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Milí Vrakunčania,
pred mesiacom, keď som sa Vám prihováral z týchto miest, 

tak som očakával, že jar už bude kľudnejšia a budeme môcť 
realizovať všetky naše plány, ktoré nám počas dvoch rokov 
pandémia spôsobená Covidom zastavila. Nikto z nás nepred-
pokladal, že príde ešte väčšia hrozba a väčší problém, ktorý 
nastane u nášho východného suseda, a to je vojna.

 Dajme si všetci ruku na srdce. Všetci chceme na svete 
mier, ale v prípade, že vojna nie je blízko nás, tak každý to 
berie tak, že však sa ma to netýka, keď tam chcú bojovať, 
tak nech bojujú, len mne nech dajú pokoj. Ale teraz je to iné. 
Teraz je vojna hneď v susednej krajine a musíme si na rovi-
nu povedať, že sa týka aj nás. Dôsledky tejto vojny pocítime 
aj my všetci. Od začiatku vojny pribudlo na Slovensku veľké 

množstvo utečencov a aj my vo Vrakuni sme si povedali, že treba ukázať ľudskosť a lásku v našom srdci 
a treba pomôcť. Treba pomôcť, keď treba a treba pomôcť tým, ktorí sú najzraniteľnejší a to sú matky 
s malými deťmi. Veď tak ako my, ani oni tú vojnu nechceli a utekajú pred ňou preto, lebo očakávajú 
od nás a od našich ostatných európskych krajín len to jediné – aby pomohli im a ich deťom vyrastať 
v krajine, kde je mier, kde sa deti tešia z každodenného života. 

Okamžite som vydal príkaz na prípravu ubytovne, ktorú máme na Čiližskej, pre matky s malými 
deťmi, ktoré unikajú z Ukrajiny. Za 72 hodín moji kolegovia vynaložili maximálne úsilie na to, aby celú 
túto budovu pripravili a hneď po piatich dňoch od vypuknutia vojny sme tam privítali prvých utečencov. 
Budova má kapacitu 51 miest a zaplnili sme ju v podstate za tri dni. Chcem poďakovať aj Vám všetkým 
Vrakunčanom, ktorí ukázali ľudskosť a svoje srdiečko a behom týždňa priniesli základné potraviny, 
hygienické potreby pre dospelých aj deti, hračky, vankúše, periny, jednoducho všetko na to, aby sa títo 
utečenci cítili bezpečne a dobre. Chcem Vám za to ešte raz veľmi pekne poďakovať, patrí Vám veľká 
vďaka. Samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí nezdieľajú s nami tieto isté hodnoty a nie sú radi s tým, že 
im pomáhame. Tak tým len odkazujem, že nezáviďte týmto chudákom ešte aj vojnu. Oni si ju naozaj 
neželali a nezaslúžia si tieto útoky a hejty, ktorými ich častokrát napádate. Stretol som sa so všetkými 
ľuďmi, ktorí tam prišli, videl som radosť a smiech v detských očiach, keď sme im rozdali hračky, keď 
ich prišiel potešiť šašo a takisto som videl radosť v očiach matiek z toho, že sme im ponúkli prácu, či 
už ako pomocná sila v kuchyni, upratovanie a zametanie našej Vrakune v rámci VPS, pomáhanie na 
základných školách ako upratovačky. Ale sú medzi nimi aj lekárky, ktorým sa budeme snažiť pomôcť 
v rámci nášho zdravotného strediska, aby sa začlenili do spoločnosti v novej krajine, ktorá im podala 
pomocnú ruku. 

Takže, čo dodať na záver. Pevne dúfam, že všetky naše plány, ktoré sme mali na tento rok naplníme, 
či už v rámci škôl, v rámci zelene, či ďalšieho rozvoja našej mestskej časti. Ale musíme si povedať, že 
záchrana ľudského života a pomoc blížnemu je teraz najväčšou prioritou. Napriek tomu si stojím za 
svojím, že dokončíme aj plány v rámci rozvoja Vrakune. 

Na záver už len citát : „Najväčším šťastím pre ľudskú spoločnosť je mier.“ L.N.Tolstoj

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
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Darujte 2%
Podporte Vašimi 2% z daní zaria-
denia, školy, združenia vo Vrakuni. 
Bližšie informácie o občianskych 
združeniach, ktorým môžete darovať 
2% z daní nájdete na našej webovej 
stránke www.vrakuna.sk v sekcii Ži-
vot vo Vrakuni. 
  MÚ Vrakuňa

Vážení občania 
Vrakune,

dávame Vám do pozornosti, že od 
9.3.2022 ordinuje v Zdravotnom 
stredisku Bebravská aj očný lekár.
 
  MÚ Vrakuňa

Zápis detí  je plánovaný podľa platného VZN č. 6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa na 

piatok 8.apríla 2022 v čase 14.30 – 18.00 
a

sobotu 9.apríla 2022 v čase 8.00 - 12.00 
V mestskej časti Vrakuňa máme 3 základné školy. Na webovej stránke každej školy je 
k dispozícii elektronická prihláška k zápisu dieťaťa do prvého ročníka, ktorú zákonný 
zástupca vyplní do termínu zápisu. Aktuálne informácie budú uvádzané pre rodičov pri-
hlásených detí na webových stránkach škôl, školy budú poskytovať informácie rodičom 
prihlásených detí prostredníctvom mailu uvedeného v elektronickej prihláške.

Kontakty na školy: 
www.zsrajcianska.edupage.org      rajcianska@zsraba.edu.sk 
www.zszelba.edupage.org      office@zszelba.sk 
www.zs-zitavska.edupage.org      skola.zszitavska@gmail.com 

POZOR: 
Od 1.1.2021 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa č. 5/2020 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
Bol zrušený nultý ročník a tiež už nie je možný odklad do prvého ročníka.

Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa: 
Základná škola Rajčianska č. 3 
Bodliaková, Bodvianska, Brezová, Domašská, Hradská č, 91 – 105 a č. 140 – 154, 
Hrušovská, Jedľová 2 - 8, Jesienková, Kaméliová, Kazanská, Krokusová, Margarétová, 
Marhuľová, Ostružinová, Pod agátmi, Poľnohospodárska č. 32 – 119, Rajecká č. 30 
– 40, Rajčianska, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Slnečnicová, Stavbárska, Toplian-
ska, Toryská, Uzbecká, Vŕbová č. 8 – 14. 

Základná škola Železničná č. 14 
Anízová, Arménska, Bazalková, Borovicová, Bučinová č. 2 – 14, Čučoriedková, Egrešo-
vá, Estónska č. 11 – 27 a 43 – 53, Hlohová, Hradská č.1 – 89 a č. 2 – 138, Imelová, 
Kríková, Leknová, Levanduľová, Majerská, Malodunajská, Modricová, Mostná, Nechtí-
ková, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podunajská č. 36 – 56, Poľnohospodárska č. 1 - 31, 
Priehradná, Rajecká č. 1 - 29, Rascová, Skorocelová, Šípová, Šíravská, Tymiánová, Že-
lezničná, žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť. 

Základná škola Žitavská č. 1
Amarelková, Bebravská, Begóniová, Bučinová č. 16 – 18, Čakanková, Čiernovodská, 
Čiližská, Dvojkrížna, Hnilecká, Horcová, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová č. 1 – 7, 
Kalinová, Kosodrevinová, Magnóliová, Majoránová, Maková, Orgovánová, Orchideová, 
Osíková, Palinová, Píniová, Platanová, Podpriehradná, Prasličková, Ráztočná, Slatinská, 
Vážska, Vŕbová č. 2 - 6, Žihľavová, Žitavská. Ulice, ktoré budú vznikať v dôsledku indivi

MÚ Vrakuňa

Zápis detí do 1. ročníka základnej Zápis detí do 1. ročníka základnej 
školy na školský rok 2022/2023školy na školský rok 2022/2023

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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Horúca téma

V zmysle uznesenia vlády SR č. 142 zo dňa 
26.februára 2022, ktorým vláda vyhlásila 
mimoriadnu situáciu na území SR podľa § 
8 zákona Národnej rady Slovenskej repub-
liky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na 
územie Slovenskej republiky, bola pre Ukra-
jincov vytvorená oficiálna webová stránka 
s potrebnými informáciami: https://ua.
gov.sk/.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individu-
álnu pomoc, ako ubytovanie, materiál, tlmo-
čenie, atď… Ponuku na ubytovanie môžete 
nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve 
vnútra SR a to na tel. čísle: 02/4859 3312 
alebo na e-mailovej adrese: pomocpreukra-
jinu@minv.sk.
Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu obyvateľov 
Vrakune ohľadom humanitárnej pomoci pre 
utečencov z Ukrajiny zriadila aj mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa na svojej webovej stránke 
podstránku s názvom POMOC UKRAJINE, kde 
sa obyvatelia dozvedia všetko ohľadne aktu-
álnej situácie, o tom ako môžu pomôcť a na 
koho sa majú ohľadom pomoci pre utečencov 
z Ukrajiny obrátiť. Na stránke budeme pravi-
delne aktualizovať zoznam potrebných vecí 
pre utečencov, aby ľudia nosili to, čo je naozaj 
potrebné. Všetkým obyvateľom Vrakune záro-
veň chceme poďakovať za akúkoľvek pomoc.
Mestská časť ponúkla v spolupráci s Migrač-
ným úradom SR ubytovanie pre ukrajinských 
utečencov v objekte ubytovne Čiližská 3, ktorá 
začala svoju prevádzku dňa 01.03.2022. Zá-
merom mestskej časti je v prvom rade poskyt-
núť ubytovanie matkám s deťmi a seniorom. 
Momentálne je k dispozícii ubytovanie pre 51 
osôb s nábytkom, sociálnym zariadením a vy-
bavenými kuchyňami. Kapacita ubytovne je 
v súčasnosti naplnená s počtom detí 30.

Ubytované sú len osoby Ukrajinskej národ-
nosti, ktoré majú záujem na Slovensku zotr-
vať dlhšie obdobie, minimálne počas vojny na 
Ukrajine. Po príchode k nám si môžu žiadať 
na cudzineckej polícii o status dočasného 
útočiska. Ak im bude táto žiadosť schválená, 
dostanú potvrdenie s označením Odídenec 
a budú sa môcť uchádzať o zamestnanie, 
o umiestnenie svojich detí do materských 
a základných škôl. Taktiež budú mať nárok na 
zdravotnú starostlivosť.

Prvý víkend po príchode ľudí z Ukrajiny im 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravila 
program, aby aspoň na chvíľku zabudli na 
hrôzy vojny, ktorá sa v ich krajine práve odo-
hráva. V sobotu prišiel do ubytovne navštíviť 
deti šašo a vyčaril radosť a úsmevy na ich 
tvárach. Taktiež sa potešili hračkám, odrá-
žadlám a bicyklom, ktoré im Vrakunčania 

priniesli. Zahrať sa mohli taktiež hrať v det-
skom kútiku, ktorý im zriadila mestská časť. 
V nedeľu starosta Vrakune Martin Kuruc pri-
pravil pre ubytovaných guláš, doniesli sa ko-
láče a všetci spolu strávili pekné popoludnie. 
Ukrajinské ženy posedeli v svornej debate 
a ich deti sa popritom spolu hrali. Dúfame, že 
sa im program páčil a aspoň na chvíľku sme 
odľahčili ich mysle. 
„MČ Bratislava-Vrakuňa zorganizovala 
zbierku potrebných vecí pre ľudí, ktorí sú 

ubytovaní v ubytovni na Čiližskej. Veľmi 
pekne sa chceme všetkým darcom poďa-
kovať. Aktuálne máme všetko, čo naši pria-
telia z Ukrajiny potrebujú. Časom budeme 
zoznamy potrebných vecí aktualizovať, za-
tiaľ ďakujem za všetko čo ste nám doniesli 
milí Vrakučania.“ povedal Martin Kuruc, 
starosta. 

Pomoc UkrajinePomoc Ukrajine

https://ua.gov.sk/
https://ua.gov.sk/
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
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1. dôležitú webovú stránku, na ktorej je 
možné nájsť alebo ponúknuť ubytovanie 
pre utečencov z Ukrajiny:
https://pomocpreukrajinu.sk/sk#zo-
znam-ubytovania
e-mailová kontakt: pomocpreukrajinu@
minv.sk
telefonický kontakt: 02/4859 3312

2. Dôležité telefónne čísla pre ukrajinsky 
hovoriace osoby/ Важливі телефони для 
людей, які говорять україномовні:

+421 513 816 111
+421 259 765 111

Telefónne linky sú dostupné aj z Ukrajiny 
a slúžia pre informovanie občanov v nú-
dzi hovoriacich po ukrajinsky/ Телефонні 
Лінії також доступні з України і служать 
для інформування потребуючих громадян 
України

Kontakty:
Prezídium PZ SR:
uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk 
pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). 
Napísať email čo ponúkam, koľko, kde… 
Budem vyzvaný ak bude materiál alebo 
činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR:
pomocpreukrajinu@minv.sk – Zasielanie 
ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, ma-
teriál). Napísať email čo ponúkam, koľko, 
kde… Budem vyzvaný ak bude materiál 
alebo činnosti potrebné.
pomocpreukrajinu.sk – webová strán-
ka – ponúkam ubytovanie / potrebujem 
ubytovanie
ua.gov.sk – stránka bude v ukrajinskom 
jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:
dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre 
zdravotníkov – dobrovoľníkov, ktorí majú 
záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch
ukrajina@health.gov.sk – pre poskyto-
vateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí 
majú otázky ohľadom poskytovania zdra-
votníckej starostlivosti vojnovým utečen-
com.

ZMOS:
https://www.zmos.sk/system-pomoci-
-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-
-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.
html? fbcl id=IwAR1Rv9JWpVcukD -
9 J o H c n w 5 o x 2 j P q W p A x O H 8 x 8 a -
-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

MV SR:
MV SR zriadilo telefonické infolinky pre 
osoby hovoriace ukrajinským jazykom. 
Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny.

TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYŹIADANIE 
UBYTOVANIA:
Prioritne volať na:
Telefónne číslo: +421 915 795 389 – 
kontaktné číslo, informácie 7/24, ubyto-
vanie poskytnú v rámci celej SR.

Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – 
kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prí-
pade žiadosti o ubytovanie presmerujú 
hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubyto-
vanie poskytnú v rámci celej SR).

Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – 
kontaktné číslo, informácie 7/24, ukra-
jinský a anglický jazyk, (v prípade žiados-
ti o ubytovanie presmerujú hovor na stály 
KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú 
v rámci celej SR).

Okresný úrad Bratislava, odbor KR zriadil 
t.č. +421 903 464 111 pre komuniká-
ciu ohľadom utečeneckej krízy dostupné 
7/24.

Elektronická komunikácia: okr.ba@minv.
sk – riešené len v pracovnej dobe 8,00 
– 16,00.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:
V súvislosti s vojnou na Ukrajine dnes 
zasadal Krízový štáb Ministerstva zdra-
votníctva SR. V rámci príprav na zvýšený 
nápor na našej východnej hranici reali-
zuje rezort zdravotníctva kroky na zabez-
pečenie zdravotnej starostlivosti pre pri-
chádzajúcich vojnových utečencov.

Zdravotná starostlivosť 
bude pre vojnových ute-
čencov poskytovaná na 
základe ich statusu:
V prípade, že Slovensko 
bude pre nich len tran-
zitnou krajinou, všetku 
poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť si budú 
musieť hradiť v plnom 
rozsahu. Na tieto osoby 
sa totiž vzťahujú rovnaké 
podmienky, ako na oso-
by prichádzajúce z tre-
tích krajín. V súčasnosti 
však rezort zdravotníc-
tva hľadá spôsoby, ako 
im v prípade zhoršenia 

zdravotného stavu počas tranzitu cez 
Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú 
starostlivosť.
Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne 
im nárok na neodkladnú zdravotnú sta-
rostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj 
na plnú zdravotnú starostlivosť. Po ude-
lení azylu alebo doplnkovej ochrany im 
vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej 
starostlivosti.
V prípade získania statusu dočasného 
útočiska, ktorého získanie je administra-
tívne jednoduchšie, budú mať nárok na 
neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE STATUSU 
DOČASNÉHO ÚTOČISKA
Osoby, ktoré sa už nachádzajú vo vnútro-
zemí SR a dodatočne sa rozhodnú požia-
dať o status dočasného útočiska majú 
tak vykonať na miestne príslušnom od-
delení cudzineckej polície.

Kontakt Bratislava:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bra-
tislava
Regrútska 4, 831 07 Bratislava
GPS: N 48.2098064  
 E 17.190732000000025
Telefón: +421-9610-36999
Fax: +421-9610-36959

CIVILNÁ OCHRANA – prehľad ochran-
ných stavieb
Zoznam plynotesných úkrytov (PÚ) 
a odolných úkrytov (OÚ) je dostupný na: 
https://www.minv.sk/?okresne-urady-
-klientske-centra&urad=1&odbor=4

MÚ Vrakuňa

Dávame Vám do pozornostiDávame Vám do pozornosti /  / Ми звертаємо увагуМи звертаємо увагу

https://pomocpreukrajinu.sk/sk#zoznam-ubytovania
https://pomocpreukrajinu.sk/sk#zoznam-ubytovania
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
mailto:uosppz@minv.sk
mailto:pomocpreukrajinu@minv.sk
http://pomocpreukrajinu.sk
http://ua.gov.sk
mailto:dobrovolnici.ukrajina@health.sk
mailto:ukrajina@health.gov.sk
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616
mailto:okr.ba@minv.sk
mailto:okr.ba@minv.sk
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4
https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&odbor=4
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POLÍCIA UPOZORŇUJE NA PODVODYPOLÍCIA UPOZORŇUJE NA PODVODY
Polícia upozorňuje na opakované podvodné telefonáty, pri ktorých sa podvodníci vydávajú za lekárov, pracovníkov 

banky, policajtov a rodinných príslušníkov vo finančnej núdzi. Polícia upozorňuje, aby si v prípade takýchto telefonátov 
občania preverili pravdivosť telefonátu u rodinných príslušníkov, na linke 158 alebo osobne v banke/infolinke banky. 

Vyberáme z najčastejšie používaných podvodov:
Lekár volá z dôvodu, že rodinný príslušník mal spôsobiť dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil (väčšinou prehryznutý 

jazyk) a taktiež sa zranilo dieťa v druhom vozidle, pričom rodina dieťaťa žiada finančné odškodnenie za spôsobenú 
ujmu. Peniaze žiadajú prevodom do zahraničia urgentnou platbou, priamym vkladom na účet prípadne pre hotovosť 
sa dostavia osobne.

Rodinný príslušník (syn, vnuk, synovec), ktorí presvedčia volanú o ich finančnej núdzi na kúpu auta/bytu prípadne 
inej veci, na ktorý už poskytli zálohu a v prípade neposkytnutia platby prídu o predmetnú zálohu.   

Predstaví sa ako pracovník banky, prípadne príslušník polície z dôvodu, že aktuálne prebieha útok na ich bankový 
účet a aby zabránili krádeži peňazí na účte, tak ich žiadajú o poskytnutie prístupových hesiel do internetového bankov-
níctva, následne po získaní hesiel vyprázdnia bankový účet.

V prípade, ak Vás počas volania dostanú do časovej tiesne a neustále držia na telefónnej linke, majte na pozore, že 
sa môže jednať o podvodníkov! V prípade takýchto telefonátov ukončite hovor a overte si informácie u svojej rodiny/
banky alebo na linke 158.

OR PZ v Bratislave II

Slovenská republika pomáha obetiam!

Kde nájdete informácie:
  https://ua.gov.sk/ 

- web pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko
  https://www.minv.sk/ 

- web Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  https://obchodsludmi.sk/ 

- web o obchodovaní s ľuďmi
  https://iom.sk/ 

- web Medzinárodnej organizácie pre migráciu 
   na Slovensku

Kde sa môžete 
telefonicky poradiť:

  Národná linka pomoci obetiam obchodovania 
     s ľuďmi: 

0800 800 818 (nonstop)
  Slovenská katolícka charita: 

+421 254 431 506; 
+421 917 350 657 (nonstop)

  IOM - Migračné informačné centrum: 
+421 55 625 8662

  Ukrajinské veľvyslanectvo na Slovensku: 
+421 2 5920 2813, 
+421 2 5920 2810

Pozor na obchodníkov s ľuďmi!
Môžu využiť Vašu aktuálne zložitú situáciu.

Nestaňte sa
obeťou 
obchodníkov 
s ľuďmi!

Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158.

Viac informácií nájdete na www.vrakuna.sk – Pomoc Ukrajine.

http://www.vrakuna.sk
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Na korpus potrebujeme:
• 200g mletých mandlí
• 2 lyžice kakaa
• 2 lyžice medu
• 2 lyžice kokosového oleja
• 2 lyžice jablkového pyré

Na plnku potrebujeme:
• 2 ks Lučiny 120 gramovej
• 3 vajcia
• 1 balenie gaštanového pyré
• 1 skyr (môžeme použiť biely jogurt, 

alebo dáme viac Lučiny)
• 4 lyžice medu

Postup:
Všetky ingrediencie na korpus zmie-
šame. Ak by bolo cesto tuhé, pridáme 
jablkové pyré. Cesto natlačíme do for-
my vystlanej papierom na pečenie s 

priemerom 16 cm. Na korpus vylejeme 
plnku. Plnku pripravíme veľmi jednodu-
cho, opäť len zmiešame všetky suroviny. 
Pečieme na 160 stupňoch približne 50 
minút. Po vychladnutí necháme cheese-
cake stuhnúť v chladničke. Pred serví-
rovaním môžeme posypať kakaom. Je 
výborný, šťavnatý a zje sa veľmi rýchlo. 
Jeden kúsok má 450 kcal. 

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

Potrebujeme:
• 500 g hydinových pečienok
• 6 PL oleja
• 100 g cibule
• 100 g mrkvy
• 100 g sterilizovanej kukurice
• 50 g stopkového zeleru
• 150 ml červeného vína
• 1-2 KL drvenej rasce
• 2 KL korenia Tabasco
• 2 PL sójovej omáčky
• 2 KL Maizeny
• 2 strúčiky cesnaku
• soľ, čierne korenie
• petržlenová vňať

Postup: Na horúcom oleji upražíme ci-
buľu a na drobno nakrájané kuracie pe-
čienky.

Pridáme mrkvu, zeler, kukuricu, koreniny 
a pretlačený cesnak; zalejeme červeným 
vínom. Dusíme asi 10 min.
Jedlo zahustíme Maizenou, ktorú rozmie-
šame v 1 decilitri vody.
Podávame s dusenou ryžou alebo cesto-
vinami.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Hydinové pečienky „Acapulco“Hydinové pečienky „Acapulco“

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Gaštanový cheesecake sladený medomGaštanový cheesecake sladený medom
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Dokument starostlivosti o dreviny 
je východiskovým dokumentom na 
zabezpečovanie starostlivosti o dre-
viny v obci. Poskytuje prehľad o roz-
miestnení, kvalite a ekologickom, 
krajinotvornom, estetickom a kultúr-
no-historickom význame drevín v ka-
tastrálnom území obce, a je podkla-
dom na zabezpečenie starostlivosti 
o dreviny, pre rozhodovanie orgánov 
ochrany prírody a využíva sa aj pri 
uplatňovaní náhradnej výsadby za vy-
rúbané dreviny. 

Obsah dokumentu je uvedený vo Vy-
hláške MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny.
Tvorí ho: 
✔ Analýza súčasného výskytu a stavu 

drevín, zhodnotenie ich ekologic-
kého, krajinotvorného, estetického 
a kultúrnohistorického významu. 

✔ Návrhy opatrení týkajúcich sa sta-
rostlivosti o hodnotené dreviny. 

✔ Zoznam a vymedzenie pozemkov 
vhodných na náhradnú výsadbu.

✔ Mapa s územným priemetom vý-
skytu drevín a pozemkov vhodných 
na náhradnú výsadbu. 

Inak povedané, slúži na zinventari-
zovanie drevín a návrh následnej 
starostlivosti. Z tohto dôvodu nás 
veľmi teší, že koncom minulého roka 
sa takýto dokument podarilo vypra-
covať aj v našej Vrakuni, nakoľko ide 
o nie len dôležitý podklad pre rozvoj 
zelene, ale hlavne o praktický nástroj 
využívaný pri správe drevín. 
Požiadavka na vyhotovenie dokumen-
tu bola zadaná na základe výsledku 
verejného obstarávania koncom júla 
2021, po uzavretí zmluvy so zhotovi-

teľom SAFE TREES, s. r. o. Dendro-
logický prieskum a hodnotenie stavu 
drevín bolo spracované pre takmer 
1500 ks drevín (stromov aj krov), vy-
hotovenie prebiehalo na takmer 12 
ha plochy. Výstupy a dáta boli odo-
vzdané v tlačenej podobe a na CD 
nosiči. 
Aby sa však s dokumentom dalo 
pracovať aj aktívne, a aby nezostal 
„uložený niekde na poličke“, údaje 
boli zaznamenané aj v zjednoduše-
nej forme pre použitie na webovom 

portáli www.stromypodkontrolou.sk. 
Nakoľko je portál verejne prístup-
ný, neregistrovaní návštevníci majú 
k dispozícii základné zjednodušené 
informácie o inventarizovaných stro-
moch na verejne prístupných lokali-
tách. 
Ešte v roku 2020 sme z hľadiska dô-
ležitosti ako prvé hodnotené lokality 
zvolili areály materských a základ-
ných škôl. Zhodnotený bol okrem iné-
ho napr. zdravotný stav, perspektíva 
na stanovišti, stabilita, spôsob ošet-
renia, a pod. Zároveň boli navrhnu-
té opatrenia na ďalšiu starostlivosť 
a vyčlenené vhodné plochy na novú 

výsadbu, ktorú sme postupne v spo-
lupráci s magistrátom hl. m. SR BA 
začali realizovať v priebehu jesene 
2021, kedy sa v dotknutých areá-
loch celkovo vysadilo 101 ks no-
vých perspektívnych drevín. 
Úprimne sa tešíme, že sa nám poda-
rilo zabezpečiť obdobný dokument aj 
pre územie lesoparku, pretože bez-
pečnosť našich občanov je prvoradá. 
Ďalšie inventarizovanie drevín bude 
pokračovať aj na iných verejne do-
stupných miestach, ako napr. vo vnút-
roblokoch, na pešej zóne, v blízkosti 
ihrísk a pod., nakoľko verejná zeleň je 
dôležitou súčasťou života a kvalitné-
ho životného prostredia. 
Ako sme Vás informovali na našich 
oficiálnych stránkach, v priebehu mi-
movegetačného obdobia sme odstrá-
nili dreviny, ktoré boli v nevyhovujú-
com zdravotnom stave, predstavovali 
ohrozenie verejného priestranstva vo 
frekventovaných častiach lesoparku, 
neďaleko vstupu, blízko detských ih-
rísk a športových ihrísk. Zároveň sa 
niektoré nachádzali v kolízii s oplote-
ním rodinných domov. Pri súčasných 
poveternostných podmienkach do-
chádzalo k častému lámaniu konárov, 
nebezpečnému nakláňaniu, niektoré 
dreviny boli nestabilné a hrozilo ich vy-
vrátenie. Na niektorých sa nachádza-
li drevokazné huby, podkôrny hmyz, 
boli dynamicky preschnuté, mali tla-
kové vidlice od bázy kmeňa, infekcie 
kmeňa a pod.. Výrub sa dotkol len 
drevín, ktoré boli v rámci dokumentu 
posúdené ako havarijné, s vysokou 
naliehavosťou zásahu. Vzhľadom na 

Dokument starostlivosti o drevinyDokument starostlivosti o dreviny

http://www.stromypodkontrolou.sk
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bezpečnosť detí a občanov pohybujú-
cich sa v lesoparku, a po dôkladnej 
kontrole drevín v teréne, orgán ochra-
ny krajiny a prírody vyhodnotil opod-
statnenosť rýchleho zásahu - bez-
pečnostného výrubu, aby sa predišlo 
nešťastným udalostiam. Výrub bol 
riadne v zmysle zákona oznámený na 
Okresný úrad Bratislava podľa § 47 
ods. 4, písm. d) zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. V roku 
2021 sa realizovala v lesoparku vý-
sadba nových perspektívnych dre-
vín, počas ktorej došlo k vysadeniu  
142 ks v pôvodnom druhovom zlo-

žení, ďalšia výsadba je v procese 
plánovania v spolupráci s hl. m. 

SR BA, Oddelením tvorby mest-
skej zelene. Predpokladaný ter-
mín realizácie je na jar 2022, 
kedy bude vysadených ďalších 50 
ks stromov s obvodom kmeňa mi-
nimálne 17 cm. Priebežne Vás bu-
deme informovať, sledujte aj našu 
oficiálnu stránku www.vrakuna.sk 
a sociálne siete, kde pravidelne pridá-
vame novinky nie len z oblasti život-
ného prostredia. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Aj takto môže vyzerať začiatok dňa 
našich Verejnoprospešných služieb. 
Doobeda pri upratovaní vrakunských 
ulíc, našla VPS zranenú sovu. Podľa 
všetkého mala zlomené krídlo a ne-
mohla preto odletieť. K sovičke bola 

privolaná Sloboda zvierat, ktorá ju 
odviezla a následne ošetrila. Dúfa-
me, že sa má dobre a čoskoro bude 
zase lietať. Ďakujeme ešte raz našim 
chlapcom z Verejnoprospešných slu-
žieb a to nielen za dnešnú záchranu, 
ale aj za ich každodennú prácu pre 
našu Vrakuňu.

MÚ Vrakuňa

Z a c h r á n e n á Z a c h r á n e n á 
s o v i č k as o v i č k a

Od 1. marca 2022 začala platiť no-
vela zákona č. 8/2009 Z. z. o cest-
nej premávke. Najväčšia zmena 
v novele je zákaz parkovania áut na 
chodníku, ani vtedy ak zostane voľ-
ná šírka chodníka najmenej 1,5 m. 
Po novom bude na chodníku možné 
parkovať len v prípade, že tak určí 
dopravná značka. Narýchlo prijatý zá-
kaz nedáva čas na hľadanie možných 
riešení. Určenie dopravného značenia 

je možné len ak 
je zrealizovaný 
projekt odsúhla-
sený príslušným 
Krajským doprav-
ným inšpektorá-
tom a Hlavným 
mestom SR Bra-
tislavy. Tiež je po-
trebné uviesť, že 
v zimnom období 
nie je možné rea-
lizovať vodorovné 

dopravné značenie. Mestská časť 
Bratislava - Vrakuňa, ako aj iné mestá 
a obce sa tak dostali do problému 
s parkovaním. Požiadali o odklad plat-
nosti uvedeného zákazu.
Je možné, že ešte príde k úprave zá-
kona resp. k vymedzeniu prechodné-
ho obdobia - znamenalo by to posunu-
tie termínu zavedenia nového zákona, 
ktorý zruší novelu a predĺži parkova-
nie na chodníku do 31. marca 2024. 

Ak by aj tento návrh prešiel, nestane 
sa tak skôr ako v polovici marca. Od 
1. marca tak platí až do zmeny novela 
zákona zákaz parkovania na chodní-
ku.
Dopravné priestupky bude rieši polí-
cia dňom nadobudnutia účinnosti no-
vely, a to vo výške do 50 eur v rámci 
blokového konania (teda na mieste) 
alebo 78 eur v správnom konaní, kde 
sa využije inštitút objektívnej zodpo-
vednosti. 
Polícia však prejaví určitú ústretovosť. 
Prioritne bude riešiť priestupky, ktoré 
ohrozujú alebo obmedzujú slušnú ma-
joritu obyvateliek a obyvateľov, ako je 
napríklad jazda po chodníku alebo 
parkovanie na chodníku, pri ktorom 
neponechá šofér dostatočný priestor 
pre prechod ľudí napríklad s kočíkom, 
na vozíku a podobne, parkovanie na 
verejnej zeleni, blokovanie výjazdu 
z parkoviska či z parkovacieho boxu.

MÚ Vrakuňa

Z á k a z  p a r k o v a n i a  n a  c h o d n í k o c hZ á k a z  p a r k o v a n i a  n a  c h o d n í k o c h

http://www.vrakuna.sk
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Meniaca sa covidová situácia umož-
nila členom Klubu dôchodcov Malý 
Dunaj sa po dlhých mesiacoch ko-
nečne stretnúť. 
V našom klube bolo 7. marca plno. 
Okrem iného sme si pripomenuli aj 
Medzinárodný deň žien. Náš predse-
da Vladimír Kosnáč v prejave plnom 
citov, uznania a obdivu k ženám pô-

sobil na všetkých veľmi milo a vyvolal 
na našich tvárach úsmev, ba i dojatie.
Prekvapením bolo vystúpenie nášho 
Paľka Dragúňa, ktorý prispel k sláv-
nostnej nálade recitáciou veršov zná-
mych slovenských básnikov.
Dlho sme sa nevideli, preto mnohí si 
museli povedať čo-to „veľmi“ dôleži-
té, čo vyrušovalo účinkujúcich, napr. 
naše speváčky, ktoré si pripravili 
nové ľudové pesničky. 
Veľmi sme sa potešili, že opäť me-
dzi nás zavítal náš pán starosta Ing. 
JUDr. Martin Kuruc. Hovoril k nám 
zo srdca a do duše. Okrem plánov 
a akcií na tento rok pre dôchodcov, 
upozornil na to, ako môžeme pomôcť 
utečenkyniam a ich deťom z Ukrajiny. 

Pomaly ich chceme zapojiť aj do nie-
ktorých činností nášho klubu, napr. 
do opekačky. Svojou troškou do mly-
na prispeli aj poslankyne miestneho 
zastupiteľstva Lívia Benedeková, 
Eva Samolejová, Sona Svoreňová a 
taktiež zástupkyňa starostu Zuzka 
Schwartzová informovaním o pomoci 
klubu pri niektorých jeho činnostiach. 

Všetci sme si po oficiálnej časti chvíľu 
posedeli, povedali „dôležité“ novinky, 
zasmiali sme sa a mali sme dobrý po-
cit z nášho prvého stretnutia. 

Za Klub dôchodcov Malý Dunaj
PhDr. Mária Sládková

Konečne spoluKonečne spolu

pozýva všetkých svojich členov na hodnotiacu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

31.marca 2022 o 13,30 hod.

v priestoroch Klubu dôchodcov Malý Dunaj, Čiernovodská 25, Bratislava

 Anna Királyová - predsedníčka

Predsedníctvo Základnej organizácie Jednoty Predsedníctvo Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Bratislava – Vrakuňadôchodcov na Slovensku Bratislava – Vrakuňa
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Senior svet

Milí seniori, mestská časť Bratislava-Vrakuňa Vám 
každoročne pripavuje prekvapenie v podobe pobytové-
ho zájazdu k moru, liečebného pobytu v kúpeľoch alebo 
výletu. V minulom období nás pandémia koronavírusu 
ochromila a zastavila. Dovolila nám len v roku 2021 je-
den liečebný pobyt v kúpeľoch Nimnica. Tento rok to 
bude inak. Pripravujeme pre Vás pobyt, ktorý sa ešte ni-
kdy nekonal a to v podobe poznávacieho zájazdu v Čes-
kej republike. 

Poznávací zájazd je smerovaný do Českých Budějovíc 
a bude sa konať v termíne od 12.05. do 15.05.2022  
(3 noci) v cene 235.- € vrátane pobytového poplatku. Na-
šim vrakunským seniorom bude poskytnutý príspevok vo 
výške 27.- € na dopravu, takže celková cena je 208.-€. 
V cene je zahrnutá doprava, strava – polpenzia vo forme 
bufetových stolov (raňajky a večera), ubytovanie v 2-lôž-
kových izbách v 4-hviezdičkovom hoteli Clarion Congres 
v Českých Budějoviciach. 

Program:
12.05.2022 – príchod: prehliadka Českých Budějovíc 
so sprievodcom v čase 13,00 – 15,00 hod.
13.05.2022 – Hluboká nad Vltavou – prehliadka zám-

ku, individuálna prehliadka mesta spojená s nákupmi 
v čase od 11,15 – 16,00 hod.
14.05.2022 – Český Krumlov – prehliadka zámku 
a prehliadka mesta so sprievodcom v čase od 11,15 do 
17,00 hod.
15.05.2022 – odchod: prehliadka Budějovického pi-
vovaru s ochutnávkou piva so sprievodcom v čase od 
11,00 do 13,30 hod. 

Časy prehliadok sú určené predbežne, pevne budú sta-
novené podľa počtu záujemcov. Poplatky za sprievodcu 
hradí mestská časť Bratislava-Vrakuňa.

Písomné prihlášky budú záujemcom k dispozícii v ter-
míne od 04.04. do 25.04.2022 na Referáte sociálnych 
služieb a nájomných bytov miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dve-
rí 130 – prízemie. 

Priebežné prihlasovanie bez písomného prihlásenia je 
možné ihneď mailom na adrese: iveta.pochlopenova@
vrakuna.sk s uvedením mena, adresy a telefónneho čísla 
alebo telefonicky na tel. č. 0910 996 337.

Poznávací zájazd v Čechách  pre seniorovPoznávací zájazd v Čechách  pre seniorov

Zámok Hluboká nad Vltavou

mailto:iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
mailto:iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
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Mládež ŠK Vrakuňa  Mládež ŠK Vrakuňa  
v  z imnom obdobív zimnom období

Po jesennej časti aktuálnej futbalovej 
sezóny naše mládežnícke mužstvá ply-

nule pokračovali tréningami aj v zimnom období. Situ-
ácia sa samozrejme odvíjala od aktuálneho počasia 
u starších vekových kategórií, ktorých mužstvá využí-
vali trávnaté plochy čo najdlhšie, ako to bolo možné. 
Mladšie kategórie, hlavne prípravky, sa presunuli na 
zimnú časť sezóny do telocviční. Žiaľ, koncom roka 
sme boli nútení dočasne prerušiť tréningový proces 
pre prísne protipandemické opatrenia. Toto obdobie 
bolo náročné, či už pre deti, ktorým nebolo umožnené 
športovať, ale aj pre trénerov a funkcionárov nášho 
klubu. Začiatkom nového roka sa však situácia začala 
meniť, z tohto pohľadu, k lepšiemu a v obmedzených 
podmienkach sme mohli opätovne pokračovať v špor-
tovej činnosti. Bolo vidno na deťoch a mládežníkoch 
veľké nadšenie a chuť pre pohyb, niečo, čo im už tak 
chýbalo. Samozrejme, ako to už vo väčších kolektí-
voch v tejto neľahkej dobe býva, krátkodobé prerušo-
vanie tréningov konkrétnych družstiev bolo časté pre 
karanténne opatrenia, avšak zvyšné tímy, ktorých sa 
to aktuálne netýkalo, mali možnosť pokračovať. Nové 

ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením na našom 
štadióne nám veľmi pomohlo pre skvalitnenie a cel-
kovú organizáciu tréningov. Od začiatku bolo plne vy-
ťažené rôznymi vekovými kategóriami. Postupne sme 
zaraďovali do zimnej prípravy aj zápasy a turnaje, či 
už vo vonkajšom prostredí, alebo v telocvični. Našou 
prioritou pri týchto zápasoch bolo umožnenie priesto-
ru pre všetkých hráčov. Tréneri mali možnosť vidieť 
všetkých v zápasovom prostredí a chalani možnosť 
ukázať svoje futbalové zručnosti. Záverečnú etapu 
zimnej časti sezóny máme ešte pred sebou. Verím, že 
sa všetky naše mužstvá poriadne pripravia na jarné 
majstrovské zápasy a budeme môcť bez prerušenia 
športovať a baviť sa futbalom. Na záver by som sa 
chcel poďakovať našim trénerom, ktorí sa venujú de-
ťom a mládežníkom nášho klubu. Chcú pre nich vždy 
to najlepšie a v neposlednom rade funkcionárom ŠK 
Vrakuňa, ktorí často v neľahkých podmienkach venu-
jú svoj voľný čas a energiu pre náš klub, pre našich 
mladých športovcov!.

ŠK Vrakuňa
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HBK Vrakuňa mužstvo mužov tento 
rok nemá výsledky, ako tomu bolo 

po minulé roky, mnohí sa pýtajú prečo, keď štyri roky 
hráte o najvyššie priečky a dnes HBK Vrakuňa lavíruje 
sotva na priečkach zaručujúcich playoff.
O najvyššie priečky a v najvyššom nasadení sa hrá 
naozaj dlhodobo ťažko, každý kto robil šport na akej-
koľvek úrovni vie 
o čom to je. Naj-
lepšie to vysvet-
ľujú slová kapitá-
na a zakladateľa 
klubu Andreja Ra-
vasza – „Štyri 
roky šli všetci na 
maximum, ale 
žiaľ nevyšlo to 
a medaila nepri-
šla. Pred touto 
sezónou sme si 
povedali, že na 
to pôjdeme inak. 
U nás v mužstve 
máme dnes dosť 
chalanov, ktorí to 
hrajú pre radosť 
a naháňať sa po 
45ke a v jednom 
prípade dokonca 
chalan po 50tke 
za loptičkou, ako 
o život, už asi nie je prioritou. Každý to chce vyhrať, 
inak by sme tam nešli, avšak tento rok sme začali 
s omladzovaním nášho kádra, z juniorky sme vytiah-
li prvých 4och hráčov, ktorí začínajú tento rok na-
stupovať a ja sa teším, že vedia skúsených hokejba-
listov po ihrisku riadne popreháňať.“ 
Áno, HBK Vrakuňa od postavenia ihriska na Hnileckej 
pravidelne robí s mládežou, organizuje turnaje, zápasy, 
dokonca Vrakunskú hokejbalovú ligu, s cieľom vidieť 
deti na ihrisku. Na poslednom zápase proti Rebels sa 
súper nechal po našej výhre 9:2 počuť – „Vy sa máte, 
máte mladých“... A? Odkiaľ sú? Oni neprišli na inzerát. 
Sú to deti, ktorým sa dlhodobo a systematicky venu-
jeme, pracujeme na ich rozvoji a prinášajú nám prvé 
ovocie. Nie však posledné, lebo chalani majú chuť na 
sebe makať a makajú, majú všetko pred sebou. Keď 
si zoberiem, že v poslednom zápase nastúpili za nás 
dvaja 13 ročný chalani (jeden z nich dal dokonca gól) 
a v druhej formácií náš 52 ročný veterán Mirek, mohli 
by to byť technicky jeho vnuci (sorry Mirko). Ale je pek-
né, ako sa vedia skĺbiť generácie a tento rok Vám asi 

nemôžeme sľúbiť hru o titul, avšak vieme Vám ponúk-
nuť radosť z hry, priateľstvo, komunitu.
Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým našim 
hráčom, fanúšikom, priateľom, ale aj partnerkám (ute-
kajte každú sobotu a občas aj v nedeľu na zápas pre 
tých čo nechápu). Menovite sa chceme poďakovať 
Kapitánovi, zakladateľovi a jednému z trénerov detí 

Andrejovi Ravaszo-
vi, trénerom Vladi-
mírovi Černákovi 
a Milanovi Fazeka-
šovi a tiež jednej 
z mála žien, ktorá 
tu je s nami od za-
čiatku až dodnes 
a pomáha najmä 
s administratívnou 
stránkou Katke 
Salayovej. Pre nie-
koho to je krúžok, 
pre niekoho zába-
va, pre niekoho ži-
votný štýl. Tak drž-
te palce, však sme 
Vrakuňa!
Vzhľadom na naše 
priority v tomto 
roku sme sa roz-
hodli do konca se-
zóny pre potreby 
Bratislavskej ho-

kejbalovej ligy uvoľniť nášho najlepšieho strelca La-
dislava Soósa do „konkurenčného“ klubu Golden Boys 
Vrakuňa. Laco aj chalani majú predpoklad dotiahnuť 
to ďaleko a po dohode s klubom a hráčom, sme sa 
dohodli na hosťovaní do konca sezóny (bez opcie). 
Držíme Lacovi palce a tiež klubu, ktorého začiatky sa 
píšu na Hnileckej vo Vrakunskej lige, a ktorý robia pek-
nú reklamu nášmu športu aj v iných súťažiach, či na 
turnajoch. My sa tento rok naplno venujeme mládeži 
a verím, že na nás nezanevriete i keď táto sezóna je 
výsledkovo iná, ako ste boli zvyknutí...
Ak by ste nám chceli pomôcť je to možné darovaním 
2% daní. Viac info nájdete na stránke www.hbkvra-
kuna.sk

Od Marca sa bude robiť nábor detí, v prípade záujmu 
kontaktujte: 
emailom: hbkvrakuna@gmail.com, 
telefonicky: 0908 858 864.

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa mládež dospievaHBK Vrakuňa mládež dospieva

http://www.hbkvrakuna.sk 
http://www.hbkvrakuna.sk 
mailto:hbkvrakuna@gmail.com
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Už počas online vzdelávania sme mali na matematike 
skupinovú prácu, na ktorej sme pomocou nainštalovanej 
aplikácie MathCityMap počítali príklady okolo prezident-
ského paláca. Matematické prechádzky v tejto aplikácii sú 
založené na takom princípe, že na mape sú vyznačené jed-
notlivé body a pri nich sú v aplikácii umiestnené zadania 
zaujímavých príkladov, ktoré bezprostredne súvisia s daným 
miestom. Takéto prechádzky sa v niektorých prípadoch dajú 
zrealizovať aj offline formou. Aj my, žiaci ZŠ Rajčianskej, sme 

chodili fiktívne okolo prezidentského paláca a riešili zaujíma-
vé kombinatorické úlohy. 

Takúto matematickú prechádzku sme mali možnosť si 
vyskúšať aj na reálnom mieste - v športovom areály našej 
základnej školy. 

Počas vyučovania nás zo stereotypu vytiahla nezvyčajná 
a veľmi zaujímavá hodina matematiky. Rozdelili sme sa do 
skupiniek a išli na dvor riešiť úlohy z aplikácie MathCityMap. 
Podľa zadaných obrázkov sme za pomoci GPS navigácie 
v mobile chodili po dvore a počítali rôzne praktické príklady. 
Či už to bolo natieranie plotu s nepriamou úmernosťou, mož-
nosti sedenia na lavičke alebo výpočet povrchu smetných ko-
šov, pri ktorých sme zistili, že nič nie je také jednoduché, ako 
sa na prvý pohľad zdá. Niektoré príklady boli vyriešené za 
minútku, no nad inými bolo potrebné sa dostatočne zamys-
lieť. Víťazný tím, samozrejme, získal sladkú odmenu. 

Spomínanú matematickú prechádzku na našom škol-
skom dvore pripravila pani učiteľka Mgr. Ondrovičová, za čo 
jej aj touto cestou ďakujeme. 

Matematická prechádzka je prístupná aj pre verejnosť. 
Stačí si stiahnuť aplikáciu MathCityMap a zvoliť si prechádz-
ku trasy. Názov našej trasy je „Prechádzka po školskom dvo-
re“, a tak už len zvolíte miesto odkiaľ chcete začať a môžete 
začať počítať...

Myslím si, že môžem aj v mene mojich spolužiakov pove-
dať, že takéto spestrenie vyučovania nikto nečakal a bolo by, 
bezpochyby, prijateľné pre nás žiakov si to niekedy zopako-
vať aj na inej matematickej prechádzke (možno po Vrakuni). 

Zuzana Šafárová, IX.A  
ZŠ Rajčianska

sú obdobím radosti a zábavy, preto sa aj v našich mater-
ských školách, MŠ Bodvianska a MŠ Šíravská, dňa 16.2.2022 
ozývala hudba a šťastný smiech detí. Konečne nastal deň dlho 
očakávaného karnevalu. Karneval je totiž sviatok všetkých, ma-
lých aj veľkých. Deti prišli v maskách od výmyslu sveta. Zavítali 
k nám bojovníci, princezné, víly, ba dokonca prišiel aj statočný 
hasič. Nechýbali poriadne tancovačky a bláznivé súťaže, ktoré 
pripravili skvelé panie učiteľky, tiež v maskách ako kráľovná, 

speváčka, brušná tanečnica, anjelik, pirátka či krásna pan-
da. Každá maska bola samozrejme odmenená, no najkrajšou 
odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada 
a pekné zážitky, na ktoré budeme dlho spomínať.

Boli masky, veľký bál, bol to super karneval!
A my? My si ho veľmi radi spolu s Vašimi detičkami zopa-

kujeme.
Kolektív MŠ Bodvianska  

a Šíravská

FašiangyFašiangy

Matematická prechádzka na ZŠ Rajčianskej Matematická prechádzka na ZŠ Rajčianskej 
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Po Vianociach plných príjemných zážitkov s prípravami 
priestorov, výrobe darčekov pre najbližších a pečení, sme 
sa v novom roku opäť vrátili do Mixklubu a otvorili dve-
re pre všetky deti aj dospelých z okolia Stavbárskej ulice. 
Hovorí sa, že do nového roka treba vykročiť správnou no-
hou. A tak aj my sme sa s chuťou a pozitívnym nastavením 
pustili do prípravy aktivít pre ľudí, ktorí naše centrum na-
vštevujú. Deti po prázdninách čakal nástup do školy a uza-
tváranie známok pre polročné vysvedčenia. Po príjemnom 
voľne a oddychu môže byť návrat ku povinnostiam náročný 
a stresujúci. Preto sme sa rozhodli opäť ponúknuť aktivi-
ty, ktoré im pomôžu sa ľahšie prispôsobiť týmto zmenám. 
Okrem pravidelného trávenia voľného času pri zmyslupl-
ných aktivitách v našom Mixklube a Mixáčiku sme pozvali 

všetky školopovinné deti k ďalšej pravidelnej činnosti – 
k skupinovému a individuálnemu doučovaniu.

Doučovanie prebieha v priestoroch Mixklubu každý 
pondelok, utorok, stredu a štvrtok. Pracovníci sa venujú 
deťom individuálnou formou, podporujú ich pri učení sa 
nových vecí a plnení si svojich školských povinností. Deti 
prichádzajú s domácimi úlohami, zadaniami školských 
projektov a zodpovedne otvárajú témy, ktoré na vyučo-
vaní nestihli zachytiť, aby mohli v nízkoprahovom priesto-
re svoje obzory rozšíriť. Našim cieľom je vytvárať deťom 
podnetný a bezpečný priestor, kde môžu rozvíjať všetky 
svoje talenty. Sme hrdí na všetky školopovinné deti, ktoré 
sme od začiatku nového roka stretli a mohli ich sprevádzať 
pri práci na školských úlohách. Zažívame tieto deti pri ich 
túžbach po úspechu, chuti sa učiť a vzdelávať. Podporuje-
me každého jedného z nich a veľmi nás teší, keď počuje-
me ako niekto povie, že ,,chce veľa vedieť, aby ho v živote 
nemohli oklamať“ a ,,aby raz dobre zarábal“. 

V podporných, prevenčných a poradenských aktivi-
tách pre deti, mládež a dospelých pokračujeme aj v roku 
2022 a vďaka podpore partnerov verejnoprospešných ak-
tivít môžeme napĺňať ciele pre zvyšovanie kvality života 
v mestskej časti Vrakuňa. Ďakujeme. 

Tím detského fondu Slovenskej republiky

Naposledy sme Vás informovali o ostrej prevádzke au-
tomatizovaného vyberacieho systému žiakov z ŠKD a od-
vtedy sa na našej škole udialo opäť veľa zaujímavých vecí, 
s ktorými by sme sa s Vami radi podelili. Tak sa do toho 
pustíme, nie?

Naši štvrtáci si vyskúšali, aké to je, keď sa prepoja ve-
domosti s praxou. Téma Jednoduché stroje na hodine príro-
dovedy ukázala, akí šikovní vedia byť. Kladka, páka, naklo-
nená rovina či ozubené kolesá – všetky poznatky, ktoré sa 
o strojoch deti naučili, aplikovali demonštračne na svojich 
výtvoroch. 

Nezaháľali ani naši starší žiaci z II. stupňa, ktorí si zme-
rali medzi sebou sily v školskom kole olympiády z biológie, 
pričom tí najlepší v jednotlivých kategóriách sa kvalifikovali 
do okresného kola, kde im všetkým budeme držať palce. 

V rovnakom období sa konalo už aj okresné kolo olympiá-
dy v anglickom jazyku, kde naši dvaja žiaci, Štefan Thomas 
Álló, žiak 7.A triedy v kategórii 1A a Alex Robert Petrovič, 
žiak 9.A triedy v kategórii 2A, boli úspešnými riešiteľmi. Za 
ich reprezentáciu školy im patrí poďakovanie.

S úžasným nápadom prišla na konci januára naša žiac-
ka školská rada, ktorá spolu s pani učiteľkou Jankou Brezo-
ňákovou vymyslela Deň elegancie na „Žitke“. Do školy sme 
chceli vniesť trošku elegancie a ukázať, že vyzeráme dobre 
aj pre nás v netypickom oblečení. Dievčatá sa vyobliekali 

do šiat, sukní a blúzok. Chlapci sa nedali zahanbiť a pred-
viedli sa v košeliach s kravatami či motýlikmi. Žiakom tento 
elegantný štýl oblečenia veľmi pristal. Najviac vymódených 
žiakov bolo v 9.B, ktorá si odnáša titul „Najelegantnejšia 
trieda“ a výhru.

Celý týždeň od 14.2.2022 sa predviedla opäť naša žiac-
ka školská rada spolu s A. Takáčovou a A. Hajóssyovou, 
ktoré vymysleli, že každý deň si žiaci oblečú niečo rovnakej 
farby v poradí – červená, žltá, zelená, biela a modrá/ružová. 
Akcia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom ako samotných 
žiakov, tak aj rodičov, ktorí takéto akcie vítali s radosťou.

Na záver sme si nechali pár viet k postupne realizovanej 
zmene identity školy. Tak, ako každá firma, škola, inštitúcia, 
ktorá používa na svoju identifikáciu aj logo, tak príde skôr či 
neskôr do bodu, kedy si povie, že toto je potrebné nejakým 
spôsobom aktualizovať, upraviť. Aktualizácia by mala odrá-
žať dobu a priestor, v ktorom žijeme. Takúto zmenu sme sa 
rozhodli realizovať aj my a túto identifikáciu chceme a bu-
deme používať všade tam, kde to bude mať pre nás zmysel 
a časom ju budete vnímať na rôznych miestach. Dnes Vám 
vieme predstaviť už prvé zmeny, ktoré sa prejavili zmenou 
na web stránke, facebooku a instagrame, a ktorú ste si 
niektorí už aj všimli a vyjadrili nám svoje pozitívne reakcie. 
Pokračovaním je aplikácia loga a citátu v hlavnom respíriu. 
Čo hovoríte, páči sa? 

 ZŠ Žitavská

Novinky v ZŠ ŽitavskáNovinky v ZŠ Žitavská
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Čo a kedy


