občanom 
ďakujeme za triedenie a pomoc pre 
iných! Zároveň ďakujeme OZ EKO-
CHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU 
za doterajšiu skvelú spoluprácu, 
a p. Kunákovi za rozhovor. 

Bližšie informácie nájdete aj na www.
ekocharita.sk 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Projekt zberu textilu vo Vrakuni je úspešnýProjekt zberu textilu vo Vrakuni je úspešný

http://www.ekocharita.sk 
http://www.ekocharita.sk 
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Senior svet

Patrí medzi moje obľúbené a nazývam 
ho aj povianočný koláč. Po Vianociach 
sa často stáva, že nám v chladničke 
ostane vaječný likér a vtedy je ideálne 
upiecť tento koláčik

Potrebujeme:
• 150g zmäknutého masla
• 150g kokosového cukru
• 2 ks väčších vajíčok
• 150g hladkej múky
• 1 kopcovitá lyžička kypriaceho prášku
• 2 dcl vaječného likéru

Postup:
Maslo vymiešame s kokosovým cukrom 
a pridáme vajíčka. Striedavo pridávame 
múku zmiešanú s kypriacim práškom 

a vaječný likér. Cesto nalejeme do pa-
pierom vystlanej menšej tortovej formy 
(18-20 cm) a pečieme na 180 stupňov 
približne 45 minút. Kokosový cukor je 
v tomto recepte dôležitý, dodá koláčiku 
karamelový nádych. Jeden kúsok má 
360 kcal. 

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

Potrebujeme:
• 500 g fazule
• 500 g údeného bôčika
• 300 g koreňovej zeleniny
• 5 PL oleja alebo masti

• 2 PL múky
• 1 PL mletej červenej papriky.

Postup: Namočenú fazuľu varíme spolu 
s údeným bôčikom. 15 min pred dovare-

ním pridáme na 
kocky nakrájanú 
zeleninu. Poliev-
ku zahustíme 
paprikovou zá-
pražkou.

Dobré rady:
Do polievky 
môžeme pridať 
zvlášť uvarené 
široké rezance alebo mrveničku. Ak sa 
uvarený bôčik z polievky nespotrebuje, 
po vychladnutí ho pomeľte na mäsovom 
mlynčeku spolu s 2 vajcami uvarenými 
na tvrdo. Do tejto zmesi pridajte veľkú 
lyžicu rastlinného tuku, trochu horčice 
a 1 nastrúhanú kyslú uhorku. Dochuťte 
soľou a korením, získate senzačnú ná-
tierku.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Sýta fazuľová polievkaSýta fazuľová polievka

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Koláč s vaječným likéromKoláč s vaječným likérom
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Od novembra HBK Vrakuňa opäť spí 
„lockdown spánkom“, nakoľko ani 
dospelí a ani mládež netrénuje, ani 

nehrá súťaže. Od 24.1.2022 sa plánujú obnoviť tré-
ningy mládeže nakoľko to situácia dovoľuje. Poprosili 
sme o pár slov i zakladateľa klubu Andreja Ravasza: 
„No situácia je aká je, žiaľ trvá to už ozaj dlho a ne-
prospieva to našim chalanom v mládežníckom veku, 
ale i nám starším hráčom, vek nezastavíme a vracať 
sa po dlhších pauzách je čím ďalej tým náročnejšie. 
Práve preto je kľúčová účasť našich mladých cha-

lanov, aby sa posúvali herne ďalej. Pevne verím, že 
spolu s Milanom a Vladom (tréneri Vladimír Černák 
a Milan Fazekaš, pozn. red.) sa nám podarí deti po-
súvať ďalej a najmä, že nás nič nebude obmedzo-
vať“. Takže uvidíme čo nás čaká, ako sa dohrá muž-
ská BHBL, ako bude pokračovať Vrakunská liga, to sú 
aktuálne veľké neznáme, ale všetko ukáže čas.
Klub HBK Vrakuňa bol na aktivitách pravidelne pod-
porovaný zo strany úradu aspoň symbolickou sumou, 
žiaľ tento rok sme sa do rozpočtu nezmestili, preto 
Vás chceme touto cestou požiadať o pomoc. Každý sa 
môže rozhodnúť venovať svoje 2% daní pre náš klub, 
prípadne drobným darom výmenou za reklamu. Viac 
informácií nájdete na webe www.hbkvrakuna.sk. Na 

záver ešte dáme slovo preziden-
tovi klubu HBK Vrakuňa Andy-
mu Ravaszovi: „Chcel by som 
sa touto cestou poďakovať 
zmrzline u Marečka, ktorá sa 
rozhodla tohtoročný silvestrov-
ský výťažok venovať nášmu 
klubu, na chod mládeže. Veľmi 
pekne Ďakujeme, je to nie len 
najlepšia zmrzlina v Bratislave 
(v hlasovaní), ale sú to aj dob-
rosrdeční ľudia. 

HBK Vrakuňa

HBK VrakuňaHBK Vrakuňa

Projekt „sadnime si k futbalu“Projekt „sadnime si k futbalu“
Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju sa nám po-
darilo zakúpiť a namontovať 147 nových sedadiel na 
tribúnu v areáli Športového klubu Vrakuňa Bratislava. 
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity fut-
balového štadióna v MČ Bratislava-Vrakuňa a podpora 
športových aktivít a návštevnosti futbalových zápasov ŠK 
Vrakuňa Bratislava.

Projekt „Sadnime si k futbalu“ bol zrealizovaný s finanč-
nou podporou z dotačného programu Individuálna dotá-
cia z Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2021.

Srdečne ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, ktorý nám prispel na nákup a montáž nových se-
dadiel dotáciou vo výške 3 000 €.

Referát regionálneho rozvoja,  
stratégií a projektov 
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ŠK Vrakuňa robí sa voľno – nevoľnoŠK Vrakuňa robí sa voľno – nevoľno
ŠK Vrakuňu cez zimu, ako všetky 
kluby aj športy, zasiahla ďalšia vlna a 
„športový lockdown“. Avšak na úrovni 
manažmentu sme riešili niekoľko zá-

sadných vecí. Tak ako sme avizovali  sa nám poda-
rilo splniť krkolomný termín s dokončením ihriska s 
umelou trávou a na začiatku roka (3.1.2022) sme ho 
otvorili mini partičkou, tréneri vs. deti, aj za účasti sta-
rostovho tímu. „Sme veľmi radi že nám po nezdar-
nom konci so „Saharou“ pribudla aspoň táto men-
šia plocha. Určite ju využije najmä mládež, ale od 
3.1.2022 na nej trénujú i naši chalani z Áčka. Zís-
kali sme tým ďalšiu tréningovú plochu čo pri počte 
našich hráčov považujeme za nevyhnutné.“ – dodal 
prezident klubu Andrej Ravasz. Koncom roka sa tiež 
osadili nové sedadlá na tribúne v klubových žlto mod-
rých farbách, za čo sa chceme poďakovať vedeniu 
úradu, starostovi Martinovi Kurucovi a tiež dievčatám 
z úradu, ktoré na tom robili. Nezabúdajme samozrej-
me na Juraja Drobu – župana, ktorý nám individuálnu 
dotáciu zo župy schválil. Tento rok chceme vo zveľa-
ďovaní areálu pokračovať, čoho súčasťou by mali byť 
pre bežného človeka neviditeľné veci – odizolovanie 
bočnej steny, betonáž bočného chodníka, rekonštruk-
cia šatní, výmena a revízia rozvodov, ale aj viditeľné 
– rekonštrukcia bočnej tribúny, zveľadenie vstupu do 
areálu, miniihrisko pri bufete, fitpark (pre tréningový 
proces), nové oplotenie okolo ihriska. „Verím, že sa 
nám podarí v tomto roku dosiahnuť svoje ciele, nie-
len v budovaní zázemia pre hráčov, ale tiež v dobu-
dovaní kompletnej hráčskej základne a to vytvore-
ním staršieho dorastu. Tri roky usilovne pracujeme 

na tom, aby sme scelili všetky kategórie a naši cha-
lani mohli mať plynulý prechod v kategóriách až do 
súťaže mužov. Chcem sa preto poďakovať všetkým 
trénerom na čele s Jurajom Šindlerom. Je jasné, že 
čo sa toho týka, sú tréneri základom úspechu a ich 
pozícia v tomto smere je nenahraditeľná. Ďakujeme 
tiež p. Rozbeckovi, ktorý bol roky našou súčasťou a 
pomáhal našej mládeži sa rozvíjať. Osobne mi bolo 
ľúto, že odchádza skúsený tréner, avšak rozumiem, 
že človek sa v istej fáze chce viac času venovať ro-
dine. Ďakujeme.“ – povedal prezident klubu.
Žiaľ po smrti bývalého hospodára „uja Jara“ náš klub 
opustila i teta Marta. Našťastie ona svoj boj s choro-
bou vyhrala, avšak rozhodla sa nepokračovať v prá-
ci pre náš klub, čo bolo asi logickým vyústením tejto 
smutnej situácie. „Za celý klub sa chcem poďakovať 
pani Marte za dlhé roky jej „služby“. Pamätám si ju 
ešte ako žiak, keď nám rozdávala dresy, či uteráky, 
tiež jej malý bufet s rozlievanou kofolou. Pani Marta 
Ďakujeme za všetko.
Náš klub sa snaží posúvať ďalej po všetkých stránkach 
a veríme, že sa nám podarí postupne sa vysporiadať 
so všetkými problémami. Teší nás, že v januári bol 
do Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu 
zvolený náš viceprezident Jakub Morávek. Verím, že aj 
toto prispeje k ďalším posunom nášho klubu.
Ak chcete, je možné náš klub podporiť i sponzorsky, 
prípadne venovaním 2% z daní. 2% z vašich daní mô-
žete nechať štátu, alebo venujete pár chvíľ a my mô-
žeme dostať pár eur navyše na naše Vrakunské deti. 
Všetkým podporovateľom vopred Ďakujeme.

ŠK Vrakuňa
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Knižnica

Vďaka Fondu na pod-
poru umenia sme mohli 
oživiť vizuál našej miest-
nej knižnice. Máme nové 
logo, maskotov a pribudla 
nám webová stránka 
www.kniznicavrakuna.sk, 
ale aj sociálne siete – Fa-
cebook či Instagram. Ožili 
sme aj na Youtube, kde si 
okrem rozhovorov, môžete 
nájsť naše knižné odporú-
čania, čítania a záznamy 
z workshopov. Veríme, že 
zvýšime povedomie o na-
šej existencii a prilákame 
k nám čoraz viac nadše-
ných čitateľov.

Mgr. Tatiana Čechová,  
Vedúca knižnice

V knižnici to žije!V knižnici to žije!
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Malí vrakunčania

„Láskavosť je cool“ je heslom aktivít, 
ktoré práve realizujeme na Základnej 
škole Rajčianska. Tieto aktivity už od 
začiatku motivujú žiakov k pozitívnemu 
správaniu a učia ich, ako sa vyrovnať 
s negativitou hneď, ako sa objaví. Deti 
si často neuvedomujú dôsledky svojho 
chovania, nevedia adekvátne reagovať 
v problémových situáciách. Tieto aktivi-
ty ich naučia rozpoznať agresora a obeť 
šikany, tiež, že aj tí, čo sa len pozerajú, 
môžu zohrať veľmi dôležitú úlohu. Zis-
tia, že z prihliadajúceho sa môže stať 
zástanca obete a čo majú robiť, ak sa 
stanú svedkami alebo obeťou šikano-
vania. Tiež sa naučia, ako môžu pomôcť 
obeti šikany, tvoriť vlastné pozitívne 
reakcie, vyhýbať sa nesprávnym inter-
pretáciám a konfliktom, pretvárať ne-
gatívne interakcie na kladné, precvičia 
si kritické myslenie počas interpretácii 
emócií, ktoré sa ukrývajú za textovými 
správami, či slovnými vyjadreniami. 

Zdrojom týchto aktivít je program „Hr-
dinovia internetu“, ktorý poskytuje uči-
teľom nástroje a metódy potrebné pri 
učení základov nielen digitálnej bez-
pečnosti a občianstva. Naši učitelia 
absolvovali školenie „Hrdinovia inter-
netu“, kde sa oboznámili s nástrahami 

digitálneho a reálneho sveta. Uvedo-
mujeme si, že v dnešnej dobe je už ťaž-
ké odlišovať digitálny svet od toho reál-
neho. Naše deti ich prežívajú zároveň. 
Veríme, že raz z našich žiakov vyrastú 
láskaví ľudia, ktorí budú vždy ochotní 
pomôcť.

Mgr. Miroslava Vašková,   
ZŠ Rajčianska 3

„LÁSKAVOSŤ JE COOL!“„LÁSKAVOSŤ JE COOL!“

Mesiac december v Mixklube bol plný 
očakávaní, radosti a priniesol mnoho 
výziev a tvorivých nápadov. Tím Detské-
ho fondu sa aj tento rok snažil pripra-
viť deťom hodnotný a pestrý program. 
Spolu s deťmi sme si užili v Mixklube 
nádherný čas. V našej ,,Mixáčikovskej 
pekárničke“ sme sa s dôrazom na opat-
renia a pri dodržiavaní prísnych hygie-
nických podmienok pustili do pečenia 
slaných dobrôt, zahájili sme súťaž v pe-
čení vianočných koláčikov z lineckého 
cesta, kde sa zapojili malí aj veľkí, kaž-
dý kto mohol pridal ruku k dielu, bola 

to príjemná, čarovná 
atmosféra. Sme vďační, 
že aj tento rok čakal na 
deti ,,ozajstný“ Mikuláš, 
od ktorého si mohli pre-
vziať mikulášsky balíček 
a vysloviť mu svoje tajné 
vianočné želanie. Páno-
vi z Pentagonu aj touto 
cestou srdečne ďaku-
jeme. V Santovej diel-
ničke sme sa pustili do 
vyrábania vianočných 
darčekov a novoročných 

pozdravov pre našich blízkych, ktorým 
sme sa chceli aj takto odvďačiť za 
celý rok a potešiť ich v tento vianočný 
čas. Vďaka našej dobrovoľníčke Tonke 
z tvorivých dielničiek sa nám podarilo 
vyrobiť a ozdobiť nádherné vianočné 
ikebany. Deti krásne vyzdobili priesto-
ry Detského fondu, nechýbal ani ručne 
vyrobený betlehem z hliny našimi šikov-
níkmi z Mixáčiku. Spoločne sme sa zišli 
pri zdobení vianočných stromčekov, 
pričom sme sa započúvali do tónov 
vianočných kolied a ponúkli sa slad-
kým občerstvením. Aj napriek náročnej 

pandemickej situácii sme sa za dodr-
žiavania prísnych opatrení snažili ne-
zatvoriť brány Detského fondu a vďaka 
sponzorom a dobrým ľuďom sme mohli 
aj v tomto roku darovať dezinfekčné ba-
líčky rodinám detí z Mixklubu. Najviac 
sme sa tešili na radosť v očiach detí, 
keď si v posledný otvorený deň v tomto 
roku každé z nich našlo aj pod Mixác-
kym vianočným stromčekom darček 
od Ježiška, v ktorom nechýbala dez-
infekcia, oblečenie, sladká dobrota či 
nádherná knižka. Sme vďační, že ten-
to predvianočný čas sme mohli stráviť 
spolu, máme radosť z Vašej podpory 
a tešíme sa že sa spoločne každý rok 
posúvame vpred. Posledné spoločné 
chvíle v starom roku sme si nesmierne 
užili a nechýbali ani srdečné želania do 
Nového roku. V januári sme opäť otvo-
rili priestory Mixklubu, pokračujeme 
v poobednom doučovaní, tvorivých ak-
tivitách a veľmi sa tešíme na ďalší krás-
ny rok spolu. V mene nášho kolektívu 
Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky 
a peňazí do roku 2022. 

Tím Detského fondu  
Slovenskej republiky

Mixácke Vianoce v Detskom fonde Slovenskej republikyMixácke Vianoce v Detskom fonde Slovenskej republiky
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Posledný mesiac v roku je vždy hektický. Okrem toho, že je 
to mesiac, kedy poniektorí z nás na poslednú chvíľu zháňame 
darčeky, tešíme sa na stretnutia, ktoré sú pre nás vzácne, tak 
je to aj mesiac kedy všetci v škole máme toho akosi viac. Viac 
učiva, viac práce, ale aj viac radosti 😊.

6. december je deň, kedy (nielen) deti netrpezlivo čakajú na 
príchod Mikuláša, ktorý má pre ne každoročne pripravené dar-
čeky. Určite si našli nejaké darčeky doma hneď ako vstali, ale 
možno v kútiku srdiečka dúfali, že im niečo Mikuláš prinesie aj 
v škole. Ich tajné želania sa premenili na skutočnosť a Mikulá-
ša s čertom sa v triedach dočkali osobne aspoň žiaci I. stupňa. 
Očká im žiarili nedočkavosťou a netrpezlivo vyzvedali a rozprá-
vali sa. II. stupňu pre epidemiologické opatrenia Mikuláš poslal 
prekvapenie už v piatok 3. decembra a nezabudol ani na tých, 
ktorí boli v karanténe, a ktorí si pre svoje prekvapenia prišli 
v stredu 8. decembra po vyučovaní. Mikuláš na prekvapenie 
všetkých priniesol sladké prekvapenie aj pre všetkých zamest-
nancov školy. 

8. decembra bol na škole aj Šinter Mikuláš a so štvrtákmi 
zrealizovali mix súťaží o rôzne ŠINTER ceny a mikulášske slad-
kosti, pričom tradične na ŠINTER akcii platí, že „Úsmev víťazí“, 
poradie nie je dôležité a ide hlavne o zábavu! 

Naši šikovní prváčikovia si pripravili veľa prác na témy Ro-
dina a Zmysly človeka. Ich nádherné rodostromy nám všetkým 
vyrazili dych. Zároveň si mohli sami overiť, že najlepšia metóda 
učenia je hra, pretože formou hry sa učili vyvodiť písmená na-
šej krásnej abecedy.

Tak ako minulý rok, tak aj tento rok sa naša škola zapoji-
la do zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ 
a potešila babky a dedkov v domovoch pre seniorov darčekom 
ukrytým v krabičke od topánok aj s kúskom lásky. V živote kaž-
dého z nás sú chvíle, kedy nám chýba šťastie, radosť a láska. 
A nie vždy máme možnosť pomôcť. Prostredníctvom tejto úžas-
nej zbierky to dokážeme. Verte, že darovať pocit zmysluplnosti 
je pre každého seniora jeden z najkrajších darčekov.

9. decembra nám nádherne snežilo už od skorých ranných 
hodín a deti v očakávaní pozerali cez okno s otázkou: „Pôjde-
me von?“. Poobede sa všetky deti v ŠKD so svojimi vychováva-
teľkami poriadne vyšantili na snehu. 
Užili si guľovačku, stavanie snehulia-
kov, aj zvieratiek zo snehu. Zovšadiaľ 
sa ozývalo radostné pišťanie a neva-
dilo ani to, že majú mokré rukavice 
a vyštípané líčka. V triede sa zahriali 
teplým čajom a oddychovali pri roz-
svietenom stromčeku.

V polovici mesiaca sme zreali-
zovali hneď niekoľko školských kôl 
v rôznych olympiádach, alebo súťa-
žiach. Či už sa jednalo o informatic-
kú súťaž „iBobor“, alebo súťaž zame-
ranú na prednes slovenskej povesti 
„Šaliansky Maťko“ tak aj olympiádu 
z dejepisu. Postupujúcim do okres-
ného kola držíme samozrejme všet-

ky prsty, ale poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí prejavili 
záujem a snahu sa týchto súťaží zúčastniť.

Posledné dni v škole pred zimnými prázdninami sa niesli 
v uvoľnenej atmosfére, kde sa školou niesla vôňa medu a per-
níkového korenia, vôňa ihličia, či vianočných oblátok. Krás-
nou prezentáciu o advente a zvykoch s nim spojených, si žiaci 
mohli predstaviť, ako žili naši predkovia a aké zvyky sa zacho-
vali dodnes. Čarovné predvianočné obdobie sme zakončili via-
nočnými posedeniami spojenými s odovzdávaním si darčekov 
a prianím krásnych Vianoc a šťastného vykročenia do Nového 
Roka.

Zatvorenie brán školy pre nás ale nepredstavovalo oddy-
ch, ale práve naopak - vhodný čas na zmeny, ktoré sa dajú len 
ťažko realizovať počas štandardného vyučovania. Hneď od 
pondelka 20. decembra začali maliari postupne odstraňovať 
staré „artefakty“ polepené a povešané po stenách prízemia, 
aby následne mohla začať oprava stien no a nakoniec samotné 
vymaľovanie. Samotnú opravu a vymaľovanie dostali aj šatne, 
ktoré už to skutočne potrebovali. K celkovej zmene prispeli svo-
jou prácou aj zamestnanci. Ako čerešnička na torte bolo už len 
dovybavenie priestorov rastlinami.

Okrem toho sme jeden starý nepoužívaný sklad premenili 
na útulnú kuchynku, ktorú využijeme jednak pre návštevy, ale 
ktorú vedia využiť aj zamestnanci.

Na úplný záver roka sme dokončili inštaláciu, administra-
tívne práce a školenie zamestnancov na nový automatizovaný 
vyberací systém žiakov z ŠKD. Tento systém je založený na či-
povej technológii, kde rodič priloží čip na terminál a informácia 
o tom je hneď zobrazená na mobilnom telefóne, alebo tablete 
pani vychovávateľky. Tým čas na vyzdvihnutie dieťaťa sa skrá-
ti, pretože nie je potrebné volať na oddelenie, zisťovať kde sa 
práve dieťa nachádza a eliminuje sa aj nahromadenie rodičov 
na malom priestore. 

Čo na záver? Radi by sme Vám zaželali do nového roka 
všetko dobré. Možno to bude znieť ako klišé, ale hlavne veľa 
zdravia, šťastia a úspechov ako v pracovnom, tak aj osobnom 
živote. Zamestnanci ZŠ Žitavská.

ZŠ Žitavská

ZŠ ŽitavskáZŠ Žitavská
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S novým rokom prichádza bilancovanie toho prechá-
dzajúceho. V januári nastúpili späť na prezenčnú výučbu 
všetci žiaci našej školy. Do lavíc už zasadli aj žiaci druhého 
stupňa. Tí boli azda najviac prekvapení zo všetkých zmien, 
ktoré sa stihli u nás v škole počas jedného mesiaca zre-
alizovať. 

No poďme postupne...
Už počas ostatných mesiacov sme sa pohrávali s myš-

lienkou spríjemniť našim žiakom začiatok a koniec vyučo-
vacích hodín. Do tohto rozhodovania sme zapojili aj našich 
žiakov, učiteľov a rodičov žiakov školy. V novembri sme 
prostredníctvom edupage zverejnili anketu, kde všetci 
hlasujúci mali na výber možnosť ponechania pôvodného 
zvonenia, alebo zvonenia nového, melodického. Podľa vý-
sledkov ankety si až 75 % hlasujúcich želalo nové, melo-
dické zvonenie. V decembri sa nám to podarilo zrealizovať 
a v triedach a na chodbách sme osadili nové reproduktory 
a melodické zvonenie, kde nám začiatok a záver vyučova-
cích hodín oznamujú rôzne moder-
né pesničky.

Vo fyzikálno-geografickej učeb-
ni sa nám podarilo zabezpečiť 
nové odkladacie priestory pre fyzi-
kálne a geografické pomôcky pre 
žiakov a učiteľov. Podarilo sa nám 
zabezpečiť aj nové potrebné po-
môcky do ŠKD.

Na chodbách a pri jedálni sme 
posilnili difuzéry na dezinfekciu 
prostredia s certifikovaným dezin-
fekčným vonným olejom.

Ďalšou našou výzvou na sklon-
ku roka bola výmena a kompletná 
rekonštrukcia podlahy na chodbe 
prvého poschodia B bloku a spo-
jovacej chodby. Na ostatných 
chodbách sa nám osvedčila liata 
podlaha, preto sme sa rozhodli 
pokračovať v postupnej obnove 
podláh na chodbách aj na tomto 
poschodí, kde sme nahradili pô-
vodnú zastaranú PVC podlahu. Aj 
keď sa na určitý čas triedy z podla-
žia ocitli mimo komfortnej zóny, tak 
momentálne je už podlaha v okolí 
bufetu, Zmyslovne a v triedach 
v bloku B v plnej prevádzke. 

Keď sme si už mysleli, že náš 
kalendárny rok končí a školu mô-
žeme s pokojom počas prázdnin 
zavrieť, tak nastala havarijná po-
rucha v bloku B, kde sme museli 
počas vianočných sviatkov akútne 
meniť v niektorých triedach radiá-

tory. Veríme, že táto výmena nám prinesie viac tepla do 
tried pre našich žiakov a možno aj ušetrenú energiu.

Pre žiakov 1. stupňa sa nám podarilo obnoviť a doplniť 
kabinet telesnej výchovy pre 1. stupeň pomôckami, aby 
naši žiaci nestrácali radosť a nadšenie z pohybu. Pomôcky 
vo forme šatiek, lôpt, trampolíny, švihadiel, kužeľov a pod. 
budú určite motivovať našich žiakov k pohybu ešte viac. 
Na tomto obnovení sa podieľalo naše Rodičovské združe-
nie Železnička, ktorému ďakujeme.

S novým rokom prichádzajú aj nové výzvy. Takto je to 
aj u nás. Pokračujeme ďalej. V najbližšom čase očakáva-
me nové zádverie v B bloku, ktorým sa žiaci presúvajú do 
a z ŠKD, nakoľko je už v takmer havarijnom stave. Pripra-
vujeme sa na rozsiahlu rekonštrukciu tried na 1. stupni, 
aby sa naši žiaci mali možnosť vzdelávať v nových a mo-
derných triedach. Čoskoro predstavíme aj interaktívnu 
podlahu. A možno aj niečo viac... Ale o tom už nabudúce.

ZŠ Železničná

Novinky v ZŠ ŽelezničnáNovinky v ZŠ Železničná
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Čo a kedy

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery

na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jarné upratovanie 2022Jarné	upratovanie		2022	
Umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov		

V	zmysle	§	6	VZN	č.2/2017	MČ	Bratislava-Vrakuňa	o	dodržiavaní	čistoty	a	poriadku																																										
na	území	mestskej	časti	budú	veľkokapacitné	kontajnery	na	jarné	upratovanie	umiestnené	

v	ranných	hodinách	po	dobu	24	hodín	na	týchto	uliciach:	
	 	 	

Dňa	28.03.	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.		 	 +	zeleň																																																									
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.			 	 +	zeleň																																																												
Malodunajská	ul.	9	 	 	 +	zeleň																																																																																				
	
Dňa	29.03.	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						
	
Dňa	30.03.	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																				 	 +	zeleň																																																																																																																					
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko					 +	zeleň																																																																																																				
	
Dňa	31.03.	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.				 	 +	zeleň																																																																																																																									
Šípová	ul.																				 	 	 +	zeleň																																																																																																																																										
Železničná	ul.	5														 	 	 +	zeleň																																																																																																																																						
	
Dňa	04.04.	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	
Dňa	05.04.	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28-32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													
	
Dňa	06.04.	
Hrušovská	ul.	–		Marhuľová	ul.										 	 +	zeleň																																																																																																														
Stavbárska	ul.	38	pri	trafostanici																																																										
	

Dňa	07.04.	
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.	 	 +	zeleň																																																									
							
Dňa	11.04.	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline									
	
Dňa	12.04.	
Anízová	ul.																															 	 	 	+	zeleň																																																																																																																											
Podpriehradná	ul.																																						 	+	zeleň																																																																																																						
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady														 	+	zeleň																																																																																														
	
Dňa	13.04.	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			
	
Dňa	19.04.	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													
	
	
Dňa	20.04.	
Rebarborová	ul.	51																																		 	 +	zeleň																																																																																																									
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zber.	surovinách	+	zeleň																																																																																																																										
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				 	 +	zeleň																																																									
	
Dňa	21.04.	
Ráztočná		–		Ihličnatá		 	 		 +	zeleň																																																										

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	riedidlá,	
žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	a	iné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.	

Kontajner	slúži	pre		objemný	odpad	z	domácností	(čalúnený	nábytok,	koberce	a	pod.).	
Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.	

	
Kontajnery	na	zeleň	budú	pristavené	na	ulice,	kde	sa	nachádzajú	rodinné	domy.	

Ku	kontajnerom	na	zeleň	bude	určený	pracovník	verejnoprospešných	služieb.	

Žiadame	občanov,	aby	nemiešali	objemný	a	zelený	odpad.	
Jarné	upratovanie	na	objemný	odpad	zabezpečuje		MČ	BA-Vrakuňa	prostredníctvom	

spoločnosti	OLO,	a.	s.,	odvoz	zelene	zabezpečujú	VPS	MČ	BA-Vrakuňa.	
V	prípade	potreby	je	možné	pristaviť	kontajnery	aj	na	objednávku.	Zmena	termínov	je	možná,	

oznamy	budú	zverejnené	vo	vývesných	tabuliach	Miestneho	úradu,	na	web	stránke	
www.vrakuna.sk,	na	appke,	a	vo	Vrakunskych	novinách.	Info:	Ing.	Lalík	–	VPS	–	0911	543	541	

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad 
(papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, riedidlá, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory  

a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.).  
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.                                                                               

Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb 

 Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad.

Jaré upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA-Vrakuňa prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA-Vrakuňa.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach  
Miestneho úradu, na web stránke www.vrakuna.sk, na appke, a vo Vrakunskych novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541


