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Milí moji  
Vrakunčania, 

prihováram sa Vám tento rok prvýkrát, aj keď 
trošku neskôr, keďže je už február. Boli sme celý ja
nuár zaneprázdnení rôznou činnosťou, o ktorej sa 
nám takto minulý rok ani nesnívalo. Pred rokom som 
mal v príhovore množstvo veľkých plánov, čo urobíme, 
ako skrášlime, zlepšíme, zrekonštruujeme a nikto ne
tušil, aký ten rok skutočne bude. Rok 2020 bol naozaj 
ťažký, niesol sa v znamení ochrany zdravia a strachu 
o svojich blízkych. 

Počas neho sa nám však podarilo aj mnoho dob
rých vecí. Zateplili sme školy, opravili sme detské ih
riská alebo vybudovali nové športové areály pre našu 
mládež. A máme takéto vízie aj do budúcnosti. Na za
čiatku roka, keď odbili sekundy toho starého a prišiel 
ten nový, každý si želal zdravie a nádej na normálny 
život, ktorý poznáme. A to jedno slovo ZDRAVIE, má neskutočnú moc. Nepriali sme si ho len tak zo zotrvač
nosti, ale mysleli sme to naozaj úprimne, lebo bez neho nie je ani šťastie ani radosť. Nechcem však hovoriť 
len o pandémii, ktorá zasiahla celý svet a zmenila myslenie všetkých. Tento rok sa nesie aj v znamení vakcíny, 
ktorá by pomohla pandémiu poraziť a my by  sme sa mohli začať venovať aj iným príjemnejším činnostiam.  
Ja pevne verím, že očkovanie situáciu zmení a zlepší, ale viac si prečítate na strane 45. 

Poďme sa teraz pobaviť trošku o tom, čo nás tento rok čaká. Opäť by sme chceli pracovať na zlepšení nášho 
verejného priestoru, vysadení nových stromov, skrášlení ihrísk, zlepšení školských areálov a vybudovaní ďalších 
športovísk, ale aj zrekonštruovaní a zateplení našich budov. 

Ale čo naozaj v poslednej dobe veľmi postrádam, je akási ĽUDSKOSŤ medzi nami, ktorá by mohla pomôcť 
prekonať aj neprekonateľné prekážky. Táto ľudskosť sa vytráca z nás aj preto, že sme boli častokrát beznádejní 
a dlho sme trávili čas zavretí v priestore našich domovov. 

Prosím Vás ľudia, keď budeme k sebe milí, ľudskí a priateľskí, tak ako som to zažil za posledný mesiac počas 
víkendových testovaní, kedy sme vytvorili tímy ľudí a veľmi priateľským spôsobom sme pomáhali a pracovali na 
tom, aby sme spoločne vyhrali nad pandémiou, bude svet krajší a ľudskejší. Preto, keď chceme dosiahnuť lepší 
život, lepšie okolie, lepší verejný priestor, tak tá ľudskosť nesmie v našich srdciach chýbať. Lebo s ľudskosťou 
zájdeme ďalej a keď takýto budeme, porazíme aj vandalizmus, ktorý sa v poslednej dobe v našej mestskej čas
ti vo veľkom rozvíja. Či už na ničení spoločného majetku na detských ihriskách, školách alebo v lesoparku na 
preliezkach, osvetlení, informačných tabulách, košoch, atď..

Preto Vás ľudia vyzývam, aby sme boli ľudskí, mali sa radi a po celý rok si chránili svoje zdravie. Byť zdravým 
je naším cieľom a byť ľudským je naša lepšia budúcnosť. 

Na záver už len citát od slávneho komika Charlieho Chaplina: „Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac 
ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme 
a stratíme všetko.“

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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DAŇ ZA PSA V ROKU 2021
V roku 2021 bude správca dane za psa Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zasielať 

rozhodnutie o vyrubení dane za psa tak, ako každý rok poštou - doporučene do vlastných 
rúk. Daň za psa uhradia daňovníci až po jeho doručení a na základe údajov uvedených 
v rozhodnutí. 

Rozhodnutie dostanú všetci daňovníci – majitelia psov, ktorí majú prihlásených psov 
v evidencii mestskej časti a tiež na základe podaného priznania dane za psa, ktoré bolo 
podľa Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady potrebné podať do 31. januára 2021. 

Priznanie k dani za psa je povinný podať len majiteľ psa, ktorému vznikla alebo 
zanikla daňová povinnosť, teda stal sa novým majiteľom psa alebo naopak už psa 
nevlastní. V prípade, že majitelia psov z dôvodu lockdownu túto povinnosť nestihli, je po-
trebné tak urobiť čo najskôr, doručením vyplneného formulára poštou na adresu Miestny 
úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo za dodrža-
nia všetkých protiepidemiologických opatrení osobne.

Formuláre „Priznanie k dani za psa“, „Prihlásenie psa do evidencie“ a „Odhláse-
nie psa z evidencie“ sú k dispozícii na webovej stránke Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa www.vrakuna.sk a tiež na Miestnom úrade, referáte miestnych daní, pod-
nikateľských činností a platobného styku, kontaktná osoba: Ing. Monika Jablonická, 
monika.jablonicka@vrakuna.sk, tel. č. 02/40204833. 

Daň za psa zostáva aj v roku 2021 nezmenená. Všetci majitelia prihlásených psov si 
môžu, tak ako v minulom roku, vyzdvihnúť vrecká na exkrementy v podateľni miestneho 
úradu. 
 MÚ Vrakuňa

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

obdobie 1.3. - 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 12:30, 13:00 - 18:00
sobota                        08:00 – 13:00

obdobie 1.12. - 28.2.

pondelok – piatok      10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
sobota                         08:00 – 13:00

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 
Vrakuni. 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 
stránke www.vrakuna.sk, sekcia 
informácie o skládke chemického 
odpadu vo Vrakuni 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 pravdepo-
dobne neplní povinnosti ustanovené § 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto prípade, môžete túto udalosť na-
hlásiť 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

Kvalita verejného priestoru sa význam-
nou mierou podieľa na kvalite života v mes-
tách. Jedným z prvkov verejného priestoru 
v našom meste sú aj verejne prístupné po-
chôdzne terasy, ktorých časť je v súkrom-
nom vlastníctve. Mnohé z týchto terás sú, žiaľ, už dlhodobo v zlom technickom 
stave. Bez ohľadu na vlastníctvo terasy plnia aj funkciu verejného priestoru. Mesto 
Bratislava preto chce vlastníkom kompenzovať fakt, že na svojej nehnuteľnosti zná-
šajú ťarchu verejného priestoru. Aj preto mestské zastupiteľstvo schválilo na de-
cembrovom zasadnutí pilotný projekt dotácií, ktoré mesto poskytne majiteľom 
terás za účelom ich revitalizácie. Na tento účel vyčlenilo mesto v roku 2021 
sumu 200 000 eur, môžu sa o ňu uchádzať vlastníci terás, respektíve ich častí.

Dotačnou schémou chce hlavné mesto SR Bratislava podporiť vlastníkov nehnu-
teľností, motivovať ich k rekonštrukcii a zároveň im kompenzovať skutočnosť, že 
súčasťou ich nehnuteľnosti je aj verejný priestor. Paralelne mesto pracuje aj na 
pasportizácii pochôdznych terás, aby v spolupráci s mestskými časťami mohlo pri-
praviť projekty obnovy terás, ktoré sú v majetku hlavného mesta, respektíve mest-
ských častí. 

Žiadosť o dotáciu je možné podať od 15. 1. do 31. 3. 2021 prostredníctvom 
formulára zverejneného na webstránke mesta: www.bratislava.sk/sk/terasy

Zdroj: Magistrát hlavného mesta Bratislava

BRATISLAVA PODPORÍ 
REVITALIZÁCIU 

POCHÔDZNYCH TERÁS

http://www.vrakuna.sk
mailto:monika.jablonicka@vrakuna.sk
http://www.bratislava.sk/sk/terasy 
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Otázka pre poslancov 
Celý svet sa ponoril do boja proti šíreniu koronavírusu. Na svete je vakcína, ktorá môže 
pomôcť v tomto boji. Tým sa otvára často diskutovaná téma očkovania. Zaujímal by nás 
Váš názor na spomínané očkovanie proti Covid-19, ste za očkovanie alebo nie?

PhDr. Stanislav Bruna 
Áno, som za očkova-
nie, no nie povinne. 
V súčasnosti je to je-
diná cesta ako prežiť, 
ako udržať zamest-

nanosť, ako nezbankrotovať, ako 
sa socializovať a vidieť rodinu či 
kamarátov, ako mať slobodu, ako 
všetko čo teraz nemôžeme. Okrem 
toho sa prikláňam k názoru, že po 
očkovaní kritickej infraštruktúry, 
by mala nasledovať produktív-
na časť obyvateľstva. Tak, ako to 
robia v niektorých štátoch Ázie, 
lebo táto skupina udržiava ekono-
miku. Áno, klienti v zariadeniach 
či seniori sú riziková skupina, no 
dlho svoj život trávia v čiastočnej 
izolácii, a tam budú chránení aj 
ďalej. Verím, že to čoskoro zmizne 
a všetci to vydržíme.

Ing. Soňa Svoreňová 
Som za očkovanie, s 
možnosťou výberu zo 
schválených typov vak-
cíny za doplatok. Ako sa 
hovorí, liek ktorý nemá 

vedľajšie účinky, nemá pravdepodob-
ne žiadne. Ekonomické a spoločen-
ské dôsledky pandémie sú natoľko 
devastačné, že aj pomerne rýchlo od-
skúšaná vakcína predstavuje men-
šie riziko. Už teraz máme obrovské 
ekonomické problémy, ktoré zatiaľ 
zmierňujú podpory od štátu a EÚ. Ani 
v Bruseli nemajú bezodný trezor strý-
ka Držgroša. Aj tieto peniaze sa raz 
minú, a budeme čeliť holej realite, že 
keď nemáme možnosť pracovať, ne-
vieme ani zarábať a uživiť sa. O tom, 
čo robí spôsob života, ktorý aktuálne 
vedieme, s psychikou detí aj dospe-
lých netreba ani hovoriť. 

Ing. Ladislav Kugler
Pri očkovaní proti Co-
vid-19 dnes mnohí argu-
mentujú tým, že vakcína 
bola vyvinutá prirýchlo, 
nebola dostatočne otes-

tovaná a môže mať preto nežiadúce 
vedľajšie účinky. A to má každý liek, 
vakcína alebo liečebný postup. A nech 
sú vedľajšie účinky akékoľvek, vždy 
budú miernejšie a prijateľnejšie ako 
príznaky ochorenia na covid-19. 
Zatiaľ nie som zaočkovaný, ale ako-
náhle, keď budem mať príležitosť, tak 
sa dám určite zaočkovať, podobne ako 
celá moja rodina. Ináč toto presvedče-
nie som nadobudol po prečítaní knihy 
od pána Krčméryho, ktorý v spomína-
nej knihe okrem iného píše: „Keď je 
vakcína, tak sa epidémia už nemusí 
vrátiť. Podmienkou je, aby sa aspoň 
60 – 70 % ľudí dalo zaočkovať.“.

Lívia Benedeková
Po pravde, aj keď mi už 
táto celá situácia lezie 
poriadne na nervy a oč-
kovanie by malo byť 
možným východiskom, 

osobne o tom nie som presvedčená, 
že to bude plne účinné a nezaobíde 
sa to bez vedľajších nežiadúcich účin-
kov. Poznám prípady ľudí, ktorí sa dali 
v minulosti zaočkovať (chrípka, bore-
lióza) a malo to opačný účinok. Tak-
že ja za seba (s oslabenou imunitou) 
a svojho cca 80r. otca (silný diabetik 
) môžem povedať, že sme túto pliagu, 
našťastie, doteraz nedostali a preto 
si aplikovať túto látku do tela, na kto-
rú neviem, ako bude reagovať, určite 
nedáme! Radšej zostaneme pri vita-
mínoch, čerstvom vzduchu, trochu cvi-
čenia, pozitívneho myslenia a viere, že 
telo si poradí aj samé. Každý má právo 
sa rozhodnúť, či sa dá očkovať (teda 
aspoň zatiaľ, možno o pár mesiacov 
to dostaneme všetci príkazom). Želám 
všetkým veľa zdravia. 

Ing. Tomáš Galo
Som samozrejme za 

očkovanie. Myslím si, 

že očkovanie je jedi-

ná cesta ako sa vrátiť 

do normálnych životov na aké sme 

boli zvyknutí. Vôbec nerozumiem 

pochybnostiam a konšpiračným teó-

riám proti očkovaniu. Vďaka očkova-

niu sa ľudstvo už mnohokrát zbavilo 

rôznych chorôb a skúsenosti nám 

ukazujú, že pozitívne efekty mno-

honásobne prevažujú nad miernymi 

nežiaducimi účinkami. Naopak, vždy 

keď sa rozmohli názory proti očko-

vaniu, znovu sa objavili choroby, na 

ktoré sme už medzičasom aj zabud-

li. Napríklad epidémia osýpok v roku 

2018. Osobne považujem hnutie 

proti očkovaniu za najvážnejšiu 

hrozbu verejného zdravia.

JUDr. Ing. Martin Kuruc  
- starosta
História vakcinácie sia-
ha už do 18. storočia, 
kedy priekopník v oč-
kovaní Edward Jenner 
zámerne naočkoval 

svojmu osemročnému synovi vírus 
kravských kiahní, aby ho ochránil 
pred pravými kiahňami, ktoré boli 
vtedy postrachom pre svet. A čuduj 
sa svete, zachránil mu život. Odvte-
dy sa očkuje pravidelne na celom 
svete proti rôznym chorobám. A ke-
ďže Covid19 ochromil celý svet a 
spôsobil nemalé ekonomické ško-
dy, ale aj škody na životoch, jedi-
ná možnosť ako ochrániť svet pred 
ďalšou skazou je očkovanie. Je sa-
mozrejme na každom človeku, ako 
sa rozhodne. Je to dobrovoľné, či 
sa dá očkovať a ak áno, akou vak-
cínou, ale osobne si myslím, že oč-
kovať sa treba. Ak príde aj na mňa 
rad, tak sa určite zaočkujem.
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Otázka pre poslancov 

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Ing. Zuzana Schwartzová 
Pandémia ochorenia 
na vírus COVID-19 
ovládla celý svet.
Dejiny potvrdzujú, že 
každé takéto „bujne-

nie“ sa dá stlmiť alebo úplne potla-
čiť jedine účinnou vakcináciou, ale 
na druhej strane rovnako chápem 
ľudí, ktorí majú obavy z nie dosta-
točnej doby testovania týchto oč-
kovacích látok a je to úplne jedno, 
či sa to týka vakcíny fy PfizerBioN-
Tech /s deklarovanou účinnosťou 
95%/, Moderna /94,1%/  Gama-
leya-tzv. Sputnik / 91,4% / a atď. 
ostatné.....
A  môj osobný názor.....ÁNO, chcem 
sa dať  zaočkovať, myslím si, že bu-
dem menej obmedzovaná, ale ne-
menej „ostražitá“ a zodpovedná.

Ing. Michal Hrapko 
Považujem očkova-
nie za jedinú možnosť 
ako poraziť COVID 19 
a určite sa ja, aj moja 
rodina, dáme očkovať. 

Očkovanie je podporované vo všet-
kých  krajinách sveta od Ruska, cez 
Čínu, Európu, až po USA. Vakcíny 
prešli niekoľkými fázami testovania 
a nie je dôvod ich spochybňovať. 
Očkovanie proti viacerým ochore-
niam je desaťročia zaužívaný spô-
sob ochrany obyvateľstva a teda 
nie je dôvod nedôverovať mu ani 
pri COVID 19. Odporúčam všetkým 
spoluobyvateľom sa dať zaočkovať. 
Osobne sa obávam COVD 19 teraz, 
bez očkovania. Po zaočkovaní bu-
dem žiť kľudnejšie a verím, že život 
sa opäť vráti do normálu. 

Mgr. Robert Greizinger 
Jednoznačne som za očkovanie, nič iné nám ani nezostáva, 
ak sa chceme vrátiť do normálneho života pred pandémiou. 
Preočkovaním obyvateľstva dosiahneme kolektívnu imunitu. 

Testovaním donekonečna nič nevyriešime...
Očkujeme sa od detstva proti rôznym chorobám a vďaka tomuto očkova-
niu tie choroby na Slovensku nie sú, respektíve úplne vymizli.

Mgr. Miroslav Macko
Účelom očkovania je vy-
tvorenie protilátok proti 
vírusu. Vakcinácia určite 
nespôsobuje autoimunit-
né ochorenia, nádorové 
ochorenia a iné kompli-

kácie, ktoré zástupcovia proti vakciná-
cii prezentujú. Očkovanie by sme mali 
konzultovať so svojim lekárom zvlášť 
vtedy, ak máme rôzne choroby, či aler-
gie. Dnes ešte nevieme presne, ako 
dlho bude pretrvávať imunita po za-
očkovaní a preto bude určite potrebné 
preočkovanie. Je jasné, že nie všetci 
sa dajú zaočkovať a tak stále bude 
skupina obyvateľstva, ktorá môže byť 
prenášačom, a môžu aj ochorieť. 
Aj po zaočkovaní sa môžeme stať no-
sičmi vírusu (očkovanie bude chrániť 
proti prepuknutiu ochorenia, ale ne-
musí chrániť proti nosičstvu) a preto 
bude potrebné stále dodržiavať zák-
ladné opatrenia, aby sme neohrozo-
vali našich blízkych týmto ochorením. 
Očkovanie podporujem a pôjdem sa 
zaočkovať hneď ako prídem na rad. 
Verím, že je nás takých viac a držím 
nám palce. Musíme sa s vírusom na-
učiť žiť.

Andrej Ravasz
Osobne som určite zá-
stancom vakcinácie. Žiaľ 
dnes už asi každý máme 
v okolí, ba i v rodine, v 
lepšom prípade „iba“ 

pozitívneho na ochorenie COVID-19. 
Žiaľ je jasné, že neumierajú iba sta-
rí a chorí ľudia a priebeh choroby sa 
naozaj veľmi rôzni. V okolí, žiaľ, mám 
52 ročného priateľa, ktorý nemal žiad-
ne iné ochorenie, ale aj tak svoj boj s 
chorobou nezvládol a minulý týždeň v 
nemocnici chorobe podľahol. Preto sa 
mi zdá vakcinácia ako najlepšie - najú-
činnejšie riešenie a určite sa dám za-
očkovať i ja s mojou rodinou. A dovte-
dy treba byť zodpovedný, dezinfekcia, 
prekrytie dýchacích ciest chráni nás 
samotných, ako aj ostatných, preto 
neohrozujme jeden druhého.

JUDr. Marcel Boris
Som jednoznačne za! Každý z nás chce žiť vo svete, kde sa 

nemusí báť dennodenne o zdravie seba a svojich najbližších. 

Vakcinácia obyvateľstva nám k tomu môže výrazne pomôcť.  

Už dávnejšie sme avizovali, že mestská časť Bra-
tislava - Vrakuňa získala poukaz na inštaláciu bez-

platných hotspotov v rámci projektu Wifi4EU. 
A dnes sa môžeme pochváliť realizáciou. Ďakuje-
me profesionálnej spoločnosti NITRANET, ktorá projekt realizovala. 
Nový WIFI hotspot nájdete na pešej zóne, v zdravotnom stredisku 
na Bebravskej a na multifunkčnom ihrisku Hnilecká. Nová WIFI 

má názov WIFI4EUVrakuna a návštevníci ju môžu využívať bez-
platne. 

DBotlová

Nové WIFI zóny vo Vrakuni
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Na celom Slovensku tretí januá-
rový týždeň prebiehalo celoplošné 
skríningové testovanie obyvateľstva 
na ochorenie Covid 19. Mestská časť 
Bratislava – Vrakuňa pripravila v pr-
vom kole skríningového testovania pre 
obyvateľov 17 vlastných odberových 
miest, z čoho tri odberové miesta boli 
externé, kde odobratie biologického 
materiálu prebiehalo cez otvorené 
okienko. Obyvatelia mali možnosť dať 
sa otestovať  v priestoroch troch zák-
ladných škôl, miestneho úradu, výdaj-
ne na Toplianskej, v detskom centre 
Šmolkovo na Čiližskej, alebo v mobil-
nom odberovom mieste na Čierno-
vodskej ulici. Ten, kto uprednostňoval 
testovanie formou objednania, mohol 
využiť štyri mobilné odberové miesta, 
ktoré mestská časť pripravila v spolu-
práci s magistrátom Hlavného mesta 
na parkovisku Cintorín Vrakuňa, alebo 
na obratisku Čiližská. Všetky odbero-
vé miesta, vytvorené našou mestskou 
časťou, fungovali na počkanie. 

Čakacie doby boli minimálne a celé 
testovanie sa nieslo v pokojnom du-
chu.

Každý, kto sa chcel dať otestovať, 
dostal u nás možnosť. Príjemní a milí 

členovia našich testovacích tímov, 
spolu počas štyroch dní otestovali 
v prvom kole skríningového testova-
nia

8 546 osôb, z čoho 85 osôb bolo po-
zitívnych.  

Nakoľko na zdraví a bezpečnosti 
našich obyvateľov nám záleží, mest-
ská časť Bratislava – Vrakuňa otvorila 
externé odberové miesto aj ďalší – čiže 
posledný januárový víkend. Občania sa 
mohli prísť otestovať priamo na Miest-
nom úrade na Šíravskej 7. Odberové 
miesto opäť fungovalo na počkanie. 
Otestovanie spolu s čakaním na vý-
sledok  nezabralo viac ako pol hodinu. 
Počas oboch testovacích dní druhé-
ho kola skríningového testovania, 

toto odberové miesto otestovalo 
705 osôb, 

z čoho 16 bolo pozitívnych. V mest-
skej časti bolo opäť k dispozícii aj mo-
bilné odberové miesto na parkovisku 
Cintorín Vrakuňa, ktoré bolo vytvore-
né v spolupráci s magistrátom Hlav-
ného mesta. Občania sa však museli 
objednať dopredu. 

Na záver môžeme skonštatovať, že 
v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

všetko opäť fungovalo ako hodinky, 
nie len vďaka naším šikovným testo-
vacím tímom, ale aj vďaka Vám, oby-
vateľom mestskej časti, ktorí ste boli 
ochotní prísť sa dať otestovať. Spolu 
sa počas oboch kôl skríningového tes-
tovania otestovalo 9251 osôb , z čoho 
101 osôb bolo pozitívnych. Boli ste 
tak zodpovední, nie len voči sebe, ale 
aj voči ostatným. 

Všetkým Vám ďakujeme. 
MKaskato

Skríningové testovanie vo Vrakuni
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Cieľom hlavného mesta pri sčí-
taní obyvateľov je verifikovať reálny 
počet rezidentov Bratislavy, ktorý 
sa podľa odhadov magistrátu pohy-
buje okolo 500.000. 

„Na tejto úrovni by to znamenalo, 
že metropola bude z podielových daní 
dostávať o 10 až 15 miliónov eur roč-
ne viac, ako je tomu v súčasnosti,“ 
uviedol v rámci on-line mítingu, ktorý 
sa týkal pripravenosti mesta na nad-
chádzajúcu fázu Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov (SODB) 2021, primátor 
Bratislavy Matúš Vallo. „Tieto financie 
budú investované do rozvoja mesta, 
skvalitnenia služieb a pridanú hodno-
tu sčítania budú pociťovať všetci ľu-
dia žijúci v Bratislave,“ zdôraznil Vallo. 

Pripomenul, že pri predchádzajú-
com sčítaní v roku 2011 sa do sčí-
tania nezaradilo približne 65.000, 
reálne v hlavnom meste žijúcich, 
obyvateľov, čo spôsobilo za predchá-
dzajúcu dekádu výpadok z príjmov 
vo výške približne 100 miliónov eur. 
Šéf bratislavskej samosprávy zdôraz-
nil, že verifikovanie reálneho počtu 
rezidentov pomôže nielen získať viac 
peňazí, ale prostredníctvom presných 
dát umožní aj efektívnejšie napláno-
vať rozvoj mesta a vyhodnotiť potre-
by obyvateľov. „Kde najviac potrebujú 
nové dochádzkové trasy, nové alebo 

častejšie linky dopravy a zastávky 
MHD či trasy, na ktorých je prioritná 
zimná údržba. Lepšie budeme ve-
dieť umiestniť nové chodníky, cyk-
lochodníky, detské ihriská a špor-
toviská, zdieľané bicykle alebo 
parkovacie domy. Toto všetko nám 
napovie trvalý pobyt, ale aj miesto 
pobytu, kde sa občan zdržiava,“ vy-
svetlil primátor. Vallo potvrdil súčin-
nosť magistrátu s mestskými časťa-
mi. „Ich dôležitá úloha bude práve pri 
asistovanom sčítaní, ktoré bude na-
sledovať od apríla a ktoré je určené 
najmä starším ľuďom, ktorí nemajú 
možnosť sa sčítať elektronicky sami 
a potrebujú pomoc, ktorú budú za-
bezpečovať kontaktné body a sčítací 
asistenti,“ vysvetlil. 

Bratislava sa ráta a aby sme mohli 
rátať aj s vami, sčítajte sa.

Mesto zároveň vo štvrtok spustilo 
spotovú kampaň, ktorej tvárou sa stal 
Milan Lasica. V pozadí jeho bonmo-
tov, ktorými Bratislavčanov vyzýva, 
aby participovali na sčítaní, znie motív 
pesničiek Miroslava Žbirku - Len s ňou 
a 22 dní. „Som veľmi rád, že práve 
tieto dve osobnosti, ktorých vrúcny 
vzťah k Bratislave je známy, spolupra-
covali na kampani,“ povedal Vallo. 

Sčítanie obyvateľov v rámci 
SODB 2021 je naplánované na 
obdobie od 15. februára do 31. 
marca. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu 
sa posúva termín tzv. asistovaného 
sčítania, pri ktorom nemá občan mož-
nosť sám vyplniť elektronický dotazník 
a potrebuje využiť kontaktné miesto či 
pomoc tzv. sčítacích asistentov. Asisto-
vané sčítanie sa v zmysle novely zákona 
začne od 1. apríla a potrvá najneskôr do 
31. októbra. Sčítanie sa bude realizovať 
elektronicky a prvýkrát integrovanou 
formou, teda sčítanie, ktoré spojí úda-
je získané od obyvateľov, z vybraných 
administratívnych zdrojov a registrov. 
Okrem zjednodušenia administratívy to 
má prispieť k presnejším údajom.

Viac informácii nájdete na  na www.
bratislavasarata.sk a na infolinke 
0800 222 888

ZDROJ: TASR

Aktuálne
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Sčítanie má priniesť reálne číslo

Parkovanie, spojené s razantným 
rozvojom individuálnej automobi-
lovej dopravy vo vnútromestskej aj 
prímestskej doprave, je dnes jed-
ným zo zásadných problémov hlav-
ného mesta. Dôsledky dlhodobého 
neriešenia dopravnej politiky mesta 
v oblasti statickej dopravy sa preja-
vujú v prehustení cestnej mestskej 
premávky, narastajúcich dopravných 
kongesciách a často živelnom par-
kovaní, čo priamo vplýva na úbytok 
verejného priestoru pre chodcov, úby-
tok zelene a vedie k zhoršeniu kvality 
ovzdušia. 

Jedným z cieľov parkovacej politiky 
je znížiť prístup vozidiel mimo hraníc 
mesta do centra mesta, ako aj na úze-
mie rezidenčných sídlisk, s možnosťou 
parkovať na záchytných parkoviskách 
a využívať verejnú hromadnú dopravu.

V rámci tvorby komplexnej parko-
vacej politiky je treba rátať aj s mož-
nosťou výstavby hromadných garáží 
a parkovanie mimo uličného priesto-
ru. Predpokladáme, že spoplatnenie 
verejného priestoru otvorí a zvýhodní 
možnosť výstavby a samotného par-
kovania v hromadných garážach. Tie-
to možno realizovať podpovrchovým 

alebo nadzemným stavebným rieše-
ním. Výstavba hromadných garáži sa 
plánuje, ako spoločný projekt Hlavné-
ho mesta s mestskou časťou. 

Podzemné garáže sa plánujú posta-
viť vo vnútrobloku na:
• Kríkovej ul., 
• pri zdravotnom stredisku  

na Bebravskej ul, 
• Čiližskej ul.
• Žitavskej ul. 

So zavedením parkovacej politiky 
MČ Bratislava-Vrakuňa začne v roku 
2022.

MÚVRAKUŇA

Zavedenie parkovacej polit iky
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Životné prostredie
Zbierame použité batérie so Šmudlom
Materská škola Bodvianska 4 sa pod 

záštitou organizácií DAPHNE - Inštitút apli-
kovanej ekológie a SEWA a. s. zapojila po-
čas minulého roka do projektu „Zbierame 
použité batérie so Šmudlom“, cieľom ktoré-
ho je okrem iného aj eko-výchova detí. 

V Bratislave sa do pilotného projektu 
ešte v roku 2017 zapojilo jedenásť mater-
ských škôl, v súčasnosti sa môžu zapájať aj 
škôlky z Bratislavského a Trnavského kraja, 
z Nitry, Prievidze, Zvolena a z Košíc. V sep-
tembri 2020 sa teda začal už štvrtý rok toh-
to krásneho náučného projektu. 

Samotný projekt sa skladá zo vzájom-
ne prepojených častí, v rámci eko-výchovy 
deti spolu so Šmudlom riešia záhadu zne-
čistenej vody v susednom lese a formou 
interaktívnej hry sa naučia zásady správne-
ho triedenia odpadov. Zároveň sa naučia, 
prečo by nemali vyhadzovať staré batérie 
napr. doma do koša, alebo do prírody, čo sa 
s batériami deje, ak sú správne likvidované, 
a čo všetko je možné po recyklácii z druhot-
ných surovín vyrobiť.

Nezostane to však iba pri teórii. Deti si 
získané vedomosti overia aj v praxi, nakoľ-
ko každé dieťa dostane tzv. B-box (papiero-
vá krabička na zber použitých batérií). 

Ak sa potrebujete „zbaviť“ starých 
batérií, prípadne by ste radi podporili 
výnimočný projekt, zbierajte ich doma, 
následne je možné ich priniesť do ma-
terskej školy na Bodvianskej 4, alebo 
ich môžete zaniesť na Miestny úrad 

- Referát životného prostredia, verej-
noprospešných služieb a odpadového 
hospodárstva na Poľnohospodárskej 
27/B. Pri nazbieraní 200 kg dostane 
materská škola prekvapenie, a Vy 
budete mať dobrý pocit zo správne-
ho triedenia. ☺

Mgr. Janka Škodová  
z MŠ Bodvianska 4  

a Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva
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Nový harmonogram 2.etapy zvozu 
triedeného zberu odpadu z rodinných do-
mov od 20. januára do augusta 2021.“ 
V lete bude vývoz platov 2x mesačne. 

• Sektor A – papier: 20.1.; 3.2.; 3.3.; 
7.4.; 5.5.; 3.6.; 6.7.;  4.8

• Sektor A – plast: 20.1.; 3.2.; 3.3.; 
7.4.; 5.5.; 3.6.; 17.6.; 3.7; 21.7.; 4.8.; 
19.8.;

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Brezo-
vá, Čakanková, Čučoriedková, Egrešová, 
Hrušovská, Imelová, Jesienková, Kroku-

sová, Levanduľová, Majoránová, Marga-
rétová, Marhuľová, Modricová, Nechtíko-
vá, Orchideová, Ostružinová, Platanová, 
Pod agátmi, Pod gaštanmi, Podbeľová, 
Podpriehradná, Prasličková, Priehradná, 
Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbez-
ľová, Slnečnicová, Tymiánová 

• Sektor B – papier: 21.1.;  4.2.; 4.3.; 
8.4.; 6.5.; 4.6.; 7.7.; 5.8.;

• Sektor B – plast: 21.1.; 4.2.; 4.3.; 
8.4.; 6.5.; 3.6.; 17.6.; 3.7.; 21.7.; 4.8.;  
19.8.;

Arménska, Begóniová, Borovicová, Do-
mašská, Estónska, Hradská, Ihličnatá, 
Jazmínová, Jedľová, Kaméliová, Kosodre-
vinová, Leknová, Majerská, Majerská 
– záhrady, Malodunajská, Mostná, Po-
dunajská, Poľnohospodárska, Ráztočná, 
Skoroceľová, Stavbárska, Šípová, Šírav-
ská, Železničná, Žihľavová

Všetky informácie o druhej etape 
systému vrecového zberu nájdete na 
webe: https://bratislava.sk/sk/zmena
sposobuzberuaodvozuvytriedene
hoodpaduzrodinnychdomov
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Nový harmonogram 2.etapy zvozu triedeného 
zberu odpadu z rodinných domov vo Vrakuni

Životné prostredie

Ďakujeme
za Vaše zapojenie
Vrecový systém triedeného zberu z rodinných 
domov bol zavedený vo vašej mestskej časti
od augusta 2020. Na základe vyhodnotenia
prvej etapy bolo našou prioritou nastaviť ho
pre rok 2021 s prihliadnutím na názory občanov 
zapojených mestských častí.
 
Od 1.1.2021 vstupujeme do druhej etapy 

vrecového zberu, ktorá bude ukončená ku dňu 

31.8.2021. V dostatočnom predstihu vám budú 

distribuované informácie aj k tretej etape.

 
Od roku 2021 sa frekvencia zberu odpadov
zvýši počas mesiacov jún, júl a august na 2x 
mesačne kvôli zvýšenej spotrebe plastov
a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich 
dní. Táto zmena sa týka iba žltých vriec
na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny.
 
Do domácností dodáme zvýšený počet modrých 
vriec na papier (z pôvodných 25 na 26 ks ročne)
a žltých vriec (z pôvodných 25 na 32 ks ročne).
V deň zberu budete môcť vykladať zaviazané
vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách.
 
Prvá etapa vrecového zberu triedeného odpadu 
bola aj vďaka vám úspešná. Zrušením zberných 
hniezd sa zlepšila čistota verejného priestoru,
na stanovištiach s kontajnerom na sklo sa
netvoria “nezákonné skládky” a zbiera sa
čistejšia surovina, čím sa zabezpečí vyššia
úroveň recyklácie. Ďakujeme! 

www.bratislava.sk

www.olo.sk

www.naturpack.sk

02/50 110 660

zakazka@olo.sk

Harmonogram 
zvozu 
triedeného 
zberu z
rodinných 
domov
1-8/2021

Vrakuňa A

Harmonogram
zberu 2021

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Brezová, Čakanková, 
Čučoriedková, Egrešová, Hrušovská, Imelová,
Jesienková, Krokusová, Levanduľová, Majoránová, 
Margarétová, Marhuľová, Modricová, Nechtíková, 
Orchideová, Ostružinová, Platanová, Pod agátmi,
Pod gaštanmi, Podbeľová, Podpriehradná, Prasličková, 
Priehradná, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, 
Slnečnicová, Tymiánová
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Ďakujeme
za Vaše zapojenie
Vrecový systém triedeného zberu z rodinných 
domov bol zavedený vo vašej mestskej časti
od augusta 2020. Na základe vyhodnotenia
prvej etapy bolo našou prioritou nastaviť ho
pre rok 2021 s prihliadnutím na názory občanov 
zapojených mestských častí.
 
Od 1.1.2021 vstupujeme do druhej etapy 

vrecového zberu, ktorá bude ukončená ku dňu 

31.8.2021. V dostatočnom predstihu vám budú 

distribuované informácie aj k tretej etape.

 
Od roku 2021 sa frekvencia zberu odpadov
zvýši počas mesiacov jún, júl a august na 2x 
mesačne kvôli zvýšenej spotrebe plastov
a predchádzaniu šírenia zápachu počas horúcich 
dní. Táto zmena sa týka iba žltých vriec
na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny.
 
Do domácností dodáme zvýšený počet modrých 
vriec na papier (z pôvodných 25 na 26 ks ročne)
a žltých vriec (z pôvodných 25 na 32 ks ročne).
V deň zberu budete môcť vykladať zaviazané
vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách.
 
Prvá etapa vrecového zberu triedeného odpadu 
bola aj vďaka vám úspešná. Zrušením zberných 
hniezd sa zlepšila čistota verejného priestoru,
na stanovištiach s kontajnerom na sklo sa
netvoria “nezákonné skládky” a zbiera sa
čistejšia surovina, čím sa zabezpečí vyššia
úroveň recyklácie. Ďakujeme! 

www.bratislava.sk

www.olo.sk

www.naturpack.sk

02/50 110 660

zakazka@olo.sk

Harmonogram 
zvozu 
triedeného 
zberu z
rodinných 
domov
1-8/2021

Vrakuňa B

Harmonogram
zberu 2021

Arménska, Begóniová, Borovicová, Domašská, Estónska, 
Hradská, Ihličnatá, Jazmínová, Jedľová, Kaméliová, 
Kosodrevinová, Leknová, Majerská, Majerská – záhrady, 
Malodunajská, Mostná, Podunajská, Poľnohospodárska, 
Ráztočná, Skoroceľová, Stavbárska, Šípová, Šíravská, 
Železničná, Žihľavová
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Zdroj : Magistrát hlavného mesta

https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov
https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov
https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov
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Aktuálne

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 je plánovaný podľa platného VZN č.6/2015 o zápise dieťaťa na plne-
nie povinnej školskej dochádzky v základných školách na 

piatok 9.apríla 2021 v čase 14.30 – 18.00
sobotu 10.apríla 2021 v čase 8.00 - 12.00

V mestskej časti Vrakuňa máme 3 základné školy. Na webovej stránke každej školy je k dispozícii elektronická prihláška k zápisu  dieťaťa 
do 1. ročníka. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto prihlášku vyplnil do vyššie uvedeného termínu. 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je ešte isté, či bude možné v termíne 9.-10. apríla prísť osobne do školy alebo bude 
určený iný spôsob kontaktu zákonného zástupcu so školou. Každá škola bude včas informovať všetkých rodičov, ktorí vyplnili elektronickú 
prihlášku. Sledujte tiež webovú stránku zvolenej školy.

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

POZOR: Od 1.1.2021 platí nové  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.5/2020 o určení školských obvodov 
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Zápis budúcich prvákov do základných škôl

Zápisy detí do materských škôl 
Zápis detí do materských v našej mestskej časti je pláno-
vaný v termíne 3.5. – 6.5. 2021.
V našej mestskej časti pôsobia 3 materské školy. 

Pri podávaní žiadosti prosím predložiť:
• kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom 

stave dieťaťa od lekára aj s údajom o   povinnom očkovaní 
• kópiu rodného listu dieťaťa 
• keď ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po-

trebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjad-
renie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie 

• žiadosť a vyhlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti, podpisujú 
obidvaja rodičia (zákonní zástupcovia dieťaťa) 

• keď ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, 
rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa 
základnej školy o odklade.

Každá MŠ má žiadosť zverejnenú na svojej webovej stránke.

Kritériá prijatia:
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31. 8. príslušného ka-

lendárneho roku
• deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej škol-

skej dochádzky 
• deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia po-

vinnej školskej dochádzky
• deti, ktoré dovŕšia k 31. 8. príslušného kalendárneho roku 

tri roky veku

 • v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o pri-
jatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v MČ 
Bratislava-Vrakuňa,

Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31. 
8. nedovŕšia vek 3 roky) bude v súlade so školským záko-
nom výnimočné. 

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí: 
• mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostre-

dí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa 
musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, 
nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť 
z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť, 

• vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komuni-
kovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku, 

• mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch  
(s prikračovaním)

Kontakty na MŠ: 
www.mskameliova.edupage.org    office@mskameliova.sk                  
www.mskrikova.sk m.koprdova@mskrikova.sk             
www.msbodvianska.sk i.stranovska@msbodvianska.sk       

POZOR: Od 1.1.2021 platí nové Všeobecne záväzné naria-
denie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.6/2020 o určení 
školských obvodov pre materské školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

MÚVrakuňa

http://www.zsrajcianska.edupage.org
mailto:rajcianska@zsraba.edu.sk
http://www.zszelba.edupage.org
mailto:office@zszelba.sk 
http://www.zs-zitavska.edupage.org
mailto:skola.zszitavska@gmail.com
http://www.mskameliova.edupage.org 
mailto:office@mskameliova.sk
http://www.mskrikova.sk
mailto:m.koprdova@mskrikova.sk
http://www.msbodvianska.sk
mailto:i.stranovska@msbodvianska.sk
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Tak ako v minulom roku, aj v roku 2021 je naším plánom 
zveľaďovať detské ihriská v mestskej časti. Dôraz kladieme 
na bezpečnosť a modernizáciu ihrísk. 
V tomto roku plánujeme vymeniť  na detských ihriskách  pie-
sok v pieskoviskách. Ďalej by sme chceli pokračovať v úprave 
starých a nebezpečných herných prvkov.  Na niektoré ihriská 
doplníme nové preliezky, resp. herné  prvky.  

Nový pumptrack 
Pumptrack v Lesoparku sa stal obľúbeným miestom pre ma-
lých aj veľkých bikerov. Pribúda veľa nových a menších a preto 
plánujeme v tomto roku vybudovať nový pumptrack, ktorý bude 
určený len pre veľkých a skúsených bikerov. 

ŠK Vrakuňa
V areáli ŠK Vrakuňa chýba priestor pre zimné tréningy. Deti aj 
dospelí trénujú na rôznych miestach, len nie na svojom ihrisku 
a tak by sme chceli vybudovať  ihrisko s umelou trávou a osvet-
lením na Sahare na celoročné využitie, tak pre dospelých, ako 
aj pre malých futbalistov.  

Obnova telocvične ZŠ Žitavská
Telocvičňa na Základnej škole Žitavská si už za celú existen-
ciu školy odslúžila svoje.  Preto tento rok plánujeme renováciu 
podlahy,  aby žiaci Základnej školy mohli plnohodnotne využívať  
telocvičňu. 

DBotlová

Detské ihriská a športoviská v roku 2021

OREZ STROMU 
Jozef napísal: Dobrý deň, pred domom 
rastie košatá lipa. Koruna prekáža prechá
dzajúcim nákladným autám, približuje sa 
k elektrickému vedeniu, tieni v lete do okien. 
Na koho sa obrátiť aby sa koruna zmenšila 
a znížila? 
Odpoveď vedúcej pracovníčky referátu 
životného prostredia, VPS a odpadového 
hospodárstva Mgr. Rastislavy Mihókovej: 
Dobrý deň prajem, ďakujeme Vám za pod
net. Zaevidujeme si Vašu požiadavku a za
radíme ju do harmonogramu orezov, ktoré 
budú vykonané v jarnom období, nakoľko 
na základe Vyhlášky č. 24/2003 Z. z. Mi
nisterstva životného prostredia, ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochra
ne prírody a krajiny „Rez živých konárov list
natých drevín s priemerom viac ako 5 cm 
sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. 
apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej 
polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových 
listov. V inom ako vegetačnom období mož
no taký rez vykonávať len v prípadoch rezov 
produkčných ovocných drevín, alebo v prí
padoch bezprostredného ohrozenia zdravia, 
alebo života človeka, alebo značnej škody 
na majetku.“

TRÚBENIE VL AKU 
Martin napísal: Dobrý deň, bývam pri že
lezničnej stanici a v poslednej dobe sa tam 
nedá vydržať. Vlaky nám znepríjemňujú 
každodenný život, či je sviatok alebo nie, 
počujeme stále trúbenie. Dá sa s tým niečo 
robiť? 
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, vedú-
cej referátu regionálneho rozvoja a dopravy: 
Dobrý deň, o odpoveď sme požiadali Želez
ničnú spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá bola 
nasledujúca: ,,Odboru inšpekcie a kontroly 
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (OIK 
ZSSK), bolo dňa 30.12.2020 doručené Vaše 
podanie v predmetnej veci trúbenia vlakov 

v lokalite mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 
Po prešetrení podania Vám oznamujeme 
nasledovné: Rušňovodiči Železničnej spo
ločnosti Slovensko, a.s. sa pri výkone svojej 
funkcie riadia predpismi infraštruktúry a in
ternými predpisy našej spoločnosti. Uvede
né predpisy vychádzajú z platnej legislatívy 
Slovenskej republiky. Jednou z povinnosti 
v zmysle dotknutých dokumentov je aj po
užívanie – dávanie návesti „Pozor“ (jeden 
dlhý zvuk), ktorú dáva rušňovodič húkačkou 
(píšťalou) hnacieho koľajového vozidlá. 
Všeobecné pravidlá pre dávanie návesti 
„Pozor“ určuje vyhláška č. 351/2010 Z .z., 
o dopravnom poriadku dráh tak, aby rušňo
vodič dostatočne včas a primeraným spôso
bom varoval osoby pred idúcimi dráhovými 
vozidlami. Podrobné pravidlá pre používanie 
návesti „Pozor“ (napr. aj povinnosť opakova
ne použiť návesť Pozor) sú pre rušňovodiča 
definované v predpise infraštruktúry ŽSR 
Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, kde sa 
uvádza, že návesť „Pozor“ dáva rušňovodič 
hnacieho koľajového vozidlá húkačkou (píš
ťalou) na varovanie osôb pred jazdou vo
zidla, pred uvedením vlaku osobnej dopravy 
po mimoriadnom zastavení, alebo na po
tvrdenie prevzatia návesti dávanej ručným 
jazdným návestidlom. Na potvrdenie príjmu 
dávanej návesti sa použije zvuk húkačky, 
prednostne s tónom nižšej intenzity.
Na trati je rušňovodič upozornený na po
vinnosť dávať návesť „Pozor“ návestidlom 
– výstražným kolíkom s určeným farebným 
označením, ktorý sa umiestňuje v zmysle 
predpisu Z 1 (hlavne pred nezabezpeče
né priecestia, pred tunely, mosty, zárezy, 
zúžené priestory). Kilometrické polohy pre 
umiestnenie výstražných kolíkov na trati sú 
uvedené v Tabuľkách traťových pomerov 
(zverejnené aj na internete). Pri údržbe tratí 
sa pred pracovné miesto umiestňuje náves
tidlo s návesťou Pracovné miesto, pískajte, 
kde platia obdobné pravidlá. 
Na železničnej trati Bratislava – Komárno 
majú rušňovodiči v mestskej časti Bratisla

va – Vrakuňa nariadené dávať zvukovú ná
vesť „POZOR“. Rušňovodiči Železničnej spo
ločnosti Slovensko, a.s. konajú vždy podľa 
nariadenia správcu infraštruktúry (Železni
ce Slovenskej republiky). Podľa vyjadrenia 
rušňovodičov, návesť „POZOR“ musia dávať 
vo zvýšenej miere aj z dôvodu nezodpoved
ných obyvateľov mestskej časti, ktorí sa po
hybujú v priestore možného ohrozenia pri 
jazde vlaku po uvedenej trati.
V prípade požiadavky obmedzenia dávania 
zvukovej návesti „POZOR“ je potrebné sa 
obrátiť na správcu infraštruktúry.“ 

ODSTR ÁNENIE STENY 
PRI PENTAGÓNE 

Anna napísala: Dobrý deň, oceňujem sna
hu riešenia kritickej situácie v Pentagóne 
mestskou časťou. Nedávne zamrežovanie 
spodných terás bol dobrý ťah, ale problém 
vyriešil len čiastočne. Problémom je stále 
múr pri Taline, za ktorým sa združujú aso
ciáli. Je tam tma a neporiadok. Normálny 
človek sa bojí prejsť okolo. Teraz by ste mali 
odstrániť ten múr lebo za chvíľu bude jar 
a teplo a všetko sa opäť zhorší. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, áno 
o probléme vieme. Konáme vo veci o od
stránení plotu, bolo to napadnuté na súde 
a musíme počkať na rozhodnutie súdu, či 
nám plot zbúrať povolí. Hneď po kladnom 
rozhodnutí pristúpime k búraniu. 

TESTOVANIE NA JEDNOTKU
Ema napísala: Dobrý deň pán starosta, prá
ve som sa vrátila z testovania na Železnič
nej ZŠ  a som veľmi príjemne prekvapená. 
Bola som vybavená šup šup a na odbernom 
mieste vládla veľmi príjemná a pokojná at
mosféra. A výsledok bol negatívny ☺ Ďaku
jem za takúto dobrú organizáciu. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, 
ďakujem vážim si to. Robíme to všetko pre 
Vašu maximálnu spokojnosť.
  MÚVrakuňa 

Podnety z internetu
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Senior svet
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takmer rok sa 
už celý svet trápi 
s pandémiou, ktorá 
sa dotýka všetkých 
oblastí nášho živo-
ta. Predpokladám, 
že pred rokom si 
asi nikto z nás ne-
dokázal uvedomiť, 
aké vážne dôsledky 
bude mať táto cho-
roba na náš každo-
denný život. A to nie 

len bezprostredne v zdravotníctve. Problémy 
detí v školstve, odkladania mnohých zdravot-
ných výkonov, ktoré slúžia na skvalitnenie 
alebo dokonca aj záchranu života, enormné 
dopady na ekonomiku, ktoré pociťujú dnes už 
aj mnohé rodiny... Samozrejme aj pretrváva-
nie samotnej krízy unavuje so stále často sa 
meniacimi opatreniami.
Táto kríza sa dotýka aj veriacich ľudí: zatvore-
né kostoly, rôzne obmedzenia počas rôznych 
slávení, ktoré majú dopad na celé rodiny ako 
je krst, sobáš, pohreb... Preto chcem veľmi 
pekne poďakovať všetkým, ktorí túto situáciu 
zvládajú s trpezlivosťou, pochopením a solida-
ritou voči ostatným. Z tohto dôvodu sa snaží-
me aj v našom kostole o striktné dodržiavanie 
všetkých opatrení a ďakujem všetkým veria-

cim vo Vrakuni, že sa snažia byť zodpovední 
a aj týmto spôsobom manifestovať svoju vieru 
nielen tým, že chodia do kostola, ale predo-
všetkým svojim životom na každej úrovni.
Ďakujem veľmi pekne aj vedeniu našej mest-
skej časti za ich zodpovedný prístup v tejto 
situácii.
Napriek ťažkostiam, ktoré prežívame, verím, 
že nachádzate aj mnoho vecí, ktoré dávajú 
zmysel Vášmu životu a životu Vašich blízkych. 
Môže byť pre nás aj nádejou, že očkovanie 
a rozumné dodržiavanie opatrení postupne 
prispeje k tomu, aby sme prežívali v priazni-
vejších podmienkach.
Všetkým Vám želám pevné zdravie a veľa tr-
pezlivosti.       Marek Krošlák

farár vo Vrakuni

Vážení 
spoluobčania

KURACIE PRSIA PLNENÉ OŠTIEPKOM
Príprava trvá 30 min.
Potrebujeme:
• 500 g kuracích prsíčok
• 80 g oštiepku
• 1 dl mlieka
• 1 vajce
• 3 PL polohrubej múky
• soľ
• vegetu
• olej na vyprážanie

Postup: 
Rezne z kuracích prsíčok jemne vykle-
peme a osolíme. Medzi dva rezne vloží-
me tenké plátky oštiepku. Okraje rezňov 
spojíme klepáčikom.
Plnené rezne namáčame v cestíčku, 
ktoré pripravíme z mlieka a vajca a do-
chutíme vegetou.
Vyprážame ich v oleji na miernom ohni.

Poznámka: 
Ako prílohu odporúčam tarhoňu alebo ze-
miakové pyré.
- Tí, ktorí nerátajú kalórie, môžu na tanier 
pridať aj lyžicu tatárskej omáčky.

Vaša Gizka

VARÍME  
S GIZKOU

Mäsiar a pekár pre vás na Bebravskej!
Každý utorok a piatok od 8:00 do 16:00 hod. si môžete na-
kúpiť tradičné mäsové a pekárske výrobky priamo od výrob-
cu pred Zdravotným strediskom na Bebravskej ulici. 

Knižnica otvorená
Milí naši používatelia, už dňa 8. februára 2021 naša Miestna 
knižnica obnovila svoje služby v obmedzenom režime cez výdajné 
okienko (zo strany detského ihriska) v riadnych výpožičných hodi-
nách. Objednanie požadovaných titulov je len cez online katalóg.

V záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia našich za-
mestnancov, prosím, venujte zvýšenú pozornosť nasledujúcim 
pokynom: k výdajnému okienku je možné pristúpiť len s ochra-
nou horných dýchacích ciest. Je nevyhnutné preukázať sa nega-
tívnym COVID-19 testom, alebo dokladom o prekonaní ochorenia 
COVID-19, nie starším ako tri mesiace.

Študovňa i detský kútik ostávajú zatvorené.

Tešíme sa na Vás!             
    AStanová

IN
Z

E
R

C
IA
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S E N I O R I - ZBYSTRITE POZORNOSŤ!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II 
v zvýšenej miere eviduje pokusy o podvod, kedy Vám zo 
slovenského telefónneho čísla s predvoľbou +421 ... za-
volá cudzo krajne hovoriaci muž, alebo žena a predstavia 
sa ako pracovníci technickej podpory firmy „MICROSOFT“. 

Kybernetický podvodníci používajú zámienku v po-
dobe údajnej „pomoci“ pri oprave systémových chýb, 
inštalácie zabezpečovacích aplikácií, alebo identifikácie 
vírusov v počítači ( mobile, notebook-u, tablete...) pričom 
svojou dôveryhodnosťou im udelíte vzdialený prístup do 
Vašich zariadení, kedy sa Vám vypne obrazovka zaria-
denia, ale na pozadí sa podvodníci prihlasujú do Vášho 
internet bankingu a snažia sa transakciu a prevod peňa-
zí na zahraničné účty, alebo krypto peňaženky, ktoré sú 
momentálne nevypátrateľné.

Dôrazne upozorňujeme, aby Ste s takýmito volajúci-
mi nekomunikovali, neposkytovali svoje osobné údaje, 
neinštalovali žiadny softvér do zariadení a hovor ukon-
čili, číslo zablokovali. Ide o podvodníkov a zlodejov, ktorí 
zneužívajú súčasnú epidemiologickú situácii s COVID-19 
a izoláciu starších ľudí a seniorov. 

SENIORI ZBYSTRITE POZORNOSŤ PRI LISTOVÝCH 
ZÁSIELKACH! 

 PODVODNÍCI SA PRESÚVAJÚ Z INTERNETU DO 
POŠTOVÝCH SCHRÁNOK!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II 
opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby 

žiadnym spôsobom ne-
kontaktovali odosiela-
teľa listu, v ktorom sa 
píše o šokujúcom de-
dičstve vy sokej hodno-
ty a zosnulej príbuznej, 
ktorá Vám zanechala 
majetok.

Ide o podvodníkov 
a bezohľadných zlode-
jov, ktorí zneužívajú sú-
časnú epidemiologickú 
situáciu s COVID-19 
a izoláciu starších ľudí 
a seniorov. Upozorňuje-
me preto na tento pod-
vod, s ktorým sa môžu 
stretnúť naši seniori.

V listovej zásiel-
ke od „španielskeho 
právnika“ sa sľubuje podiel na miliónovom dedičstve jed-
ného z údajných klientov právnickej kancelárie. Právnik 
dobrosrdečne navrhuje rozdelenie majetku, aby sa 20 % 
venovalo charite a 80% oslovenému dedičovi majetku., 
pričom požaduje uhradenie zábezpeky na účet právnickej 
kancelárie dopredu za administratívne poplatky.

Celá historka ako aj údaje o právnickej kancelárii sú 
vymyslené! Neverte žiadnym šokujúcim a nečakaným de-
dičstvám. Ak aj máte rodinu v zahraničí, overte si informá-
cie u najbližších rodinných príslušníkov, ktorým dôveru-
jete, alebo u právnickej kancelárie, prípadne notárskom 
úrade.

Zároveň vyzývame seniorov, aby nedávali peniaze oso-
bám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich 
účtov pre cudzie osoby, ktoré ich majú akože následne 
odovzdať rodinnému príbuznému, aj keď pôsobia dôve-
ryhodne. 

 plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ Okresného riaditeľstva

Policajného zboru v Bratislave II

SLOVÁKOM VOLÁ FALOŠNÁ TECHNICKÁ PODPORA „MICROSOFT-u“ A ŽIADAJÚ OD NICH 
PRÍSTUPY DO POČÍTAČA. JE TO PODVOD A ZNEUŽITIE DÓVERY SENIOROV.

Základná škola Žitavská 1, Bratislava
Hľadá do pracovného pomeru: 

• kuchárku vyučenú v danom odbore, s odbornou a zdravot-
nou spôsobilosťou. Prax vítaná.

• pomocnú silu do kuchyne.
• asistent výživy (nutričný terapeut), s odbornou kvalifiká-

ciou a zdravotnou spôsobilosťou. Prax vítaná.

 Podmienky pre asistenta výživy:
o Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študij-

nom odbore fyziologická a klinická výživa alebo
o Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asis-

tent výživy-diétna sestra

Vaše žiadosti môžete posielať na adresu školy alebo mailom 
na  riaditelka@zszitavska.sk

mailto:riaditelka@zszitavska.sk
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Šport vo Vrakuni

HBK Vrakuňa – stále bez 
pohybu ale s podporou

ŠK Vrakuňa – nádej na tréningovú 
plochu s umelou trávou

Športový klub Vrakuňa Bratislava okrem bežnej podpo-
ry získal podporu zo strany MČ Vrakuňa i na ihrisko s 
umelou trávou. Avšak pri získaní grantu by z toho moh-
la byť aj solídnejšia tréningová plocha. Viac o tomto 
zámere nám povedal prezident klubu Andrej Ravasz – 
„Dobrý deň. Ako už mnoho krát, ale rovnako dnes 
chcem poďakovať ústretovosti úradu na čele so 
Starostom Martinom Kurucom, tak i Diane Botlovej 
z kancelárie starostu, za pomoc pri návrhu riešenia 
ihriska s umelou trávou. V minulom roku sa podarilo 
dostať do vrakunského rozpočtu peniaze, ktoré by 
išli do výstavby viacúčelového ihriska. Toto ihrisko 
by slúžilo naraz vždy jednej kategórií, bolo by to ih-
risko o rozmere cca 15x28m. Avšak našli sme mož-
nosť získať grant, ktorý by nám dofinancoval umelú 
trávu na celú tréningovú plochu za bránou (tzv. Sa-

hara), kde by sme získali komplexnú plochu s ume-
lou trávou oveľa väčších rozmerov a osvetlením, kde 
by mohli trénovať naraz i 3 mužstvá a najmä využí-
vať by sa dala celoročne. Dnes sme vo fáze projektu, 
vo februári vypracujeme žiadosť a verím, že budeme 
úspešní. Určite by nám to veľmi pomohlo, nemuseli 
by sme po Bratislave hľadať vhodné tréningové plo-
chy v zimných mesiacoch pre staršie deti a mužov a 
tiež by sa nemuseli odvolávať tréningy pre nespôso-
bilý terén. 

Pripomíname všetkým našim fanúšikom a podporo-
vateľom, že i tento rok sa dá nášmu klubu pomôcť 
poukázaním 2% z Vašich daní.

Viac informácií nájdete na: www.vrakuna.sk

ŠK Vrakuňa

Náš Hokejbalový klub HBK Vrakuňa 
momentálne „žije COVID spánkom“, 
čo sa tréningového i zápasového reži-

mu týka, preto sme sa spýtali zakladateľa klubu Andre-
ja Ravasza, či sú nejaké novinky okolo klubu. Teší ma 
že i tento rok by sme mali dostať podporu od Mest-
skej časti, i keď v nižšej sume ako tomu bolo v minu-
lom roku, avšak tešíme sa z každej podpory v týchto 
náročných časoch. Tiež by sme sa radi poďakovali 
spoločnosti Niké, kde sme sa tiež úspešne uchádza-
li o podporu. Teší ma, že i v týchto ťažkých časoch 
sa nájdu podporovatelia a ešte viac sa teším, keď 
už budeme s deťmi na ihrisku, trénovať a hrať. Mám 
pre nich prekvapenie – povedal s rúškom tajomstva 
Andrej Ravasz. Žiaľ, ako to býva, ihrisko aktuálne ne-
udržujeme a vandali si našli svoje miesto aj u nás, 
stále dostávam správy o vandaloch, ohňostrojoch, 
popíjaní mládeže, vytrhnutých sedadlách... Priznám 
sa, že dlhšie som na ihrisku nebol, ale toto ma teda 
veľmi mrzí, že na tom našom ihrisku nie každému 
záleží. Ihrisko má plniť iný účel, avšak dookola musí-
me opakovať to isté, že hokejbalové ihrisko neslúži 
na futbal, ničia sa tým plastové brány, taktiež manti-
nely, sitá. Ale nemôžem byť ja policajt, musí záležať 
na tom ihrisku nám všetkým, pomerne často dostá-

vam správy typu „Poď si vyhodiť z ihriska chľasta-
júcu mládež“ a pod. Nerozumiem, ak to vie niekto 
napísať, alebo zavolať mne, prečo dotyčný nekon-
taktuje priamo zodpovedné orgány. Nie je v mojich 
silách robiť „strážcu ihriska“ – dodal smutným hla-
som Ravasz. 
Klub HBK Vrakuňa i tento rok môžete podporiť daro-
vaním 2% z Vašich daní. Ďakujeme
Viac info na www.hbkvrakuna.sk, alebo na FB stránke 
HBK Vrakuňa fans. 

HBK Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
http://www.hbkvrakuna.sk
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Malí vrakunčania

V septembri 2020 sme zrealizovali prvý 
školský FUTBOX na ZŠ Železničná s pod-
porou občianskeho rozpočtu MČ + spon-
zora a následne na základe veľkého úspe-
chu tohoto školského konceptu (ihrisko 
nonstop obsadené a vyťažené) sme získa-
li dôveru pre realizáciu ďalšieho projektu 
v MČ a to na ZŠ Rajčianska. 
Čo je to vlastne ten FUTBOX?! Vášeň, sú-
ťaživosť a zábava na minimálnom priestore 
pre futbal by mohla byť učebnicovou defi-
níciou, zároveň je to „najrýchlejší futbal na 
svete”. Hrá sa v aréne s vysoko odrazový-
mi mantinelmi a bránkami so špeciálnou 
odrazovou výpleťou, vďaka ktorým je hra 
výrazne zrýchlená, po góle na rozdiel od 
klasického futbalu sa lopta neponechá-
va súperovi, ale hra pokračuje ďalej a tak 
behom niekoľkých sekúnd je možné streliť 
viacero gólov .. výhodou FUTBOXu popri 
ekonomickej stránke obstarania je i mi-
nimálny počet hráčov - kde pri klasických 

multifunkčných ihriskách je potreba pre hru 
aspoň 8 ľudí, vo FUTBOXe stačia dvaja pre 
hru 1v1, najčastejšie však 2v2, alebo 3v3 
v závislosti od veľkosti arény.
Kým ihrisko na ZŠ Železničnej má serióznu 
futbalovú spodnú stavbu s drenážou a zá-
sypovou futbalovou umelou trávou, ktorú 
počas zimy využívajú na tréningy i hráči 
ŠK Vrakuňa, ihriská na ZŠ Rajčianskej sa 
inštalovali na nový asfaltový povrch, kde 
bezzásypová umelá tráva vhodná napr. i na 
florbal, je položená na gumenom podklade 
pre väčší komfort a bezpečie detí (v prípa-

de pádu). Toto riešenie je samozrejme ďa-
leko ekonomickejšie a pre školský FUTBOX 
úplne postačujúce.
Už prvý mesiac ukázal, že FUTBOX aj na ZŠ 
Rajčianska si rýchlo našiel svoju “klientelu” 
a to i počas najzimnejšieho mesiaca v roku, 
z čoho sa samozrejme tešíme, ďakujeme 
za dôveru a veríme že ihriská poslúžia čo 
najdlhšie a v tejto ťažkej dobe poskytnú pre 
každého dostupný priestor pre tak potreb-
ný šport a pohyb.

Jozef Valacsay

Školsk ý 
FUTBOX

E NTE R pre  školy  2020  
D i g i tá lna  generácia

Podpora  a  t ímová prác a n ielen  poč as  pandémie

V rámci projektu ENTER v spolupráci 
s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sa nadácia 
Pontis rozhodla podporiť a zlepšiť pod-
mienky pre rozvoj digitálne zručných 
ľudí inovatívnym a zážitkovým spôso-
bom a priniesť aj ich učiteľom ďalší ná-
stroj, ktorý im pomôže na ich hodinách.
Naša škola sa úspešne zapojila do pro-
jektu ENTER pre školy 2020 – Digitálna 
generácia a získala grant na zakúpenie 
micro:bitov.
Cieľom tohto grantového programu je sprí-
stupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa 
základných škôl a žiakom stredných škôl 
hravou, zaujímavou a interaktívnou for-
mou svet digitálnych technológií a progra-
movania prostredníctvom micro:bitov.

RNDr. Mária Galuščáková
ZŠ Žitavská 1

Keď v škole stretávame 700 rôznych detí, 
potrebujeme 700 rôznych prístupov k nim. 
Tak isto je to aj doma – každé dieťa si zaslúži 
a vyžaduje vysoko individuálny prístup. Je to 
však v tejto dobe pre rodiny veľmi náročné. 
Vzťah, ktorý bol vybudovaný medzi žiakmi 
a učiteľmi do obdobia dištančného vyučo-
vania, sa momentálne ešte viac ukazuje ako 
významný. Niektorí žiaci a žiačky sa na vyu-
čovanie tešia aspoň pre to, že uvidia svoju 
pani učiteľku či pána učiteľa, pani vychová-
vateľku či asistentov. Určite sa tešia aj na 
prestávky, kedy sa so spolužiakmi spoločne 
rozprávajú či hrajú. Sú to kľúčové momenty 
pre udržiavanie motivácie a pomáhajú pred-
chádzať prepadnutiu do letargie či extrém-
nemu smútku. 
Vnímame však aj to, že samotné vyučovanie 
môže byť pre niekoho náročnejšie v tejto 
podobe. Deťom chýba pomoc a podpora zo 

strany dospelých aj v mimoškolských aktivi-
tách. Aj preto podporný tím školy (špeciálna 
pedagogička, školská psychologička, peda-
gogické asistentky a asistent) realizuje po 
vyučovaní akési hodiny dobrovoľného uče-
nia a hrania. Počas prvej vlny sme sa zame-
rali najmä na pomoc žiakom prvého stupňa, 
no v súčasnosti bol zvýšený záujem najmä 
zo strany starších žiakov. V čase hneď po 
vyučovaní sa každému žiakovi, či menšej 
skupine žiakov venujeme a pomáhame s prí-
pravou na vyučovanie. Po splnení povinností 
majú deti lepší pocit, že pred sebou netla-
čia nesplnené zadania. V takejto uvoľnenej 
atmosfére potom pokračujeme hraním hier 
zameraných na sociálny a emocionálny roz-
voj osobnosti. Žiaci a žiačky sú veľmi tvorivé 
a nápomocné a často vymyslia perfektný 
program pre svojich spolužiakov práve oni 
(rôzne kvízy, hry, povedia nám nové tipy na 
vzdelávacie aplikácie a navzájom si poradia).
Keďže podporný tím školy sa usiluje čo naj-
flexibilnejšie reagovať na potreby žiakov, 
rodičov a kolegov, veríme, že spoločne vždy 
nájdeme vhodné spôsoby na udržiavanie 
atmosféry bezpečia a dôvery pre všetkých 
zúčastnených – či už naživo alebo cez obra-
zovky.

Mgr. Katarína Dobrovodská
ZŠ Železničná 14
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Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

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

na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jarné upratovanie 2021
	 	 	 	 MČ	Bratislava	Vrakuňa	 	 	 	 														

	
umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov	–		

Jarné	upratovanie	2021	
	
Dňa	29.3.	
Platanová	ul.-	Priehradná	ul.																																																																	
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.																																																														
Malodunajská	ul.9,																																																																																				
	

Dňa	30.3.	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.2	–	roh																																																																																						
	

Dňa	31.3.	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																																																																																
Hradská	ul.122	–	Estónska	parkovisko																																															
	

Dňa	1.4.	
Priehradná	ul.-	Hradská	ul.																																																																				
Šípová	ul.																																																																																																					
Železničná	ul.5																																																																																											
	

Dňa	6.4.	
Rajčianska	ul.8																																																																																											
Toplianska	ul.2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	

Dňa	7.4.	
Toryská	ul.22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.28-32																																																																																		
Toryská	ul.21																																																																																													
	

Dňa	8.4.	
Hrušovská	ul.-	Marhuľová	ul.																																																															
Stavbárska	ul.38	pri	trafostanici																																																										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dňa	12.4.	
Čiližská	ul.2																																																																																																	
Čiližská	ul.26																																																																																														
Hradská	ul.87	–	roh	Stavbárska	ul.																																																			
	

Dňa	13.4.	
Kríková	ul.7																																																																																															
Rajecká	ul.2																																																																																															
Stavbárska	ul.52	pri	Talline																																																															
	

Dňa	14.4.	
Anízová	ul.																																																																																																	
Podpriehradná	ul.																																																																																			
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady																																																			
	

Dňa	15.4.	
Rajecká	ul.16																																																																																									
Bučinová	ul.16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.22																																																																			
	

Dňa	19.4.	
Slatinská	ul.20																																																																																								
Žitavská	ul.2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.za	Žitavou																																																																													
	

Dňa	20.4.	
Rebarborová	ul.51																																																																																		
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zberných	surovinách																					
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				
	

Dňa	21.4.	
Ráztočná	-	Ihličnatá																																													
							
	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

	
 
 
 
 

																																																																																																																													
	
	
																																																																																																												
	
	
	
	
	
																																																																																																											
																																																																																																				
	
	
																																																																																																																																																	

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

ako aj ostatné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad zo spoločných priestorov obytných domov. Jesenné upratovanie zabezpečuje 
vysúťažená spoločnosť OLO, a. s.                                                                               

Jesenné upratovanie na zeleň zabezpečuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa.
Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.
Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad. 

 
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných 

tabuliach Miestneho úradu, na internete, na appke, a vo Vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541 


