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Milí moji Vrakunčania,
je po voľbách a ja by som Vám chcel v prvom rade veľmi pekne 

poďakovať za každý hlas, ktorý ste odovzdali, či už mne, alebo po-
slancom miestneho zastupiteľstva. Budeme sa Vás snažiť počas šty-
roch rokov nesklamať a tých, čo nám hlas nedali presvedčiť o tom, že 
sme ľudia na správnom mieste a robíme v prospech Vrakune a Vás 
vrakunčanov. Samozrejme, deň volieb je len dátum. Je to dátum, 
kedy ľudia chodia voliť, ale pre nás na úrade to neznamená, že by 
sme pred voľbami robili viac a po voľbách menej. Ako hovorí klasik: 
„Kampaň začína na druhý deň po voľbách“ a preto mi pracujeme 
stále a neprestajne vo zveľaďovaní Vrakune. Na jeseň hrabanie lístia, 
príprava mechanizmov, strojov, či soli na zimnú údržbu, bežné práce 
na školách a škôlkach alebo upratovanie verejných priestranstiev. 
V spolupráci s magistrátom stále pracujeme na príprave priestoru na 
Kazanskej ulici pred zdravotným strediskom. Pripravujeme zoznam 
výtlkov, ktoré začneme po zime na jar opravovať. Pripravujeme zna-
lecké posudky, na základe ktorých budeme môcť počas zimného obdobia vyrúbať stromy, ktoré sú v dezolátnom 
stave a ohrozujú život a zdravie občanov. Ale nebojte, aj nové stromy opäť vysadíme a to minimálne 2 stromy 
za jeden odstránený. To sú bežné veci, ktoré robíme počas celého roka a budeme v nich aj naďalej pokračovať. 

Rozvojové aktivity v budúcom roku záležia hlavne od toho, akým spôsobom nám vláda pomôže sa vyrov-
nať s veľkým investičným dlhom v rámci energetickej krízy. Ako sami dobre viete, kríza postihuje domácnosti 
a postihne to aj naše školy a predškolské zariadenia. Nikdy nedovolím, aby sa na úkor čohokoľvek iného naše 
školské a predškolské zariadenia museli zavrieť. Preto si musíme v niektorých veciach utiahnuť opasok a začať 
šetriť, napr. aj na toľko v tejto dobe spomínanom vianočnom osvetlení. Duch Vianoc nie je o svetielkach na ulici, 
ale o tom, čo každý z nás nosí v srdci. Je to predovšetkým o radosti, láske a spoločne strávenom čase v kruhu 
rodiny a blízkych. Prichádzajúce vianočné sviatky si pripomenieme osvetlením stromčeka na pešej zóne a pred 
budovou miestneho úradu na Šíravskej ulici. Kto bude chcieť a mať chuť, môže sa prísť na stromček pozrieť. 
Chceli by sme urobiť aj malé vianočné trhy na pešej zóne, ale uvidíme ako sa nám to podarí. Ako som už spome-
nul Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, ktoré trávime s rodinou a najbližšími. Sú však medzi nami ľudia, ktorí 
sú sami a nemajú sa s kým pri štedrej večeri stretnúť. Preto miestny úrad už ôsmykrát usporadúva predvečer 
štedrého dňa večeru pre osamelých pri zvukoch príjemnej hudby.

Želám Vám všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky. Veľa snehu (len dúfam, že u nás v Bratislave nie 😊), 
deťom veľa darčekov pod stromčekom a veľa zábavy počas vianočných prázdnin. 

Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, želám Vám aby ste zabudli hneď 
na všetky starosti a prežili chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Nech nový rok 2023 je výrazne lepší ako ten čo odchádza a je plný šťastia, zdravia a dobrých ľudí.

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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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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ZÁKAZ POUŽÍVANIA ZÁKAZ POUŽÍVANIA 
STUDNÍ V ZÁHRA-STUDNÍ V ZÁHRA-
DÁCH A V RODIN-DÁCH A V RODIN-
NÝCH DOMOCH  NÝCH DOMOCH  
NAĎALEJ PLATÍ!NAĎALEJ PLATÍ!

Upozorňujeme občanov, že zá-
kaz s účinnosťou od 31.05.2002 
nebol zrušený a je stále v plat-
nosti. Požívanie vody zo studní 
na pitie, polievanie zeleniny a 
ovocných stromov určených na 
konzum je naďalej zakázané až 
do odvolania. Dôvodom je zne-
čistenie horninového prostre-
dia a podzemných vôd z bývalej 
skládky CHZJD na Vrakunskej 
ceste. Bližšie informácie do-
stupné na: www.vrakuna.sk v 
sekcii Životné prostredie.
 MÚ Vrakuňa

OOZZNNAAMM  oo  oobbmmeeddzzeenníí  zzbbeerruu  oobbjjeemmnnééhhoo  ooddppaadduu  nnaa  ZZbbeerrnnoomm  ddvvoorree  nnaa  MMaajjeerrsskkeejj  uull..  

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2023 obmedzujeme zber objemného odpadu na 
Zbernom dvore na Majerskej ul. („ZD“).  Viac informácií na str. 8. Zároveň bude ZD od 
01.01.2023 otvorený v novom prevádzkovom čase:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((ttoottoo  bbyy  ssoomm  ddaallaa  kk  oottvváárraaccíímm  zzbbeerrnnééhhoo  ddvvoorraa))  

Radi by sme Vás upozornili na zmenu prevádzkovej doby Zberného dvora vo Vrakuni v 
zimnom období od 01.12. do 28.02.  

   

 
 

 

 Utorok:  1000-1230 1300 – 1800     *1300 – 1600 

Štvrtok: 1000-1230 1300 – 1800     *1300 – 1600 

Sobota: 0800-1300 – 

* otváracie hodiny platné v zimných mesiacoch, od 01.12. do 28.02. 

MČ BA-Vrakuňa v zimnom období 

od 01.11. – do 31.03. neudržiava 

areály detských ihrísk („DI“), vstup 

je len na vlastnú zodpovednosť. 

Prevádzkový čas DI je: 

od 01.04. – do 31.10. 

v čase od 08.00 – do 21.00.

MÚ Vrakuňa

Detské ihriskáDetské ihriská

OZNAM o obmedzení zberu objemného odpadu  OZNAM o obmedzení zberu objemného odpadu  
na Zbernom dvore na Majerskej ul.na Zbernom dvore na Majerskej ul.

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2023 obmedzujeme zber  
objemného odpadu na Zbernom dvore na Majerskej ul. („ZD“).  
Viac informácií na str. 8. Zároveň bude ZD od 01.01.2023 otvorený  
v novom prevádzkovom čase:
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Horúca téma

Dňa 10. novembra 2022 sa v sobášnej sieni vo Vra-
kuni konalo ustanovujúce slávnostné zastupiteľ-
stvo po komunálnych voľbách. 
Zúčastnili sa ho primátor Matúš Vallo a naši miestni po-
slanci. V úvode zastupiteľstva Ing. Bystrík Žák, predseda 
miestnej volebnej komisie, podal základné informácie 
o priebehu a výsledku volieb do orgánov samosprávy 
obcí a do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 
29. októbra 2022. Všetci zúčastnení poslanci a starosta  
zložili slávnostné sľuby. 
Ďalšie pracovné zastupiteľstvo sa bude konať : 
13. decembra 2022.
   Šindlerová Z.

S l á v n o s t n é  m i e s t n e  z a s t u p i t e ľs t v oS l á v n o s t n é  m i e s t n e  z a s t u p i t e ľs t v o

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov sa-
mosprávnych krajov na Slovensku sa konali v sobotu  
29. októbra 2022.  Vo Vrakuni bola volebná účasť 30,61 %.  
Zo 17 417 zapísaných voličov prišlo voliť 5332 obyvateľov. 
Za starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bol 
zvolený s počtom 4621 platných hlasov (100 %)  
JUDr. Ing. Martin Kuruc. 

Za poslancov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre vo-
lebné obdobie 2022-2026 bolo zvolených 15 poslancov:

Viac informácii nájdete na www.vrakuna.sk
    Šindlerová Z.

Komunálne voľby 2022Komunálne voľby 2022 

 

Meno kandidáta Volebný  
obvod

Strana Počet 
platných 

hlasov
Schwartzová Zuzana 2 NEKA 1 308
Bruna Stanislav 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 863
Zajíček Marek 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 817
Svoreňová Soňa  3 NEKA 808
Macko Miroslav 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 779
Hrapko Michal 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 737
Némethová Jana 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 713
Boris Marcel 3 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 671
Rút Greizingerová 2 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 643
Róbert Martin Hudec 3 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 630
Ravasz Andrej  3 NEKA 609
Tomáš Galo 1 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 589
Július Pavčo 3 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 550
Pavol Boroš 1 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 541
Robert Greizinger 1 Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS 511

http://www.vrakuna.sk
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Otázka pre poslancov
Po komunálnych voľbách ste sa stali poslancami miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vrakuňa. Chceli by sme Vám v mene 
redakcie pogratulovať k Vášmu zvoleniu na volebné obdobie 2022-2026. 
Naša prvá otázka na Vás bude: Keby ste si mali vybrať jednu prioritu, ktorú by ste chceli  
v nasledujúcom volebnom období presadiť, aká by to bola?

Ing. Michal Hrapko 
Projektový manažér
mhrapko@gmail.com
Je ťažké vybrať jednu 
prioritu, na ktorú by som 
zameral svoju pozornosť. 

Stále je nevyriešená toxická skládka 
CHZJD, pravdepodobne nás čaká 
energetická kríza a som si istý, že 
počas funkčného obdobia sa objavia 
aj iné problémy, ktoré bude potrebné 
riešiť. Za najdôležitejšie však pova-
žujem dostať do Vrakune električku. 
Bezpečná a rýchla verejná doprava 
sa v Bratislave stáva stále akútnejšou 
a aj s ohľadom na parkovaciu politi-
ku a veľkosť našej mestskej časti si 
myslím, že musíme spraviť maximum, 
aby sa veci ohľadom električky začali 
konečne hýbať v prospech Vrakune.

Mgr. Robert Greizinger
Generálny riaditeľ
greizinger@gmail.com 
V prvom rade ďakujem 
pekne voličom za každý 
jeden hlas vo voľbách 

a možnosť pokračovať ďalšie 4 roky 
v podpore zlepšení pre Vrakuňu. 
Vybrať jednu prioritu je ťažké, ale ak to 
má byť jedna, tak potom určite je moja 
priorita oprava a rekonštrukcia ciest 
a chodníkov v našej mestskej časti. 
Budeme sa snažiť toho urobiť počas 
štvorročného obdobia čo najviac, sa-
mozrejme podľa finančných možností 
rozpočtu našej mestskej časti. Teším 
sa na ďalšie 4 roky spolupráce so 
starostom, poslancami a pracovníkmi 
úradu na rozvoji našej Vrakune. 

Ing. Pavol Boroš
Konzultant
pavol@boros.sk
Bol by som veľmi rád, 
ak by sa nám podarilo 
podporiť výstavbu kana-
lizácie a pitnej vody pre 

ľudí z oblasti Majerská ulica a Záhrady. 
Toto je moja „lokálna“ priorita. V rámci 
celej Vrakune by som chcel, aby sme 
v čo najkratšej dobe po schválení prí-
slušného zákona vytvorili v mestskej 
časti energetické spoločenstvo, pomo-
cou ktorého by sme mohli výrazne po-
môcť ľuďom v celej Vrakuni s riešením 
rastu cien elektrickej energie.

PhDr. Stanislav Bruna 
Odborník na eurofondy
stano.bruna@gmail.
com
Jedna priorita je naozaj 
málo, preto by to malo byť 
niečo globálne a dlhodo-

bo udržateľné. Pre mňa je to doprav-
ná infraštruktúra. V rámci nej máme 
množstvo aktivít, ktoré potrebujeme 
naštartovať a zrealizovať – zjednosmer-
nenie ulíc pre nové parkovacie miesta, 
nový parkovací dom, oprava chodníkov, 
cyklotrasa od kruhového objazdu do 
Ružinova, prepojenie Hradskej na Gal-
vaniho ulicu, nový terminál integrovanej 
dopravy na Dvojkrížnej a v neposled-
nom rade pokračovanie v projektovaní 
trasovania električky do Vrakune. Časť 
týchto aktivít je na nás, časť na meste 
alebo štáte, či súkromníkoch. Chcem 
byť pri stole, hľadať riešenia, pomáhať 
a sledovať posun v ich realizácií.

Bc. Rút Greizingerová
Špeciálna pedagogička
rut.bittnerova@gmail.com
V prvom rade by som sa 
chcela poďakovať obyva-
teľom našej MČ Vrakuňa 

za  hlasy, ktoré som získala v komunál-
nych voľbách. Stále máme čo vylepšo-
vať a preto sa ťažko určuje jedna kon-
krétna priorita, ktorú by som chcela 
presadiť. V nasledujúcom volebnom 
období budem podporovať každý krok, 
ktorý bude v prospech obyvateľov Vra-
kune. Budem presadzovať zlepšenia 
v oblasti školstva, aby školské zariade-
nia mali dostatok finančných prostried-
kov na materiálno-technické zabezpe-
čenie, ale zároveň budem presadzovať 
zlepšenia v oblasti  starostlivosti o se-
niorov. Určite treba zabezpečiť to, aby 
aj v tento ťažkej dobe, ktorá nás čaká ( 
vysoké ceny energií), ostali naše školy 
a škôlky otvorené a aby bola zabezpe-
čená nepretržitá výučba, nakoľko vzde-
lávanie našich detí je veľmi dôležité.

Mgr. Miroslav Macko 
konzultant kybernetic-
kej bezpečnosti
miro.macko@gmail.
com
Ak mám vybrať iba 
jednu tému, moja 

bude parkovanie a parkovacia 
politika. Téma, ktorá zásadným 
spôsobom zasiahne celú Vrakuňu 
a najmä jej sídliskovú časť. Čakajú 
nás jednosmerky, vyznačovanie 
parkovacích miest a obmedzenie 
parkovania na časti chodníkov všade 
tam, kde nie je možné pri parkujúcich 
autách ponechať medzeru minimálne 
1,5m pre chodcov. Je dôležité, aby sa 
Vrakuňa stala súčasťou regulovaného 
parkovania najneskôr vtedy, keď bude 
zaregulovaný celý Ružinov, nakoľko 
mnoho vodičov bude chcieť parkovať 
u nás. 
Toto je téma, ktorá bude zamestnávať 
celé zastupiteľstvo, ktorej sme sa 
venovali už v minulom období a citlivé 
zaregulovanie bude dôležité. Budem 
a budeme sa jej intenzívne venovať, 
ako vo Vrakuni, tak aj v mestskom 
zastupiteľstve.

Ing. Tomáš Galo
Elektrotechnický 
inžinier
tomasgalo@atlas.cz
V najbližších mesiacoch 
bude prioritou všetkých, 

vzhľadom na situáciu s energiami, udr-
žať naše školy a škôlky otvorené. Keď 
sa z tejto krízy dostaneme, mojou prio-
ritou bude obnova chodníkov v lesopar-
ku a pokračovanie obnovy ciest.

Volebný obvod č. 1 Volebný obvod č. 2
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Otázka pre poslancov
Mgr. art. Jana Némethová

Riaditeľka školy
szusadamante@
gmail.com
Na aktuálnu tému 
neodpovedala.

JUDr. Marcel Boris
Advokát
akboris@akboris.sk
V prvom rade veľmi 
pekne ďakujem voličom 
za dôveru, určite Vás 

nesklamem. Priorít je samozrejme 
viacej. Ak mám jednu spomenúť, tak 
robiť pre Vrakuňu všetko tak, aby 
vrakunčania boli spokojní.

Mgr. Róbert Martin Hudec
Výskumný pracovník 
rmhudec@gmail.com
Mojou prioritou ako po-
slanca zo sídliska je 
zlepšiť kvalitu verejných 

priestorov na Dolných honoch. Verím, 
že si zaslúžime mať kvalitné priestory, 
ktoré slúžia ako viacúčelové zóny oddy-
chu. Zatiaľ túto úlohu plní najmä ihris-
ko na Hnileckej, čiastočne ju suplujú 
susedia, ktorí sa starajú o predzáhrad-
ky. Verím, že malá zmena, ktorú by pri-
vítali viacerí, je osadenie lavičiek.

Ing. Soňa Svoreňová 
Poslankyňa 
sona@svorenova.sk
Je ťažké vybrať iba jed-
nu prioritu vzhľadom na 
to, že problémov, ktoré 

vyžadujú riešenie v poslednej dobe, 
skôr pribúda ako odbúda. Keby som 
mala čarovný Arabelin prsteň, bolo by 
to odstránenie skládky. Ale keďže ne-
mám a musím vybrať niečo na čo mám 
ako poslankyňa dosah, bude to v rám-
ci miestneho zastupiteľstva priorita 
zo sociálnej oblasti. Zrejme rozšírenie 
sociálnej výdajne, čo do sortimentu tak 
do počtu možných klientov, aby vedela 
viac pomôcť. 

MUDr. Július Pavčo 
hlavný lekár operačné-
ho strediska záchran-
nej zdravotnej služby 
pavcojulius@gmail.com
Nasledujúce štyri roky sa 
chcem venovať témam, 

ktoré sú mi najbližšie a to zvyšovaniu 
bezpečnosti,  skvalitňovaniu životného 
prostredia, riešeniu sociálnej pomoci 
našim seniorom i zdravotne postihnu-
tým spoluobčanom a zabezpečeniu 
dostupnosti všetkých druhov ambu-
lantnej zdravotnej starostlivosti v našej 
mestskej časti. Ak by som si mal vybrať 
len jednu prioritu, tak potom sa chcem 
aktívne  spolupodieľať na všetkých pro-
jektoch, ktoré zlepšia život obyvateľom 
Vrakune.

Andrej Ravasz 
živnostník
mu@ramiland.sk
Ďakujem za gratuláciu. 
Keďže to už bude moje 
druhé volebné obdobie, 

je mi jasné že to nebude vyslovene o 
našich (poslaneckých) prioritách, ale 
najmä o komplexných riešeniach a 

Ing. Zuzana Schwartzová
Zástupkyňa starostu
zs.schwartz@gmail.
com
Keďže nie som „nováči-
kom“ v samospráve Vra-
kune, kontinuálne po kra - 

čujem naďalej v práci, za ktorú som ako 
zástupkyňa starostu viac-menej zodpo-
vedná, a to je oblasť školstva a sociál-
nych vecí. Som si vedomá nových obme-
dzení rozpočtu /nielen/ našej Vrakune  
v nasledujúcich rokoch. Napriek tomu 
podporím v rámci finančných možností 
dobré myšlienky, nápady a aktivity v kaž-
dej oblasti aj ostatných spoluposlancov. 
Musia byť prospešné pre Vrakuňu, pre 
zlepšenie života vrakunčanov a hlavne, 
na ktoré má naša mestská časť priamy 
dosah. Ako župná poslankyňa budem 
naďalej obhajovať  záujmy Vrakune, ako 
je napr. rozvoj vodnej turistiky a cyklo-
turistiky, dopravná obslužnosť okrajovej 
časti Vrakune a iné.

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Manažér v energetike
marek.zajicek@
gmail.com
Mojou prioritou je ener-
getika, najmä zefektív-
nenie distribúcie tepla 

v našej mestskej časti, od čoho závisí 
aj cena tepla. Výrobca a dodávateľ tep-
la vo Vrakuni má v investičnom pláne 
efektívnejšie zokruhovanie, rekonštruk-
ciu a prepojenie jednotlivých vetiev tep-
lovodu a tiež aj zvýšenie pomeru tepla 
vyrobeného z obnoviteľných zdrojov. 
Prvá etapa by mala byť zrealizovaná bu-
dúci rok, výsledkom by mali byť menšie 
straty pri distribúcii a tým aj prijateľnej-
šie ceny pre Vrakunčanky a Vrakunča-
nov. Pred voľbami som inicioval stretnu-
tie s dodávateľom tepla za účasti pána 
starostu a viacerých poslancov a mojou 
prioritou je podpora realizácie plánu na 
zníženie energetickej náročnosti vyku-
rovania bytových domov a materských 
a základných škôl v našej Vrakuni.

Volebný obvod č. 3 zlepšeniach pre Vrakuňu. Mojou témou 
bol vždy v prvom rade šport a mládež, 
avšak už minulé volebné obdobie som 
veľmi intenzívne riešil napríklad parko-
vaciu politiku, ale i ďalšie témy. Budem 
sa hlavne snažiť, aby naša mestská 
časť pokračovala v rozvoji. Nejaké ná-
pady už mám, ale to si zatiaľ nechám 
ako prekvapenie pre všetkých Vrakun-
čanov :) .

PREDÁVATE
NEHNUTEĽNOSŤ? 

Využite kupón
nacenenia nehnuteľnosti  

ZADARMO

Vo svete realít sme doma
0917 499 021

info@dapper.sk
dapper.sk

100 % zľava
na nacenenie nehnuteľnosti

Inzercia
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Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 
si v spolupráci s Klubom vojenskej 
histórie Teokratos  pripomenuli ukon-
čenie prvej svetovej vojny položením 
venca na pamiatku všetkým padlým 
pri našom Vrakunskom pamätníku. 
Okrem položenia vencov sa členovia 

KVH Teokratos postarali aj o ukážku 
dobových uniforiem a vojenského vy-
bavenia armád viacerých krajín, vrá-
tane ukážky britského prvovojnového 
stanu. Súčasťou prezentácie bola aj 
ukážka civilnej módy z daného obdo-
bia. Ďakujeme za účasť a spoluprácu 

starostovi a viacerým miestnym po-
slancom. Ďakujeme aj KVH Gábriš, 
našim vrakunským seniorom a všet-
kým ostatným Vrakunčanom, ktorí sa 
tejto pamiatkovej akcie zúčastnili.

Mgr. Róbert Martin Hudec

Spomienka na koniec prvej svetovej vojnySpomienka na koniec prvej svetovej vojny

Oznam pre seniorov

Rozvoz obedového menu 

Cena 4,60 € menu A,B
Cena 5,60 € menu C

Objednávky:
www.obedypreseniorov.sk

0948 731 128
0948 145 754

V pracovných dňoch  
od 10-14 hod.

In
ze

rc
ia
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
(ďalej len „MČ“) pristúpila k obme-
dzeniu zberu niektorých druhov od-
padov ukladaných na zberný dvor, 
ktorý je zriadený a prevádzkovaný 
našou mestskou časťou na ul. Ma-
jerská (ďalej len „zberný dvor“). 

Od 01.01.2023 obmedzujeme zber 
objemného odpadu na zbernom dvo-
re, vzhľadom na finančnú náročnosť 
jeho zneškodňovania. Z uvedeného 
dôvodu pracovníci verejnoprospeš-
ných služieb (ďalej len „VPS“) nebudú 
vykonávať každodenné upratovanie 
malých čiernych skládok znečisťujú-
cich okolie kontajnerových stanovíšť, 
ktoré následne odvážajú na zber-
ný dvor (sedačky, postele, matrace, 
skrinky, stoly, stoličky a pod.). Mest-
ská časť nie je povinná odstraňo-
vať uvedené čierne skládky. Zodpo-
vednosť je na majiteľovi/správcovi  
kontajnerového stanovišťa a priľah-
lého pozemku bez ohľadu na to, 
akým spôsobom k znečisteniu doš-
lo, a tento je povinný bezodkladne 
neporiadok odstrániť. MČ v prípade 
zistenia, že došlo k vyššie uvedené-
mu znečisteniu zašle zodpovednému 
subjektu výzvu na jeho odstránenie, 
a pokiaľ nedôjde k náprave, MČ môže 
uložiť pokutu podľa Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 2/2017 

z 12.12.2017 o dodržiavaní čisto-
ty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len 
„VZN č. 2/2017“), v zmysle § 8 ods. 
1, alebo podľa zákona č. 79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“) za nezákon-
né umiestnenie odpadu na mieste, 
ktoré na to nie je určené. 
Spoločnosť OLO, a.s., ktorá zabez-
pečuje vývoz zmiešaného odpa-
du z uzamknutých kontajnerových 
stanovíšť, nevyvezie odpad, ak je  
napríklad neporiadok v stanovišti, 
kontajner je preplnený tak, že odpad 
je nevysýpateľný, alebo kvôli odpadu 
sa nevedia dostať k bráne stanoviš-

ťa. V takomto prípade, musí správca 
bytového domu zabezpečiť nápravu 
na vlastné náklady, to znamená, že 
zabezpečí upratanie osobou na to 
určenou, alebo z fondu opráv zapla-
tí spoločnosti OLO, a.s. za dočistenie 
stanovišťa (prípadne využije službu 
„OLO Taxi“), čiže v dôsledku za dočis-
tenie zaplatí každý obyvateľ bytového 
domu. 
Dodržiavanie čistoty a poriadku 
okolia kontajnerových stanovíšť je 
povinnosťou vlastníkov bytov a ne-

bytových priestorov, prípadne ich 
zástupcov, ktorými sú správcovské 
spoločnosti, ktoré majú povinnosť 
sa starať aj o priľahlé pozemky vo 
vlastníctve, alebo v nájme, a o kon-
tajnerové stanovištia, ktoré sú príslu-
šenstvom k bytovým domom. Správ-
covské spoločnosti neporiadok okolo 
zberných stojísk neriešia okamžite 
z rôznych dôvodov, a napokon len 
kvôli bezpečnosti verejného priesto-
ru a udržiavania čistoty a poriadku,  
takýto neporiadok upratovali do-
posiaľ pracovníci VPS, na náklady 
mestskej časti, čo je pre náš roz-
počet naďalej neúnosné. Každo-
denným upratovaním sme chceli 
dosiahnuť, aby si obyvatelia všimli 
našu snahu o zabezpečovanie kaž-
dodenného poriadku, a aby sme 
vzbudili ich záujem o čistotu okolia, 
ktoré využívajú, a v ktorom sa pohy-
bujú. Zároveň, sme rôznymi príspev-
kami v novinách a na sociálnych  
sieťach oboznamovali občanov, aby sa  
zapojili do separovania odpadu, ktorý 
podporujeme aj tým, že prevádzkujeme 
na náklady mestskej časti zberný 
dvor, aby mali občania túto službu čo 
najbližšie. Upozorňujeme, že prevádz-
kovanie zberného dvora nie je na-
šou povinnosťou, niektoré mestské 
časti ho ani nemajú zriadený, pretože 
pre hlavné mesto Bratislava slúži na 
odovzdávanie vyseparovaného odpa-
du Zberný dvor spoločnosti OLO, a.s., 
na Starej Ivánskej ceste 2.

Odpratávanie odpadu z okolia kontajnerových Odpratávanie odpadu z okolia kontajnerových 
stanovíšťstanovíšť
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Pre stále pretrvávajúci prístup niekto-
rých obyvateľov k čiernym skládkam, 
ktoré vznikajú pri kontajnerových sta-
novištiach preto odporúčame, pokiaľ 
vidíte takéto konanie, ak to okolnos-
ti dovoľujú, upozornite osobu, ktorá 
ukladá odpad ku kontajnerom, aby ho 
odviezla na zberný dvor, kontaktujte 
správcu, alebo najlepším spôsobom 
je priamo kontaktovať mestskú polí-
ciu na skrátenom t. č. 159, ktorá vie 
na mieste konať a zadokumentovať 
vzniknutú situáciu. MČ nie je prís-
lušná na "pátranie po páchateľoch".  
Akákoľvek pokuta vyrubená vlastní-

kovi kontajnerového stanovišťa sa 
dotkne každého obyvateľa bytového 
domu, a preto je potrebné, aby oby-
vatelia boli aktívni a nápomocní pri 
oznamovaní pôvodcov odpadov, kto-
rí odpad bezohľadne ukladajú mimo 
kontajnerových stanovíšť. 
Pokuta však nerieši okamžitú ná-
pravu znečisteného okolia, preto 
apelujeme na správcov bytových  
domov, aby uvedeným konaniam 
o pokutách predchádzali, a to okam-
žitým uprataním vo vlastnej réžii. 
Čistota životného prostredia a verej-
ného priestranstva nám nie je ľaho-

stajná, naďalej budeme odstraňovať 
čierne skládky z verejného priestoru 
z pozemkov, ktoré sú v našom vlast-
níctve a správe. Finančné prostriedky 
ušetrené za odstraňovanie čiernych 
skládok pri kontajnerových stanoviš-
tiach a zrušenie zberu objemného 
odpadu, budú využité na zabezpeče-
nie chodu škôl, opravu komunikácií,  
revitalizáciu detských ihrísk a zelene. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Neporiadok patrí medzi najviac  

zasielané podnety od občanov na 

náš úrad. Všetky lokality vo Vra-

kuni sú v rámci časových a ka-

pacitných možností pravidelne 

čistené pracovníkmi VPS, ktorí za-

bezpečujú odstránenie neporiadku 

v čo najkratšom možnom čase, aby 

sa menšie skládky nezväčšovali. 

Každodenné odstraňovanie "malého 

znečistenia" je však veľmi náročné. 

Okrem upratovania plôch riešime 

napr. aj orezy a výruby drevín, rea-

lizujeme výsadbu, vyprázdňujeme 

koše, kosíme trávniky, udržiavame 

detské ihriská, opravuje sa mestský 

mobiliár, a vykonáva sa mnoho iné-

ho, podľa aktuálnych potrieb mest-

skej časti a požiadaviek občanov. 

Mrzí nás, že nevieme poriadok za-

bezpečiť úplne v každom momente 

v rámci celej Vrakune. Čím ďalej, 

tým viac občanov si však všíma svo-

je okolie, v rámci prechádzky napr. 

vyzbierajú okolitý odpad do tašiek/

vriec, alebo pri venčení domácich 

miláčikov zároveň upracú okolie by-

tových domov.

Apelujeme na Vás občanov, ak máte 

možnosť a chuť, priložte ruku k die-

lu, aby sa nám vo Vrakuni žilo lepšie. 

😊 

Rastislava Mihóková 

Referát ŽP, VPS a OH

Ten neporiadok! Ten neporiadok! 
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V sobotu 26. novembra 2022 sa konal, po kovidovej 
prestávke, Festival ručnej tvorby vo Vrakuni. V budo-
ve miestneho úradu na Poľnohospodárskej ulici 27/B 
prezentovalo svoju tvorbu 32 vystavovateľov. Mali sme 
príležitosť vidieť a kúpiť si výrobky od lokálnych „handma-

de“ tvorcov a podaktorí sme získali aj nové inšpirácie. Deti 
spolu so svojimi rodičmi si mohli prostredníctvom mini kur-
zu keramiky vyrobiť misku alebo malú vianočnú ozdôbku. 
Umelecká a remeselná tvorba dáva ľuďom krásu, úžitok 
a potešenie, ktoré človek potrebuje v každom čase. 

Tešíme sa na vás aj nabudúce!

   R.Krajčovičová

F e s t i v a l  r u č n e j  t v o r b yF e s t i v a l  r u č n e j  t v o r b y

VIANOČNÉ OSVE TLENIE
p. Jozef z Bebravskej: Som veľmi 
rád, že som Vás nevolil, potvrdili sa 
moje slová. Opäť budú Vianoce bez 
ducha Vianoc, lebo ste v posledných 
vrakunských novinách písal, že ne-
bude vianočné osvetlenie. To kde 
sme? Žijeme niekde na dedine, že tu 
nebudeme mať ani vianočné osvet-
lenie? Šesťdesiat rokov som praco-
val, platil dane a teraz kvôli tomu, že 
ideme šetriť na školách a škôlkach 
nedáme vianočné osvetlenie? No fuj, 
hanbím sa za Vás a som rád, že som 
Vás nevolil. 
Odpoveď: Vážený p. Jozef, ďakujem 
za Váš podnet. Vo voľbách môže 
každý voliť slobodne a podľa svojho 
uváženia, preto sa k tomu vyjadrovať 
nebudem. 
Čo sa týka vianočného osvetle-
nia. Duch Vianoc je podľa mňa nie 
v osvetlení, ale v srdciach každého 
z nás. Nachádzame sa v energe-
tickej kríze a je pre mňa prioritou 
zabezpečiť plynulý chod mestskej 

časti, predovšetkým materských  
a základných škô. Nie vysvietiť zby-
točne ulice a míňať drahú elektrickú 
energiu práve v súčasnej dobe.

PREČO ODHR ABÁVATE LÍSTIE?
p. Mária z Čiližskej: Vážený pán 
starosta som šokovaná, že hrabe-
te lístie. Kde sa majú teraz zvierat-
ká uložiť na zimný spánok? Ježko 
nemá kde prespať, hmyz. Potom sa 
budeme na jar sťažovať, že máme 
poškodené stromy, kríky a podobne.  
Nebude mať kto týchto škodcov zo-
žrať, nakoľko zimné tvory, ktoré cez 
zimu spia sa nemajú kde uchýliť. 
Som z toho rozčarovaná. 
Odpoveď: Vážená pani Mária, je to 
vždy uhoľ pohľadu. Ľudia na sídlis-
ku chcú, aby sa lístie odhŕňalo čo 
najčastejšie. Deti sa mohli v tráve 
hrať a zvieratká sa chodili venčiť. 
Lístie nechávame hlavne v lesopar-
ku a promenáde, kde môže pôsobiť 
ako prírodné hnojivo. Kde, ako spo-
mínate, v zimných mesiacoch môžu 
žiť zvieratká.

PREČO NEODHR ABÁVATE LÍSTIE?

p. Jana z Čiližskej: Prosím Vás, kedy 
budete konečne to lístie zbierať? Môj 
psík sa v ňom stratí. Keď s ním idem 
na prechádzku tak stúpam po všeli-
jakých exkrementoch, ktoré sú pod 
tým lístím schované. Žiadam Vás, 
aby ste okamžite začal zbierať lístie! 
Vaša bývalá volička.
Odpoveď: Vážená pani Jana, ďaku-
jem za Váš podnet. Ako som písal aj 
v predchádzajúcej odpovedi na pod-
net, je to vždy uhoľ pohľadu. Sú ľudia, 
ktorí chcú aby sa lístie zbieralo a sú  
ľudia, ktorí zbierať lístie nechcú. Máme 
naplánované zbieranie v novembri 
a začiatkom decembra. Na častejší 
zber financie naozaj nemáme. Lístie 
zároveň slúži aj ako prírodné hnojivo. 
Takže na niektorých plochách, kde 
sa to dá, nechávame lístie až do jari. 
Neviem, ktoré plochy máte presne na 
mysli. Sú plochy vo Vrakuni, ktoré zbie-
ra magistrát a preverím, či práve časť 
pred Vami na Čiližskej nie je magistrát-
na a neprišlo ku sklzu v zbere lístia.

MÚ Vrakuňa

PodnetyPodnety

F e s t i v a l  r u č n e j  t v o r b yF e s t i v a l  r u č n e j  t v o r b y
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Pomaly sa blíži čas Vianoc. To je čas, ktorý  by mal kaž-
dý človek tráviť v kruhu svojej rodiny. Medzi nami však 
žije veľa ľudí, ktorí túto možnosť nemajú. Po dlhšej 

prestávke sa starosta mestskej časti rozhodol obnoviť 
našu každoročnú tradíciu a znovu usporiadať vianočné 
posedenie pre osamelých občanov.  

Vianočná večera s príjemným kultúrnym 
programom sa bude konať dňa 23.12.2022 
v spoločenskej sále mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici č. 
27/B na pozvanie. Milí naši spoluobčania, 
ak ste osamelí, najmä seniori a chceli by ste 
tento deň stráviť v spoločnosti, môžete sa 
prihlásiť. 
Prihlasovanie sa vykonáva osobne na Refe-
ráte sociálnych služieb a nájomných bytov 
miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 
130 – prízemie alebo telefonicky na čísle 
02/40 20 48 84 u Mgr. Zuzany Reisenbüchle-
rovej, v termíne od 02.12. – 12.12.2022. 

7. novembra 2022 bolo 
v našom klube dôchod-
cov „Malý Dunaj“ Vrakuňa 
opäť veselo. Členky a čle-
novia nášho klubu si urobili 
výstavku rôznych dobových 
predmetov a ručných prác. 
Výrobky vytvorené našimi 
rukami ako prútené koší-
ky, rôzne výšivky a práce 
z vlny, či vianočné alebo 
veľkonočné ozdoby. Doka-
zujú, že aj keď sme už ne-
jaký ten rôčik prežili, aj tak 
máme ešte fantáziu a ši-
kovné ruky. Výstavku do-

bových predmetov sme 
priniesli z vlastných do-
mácností. Historické kni - 
hy, obrazy, dobové foto-
grafie rodín, ale aj ďalšie 
predmety, ktoré sa pou-
žívali v rodinách ešte 
v časoch nášho detstva.
Po prehliadke vystave-
ných predmetov sme 
ešte debatovali a spomí-
nali na našu minulosť.

Gabika Hrušovská,  
KD Malý Dunaj

Druhý novembrový pondelok zavítala do nášho klubu 
dôchodcov „Malý Dunaj“ vedúca z miestnej knižnice 
Vrakuňa, ktorá k nám priviedla a predstavila mladú 
spisovateľku Moniku Nagyovú. V besede nám pútavo 
rozprávala o tom, ako vznikala jej debutová knižka „Síd-
lisko“ a aké príhody zažila v čase, keď hľadala námet do 
tejto knižky. Rozprávanie spisovateľky nás všetkých veľmi 
zaujalo a tak beseda s ňou mala medzi dôchodcami veľ-
ký úspech. Na záver nám ešte z knižky prečítala krátke 
úryvky. 
Bolo to pre nás príjemne strávené popoludnie, za čo mô-
žeme pani spisovateľke srdečne poďakovať.
  Gabika Hrušovská, KD Malý Dunaj

Vianočná večera pre osamelých občanovVianočná večera pre osamelých občanov

Výstavka ručných prác,  dobov ých a historick ých predmetovVýstavka ručných prác,  dobov ých a historick ých predmetov

Stretnut ie  seniorov  Stretnut ie  seniorov  
so spisovateľkouso spisovateľkou
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Recepty
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Potrebujeme:

• 4 vajcia

• 5 lyžíc medu (alebo kokosového cukru)

• 150g mletých orechov (lieskové, alebo 
vlašské)

• 150g mletých mandlí
• 2 ČL škorice
• 1 ČL sódy bikarbóny
• 1 ČL citrónovej kôry (používam 

sušenú)
• 3 väčšie ošúpané jablká
• kúsky čokolády (horkej, alebo 

mliečnej)

Postup:
Vajcia vymiešame s medom (alebo 
cukrom). Pridáme vopred zmiešané 
suché ingrediencie. Nakoniec primie-
šame nahrubo nastrúhané jablká, z 
ktorých sme vytlačili prebytočnú šťa-
vu. Do cesta môžeme okrem čokolá-
dových kúskov pridať väčšie kúsky 
orechov, alebo sušené brusnice. Pe-
čieme vo forme vystlanej papierom na 
pečenie na 180 stupňov 30 minúť. Po-

tom koláč prikryjeme papierom na pečenie a 
dopečieme ešte 25 minút. Použila som malú 
formu 25x20 cm. Po vychladnutí môžeme ko-
láč posypať  práškovým cukrom. Jeden kúsok 
má približne 230 kcal.

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Vianočný jablkový FIT koláčVianočný jablkový FIT koláč

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Potrebujeme:
• 350 g mrazeného hrachu
• 100 g klobásy
• 1 viazaničku petržlenovej vňate
• 1 KL soli
• 1 kocku zeleninového bujónu
• 2 l vody

na maslové halušky:
• 50 g masla
• 1 vajce
• 4 PL polohrubej múky
• štipku soli
• štipku mletého muškátového orieška
Príprava trvá asi 30 min.

Postup: Do 2 litrov vriacej vody 
vsypeme hrach, pridáme klo-
básu, soľ, bujón a varíme asi  
15 min.
V malom kastróliku roztopíme 
maslo, do ktorého zamiešame 
múku, pridáme soľ a mušká-
tový oriešok. Necháme mierne  
vychladnúť a primiešame celé 
vajce.
Vymiešame hladké cesto a nahá-
džeme do polievky malé haluštič-
ky. Polievku varíme ešte 7-8 min.

Na záver ozdobíme nasekanou petržle-
novou vňaťou.
Dobrá rada: Z polievky môžete klobásku 
vynechať, ale potom pridajte k hrachu 
mrkvu a kaleráb.
Keďže halušky obsahujú maslo, polievku 
netreba obohatiť zápražkou, aj tak bude 
chutná a od halušiek dostatočne hustá.
Moja svokra pridáva do tej polievky 
malé množstvo karamelu, ktorý pripraví  
z 1 lyžice kryštálového cukru. Aj táto ver-
zia chutí veľmi dobre.                 

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Novoročná hrachová polievka  Novoročná hrachová polievka  
s maslovými haluškamis maslovými haluškami
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Knižnica

Pluto je prekvapením pre všetkých nových 
čitateľov našej knižnice a je dôvodom, 
prečo chcú do knižnice prísť opäť. Pluto 
je verným poslucháčom detí, ktoré mu 
s radosťou čítajú a dôverníkom seniorov, 
ktorí mu rozprávajú svoje životné príbehy. 
Mgr. Tatiana Čechová je knihovníčkou v Miestnej knižnici 
a zároveň vychovávateľkou vodiaceho a asistenčného 
psa Pluta z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné 
psy. Vďaka projektu: „Vodiaci psík v knižnici“, ktorý 
v našej knižnici funguje od 17.5.2021 sa do dnešného 
dňa zaregistrovalo 398 nových čitateľov. Žiaľ, na základe 
zdravotného stavu a predispozície na epilepsiu bol Pluto 
vyradení z tréningu Výcvikovej školy. Vedúca knihovníčka 
prejavila záujem odkúpiť psa z Výcvikovej školy a vodiť ho 
na stretnutia so žiakmi miestnych materských, základných 
škôl, seniormi a používateľmi knižnice za účelom šírenia 
povedomia o výcviku vodiacich a asistenčných psov. 
Tento záujem sa stretol s podporou vedúcich pracovníkov 
mestskej časti a aj širokej verejnosti. O tom, že Pluta má 
rado naozaj veľa ľudí svedčí aj fakt, že potrebná suma 
na odkúpenie sa podarila nazbierať za tri dni. Ďakujeme 
všetkým za pomoc, aby 
Pluto mohol zostať s nami. 
Vďaka vám má jeho životný 
príbeh psieho terapeuta 
v knižnici šťastný koniec. 
Ahojte, som Pluto, labra-Ahojte, som Pluto, labra-
dorský retriever a vždy dorský retriever a vždy 
som chcel byť psím te-som chcel byť psím te-
rapeutom v knižnici. Veľ-rapeutom v knižnici. Veľ-
mi sa mi tam totiž páči. mi sa mi tam totiž páči. 
A ako som sa dostal do A ako som sa dostal do 
knižnice? Narodil som sa, knižnice? Narodil som sa, 
aby som sa spolu so svo-aby som sa spolu so svo-
jimi ôsmimi súrodencami jimi ôsmimi súrodencami 
stal psom so špeciálnym stal psom so špeciálnym 
výcvikom. Mojou úlohou výcvikom. Mojou úlohou 
bolo pomáhať nevidiacim bolo pomáhať nevidiacim 
a dávať na nich pozor. a dávať na nich pozor. 
Aby som sa stal dobrým Aby som sa stal dobrým 
pomocníkom, potrebo-pomocníkom, potrebo-
val som sa socializovať. val som sa socializovať. 
Zvykať si na prostredie, Zvykať si na prostredie, 
do ktorého chodí veľký do ktorého chodí veľký 
počet rôznych ľudí. Vďa-počet rôznych ľudí. Vďa-
ka pozitívnemu prístupu ka pozitívnemu prístupu 
k pomoci potrebným, náš-k pomoci potrebným, náš-
ho pána starostu, som sa ho pána starostu, som sa 
mohol učiť ako pomáhať, mohol učiť ako pomáhať, 
práve v knižnici. Milujem práve v knižnici. Milujem 

deti, ktoré sediac na koberci vedľa mňa čítajú príbehy, deti, ktoré sediac na koberci vedľa mňa čítajú príbehy, 
či starčekov a starenky, ktoré ma hladia pri listovaní či starčekov a starenky, ktoré ma hladia pri listovaní 
v časopisoch. Žiaľ, zdravotná predispozícia po otcovi v časopisoch. Žiaľ, zdravotná predispozícia po otcovi 
(keď som mal rok, zistili mu epilepsiu) zabránila nielen (keď som mal rok, zistili mu epilepsiu) zabránila nielen 
mne, ale všetkým mojim súrodencom naplniť poslanie mne, ale všetkým mojim súrodencom naplniť poslanie 
vodiaceho alebo asistenčného psa. Nemohli sme na-vodiaceho alebo asistenčného psa. Nemohli sme na-
stúpiť do programu Výcvik psa so špeciálnym výcvikom stúpiť do programu Výcvik psa so špeciálnym výcvikom 
a tréneri z výcvikovej školy nás museli vyradiť. Ja však a tréneri z výcvikovej školy nás museli vyradiť. Ja však 
chcem pomáhať! Svoju druhú šancu som videl práve chcem pomáhať! Svoju druhú šancu som videl práve 
v knižnici – som jej prirodzenou súčasťou. Deťom po-v knižnici – som jej prirodzenou súčasťou. Deťom po-
máham pri zlepšovaní čítania, zlepšení koncentrácie máham pri zlepšovaní čítania, zlepšení koncentrácie 
a uvoľnení napätia. Pani učiteľky zo školy sú nadšené a uvoľnení napätia. Pani učiteľky zo školy sú nadšené 
z ochoty svojich školákov vymeniť mobil za knižky, len z ochoty svojich školákov vymeniť mobil za knižky, len 
aby mi mohli čítať. Dospeláci sa tešia, že ma môžu ísť aby mi mohli čítať. Dospeláci sa tešia, že ma môžu ísť 
vyvenčiť. Vďaka ukážkam práce vodiacich a asistenč-vyvenčiť. Vďaka ukážkam práce vodiacich a asistenč-
ných psov šírim toleranciu, empatiu a pochopenie. Se-ných psov šírim toleranciu, empatiu a pochopenie. Se-
niori sa tešia, keď sa ma môžu dotýkať a ja im s ra-niori sa tešia, keď sa ma môžu dotýkať a ja im s ra-
dosťou venujem svoju pozornosť. Moja prítomnosť lieči dosťou venujem svoju pozornosť. Moja prítomnosť lieči 
a prináša pokoj a radosť v tejto náročnej dobe. Všetci a prináša pokoj a radosť v tejto náročnej dobe. Všetci 
stáli návštevníci prichádzajú s otázkou: „Je tu aj Pluto?“ stáli návštevníci prichádzajú s otázkou: „Je tu aj Pluto?“ 
A ja tu chcem byť pre nich aj naďalej. A ja tu chcem byť pre nich aj naďalej. 

Na to som však potrebo-Na to som však potrebo-
val Vašu pomoc – náklady val Vašu pomoc – náklady 
na štart tejto mojej misie na štart tejto mojej misie 
neboli svetoborné, ale ani neboli svetoborné, ale ani 
zanedbateľné, a tak sme zanedbateľné, a tak sme 
sa obrátili na všetkých sa obrátili na všetkých 
fanúšikov čítania, kniho-fanúšikov čítania, kniho-
moľov a knihožrútov s ná-moľov a knihožrútov s ná-
dejou na podporu. Všetky dejou na podporu. Všetky 
vyzbierané peniaze budú vyzbierané peniaze budú 
použité na úhradu nákla-použité na úhradu nákla-
dov kúpnej zmluvy a za-dov kúpnej zmluvy a za-
bezpečenie môjho pôso-bezpečenie môjho pôso-
benia vo verejnej knižnici benia vo verejnej knižnici 
(nákup granúl, veterinár-(nákup granúl, veterinár-
nu starostlivosť). nu starostlivosť). 

Ďakujem za pomocnú lab-
ku, aby som sa mohol stať 
súčasťou knižnice Vraku-
ňa. Čítať síce neviem, ale 
príbehy mám rád a príbe-
hy s dobrým koncom ob-
zvlášť.

Haf Pluto 

Pluto – psí terapeut v knižniciPluto – psí terapeut v knižnici
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Malí vrakunčania
ŠK VRAKUŇA – Turnaj U9ŠK VRAKUŇA – Turnaj U9

V sobotu 17.novembra sa naši malí fut-
balisti z kategórie U9 zúčastnili turnaja 
OUT CUP v Stupave. Turnaja sa zúčastnilo 
16 mužstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 

skupín. Obsadili sme tretie miesto po 2 prehrách a 5 víťaz-
stvách. V zápase o celkové umiestnenie sme prehrali s Ka-
linkovom a obsadili sme konečné 6 miesto. V konkurencii 
silných mužstiev ako sú Slovan Galanta, Nové Zámky, Duslo 
Šala, Domino Trnávka, NMŠK a Rača je to pekný výsledok.
Za vzornú reprezentáciu klubu patrí veľké poďakovanie cha-
lanom a taktiež  rodičom, ktorí počas zápasov svojím po-
vzbudzovaním vytvárali príjemnú atmosféru.

ŠK Vrakuňa

Jeseň na našich školáchJeseň na našich školách
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Inzercia
Dvory sa neukladajú na z imný spánok:  Dvory sa neukladajú na z imný spánok:  

Ako sa zabaviť  v  chladných dňochAko sa zabaviť  v  chladných dňoch
Chcete sa aktívne podie-
ľať na zveľadení vášho 
dvora alebo vnútrobloku? 
Chceli by ste so susedmi 
vytvoriť fungujúcu komu-
nitu alebo podporiť už 
tú existujúcu, no nevie-
te ako na to? Stiahnite 
si MANUÁL DVOROV od 
spoločnosti YIT, kde nájdete, ako z vášho dvora krok po 
kroku vytvoriť prostredie, kde sa budete cítiť dobre. In-
špirujte sa, ako využiť spoločný priestor a vybudovať si 
kvalitnú komunitu na www.yit.sk/nechzijenasdvor.

Zima, dážď či skoré stmievanie často núti ľudí, aby počas 
chladnejších mesiacov ostali sedieť doma. Výlet do prírody 
či len prechádzka po meste, kde by stretli priateľov, sa zdajú 
byť oveľa náročnejšími úlohami, ako v skutočnosti sú. Pre 
obyvateľov s mestskými dvormi to však nie je prekážka – 
majú prírodu a známych hneď pod oknami, a ak by náhodou 
začalo pršať, vždy sa majú kde schovať. Ako využiť dvor na-
plno aj počas jesenných či zimných mesiacov?  

Dvory sú centrom komunitného života
Vnútrobloky a dvory sú dôležitou súčasťou spokojného života 
v meste. Je to miesto, kde sa deti môžu hrávať až do neskorého 
večera. Starší i mladší obyvatelia si zas oddýchnu mimo rušných 
ulíc, či sa porozprávajú so známymi. Okrem posilňovania komuni-
ty a funkčných susedských vzťahov dvory pozitívne vplývajú aj na 
psychiku – je to kus prírody, kam sa dá utiecť od zhonu a hluku.
Svoje o tom vedia aj obyvatelia bytových domov v Bratislave, ktorí 
si dvor spoločne zveľadili a pravidelne ho využívajú. „Stretávame 
sa tu niekoľkokrát do týždňa, a kým sa deti spolu hrajú, sedíme 
na lavičke a rozprávame sa. Spoločne zvykneme oslavovať naro-
deniny, v zime organizujeme detský Silvester, tí najmenší z toho 
majú veľkú radosť,“ hovorí členka susedskej komunity okolo dvo-
ra na Povrazníckej ulici. „Vždy sa zdravíme, a keď potrebujeme, 
pomáhame si. Je príjemný pocit mať komunitu a vedieť, že sa na 
ňu môžem spoľahnúť.“
Tematike zanedbaných či nevyužitých dvorov sa už dlhšiu dobu ve-
nuje aj developerská spoločnosť YIT. Cez leto podporila podu jatie 
Víkend bratislavských dvorov, počas 
ktorého viaceré vnútrobloky ožili 
detskými hrami, grilovačkou, či sa-
dením kvetov. YIT na dvory pomáha 
navrátiť život pomocou grantov, ale 
aj ďalších aktivít. Vytvorila napríklad 
MA NUÁL DVOROV s radami, ako vy-
budovať komunitu a využiť potenciál 
susedských priestorov naplno.
Ak ste sa rozhodli oživiť aj vás dvor, 
na začiatok netreba veľa. Poradíme 
vám, ako sa tam zabaviť aj počas 
chladných dní.

Rozprúďte krv v žilách
Chladné počasie neznamená, že sa nedá šantiť vonku, práve na-
opak – aspoň sa tak zahrejete. Zorganizujte si spolu so známymi 
z dvora zimné olympijské hry. Disciplíny zostavte tak, aby sa pri 
nich zabavili deti aj dospelí. Ideálnym športom môže byť naprí-
klad jesenný petang, na ktorý vám stačí pár gaštanov a jedna 
malá ozdobná tekvica. Celý dvor tiež môžete premeniť na bojo-
vé územie hry „Sever proti juhu“, v ktorom sa rozdelíte na tímy 
a budete sa snažiť ukradnúť si navzájom vlajky. Na záver hier 
odporúčame zohriať sa pri šálke teplého čaju či horúcej čokolá-
dy z termosky.

Vyrobte prírodné dekorácie
Dvor vám ponúka mnoho materiálu na vytvorenie prírodných 
dekorácií, ktorými si môžete zadarmo skrášliť svoj domov. Za-
tiaľ čo dospelí si môžu odstrihnúť zopár vetvičiek ihličnatých 
stromov na vence a ozdoby na dvere, deti zas môžu zbierať 
šišky, gaštany a lístie. Šišky sa dajú vystaviť na poličke či dať do 
prázdnej vázy so svetielkami, rôznofarebné listy sa zas dajú pre-
tvoriť na girlandy alebo lisovať. Ku gaštanom chýbajú iba špaj-
dle – deti všetkých vekových kategórií zvládnu vytvoriť celú zoo 
tradičných gaštanových zvieratiek. Fantázii sa medze nekladú. 

Pomôžte vtákom prezimovať
Zorganizujte so susedmi spoločné stavanie kŕmidiel pre vtáči-
ky. Ak máte v okolí schopných majstrov s nástrojmi, potrebujte 
len niekoľko drevených dosiek a klince. Ak sa necítite na zlo-
žitejšie projekty, nezúfajte. Na vytvorenie kŕmidla vám celkom 

stačí napríklad aj obyčajná plasto-
vá PET fľaša, starý hlinený kvetináč 
či dokonca polovica škrupiny z ko-
kosového orecha. Len ich naplníte 
zmesou zrniečok prosa, slnečnice 
či ľanu a zavesíte kusom špagátu 
na konár stromu. Podobne sa dajú 
zrecyklovať aj rolky z toaletného 
papiera – tie môžete pomazať me-
dom či arašidovým maslom a po-
tom ich v semiačkach obaliť. Vtáčí 
návštevníci sa vám za to odmenia 
svojou prítomnosťou a spevom.
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Čo a kedy

Vážení spoluobčaniaVážení spoluobčania
prežívame obdobie, ktoré na základe tradície v našej krajine patrí 

k veľmi príjemným. Dotýka sa všetkých ľudí a každý sa snaží spríjemniť 
prípravu na vianočné sviatky svojim osobným spôsobom aj na základe 
toho, čo prežil v minulosti a v dnešnom svete sa určite mnohí inšpirujú 
aj skúsenosťami z rôznych iných krajín. Podnetov je určite veľmi veľa 
a technologické vymoženosti nám dávajú široké spektrum možností.

Je veľmi zaujímavé, že hoci práve mesiac december je charakterizova-
ný najkratšími dňami a veľmi slabým slnečným svitom, predsa táto sku-
točnosť nevplýva na nás veľmi negatívne, pretože postupne sa stupňuje 
osvetlenie vo forme najskôr adventnej a potom aj vianočnej výzdoby. To 
najpodstatnejšie sa však odohráva vo vzájomných ľudských vzťahoch. 
Myslím, že to patrí k nášmu veľkému kultúrnemu bohatstvu ako sa ľudia 
navzájom stretávajú organizujúc rôzne večierky a to aj napriek tomu, že 
s blížiacimi sa sviatkami a koncom kalendárneho roka prežívajú takmer 
všetci kumuláciu povinností na úrovni osobného, rodinného, ale i pracov-
ného života.

Vianočné sviatky je možné prežívať na rôznych úrovniach veľmi je-
dinečne, osobitne a neopakovateľne. Jedna zo skutočností, ktorá nás 
spája je určite ľudská blízkosť osobám, ktoré sú nám drahé. Kresťanstvo 

môže dať k tomuto faktu ďalší rozmer vo forme posilnenia toho, čo je nám všetkým prirodzené a blízke. V na-
šom farskom kostole ponúkame rôzne duchovné služby. Informácie nájdete na výveske pred kostolom a aj 
našej farskej stránke vrakuna.eu.

Z dôvodu spomenutej ľudskej blízkosti, ktorá sa môže prejaviť aj vo forme solidarity tento rok konáme 
počas adventu v našom farskom kostole aj zbierku trvanlivých potravín pre chudobné rodiny na Slovensku. 
Rozhodli sme sa pre pomoc predovšetkým preto, že v minulosti a aj tomto roku sme už pomohli v rôznych 
častiach sveta a dnes už cítime negatívne dôsledky predovšetkým ekonomického charakteru aj na našom 
území. Chcem vopred úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapoja vyjadriac tak ľudskú blízkosť, ktorá je jed-
nou z charakteristických čŕt adventného a vianočného obdobia. Za všetkých odslúžim vianočnú svätú omšu 
na vigíliu Narodenia Pána, 24.12. o 22:00.

Všetkým Vám želám príjemné a pokojné prežitie adventného a vianočného obdobia v kruhu Všetkým Vám želám príjemné a pokojné prežitie adventného a vianočného obdobia v kruhu 
Vašich príbuzných a priateľov.Vašich príbuzných a priateľov.

Marek Krošlák
farár vo Vrakuni

http://vrakuna.eu

