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Milí Vrakunčania, 
už mesiac tu máme Jar. Príroda sa prebúdza zo zimné-
ho spánku a s jarou je spojené aj jarné upratovanie po 
zime, príprava zelene na leto, obnova flóry. To znamená, 
že po zime sa musia vyrúbať aj poškodené dreviny z dô-
vodu všeobecného ohrozenia alebo havarijného stavu, 
napríklad v lesoparku. V tomto aprílovom období fúka 
silný vietor a poškodené stromy ohrozujú návštevníkov. 
Samozrejme, že poškodené dreviny odstraňujeme na 
základe odborného posudku a s podmienkou náhrad-
nej výsadby. Teraz pripravujeme všetko preto, aby sme 
mohli náhradnú výsadbu realizovať. 

V lesoparku sa nasadilo okolo 140 nových stromov 
v rámci projektu náhradnej výsadby. Vyhoveli sme aj 
požiadavke od občanov na výsadbu ovocných stromov 
v lesoparku. Vysadili sme ovocné stromy , ktoré nám 
odsúhlasil magistrát a odborný znalec. Túto možnosť 
sme využili a 10 ovocných stromov v lesoparku pri-
budlo. Časom uvidíme a posúdime, či sa výsadba uja-
la, mala zmysel a či sa ľuďom páči. Konkrétne pribudla 
oskoruša, muchovník, moruša a gaštan. Sú to ovocné stromy, ktoré sa možno v minulosti tešili väčšej obľube ako 
v súčasnosti, ale zhodli sme sa, že jablone, hrušky a podobné stromy do lesoparku nepatria a na sídlisko už vôbec 
nie. Vybrané stromy pomôžu prilákať do lesoparku rôzne vtáky, ktoré zase vyhubia larvy húseníc, ktoré nám ničia 
naše zelené listy.

Aj v rámci sídliska sme vysadili stromy a 315 nových stromov vo Vrakuni, si myslím, že je veľmi pekné číslo. Aj 
vďaka sponzorom, akým je Slovnaft, sa nám to mohlo podariť a pevne dúfam, že podobné číslo bude aj na jeseň, 
kedy plánujeme ďalšiu výsadbu.

Čo sa týka zelene, pripravujeme sa na našu prvú kosbu, čistenie verejných priestranstiev, sídliskovej zelene, det-
ských ihrísk.

Pri tejto téme mi nedá nespomenúť našu spoločnú starostlivosť o naše okolie a správanie sa niektorých ľudí. Do-
stal som množstvo podnetov, že máme málo košov, že je všade veľa špakov, odpadkov, napríklad pri zdravotnom 
stredisku a podobne. Musím Vám povedať, že to nie je o počte smetných košov, tých máme okolo 300 ! A môžeme 
mať aj tisíc smetných košov, ale keď ľudia do nich nebudú tie odpadky hádzať, sú úplne zbytočné. Máme smet-
né koše rovno pri lavičkách, pod ktorými sú ohorky od cigariet, odpadky jedla a pod. Je to o ľuďoch, ktorí nie sú 
naučení udržiavať poriadok. Mali by sme sa zamyslieť nad sebou, ako pristupujeme k životnému prostrediu my 
obyvatelia. Lebo len vďaka nám životné prostredie bude pekné, zdravé a bude radosť v takom prostredí žiť a sta-
rať sa oň. Či už sa bavíme o detských ihriskách, o zeleni, o kvetoch, kríkoch. Všetko potrebuje svoju starostlivosť 
a my z úradu ju robíme podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale potrebujeme k tomu aj iný prístup a pomoc 
všetkých občanov. Pokiaľ to ľudia nebudú udržiavať tak, ako to spoločne vytvoríme a pripravíme pre ľudí, nebude-
me spokojní nikdy. 

Ľudia, vyzývam Vás a zároveň prosím, aby ste boli ohľaduplní voči životnému prostrediu, kvetom, kríkom a prírode. 
Iba tak môžeme žiť v súlade a v spokojnosti všetkých. Počas Mája si pripomenieme aprílový svetový deň Zeme 
a budeme opäť organizovať brigádu. Verím, že sa tam stretneme a bude nás zas o trochu viac ako minulý rok. 

 A na záver citát, ktorý je viac než výstižný: ,,Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil; 
v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť.“ Jacques-Yves Cousteau

Príhovor starostu 

Váš Martin 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny 

obdobie od 1.3. do 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 18:00
 

obedná prestávka        12:30 – 13:00
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 

Zákaz používania studní 
naďalej platí

Podaril sa nám prvý krok k bez platnej 
analýze vody v našich studniach vo Vra-
kuni. V prvom kole bolo vybraných 20 
studní, ktoré Ministerstvo životného 
prostredia SR otestuje. Podľa lokalít 
spoločne mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa s ministerstvom vybrala 20 
miest v celej Vrakuni. Všetky výsledky 
a aktuálne informácie nájdete na strán-
ke www.vrakuna.sk, sekcia infor má cie 
o skládke chemického odpadu vo Vra-
kuni alebo na: www.minzp.sk/vrakuna/.
 MÚ Vrakuňa

Mestská časť spustila novú možnosť nahlásiť „opustené“ vozidlo alebo vrak. To znamená, že 
ak je pred vaším domom či v jeho blízkosti dlhodobo odstavené vozidlo bez ŠPZ, prípadne vozidlo 
s ŠPZ, ale s neplatnou EK a STK, jeho majiteľ si pravdepodobne neplní povinnosti ustanovené § 67 
ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto prí-
pade, môžete túto udalosť nahlásiť na mail: vraky@vrakuna.sk. Prosíme vás, do mailu uveďte typ 
auta a presné miesto, kde sa automobil nachádza. Môžete priložiť aj fotografiu. 

MÚ Vrakuňa

Nahláste „opustené auto“ alebo vrak

Vhodným krmivom pre vodné vtáky je proso, drvené orechy či slnečnicové semienka, 
kukurica, pšenica a jačmeň.

Nevhodné sú kuchynské zvyšky, cestoviny, údené a korenisté produkty, či pokazená 
potrava, hlavne aj pečivo. Aj keď je suché a nastrúhané, obsahuje príliš mnoho soli 
a ďalších zložiek, ktoré vtáctvu neprospieva, prilepí sa im na tráviaci systém a poškodzu-
je im zdravie, môžu aj uhynúť.

S príchodom jari už vtáctvo nie je potrebné prikrmovať. 
Žiadame o rešpektovanie vyššie uvedeného a všetkým zodpovedným občanom 

ďakujeme! 
Referát životného prostredia  
a odpadového hospodárstva

KŔMENIE VODNÉHO VTÁCTVA

Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa oznamuje, že zásoby vriec určených pre separovaný zber papiera 
a plastov, vydávaných v podateľni, sa minul.
Spoločnosť OLO, a.s. v júni bude vykonávať distribúciu vriec priamo na adresy daňových poplatníkov.
V prípade, že by Vám došli vrecia do času plánovaného rozvozu, nové vrecia si môžete vyžiadať 
priamo u spoločnosti OLO, a.s., a to e-mailom zakazka@olo.sk, kde napíšete svoju požiadavku. Do 
týždňa Vám vrecia dodajú priamo na adresu, alebo ak sa dohodnete, môžete si ich prísť osobne 
vyzdvihnúť na adrese spoločnosti OLO, a.s., Ivánska cesta 22, Bratislava, tel.: 02/ 50 110 111 od 
po-pia: 7:00 – 16:00 hod.

MÚVrakuňa

NOVÉ VRECIA NA SEPAROVANÝ ZBER

Milý Paľo, navždy si  budem pamätať  ten moment , keď som 
dostal  hroznú sobotnú správu, ktorá znela stroho: Paľo Prikryl dnes 
zomrel. Tobôž preto, lebo sme boli priatelia a sledoval som, ako sa ti 
vedie. Len pár dní pred tým si avizoval na sociálnych sieťach, že sa ti 
darí o kúsok lepšie. Žiaľ dnes už viem, že to bol tvoj posledný status. 

Moje srdce krváca, bol si integrálnou súčasťou redakčnej rady 
práve týchto novín, špičkový korektor, obetavý kolega. Ku každému 
sviatku si mi poslal báseň, stretávali sme sa na premiérach tvojich 

knižiek. Tiež si písaval do Vrakunských novín nekrológy. Písal si ich s citom, poctivá práca člove-
ka, čo má dar písať ako málokto. Dnes sa úlohy vymenili a nekrológ píšem ja.  

Paľo, spisovateľské nebo sa ťa dočkalo, viem, že budeš aj tam hore písať len tak, ako si ty 
vždy vedel. Budem si ťa pamätať ako principiálneho človeka, čo vedel jednoznačne stáť na stra-
ne demokracie, tvoj prirodzený odpor k akejkoľvek totalite, tvoj morálny kompas a tvoje odhod-
lanie mi  chýbajú už dnes. Gentleman zo starej školy, so všetkým čo k tomu patrí. Opustil si nás 
zhodou náhod v ten istý deň ako princ Filip. Budeš v dobrej spoločnosti, určite nepokazíš žiadnu 
zábavu a ja ti tam hore posielam pozdravy. Úplne ťa vidím ako s Filipom noblesne diskutujete 
o svete a jeho problémoch. Tie už budeme musieť vyriešiť bez teba. A to bolí. Nehovorím len za 
seba, ale za celý úrad a redakčnú radu. Priateľ môj, bolo mi cťou. 

Pavol Prikryl napísal za života niekoľko diel, ako napríklad Pre najmenších (1995), Básničky z 
hviezdičky (1999, 2003), Rozhovory s anjelikom (2006), taktiež aj zbierku básní Na konci ticha 
(2015). Prikryl je tiež autorom rozhlasovej hry Proces. Pôsobil ako redaktor aj šéfredaktor časopi-
su Zrno v Žiline, písal tiež pre Katolícke noviny a denník Nonstop, neskôr sa ujal miesta zástupcu 
riaditeľa tlačového odboru Úradu vlády. V rokoch 1999 – 2000 pôsobil ako hovorca Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Za svoju publikačnú činnosť získal niekoľko ocenení, naj-
významnejšia bola prestížna cena International Media Award for Excellence in Journalism, ktorú 
mu v roku 1995 udelila medzinárodná novinárska organizácia UCIP so sídlom v Ženeve. 

Martin Kuruc

SPOMIENKA NA PAĽA

http://www.vrakuna.sk
http://www.minzp.sk/vrakuna/
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V mestskej časti Bratislava-Vra-
kuňa sa počas doby samosčí-
tania v období od 15.02.2021 
– 31.03.2021 sčítalo - 18 616 
obyvateľov. 

Stav sčítania obyvateľov (%) do 
31.3.2021
Sčítaní obyvatelia – 87,35% oby-
vateľov
Nesčítaní obyvatelia – 12,65% oby-
vateľov

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené 
obyvateľom, ktorí sa nemohli sčí-
tať sami ani s pomocou blízkej osoby. 
Ide najmä o digitálne vylúčených oby-
vateľov, starších obyvateľov, obyvateľov 
v zariadení a obyvateľov marginalizova-
ných komunít.
Asistované sčítanie sa bude konať v ob-
dobí 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí 
asistovaného sčítania na celom území 
SR alebo v jednotlivých okresoch roz-
hodne predseda Štatistického úradu SR 
v spolupráci s Úradom verejného zdra-
votníctva SR a/alebo regionálnymi úrad-
mi verejného zdravotníctva SR. Asistova-
né sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta

Stacionárny asistent na kontaktnom 
mieste
Obyvatelia majú možnosť sčítania s po-
mocou stacionárneho asistenta sčíta-
nia na kontaktnom mieste v Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. 

Kontaktné miesta v mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa: 
Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa,  
Šíravská 7, Bratislava – kontakt: 
02 40 20 48 46

Prevádzkové hodiny:  
Pondelok 8:00 – 16:30
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00

Miestna knižnica, Toplianska 5,  
Bratislava – kontakt: 02 45 52 40 47

Prevádzkové hodiny: 
Pondelok 8:00 – 18:00
Utorok 8:00 – 15:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 15:00

Mobilný asistent o ktorého požiadate 
telefonicky
Sčítajte sa s pomocou mobilného asis-
tenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, 
v prípade, že o takúto službu požiadate 
na telefónnom čísle: 02 40 20 48 46.

Chcete požiadať o mobilného asis-
tenta sčítania?
Počas doby asistovaného sčítania 
v našej mestskej časti zavolajte na 
Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa na telefónne číslo: 
02 40 20 48 46.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky 
na mobilného asistenta uvediete Vaše 
meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás 
má mobilný asistent navštíviť a telefón-
ne číslo, aby si mobilný asistent mohol 
s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

 

Sčítanie obyvateľov vo Vrakuni

MÚ Vrakuňa
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SENIORI SPOZORNITE!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bra-
tislave II opakovane upozorňuje občanov, najmä 
seniorov a osamelo žijúce osoby, aby boli opatrní 
a nestali sa obeťami podvodníkov.

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie CO-
VID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontak-
tovali osoby telefonicky, ale aj osobne a vydávali sa 
za sčítacieho komisára, alebo za asistenta sčítania.

• Polícia občanov upozorňuje, že ASISTOVANÉ SČÍ-
TANIE sa začne až od 1.apríla 2021 a potrvá do 
31. októbra 2021,

• mobilní asistenti sčítania Vás navštívia, až na zák-
lade Vášho telefonátu a žiadosti na príslušnú obec,

• mobilní asistenti Vám musia povinne predložiť 
preukaz vydaný obcou/mestom,

• obce/mestá zriadia kontaktné miesta, kde bude 
k dispozícii stacionárny asistent a so sčítaním 
Vám pomôže 

 Pri akomkoľvek podozrení na podvodné kona-
nie v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontak-
tujte políciu na telefónnom čísle 158. 

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňu-
je, že podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov 
a manipulačných techník ako získať dôveru senio-
rov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto 
ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť.

Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby ne-
vpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, ne-
boli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze 
a nerozmieňali im bankovky, ak keď pôsobia dôve-
ryhodne! 

 plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ Okresného riaditeľstva

Policajného zboru v Bratislave II

PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV BUĎTE OBOZRETNÍ, OBJAVUJÚ SA FALOŠNÍ SČÍTACÍ ASISTENTI

od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021

 

od 1. apríla 

 

SENIORI, POZOR Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorí by mohli zneužiť situáciu 
počas sčítania, si pamätajte: 

 • ak potrebujete pomôcť pri elektronickom sčítaní, požiadajte  
  o pomoc svojich príbuzných, známych, či osoby ktorým  
  dôverujete, ponúkanú pomoc cudzích osôb ihneď odmietnite,

 • ak chcete využiť asistované sčítanie, informujte sa vo svojej  
  obci/meste na kontaktné miesta, kde vám so sčítaním pomôže  
  stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať obec/ 
  mesto o mobilného asistenta,  

 • mobilní asistenti, ktorí vám budú nápomocní pre účely sčítania,  
  vám povinne musia predložiť preukaz vydaný obcou/mestom,  

 • mobilní asistenti navštívia vašu domácnosť len vtedy, ak 
  o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate (napr.  
  z dôvodu imobility, choroby alebo z iného dôvodu), 

 • ak to bude možné, vopred si dohodnite aj presný čas príchodu  
  mobilného asistenta, prípadne si zistite jeho meno a priezvisko,  

 • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli  
  podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak  
  pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch,

 • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich  
  príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili bez vašej  
  predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám  
  ponúkajú pomoc pri tomto úkone.

 Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie
 v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte
 políciu na telefónnom čísle 158.
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Vrakuňa je zelenšia o viac ako 315 ks drevín
V rámci starostlivosti o verejnú zeleň 

počas celého roka vykonávame sériu rôz-
nych opatrení. Týkajú sa aj starostlivosti 
o dreviny, ktoré sa nachádzajú na pozem-
koch v našom vlastníctve alebo v našej 
správe. Preto sa veľmi tešíme, že už túto 
jar sa nám v rámci Vrakune podarilo v 
spolupráci s magistrátom vysadiť 264 ks 
perspektívnych a hodnotných stromov, 
a niekoľko m2 krov. Celkovo sa v priebe-
hu posledných 6 mesiacov vysadilo viac 
ako 315 ks drevín, čo je skutočne veľmi 
pekné číslo. ☺

Niektoré dreviny boli vysadené ako ná-
hradná výsadba z výrubových konaní, iné 
v rámci projektu 10 000 stromov alebo 
vďaka rôznym iným projektom a sponzor-
ským darom. Volili sa prevažne lokality, na 
ktorých došlo k výrubu inváznych, ohrozu-
júcich alebo suchých drevín. Priamo v te-
réne sa vytipovali rôzne vhodné voľné plo-
chy, kde sa nenachádzali takmer žiadne 
dreviny, alebo plochy, kde bolo potrebné 
doplnenie nových jedincov. 

Nová výsadba pozostáva z rozmanité-
ho druhového zloženia, vysadili sa napr. 
platany, ambrovníky, judášovce, zelkove 

serraty, duby, vŕby, lipy, hraby, pagaštany, 
okrasné  čerešne, hrušky, slivky, agáty, ja-
vory, jelše, čremchy, muchovníky, oskoru-
še, moruše a gaštany. Vysadili sa aj kríky 
ako skalník, imelovník či hlohyňa.  

Vo Vrakunskom lesoparku sa v prie-
behu dvoch týždňov uskutočnila roz-
siahla výsadba, realizovaná na základe 
právoplatného rozhodnutia vydaného 
mestskou časťou BA-Nové mesto. So 
súhlasom vlastníka, ktorým je hl. m. a 
odporúčania pracovníkov magistrátu sa 
vysadilo celkovo 142 ks vzrastlých stro-
mov s obvodom kmeňa 17 – 20 cm, 
konkrétne 27 ks topoľa bieleho, 25 ks to-
poľa čierneho, 30 ks jaseňa štíhleho, 30 
ks čremchy strapcovitej a 30 ks jarabiny 
vtáčej. Vysádzané boli dôkladne na zák-
lade projektu náhradnej výsadby, ktorý 
bol navrhnutý v rámci vypracovanej Kra-
jinno-architektonickej štúdie. Všetky dre-
viny sú I. kategórie a spĺňajú ukazovatele 
kvality podľa STN 83 7016 – Rastliny a 
ich výsadba. Veľmi dôležitou súčasťou vý-
sadby je aj následná starostlivosť, ktorá 
bude dodávateľom zabezpečená tri roky 
od výsadby. Dreviny sú zakotvené troma 
kolmi s ochranou proti poškodeniu kme-

ňa v mieste vzoprenia, obalené jutovinou, 
majú inštalované ochranné prvky proti po-
škodeniu kmeňa kosačkami. Pravidelne 
bude zabezpečená dostatočná zálievka, 
kontrola kotviacich a ochranných prvkov, 
a ošetrenie drevín.  

Pevne veríme, že všetky novovysade-
né dreviny sa ujmú, zveľadia okolie a pri-
nesú Vám dobrú náladu, pretože človek 
bez úsmevu je ako strom bez listov. ☺ 

Veľmi pekne by sme sa chceli 
poďakovať za spoluprácu kolegom                                                             
z magistrátu, ktorí sú vždy veľmi 

ochotní.

Zároveň chceme vyjadriť obrovské 
poďakovanie spoločnosti SLOVNAFT, 
a. s., ktorá nám na výsadbu v lesopar-
ku prispela krásnou sumou 10 000 €,                                                       

vďaka ktorej sme mohli zabezpečiť 
nákup 55 ks stromov.

ĎAKUJEME!

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

MOBILNÝ ZBER ELEKTROODPADU opäť SPUSTENÝ 
NEŠKREČKUJTE doma STARÉ SPOTREBIČE 

Po dlhšej prestávke je opäť spustený zber veľkého elektroodpadu. Ušetrite si miesto v domácnosti na niečo užitočnejšie. Zdru-
ženie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu - ENVIDOM Vám pomôže ekologicky a bezplatne zrecyklovať Vašu nepotrebnú 
chladničku, práčku či mikrovlnku. Bližšie informácie a objednanie zberu nájdete na stránke www.zberelektroodpadu.sk.

Ďakujeme, že Vám záleží na zdravom životnom prostredí!
Referát životného prostredia, 

 verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

http://www.zberelektroodpadu.sk
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Neporiadok je jedným z najčas-
tejších podnetov zasielaných na náš 
miestny úrad, riešených na sociál-
nych sieťach či na odkaze pre staros-
tu. Súčasťou zvyknú byť fotografie 
a rôzne komentáre. Niektoré z nich 
sa nesú v duchu, že za neporiadok vo 
verejných priestranstvách môže sa-
mospráva, verejnoprospešné služby 
(ďalej len „VPS“) či nedostatok ko-
šov. OMYL. Jediným problémom sme 
my sami. 

Všetky lokality vo Vrakuni sú v rámci 
časových a kapacitných možností čis-
tené. Naši pracovníci zabezpečujú od-
stránenie neporiadku v čo najkratšom 
možnom čase, aby sa menšie skládky 
nezväčšovali. Každodenné odstraňova-
nie „malého znečistenia“ je však veľ-
mi náročné. Okrem upratovania plôch 
riešime napr. aj orezy a výruby drevín, 
realizujeme výsadbu, vyprázdňujeme 
koše, kosíme trávniky, udržiavame det-
ské ihriská, opravuje sa mestský mobi-
liár, a vykonáva sa mnoho iného, podľa 
aktuálnych potrieb mestskej časti (ďa-
lej len „MČ“) a požiadaviek občanov. 
Neraz sme sa stretli so situáciou, že 
sa napr. vyčistila pešia zóna a na druhý 

deň bola opäť znečistená. Takéto si-
tuácie sú vždy odrazom spoločnosti. 
Mrzí nás, že nevieme poriadok zabez-
pečiť úplne v každom momente v rám-
ci celej Vrakune. Teší nás však, že čím 
ďalej, tým viac občanov si všíma svoje 
okolie. Častejšie sa stretávame aj so 
situáciami, kedy občania v rámci pre-
chádzky zbierajú okolitý odpad do 
tašiek/vriec, alebo pri venčení domá-
cich miláčikov zároveň upracú okolie 
bytových domov. Pri vykonávaní dob-
rovoľníckej práce je takmer zásadou, 
že ide o činnosť vykonávanú z vlastnej 
vôle pre prospech iných alebo okolia 
a bez nároku na finančnú odmenu. 

Kontajnerové stojiská
Pri ohliadkach v teréne a na základe 

podnetov od občanov opäť registruje-
me aj zvýšené hromadenie sa odpadu 
pri kontajnerových stojiskách. Zväčša 
ide o priestory za stojiskami, ktoré sú 
schované pred zrakmi ľudí. Aj preto je 
tento priestor neustále atakovaný nepri-
spôsobivými občanmi, ktorí si ho mýlia 
so skládkou, alebo zberným dvorom. 
Pracovníci VPS niekoľkokrát pomohli 
s vyprataním, avšak MČ nemôže opa-

kovane vynakladať finančné prostried-
ky na odpratávanie takéhoto odpadu. 
Každý bytový dom má svojho správcu, 
ktorý zodpovedá za poriadok nie len 
v bytovom dome, ale aj na priľahlých 
pozemkoch. MČ má vo svojej právomoci 
vyzvať vlastníkov pozemkov k zjedna-
niu nápravy, ktorú v plnej výške musí 
uhradiť vlastník pozemku, na ktorom sa 
odpad nachádza, teda je to na náklady 
obyvateľov príslušných bytových domov. 
Pokiaľ občania na vlastné oči vidia ta-
kéto konanie, odporúčame bezodklad-
ne kontaktovať Mestskú políciu, ktorá 
vie na mieste konať a zdokumentovať 
vzniknutú situáciu. Prípadne v rámci 
možnosti priamo upozornite dotyčného. 

Čierne skládky 
Väčším problémom sú tzv. „čier-

ne skládky“, pod ktorými sa rozumie 
odpad uložený v rozpore so zákonom  
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Tie-
to skládky vznikajú rovnako nediscipli-
novanosťou občanov, ktorí nesprávne 
(a zámerne) ukladajú komunálny, sta-
vebný a iný odpad na miesta, ktoré 
na to nie sú určené. Samozrejme, že 
riešime aj tie, ale v prvom rade, ak sa 
nachádzajú na súkromnom pozem-
ku, oslovujeme a vyzývame vlastníka/
správcu. Ak nedôjde k vykonaniu ná-
pravy, skládku oznámime príslušnému 
Okresnému úradu, ktorý rozhodne, kto 
je zodpovedný a povinný ju upratať. 

Buďme zodpovední!
Opakovane by sme chceli vyzvať 

všetkých občanov, buďme zodpovední, 
väčšine z nás nie je ľahostajné prostre-
die v akom žijeme, udržujme poriadok 
okolo stanovíšť zberných nádob a nevy-
hadzujme k nim nábytok, alebo drobný 
stavebný odpad z rekonštrukcie bytov, 
nevytvárajme čierne skládky v okolí ve-
rejných priestorov. Pevne veríme, že sa 
nám podarí znížiť tvorbu a rozširovanie 
čiernych skládok, nakoľko občanom 
ponúkame dostatok možností na bez-
platné zbavenie sa odpadu. 

Ďakujeme, že Vám záleží na zdra-
vom Životnom prostredí!

Referát životného prostredia, 
 verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Životné prostredie
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Stály problém – neporiadok
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Pilotné testovanie žiakov výpla-
chom ústnej dutiny sa ukázalo ako 
mimoriadne efektívne a bezpečné. 
Prvé testovanie za prítomnosti mi-
nistra školstva Branislava Grőhlinga 
a médií sa uskutočnilo 19.3.2021 
na základnej škole Železničná. Pria-
my prenos si mohli pozrieť aj diváci 
v relácii Teleráno. Žiaci to zvládli na 
jednotku a túto formu testovania si 
hneď obľúbili. 

 Zriaďovatelia a riaditelia škôl si 
tiež pochvaľujú jednoduchší a príjem-
nejší spôsob testovania, čo spôsobilo 
aj vyšší záujem zo strany zákonných 
zástupcov žiakov. 

Rezort školstva v spolupráci s od-
borníkmi zaviedol do praxe takzvané 
kloktacie PCR testy. Cieľom je, aby 
sa vďaka menej inváznemu spôsobu 
testovania dostalo do škôl viac žiakov, 
predovšetkým tí, ktorí to najviac po-
trebujú, a tiež deti, ktoré sa nemohli 
alebo nechceli testovať antigénovými 

testami.
“Som veľmi rád, že takáto nein-

vazívna forma testovania môže byť 
na našich školách. Prispejeme tak 
k bezpečnej výučbe na našich ško-
lách“ povedal starosta Martin Ku-
ruc. 

Kloktací test je jednoduchý, bez-
pečný a bezbolestný spôsob samood-
beru vzorky pre vykonanie vyšetrenia 
na ochorenie COVID-19. Vzorky sú 
odoberané formou výplachu ústnej 
dutiny žiaka fyziologickým roztokom 
alebo čistou vodou bez prítomnosti 
zdravotníckeho personálu, len pod do-
hľadom osoby, ktorá dobrovoľne vyko-
ná dozor pri odbere vzorky. Odobraté 
vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ 
služby, ktorý ich vyhodnotí PCR tes-
tom a výsledok testu doručí zákon-
nému zástupcovi žiaka (sms alebo 
e-mail).

Tento druh testovania, z odobra-
tej vzorky prostredníctvom výplachu 

ústnej dutiny žiaka, sa vyhodnocu-
je v akreditovanom laboratóriu PCR 
testom na zistenie prítomnosti vírusu 
SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích tes-
tov je omnoho presnejšia/citlivejšia 
detekcia prítomnosti vírusu SARS–
CoV-2 v porovnaní s antigénovými tes-
tami.

Kloktací test je určený primárne 
žiakom II. stupňa na základných ško-
lách. Účasť na testovaní formou klok-
tania je dobrovoľná. Žiak na II. stupni 
základnej školy môže byť naďalej tes-
tovaný antigénovými testami v prípa-
de nezáujmu o kloktacie testy, a tak 
preukazovať platný výsledok testu.

HNovotná 

Testovanie kloktaním  
si pochvaľujú školy i žiaci
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Proces odťahovania vrakov z verej-
ného priestoru v súčasnosti prebieha 
podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpa-
doch, čo je pre komunálnu sféru mi-
moriadne administratívne náročné: 
žiadosti o lustrovanie vlastníka vo-
zidla, doručovanie výzvy vlastníkovi, 
označenie vozidla výzvou so 60 dňo-
vou lehotou na odstránenie vozidla, 
požiadavka na odťahovú službu a ná-
sledne umiestnenie vozidla na tzv. 
„určenom parkovisku“, administratív-
ny proces na Okresnom úrade na od-
bore životného prostredia, oddelenia 
odpadov, kde úrad pátra po majiteľo-
vi (veľakrát je voči majetku majiteľa 
vozidla vedená exekúcia) a napokon 
vydá rozhodnutie, že vozidlo sa stá-
va starým vozidlom (odpadom). Ná-
sledne až po jeho správoplatnení, je 
možné konečne vozidlo ekologicky 
zneškodniť (zošrotovať). Tento proces 
trvá približne rok a približne aj takýto 
dlhý čas vraky zaberajú priestor „ur-
čeného parkoviska“.

Napríklad doteraz, ak auto neja-
vilo známky vraku a vypršala mu len 

emisná a technická kontrola, táto 
skutočnosť ešte nebola dôvodom na 
to, aby sa auto vyhlásilo za odpad. 
Majiteľ vozidla bez ohľadu na to, že 
vozidlo je dlhodobo odstavené, (práv-
ne je vozidlo stále v prevádzke pod-
ľa zákona č.106//2018 o prevádzke 
vozidiel v cestnej premávke), má po-
vinnosť udržiavať motorové vozidlo 
v riadnom technickom stave podľa 
§45, ods.2, bod d) a e), kde je uvede-
né, že musí mať technickú a emisnú 
kontrolu vozidla. Ak to nemá, riskuje 
pokutu. Zároveň je povinný sa vyjadriť 
k uvedenému stavu vozidla z hľadis-
ka zákona o odpadoch, a to do 60 dní 
na doručenú výzvu, umiestnenú aj 
na vozidle (zároveň zverejnená aj na 
úradnej tabuli mestskej časti). 

Blýska sa však na lepšie časy, 
pretože schválením novely zákona č. 
8/2009 o cestnej premávke, na od-
stránenie vozidla bude postačovať 
už aj neplatná technická a emisná 
kontrola, pričom takéto vozidlo sa 
zároveň považuje za nespôsobilé 
na prevádzku v cestnej premávke, 

aj keď netvorí prekážku cestnej 
premávky. Touto novelou sa posil-
ňujú právomoci obcí a miest, kde 
ako správcovia komunikácií budú 
mať jednoznačnú právnu istotu na 
vykonanie odťahu dlhodobo odsta-
vených vozidiel (autovrakov), a to od-
stavených nielen na komunikáciách 
a chodníkoch, ale v zmysle novely 
aj na parkovisku. Týmto získa samo-
správa lepšiu akcieschopnosť v boji 
proti nezodpovedným majiteľom au-
tovrakov.

V súčasnosti na portáli minister-
stva vnútra je uverejnený: „Postup ve-
rejnosti pri nahlasovaní vozidiel s dl-
hodobo neplatnou TK a EK, ktoré sú 
odstavené na cestách, parkoviskách, 
trávnikoch..., kde je odporučené, aby 
občania sami dávali podnety na prís-
lušný okresný úrad odbor cestnej do-
pravy a pozemných komunikácií, viď. 
link: 
https://www.minv.sk/?Postup-pri-na-
hlasovani-vozidiel-s-dlhodobo-neplat-
nou-technickou-a-emisnou-kontrolou

Právna úprava procesu odstraňo-
vania vrakov podľa zákona o odpa-
doch ostáva súbežne v platnosti.

Zároveň ostáva nevyriešený prob-
lém, kam umiestniť vraky, keď pár 
„určených parkovísk“, je preplnených 
a nové nevznikajú - pravdepodob-
ne to nebude vysnený biznis v okolí 
Bratislavy. Určite pomôže parkovacia 
politika, ktorá už beží v niektorých 
mestských častiach Bratislavy, kde 
občania sami prejavili záujem zba-
viť sa nepojazdných vozidiel. Pokiaľ 
chcú samosprávy rýchlejšie uvoľňo-
vať parkovacie miesta zabraté vrak-
mi, musia nájsť miesto a peniaze na 
vybudovanie „parkoviska pre vraky“, 
s oplotením a základnou obsluhou. 
Tento balvan povinností však zatiaľ 
ostáva len na pleciach samosprávy.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva
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Problém  AUTOVRAKY – pomôže novela?

zdroj: odkaz pre starostu

https://www.minv.sk/?Postup-pri-nahlasovani-vozidiel-s-dlhodobo-neplatnou-technickou-a-emisnou-kontrolou
https://www.minv.sk/?Postup-pri-nahlasovani-vozidiel-s-dlhodobo-neplatnou-technickou-a-emisnou-kontrolou
https://www.minv.sk/?Postup-pri-nahlasovani-vozidiel-s-dlhodobo-neplatnou-technickou-a-emisnou-kontrolou
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Bratislava prichádza s programom 
obnovy verejných priestorov. Dlho-
dobo zanedbané priestory v našom 
meste začnú ožívať a po premene 
budú poskytovať príjemné a funkčné 
prostredie na trávenie voľného času 
či stretávanie sa komunít. Projekt je 
rozdelený na dve etapy. V druhej eta-
pe je zahrnutá aj Vrakuňa, konkrétne 
priestor pred Zdravotným strediskom 
na Kazanskej ulici. 

Bratislava má veľký dlh v mo-
dernizácii a skvalitňovaní verejných 
priestorov, preto Magistrát hlavného 
mesta predstavuje program ich ob-
novy “Živé miesta”, ktorý je historic-
ky prvým rámcom na zmenu verej-
ného priestoru hlavného mesta na 
viacerých úrovniach. Jedna z nich sú 
výsledky práce Metropolitného inšti-
tútu Bratislavy a architektov za po-
sledných 18 mesiacov v podobe 25 
rekonštrukcií verejných priestorov. 
Druhá je pokračovanie v štandardi-
zácii práce s verejnými priestormi 

- rozširovanie Manifestu verejných 
priestorov. Treťou úrovňou programu 
je grantová schéma na obnovu ve-
rejných priestorov spolu s Nadáciou 
mesta Bratislavy.

,,Verím, že tento priestor spolu 
s Magistrátom oživíme. Viem si tam 
v budúcnosti predstaviť cukráreň, 
lokálnych predajcov ale aj vrakun-
ské vianočné trhy. Vrakuňa si zaslú-
ži aktívne živé miesto, kde sa bude 
stretávať naša komunita“ povedal 
starosta Martin Kuruc. 

Priestor pred Zdravotným stredis-
kom Bebravská - Kazanská 

Vo Vrakuni je takýmto dlhodobo 
nevyužitým priestor pred Zdravot-
ným strediskom na Kazanskej ulici. 
Priestor je veľký a nefunkčný. Mest-
ská časť poskytuje priestor Farmár-
skym trhom, ktoré prichádzajú do 
Vrakune raz za dva týždne. A týmto 
smerom by sme sa chceli uberať aj 
v budúcnosti. Ľudia majú radi lokál-

nych predajcov a tento priestor je 
pre nich ako stvorený. Preto pri ob-
nove miesta plánujeme s realizáciou 
priestoru pre lokálnych predajcov, či 
už stálych alebo pre sezónny predaj. 

Okrem už dokončených Princípov 
a štandardov Manuálu verejných 
priestorov, ktoré určujú, akým spôso-
bom a kde umiestňovať a osádzať la-
vičky, cyklostojany, koše, exteriérové 
terasy, stĺpiky a rozvodné inštalačné 
skrine - pribudnú v nasledujúcich me-
siacoch ďalšie, ktoré sa budú týkať 
prístreškov MHD, výsadby zelene, 
ktorá berie ohľad na dopady klimatic-
kej krízy, údržby a starostlivosti o ze-
leň, výber vhodných druhov, ktoré 
zvládnu náročné mestské podmien-
ky, zazeleňovanie križovatkových 
ostrovčekov, výber a použitie typov 
povrchov vo verejnom priestore. 

Zoznam projektov je zverejnený aj 
na stránke https://mib.sk/zive-mies-
ta.

HNovotná

Počas mesiaca apríl sme pripravi-
li detské ihriská, tak aby boli hlavne 
bezpečné pre naše deti. Každé detské 
ihrisko prešlo jarnou údržbou, ktorá 
spočívala z technickej kontroly prvkov 
a upratania. Podoťahovali sa závity, 
opravili sa lavičky, stupienky na šmy-
klavkách, vymenil a doplnil sa piesok 
v pieskoviskách. 

Harmonogram údržby bol spracova-
ný tak, aby sme to stihli do konca apríla 
a od mája bude špeciálna čata pre det-
ské ihriská pravidelne jednotlivé ihriská 
navštevovať a udržiavať.
Harmonogram pravidelnej údržby od 1.5.:
1. týždeň: Rajčianska – vnútroblok, Bu-

činová, Jedľová – Vŕbová (Cookies), 
Kríková 7, Rajecká 8 – 10, Šíravská 
– pri MŠ

2. týždeň: Bebravská 2, Čiližská 26, 
Bebravská 14 – 26, Slatinská – 
Bebravská, Slatinská 2 – 6 , Žitav-
ská, Slatinská – Dvojkrížna 

3. týždeň: Kríková 8 – 16, Lesopark, 
Píniová, Čiernovodská 4

4. týždeň: Toplianska 5 – knižnica, Či-
ližská 1, Stavbárska 2 – 4, Poľnohos-
podárska, Hnilecká, Vážska, Toryská 
– Toplianska

V prípade, že je potrebná mimoriad-
na kontrola a oprava ihriska, mestská 
časť zriadila telefónnu linku, ktorá 

funguje počas pracovnej doby od 6:30 
do 15:00. Prosíme o rešpektovanie 
pracovnej doby a volať len počas nej. 
Telefónna linka na pracovníka zodpo-
vedného za detské ihriská: 

0948 363 055.

Údržba detských ihrísk 

MÚ Vrakuna

Projekt Živé MIESTA aj vo Vrakuni

https://mib.sk/zive-miesta
https://mib.sk/zive-miesta
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HLUČNÍ SMETIARI
Občianka z Toryskej napísala: Prosím sme-
tiarov, ktorí vynášajú smeti, aby nebúchali 
s nádobami a bránkou, keď ich vynášajú. 
Sú veľmi hluční. Vyrušujú a budia ľudí. Ďa-
kujem 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. Je 
to individuálny prístup každého pracovníka 
OLO, ale v prípade, že máte takýto podnet, 
kontaktujte zákaznícku linku OLO. Pekný 
deň
 

NOVÉ RYBÁRSKE MÓL A
Diana napísala: Dobrý deň, chcela by som 
pochváliť mestskú časť za nové rybárske 
móla na Malom Dunaji. Bola som príjemne 
prekvapená, že takéto niečo vzniklo. Prístup 
k vode bol predtým nemožný a teraz môže-
me spolu s deťmi pozorovať vodu, vtáctvo 
a prírodu. A nehovoriac o tom, že rybári sú 
tiež nadšení. Ďakujem 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. Ďa-
kujem veľmi pekne za Vašu pochvalu. Chcel 
by som v prvom rade poďakovať Ministerstvu 
dopravy a výstavby SR, ktorý s revitalizáciou 
brehu Malého Dunaja vo Vrakuni finančne 
pomohli. Som veľmi rád, že sme takýmto spô-
sobom a s pomocou štátu mohli vybudovať 

miesta oddychu nielen pre rybárov, ale aj pre 
všetkých účastníkov cyklotrasy, rodiny s ma-
lými deťmi, ale aj na iné aktivity. V budúcnosti 
chceme takéto miesta rozširovať. Nakoľko ta-
kýchto pozitívnych mailov a listov mám viace-
ro. Teší ma, že to ľudia vedia oceniť.
 

KR ÁDE ŽE BICYKLOV  
ZO SÚKROMNÝCH VCHODOV

Veronika napísala: Dobrý deň pán staros-
ta, prosím, čo máme robiť ako občania, ako 
sa máme chrániť, aby nám zas nevykradli 
vchod. Minulý rok nám vykradli bicykle, uro-
bili sme opatrenia, ale mám pocit, že ani to 
nepomôže, nakoľko dnes v noci sa nám po-
kúšali dostať do vchodu. Keď bol ten človek 
v base bol kľud, ale teraz je vonku a zase 
to začína. Nemôžu sa pridať nejaké nočné 
hliadky, alebo ako sa máme chrániť, aby sa 
nič horšie nestalo. Stalo sa to na Vŕbovej. Ďa-
kujem za usmernenie. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobý deň, 
je mi veľmi ľúto, že vandali takto okrádajú 
slušných ľudí, ale ako starosta nemám na 
to žiadne kompetencie. Preto Vás prosím, 
kontaktujte políciu, budem aj ja, aby zvýšili 
nočné kontroly. Pekný deň
 

CHODNÍK S RUŽINOVOM
Rastislav napísal: Kedy bude cyklisticky 
chodník a chodník pre peších spájať Vraku-

ňu s Ružinovom, nakoľko tu chýba už viac 
ako 30 rokov. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, ja 
som vo funkcií 6 rokov a riešim všetky veci, 
ktoré tu dlhodobo chýbali a aj toto je jedna 
z mojim priorít. Vypracovali sme projektovú 
dokumentáciu na realizáciu cyklochodníka 
a chodníka pre peších z Vrakune do Ruži-
nova na Hradskej ulici. Súčasťou má byť 
aj verejné osvetlenie, ktoré tam chýba. 
V súčasnosti sa projektová dokumentácia 
nachádza na Magistráte hlavného mesta 
na posúdení. V prípade, že všetky konania 
/územné a stavebné/ stihneme tento rok, 
tak by sme mohli začať s realizáciou stavby. 
Ak nie, hneď začiatkom budúceho roka.

TR ÁVA NA R Á Z TOČNE J
Pani napísala: Starosta nechváľte sa tou 
novou cyklotrasou na Ráztočnej, lebo je 
škaredá a nedokončená! Zle sa mi popri nej 
bicykluje, lebo sa musím pozerať na hnusné 
blato okolo nej, nakoľko tam chýba tráva. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vrakuňa  
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. 
Cyklotrasa bola dokončená v marci 2021 
a hneď po dokončení bola tráva vysadená. 
Musíme počkať, kedy narastie a verím, že 
potom sa Vám bude cyklotrasa viac páčiť. 
Pekný deň

  HNovotná 

Podnety z internetu

Vážení čitatelia, pozdravujeme Vás z Det-
ského fond Slovenskej republiky.
Veľkonočné sviatky priniesli do nášho 
zariadenia rôzne výzvy, okrem toho ako 
v zdraví a bezpečí poskytovať ľuďom 
bezpečný a podnetný priestor, tak aj čo 
napiecť a ako vyzdobiť naše priestory na 
Stavbárskej ulici. 
Vďaka skorému zaočkovaniu personálu 

sme prístupní okoliu Stavbárskej ulice už 
od začiatku nového roka. Postupne sme 
mohli do našich priestorov pozvať aj dob-
rovoľníkov, ktorí s deťmi aktívne trávia 
čas pri kreatívnych činnostiach. Spoločne 
vytvorili aj veľkonočnú výzdobu v priesto-
roch Mixklubu, vyrábali náramky pre diev-
čatá a skúšali sa učiť aj nové gymnastic-
ké prvky v rámci udržania fit postavy.

S dôrazom na opatrenia a pri dodržiava-
ní prísnych hygienických podmienok sme 
s deťmi otvorili Mixáčikovskú pekárničku, 
kde sme rozbehli pečenie sladkého aj sla-
ného. Deti nám ukázali, čo všetko vedia 
a čo ďalšie by sa rady naučili v kuchyni. 
Dobré veci sa dejú a tak sa na záver po-
chválime, že okrem podpory od dobrovoľ-
níkov dostali deti domov aj počítače, aby 
sa im lepšie ,,chodilo do školy“. ĎAKUJE-
ME. 
Posielame Vám srdečné pozdravy a želá-
me pevné zdravie.

Detský Fond Slovenskej republiky

Veľká noc v Mixklube
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Farmárske trhy 
vo Vrakuni 2021

V pravidelných termínoch každý druhý utorok
od 8:00 – 18:00 

pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ulici
13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 

20.7., 3.8., 17.8., 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 
26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

Zmena termínu vyhradená! Viac informácií na www.farmarsketrhy.sk a www.vrakuna.sk

Prosíme všetkých, aby počas návštevy farmárskych trhov dodržiavali všetky aktuálne 
epidemiologické opatrenia. Tešíme sa na Vás!

VÝVAR S PEČEŇOVÝMI HALUŠKAMI
Príprava trvá 1 hod.
Potrebujeme: 
na polievku:
• 1 kg bravčových 

kostí z karé
• 300 g koreňovej ze-

leniny do polievky
• 1 cibuľu
• 1 strúčik cesnaku
• vegetu
• soľ
• 5-6 zrniečok celého čierneho korenia
na halušky:
• 250 g kuracích pečienok
• 2 vajcia
• 1/2 KL mletého čierneho korenia
• 1/2 KL majoránu
• 1 PL na drobno nasekaného petržlenu
• 8 PL strúhanky
Postup: Polievku uvaríme „klasicky“ - do vriacej vody vlo-
žíme kosti, cesnak, cibuľu, soľ a čierne korenie. Asi po 

1/2 hodine varenia pridáme zeleni-
nu. Polievku dovaríme; mäso z kostí 
oberieme a vrátime do polievky.
Príprava halušiek: V mixéri rozmi-
xujeme vajcia s pečienkami a s ko-
reninami. Pridáme strúhanku a cez 
sito s dierkami  nahádžeme do po-
lievky halušky. Povaríme asi 5 min.
Poznámka: Ak nechcete, aby nám halušky polievku „vy-
pili“, vyvarte ich vo vode, ochutenej vegetou.

Dobrú chuť! 

Počas korony sa nám s manželom 
podarilo vydať CD-album, ale keď-
že doba je taká, aká je, ešte nie je 
možné si CD zakúpiť v obchodoch. 
Avšak nedočkavci si ho môžu objed-
nať u vydavateľa www.musica.sk.

Vaša Gizka

VARÍME  
S GIZKOU

http://www.musica.sk.
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ŠK Vrakuňa – svetlo na konci tunela
Ako sa vraví, dôležitá je nádej. Dnes 
už vidíme nádej, že by sme sa v do-
hľadnej dobe mohli dostať na ihrisko 

do tréningového procesu. Je to samozrejme kľúčové 
z hľadiska hry ako takej, najmä pri kolektívnych špor-
toch, akým je aj futbal. Až čas ukáže, aké následky 
bude mať táto asocializácia. Aktuálna situácia (v čase 
písania tohto článku) naznačuje, že od 19.4.2021 sa 
bude dať trénovať v 6 členných skupinách. Asi ťažko 
sa mi porovnáva, že 6 ľudí môže byť na plavárni a 6 
detí vonku na futbalovom ihrisku, ale to my nevyrieši-
me, musíme sa prispôsobiť aktuálnej situácií, nakoľko 
v našom klube pravidlá dodržujeme. Pevne veríme, že 
od mája sa bude môcť trénovať v normálnom režime. 
Prezident klubu Andrej Ravasz so starostom Vrakune 
Martinom Kurucom a samozrejme pomocou úradu in-
tenzívne bojuje o ihrisko s umelou trávou na tzv. Saha-
re. Pevne veríme, že sa tento projekt uskutoční a naše 
deti, dorast i dospelí budú môcť využívať toto ihrisko 
už na jeseň tohto roku. Je to samozrejme najmä o zís-

kaní peňazí. Je pochopiteľné, že v týchto časoch to 
vonkoncom nie je jednoduché, avšak kompetentní ro-
bia všetko preto, aby naše deti túto tréningovú plochu 
získali. „Z mojej strany urobím maximum preto, aby 
sa tento rok začalo s výstavbou predmetného ihris-
ka a v prípade, že by finančné prostriedky chýbali, 
tak budem hľadať riešenia, ako prípadný rozdiel vy-
kryť“ – nechal sa počuť starosta našej mestskej časti 
Martin Kuruc. „Je participatívny prísľub z mesta, kde 
sme smerovali žiadosť, taktiež sú vyčlenené peniaze 
z rozpočtu, tak pevne verím, že sa nám podarí túto, 
pre nás kľúčovú, tréningovú plochu realizovať“ – do-
dal prezident klubu Andrej Ravasz. Zostáva preto veriť, 
že zainteresovaným sa podarí tento projekt presadiť 
a naše deti budú čoskoro môcť trénovať na novej plo-
che.

Ešte stále nás môžete podporiť poukázaním 2% z Va-
šich daní. Viac informácií nájdete na: www.vrakuna.sk

ŠK Vrakuňa

Malí 
vrakunčania

http://www.vrakuna.sk
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Úspech žiakov ZŠ Rajčianska v matematickej súťaži MatX
Dňa 8.apríla 2021 sa konala medzinárodná súťaž Mate-
matický Expres – MatX, do ktorej sa zapojili aj žiaci ZŠ 
Rajčianska. Do tejto súťaže sa zapájajú naši žiaci každo-
ročne. Súťaží sa v štvorčlenných tímoch v ročníkoch 7-9. 
Súťaž prebieha online, počas 90 minút počítajú žiaci ná-
ročné príklady. V súťaži si zmerali svoje matematické po-
tenciály jeden siedmacky tím a dva ôsmacké tímy zo ZŠ 
Rajčianska. 
Aj tento rok sa našim žiakom podarilo opäť mimoriadne 
umiestnenie. Tím siedmakov v zoskupení Nikoleta Mar-
cinekova, Karin Petra Gallová, Anna Džupinová, Šimon 
Kačeriak (všetci sú žiaci 7.A triedy) sa umiestnil s počtom 
bodov 33 na peknom 7. mieste spomedzi 62 siedmac-
kých tímov z Česka a Slovenska. Patrili medzi druhý naj-
lepšie umiestnený tím z Bratislavy vo svojej kategórii, za 
čo im blahoželáme. 

Naši ôsmaci sa tiež ukázali v celej svojej bojovnosti a ma-
tematickom potenciály. Tím v zložení Simon Kuciak, Elias 
Kuciak, Samuel Smolárik a Alex Farkas z 8.A triedy sa 
umiestnili na 30. mieste. Najväčší úspech zaznamenali 
Martin Gajdoš, Jakub Chomiszak, Sofia Tomášechová 
a Viktória Siakelová z 8.A triedy skončili na výbornom 
6. mieste z 54 ôsmackých tímov celého Slovenska a Čes-
ka. Kompletné výsledky celej súťaže a aj pravidlá nájdete 
na stránke https://matx.p-mat.sk/.

Ďakujeme všetkým tímom za reprezentáciu školy, za sve-
domitú prípravu na súťaž a odvahu zapojiť sa do náročnej 
súťaže v silnej konurencii. Blahoželáme všetkým súťažia-
cim a tešíme sa na nasledujúci ročník. 

 PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Okresné kolo fyzikál-
nej olympiády sa ko-
nalo dňa 17.3.2021 
pre kategórie E (9. 
ročník) a F (8. roč-
ník). Fyzikálna olym-
piáda je obzvlášť 
náročná súťaž, na-
koľko si vyžaduje dô-
slednú teoretickú aj 
experimentálnu prí-
pravu. Z našej školy 
bol úspešný rieši-
teľ domáceho kola 
kategórie E žiak  

Samuel Šandor z 9.B triedy. Na okresné kolo sa pripravo-
val pod odborným dohľadom pani učiteľky Mgr. Evy Figu-
rovej. Samko získal v okresnom kole veľmi pekné tretie 
miesto. Samkovi Blahoželáme a tešíme sa z jeho úspe-
chu. 

 PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Zabojovali sme v Národnom finále Európskeho kvízu o peniazoch
Národné finále Európskeho kvízu o peniazoch (European 
Money Quiz - EMQ) 2021 pre žiakov a študentov vo veku 
13 – 15 rokov sa uskutočnilo v piatok 25. marca 2021 
naživo a online prostredníctvom www.youtube.com a pla-
tformy Kahoot!. 
V národnom kole EMQ 2021 odpovedali žiaci na 15 otázok 
z rôznych oblastí finančnej gramotnosti: sporenie, osobný 
rozpočet, pôžičky a úvery, mzdy, ochrana spotrebiteľa či 
digitálna bezpečnosť. 
Z Vrakune sa zúčastnili v národnom kole žiaci  zo ZŠ Raj-
čianska:  Alex Farkas z 8.A a Jakub Chomiszak z 8.A 
V konkurencii 758 účastníkov z celého Slovenska sa 
Alex Farkas z 8.A umiestnil na veľmi peknom 31 mieste. 
Prvenstvo mu uniklo len o jednu úlohu. K veľmi peknému 
umiestneniu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v 
nadchádzajúcich súťažiach. 

 PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska Alex Farkas z 8.A

Tretie miesto v okresnom 
kole fyzikálnej olympiády 
získal Samuel Šandor  
z 9.B zo ZŠ Rajčianska

https://matx.p-mat.sk/
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Máte dieťa, ktoré chodí s otvorenými 
očami a stále sa na niečo pýta? My na 
ZŠ Rajčianska také deti máme. Svoje 
vedomosti z okolitého sveta uplatnili 
v celoslovenskej súťaži VŠETKOVED-
KO. Úlohy boli pre nich originálne a za-

ujímavé, preto ich riešeniu venovali 
veľkú pozornosť. 
VŠETKOVEDKO prepája vedomosti 
z rôznych oblastí – matematika, vlas-
tiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, 
hudobná výchova... Práve preto sa 

žiakom úlohy veľmi páčili. 
Tu zistili, že ak chcú v súťa-
ži uspieť, musia mať veľký 
prehľad o všetkom čo sa 
okolo nich deje a k tomu 
ešte veľký balík vedomostí.
Do súťaže o najbystrejšie-
ho žiaka sa ich zapojilo 74. 
Úlohy boli náročné a práve 
preto si tí, ktorí ich zvládli, 
zaslúžia zažiť pocit výnimoč-
nosti s titulom VŠETKOVED-
KO alebo VŠETKOVEDKO 
ŠKOLY. V našej škole takých 
máme. Titul VŠETKOVEDKO 
získalo 35 žiakov.
Svojimi vedomosťami za-
hviezdili a za preukázanú 
múdrosť získali titul VŠET-
KOVEDKO ŠKOLY
žiaci – Oskar Plavec, Ri-
chard Kačena, obidvaja 

z 2.A triedy a Martinka Jantušovičová 
z 2.C triedy.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za re-
prezentáciu školy a želáme v ďalších 
súťažiach veľa úspechov.

Mgr. Marta Jankovská

B yst ré  det i  zo  Z Š  Rajč ianska

Zdieľaná radosť na Železničnej
Čas, ktorý v súčasnosti prežívame, je 
naplnený obavami ale aj očakávaním.
Nedávno sme sa pochválili krásnym 
umiestnením (1.miesto) našej žiačky 
Mišky Kovačičovej v krajskom kole 
olympiády v anglickom jazyku a všetci 
sme s napätím, obrovskou zodpoved-
nosťou, ale aj veľkou dávkou pokory 
čakali na 24. a 25.marec, kedy sa naša 
Miška zúčastnila národného (celoslo-
venského) kola olympiády v anglickom 
jazyku. Čím bližšie bol dátum súťaže, 
tým intenzívnejšia bola naša nervozita 
a napätie sa dalo krájať. Cítili sme veľ-
kú zodpovednosť. Veď už dávno sme 
neboli v celoslovenskom kole. .... Je 
to veľký úspech, nech to dopadne ako 
chce. Nemali sme ambíciu vyhrať, boli 
sme šťastní, že sme sa tam dostali. 
A naša Miška išla bojovať. Celosloven-
ské kolo bolo dvojdňové a opäť online. 
Po mimoriadne náročnom prvom dni, 
kedy sme súperili s najlepšími žiakmi 
celého Slovenska sa Miška nevzdala a 
všetkým ukázala, čo do nej najmä jej 
rodičia a aj my, učitelia našej školy, vlo-
žili. Vo vienku si priniesla veľký talent, 

zodpovednosť, pokoru, skromnosť a 
my sme jej ponúkli vzdelanie, kritické 
myslenie a ochotu nevzdať sa a bojo-
vať. A Miška to všetkým ukázala. 
25.3. mi zavolala pani Ing. Pilátová, 
ktorá Mišku pripravovala, že Miška zís-
kala krásne tretie miesto. Veľmi sme 
sa tešili z úžasného umiestnenia. O 
päť minút mi opäť volala p. učiteľka, že 
porota sa pomýlila a zmenila poradie a 
naša Miška sa umiestnila na nádher-
nom 2. mieste. Sme druhí najlepší na 
Slovensku !!! Úžasný úspech v poda-
ní našej mimoriadne  talentovanej a  
skromnej Mišky. Miška, zo srdca Ti ďa-
kujem za krásnu a úspešnú reprezen-
táciu už teraz nielen našej školy, ale aj 
našej Vrakune a celého Bratislavského 
kraja.  Zároveň blahoželám aj rodičom 
k výnimočnému úspechu ich dcérky.
Naša škola však ide ďalej. Druhý pia-
tok a sobota v mesiaci apríl je vyhrade-
ná zápisu detí do škôl.  Dovoľte mi, aby 
som sa poďakovala všetkým rodičom 
našich budúcich prváčikov. Veľmi nás 
teší ich záujem. Na našu školu  poda-
lo prihlášku 167 zákonných zástupcov 

detí, ktoré pôjdu v septembri do ško-
ly. Veľmi by sme chceli vyjsť v ústrety 
všetkým, pretože sme veľmi radi, že sa 
na nás s dôverou obrátili. Je to pre nás 
zaväzujúce a my sa budeme snažiť ich 
dôveru nesklamať. Sme však limitova-
ní kapacitou priestorov, a preto bude-
me otvárať 4 prvácke triedy. 

Mgr.Andrea Macháčová, 
 riaditeľka ZŠ Železničná 14,  

Bratislava
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DOBRÝ SUSED
 DÁ VŽDY VEDIEŤ
S novou aplikáciou Sused Slovna� 
 budete vedieť, čo sa deje v našej rafi nérii.
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