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Milí Vrakunčania, 
máme tu koniec školského roka, ktorý bol ťaž-

ký nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov. Deti ne-
chodili do školy, tak ako boli zvyknuté po iné roky. 
Všetko bolo ovplyvnené pandémiou spôsobenou 
koronavírusom, ktorý nevieme, ako sa zachová po 
letných prázdninách. 

Po minulé roky sme sa tešili na 2 mesiace 
prázdnin, ale po tomto roku, keď boli deti viac 
doma ako v škole, je všetko inak. Aj keď sa deti 
učili online, kontakt so spolužiakmi a vyučovanie 
v škole im chýbalo.  Každý sa určite tešil na dovo-
lenku pri mori, ale aj cestovanie po svete je zra-
zu iné. Môžeme však obdivovať krásy Slovenska.  
Ja taktiež  plánujem s rodinou spoznávanie hra-
dov a zámkov na Slovensku. Teším sa na oddych, 
lebo tento rok bol naozaj náročný. 

Určite by som chcel deťom popriať krásne prázdniny, nech si užijú leto, vodu a aby sa dobre pripravili 
na ďalší školský rok. Verím, že v septembri deti sadnú do školských lavíc a neprekazí im to pandémia. 

My samozrejme počas leta budeme pracovať na skrášľovaní Vrakune. Čo ma veľmi mrzí, je nárast 
vandalizmu, písal som o tom už viackrát. Bohužiaľ situácia sa nemení k lepšiemu a vandalizmus ma 
veľmi trápi. Je to veľký neduh nie len vo Vrakuni ale asi v celej spoločnosti. Mnohokrát nie je spôsobený 
,,výrastkami“, ale bežnými ľuďmi, ktorí sa inak správajú pred svojim domom a inak pred cudzím. Preto 
Vás prosím všímajte si svoje okolie a upozorňujte tých, ktorí poškodzujú verejný priestor, či už lavičky, 
smetné koše, hracie prvky, atď. Ich oprava alebo výmena nás stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré 
by sme mohli využiť na zveľaďovanie a budovanie okolia.

Na záver by som chcel povedať, že po minulé roky sme boli zvyknutí na pravidelné kultúrne akcie  
a o takomto čase sme pripravovali septembrové Vrakunské hody. Tento rok sú stále veľké verejné pod-
ujatia obmedzené a je množstvo podmienok z Úradu verejného zdravotníctva, ktoré musí organizátor 
splniť, čo výrazne komplikuje a aj predražuje kultúrne akcie.  

Avšak detičky sme nechceli ukrátiť o zážitky a každú stredu počas leta bude v lesoparku divadielko, 
tak, ako v minulosti. Oslovili sme nových hercov a deti sa majú na čo tešiť. Čo sa týka iných podujatí, 
budeme sa snažiť niečím pekným Vás prekvapiť, takže priebežne Vás budeme informovať podľa aktu-
álnej situácie. 

Verím, že sa spoločne stretneme pri nejakej príjemnej príležitosti. 

Prajem Vám krásne prežitie letných prázdnin, buďte zdraví a majte sa krásne. 

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

3

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

Zákaz používania studní Zákaz používania studní 
naďalej platínaďalej 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

Vhodným krmivom pre vodné vtáky je proso, drvené orechy či slnečnico-
vé 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 poškodzuje 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 VTÁCTVAKŔMENIE VODNÉHO VTÁCTVA

Počas letných prázdnin v termíne od 19.7. – 6.8.2021 bude jedáleň pre se-
niorov na Toplianskej ulici zatvorená. Za pochopenie ďakujeme. 

MÚ Vrakuňa

OZNAM O UZATVORENÍ JEDÁLNE  OZNAM O UZATVORENÍ JEDÁLNE  
PRE SENIOROVPRE SENIOROV

 
ÚPRAVA OTVÁRACÍCH HODÍN V MIESTNEJ KNIŽNICI VRAKUŇA 

POČAS  JÚLA – AUGUSTA  2021 
                                                                                                                               

Deň Výpožičná doba 
Pondelok                                           13,00 – 19,00 
Utorok          10,00 – 12,00           13,00 – 15,00 
Streda            9,00 – 11,00           13,00 – 15,00 
Štvrtok                                           13,00 – 16,00 
Piatok            9,00 – 12,00 
Dovolenka 12. – 13. 7. 2021  

 
 
 
  

Milí seniori, pandémia koronavírusu minulý a tento rok neumožnila vyces-
tovať za teplom k moru, dokonca minulý rok sa postarala o zrušenie liečeb-
ného pobytu v Piešťanoch.
Tento rok by sme vám radi ponúkli kúpeľný pobyt v kúpeľoch Nimnica a to 
v dvoch termínoch. Prvý termín od 11.08.-16.08.2021 a druhý termín od 
18.08.-23.08.2021 s kapacitou 50 osôb v každom termíne. 
Cena tohto 6-dňového pobytu (5 nocí) je 295,- €, ale našim seniorom mest-
ská časť Bratislava-Vrakuňa poskytne príspevok vo výške 20,- €, takže cena 
pobytu je 275,- €. V cene je zahrnutá doprava, strava – plná penzia, ubyto-
vanie v 2-lôžkových izbách v kúpeľnom dome Salvator, 10 procedúr s mož-
nosťou dokúpenia si procedúr podľa vlastného výberu. V rámci pobytu bude 
zabezpečený aj výlet v blízkom okolí. 
Prihlasovanie na tento pobyt je možné v termíne od 01.07. do 12.07.2021 
osobne na Referáte sociálnych služieb a nájomných bytov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, číslo dverí 130 – 
prízemie, mailom na adrese: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk s uvedením 
mena, adresy a telefónneho čísla alebo telefonicky na tel. č. 0910 996 337.

MÚVrakuňa

Kúpeľný pobyt  Kúpeľný pobyt  
v Nimnici pre seniorovv Nimnici pre seniorov

http://www.vrakuna.sk
http://www.minzp.sk/vrakuna/
mailto:iveta.pochlopenova%40vrakuna.sk?subject=
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Horúca téma
Meníme staré za novéMeníme staré za novéMestská časť Vrakuňa sa môže po-

chváliť, že aj napriek pandémii pokra-
čuje v plánovaných rekonštrukciách. 

Nová fasáda ma-
terskej školy Krí-
ková 
Tešíme sa, že ďal-
šia škola ma novú 
fasádu a zateple-
nie. Minulý rok boli 
v materskej škole 
zrekonštruo vané 
sociálne zariadenia 
a ďalšou výzvou 
je zelená strecha, 
ktorú mest ská časť 
plánuje realizovať. 
Všetko závisí od 
získaných finanč-
ných prostriedkov. 

Nové chodníky na MŠ Hnileckej
Aj chodníky po mnohých rokoch používania si zaslúžia obnovu a výmenu. V jar-
ných mesiacoch bola položená nová dlažba v celom areáli materskej školy na 
Hnileckej ulici. 

Rekonštrukcia našej ,,školičky“
Nie je to škola ani škôlka, ale je to naša školička. Navštevujú ju deti z celej Vra-
kune a ponúka rôznorodé aktivity. Tanečný či dramatický krúžok, spev, divadlo, 
klavír, to všetko nájdu deti v školičke. Budova patrí tiež k tým starším a zaslúži 
si pozornosť. Preto sa mestská časť rozhodla ju zrekonštruovať zvonka i zvnút-
ra. Tento rok bola realizovaná nová fasáda a ďalej je v pláne rekonštrukcia 
vnútorných priestorov. 

HNovotná 
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Horúca téma
Cestná novela prináša nové pravidláCestná novela prináša nové pravidlá

Letné tábory vo Vrakuni Letné tábory vo Vrakuni 

S E N I O R I - POZOR!S E N I O R I - POZOR!
NESTAŇTE SA OBEŤOU ZLODEJOV A PODVODNÍKOVNESTAŇTE SA OBEŤOU ZLODEJOV A PODVODNÍKOV

Tak, ako aj v iných mestách či ob-
ciach problém s nezaradenými, v mno-
hých prípadoch majetkovo-právne ne-
existujúcimi cestami a chodníkmi je 
aj v MČ Bratislava -Vrakuňa. 

Vo väčšine nejde o vybudovanú ko-
munikáciu, o ktorú sa nik nestará, ale 
o spevnenú plochu, alebo netechnolo-
gicky vyliaty asfalt na spevnený povrch. 
Na takýchto cestách nie je zria dené od-
vodnenie cesty a nie sú zriadené chod-
níky. Obec do takýchto ciest doteraz ne-
mohla investovať finančné prostriedky, 
vybudovať novú komunikáciu a vykoná-
vať údržbu v zmys le platnej legislatívy. 

Novela zákona 583/2004 o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov účinná od 27.5.2021 umož-
ní samosprávam iba opravovať či udr-
žiavať chodníky, cesty či detské ihris-
ká, ktoré oficiálne nikomu nepatria. 
Doterajšia podoba zákona neumožňo-
vala poskytovanie verejných investícií 
do opráv či údržby ciest, chodníkov, 
detských ihrísk či oplotení, pokiaľ mali 
neznámeho vlastníka.
Zákon síce nebude umožňo vať naprí-
klad investície, ktoré by si vyžadovali 
stavebné povolenie (vybudovanie, re - 

konštrukcie komunikácie, alebo chod-
níka a pod.), umožní však aspoň vyko-
návať zimnú údržbu komunikácií, opra-
vy výtlkov, opravu múrov či detských 
ihrísk stojacich na nevysporiadaných 
pozemkoch. 
V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
v zmysle platnej novely zákona, bude-
me podľa pridelených finančných pro-
striedkov miestnym zastupiteľstvom 
vykonávať údržbu a nevyhnuté opravy 
(opravy výtlkov) na cestách, ktoré nie 
sú v správe a vo vlastníctve mestskej 
časti. 

MÚVrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
v spolupráci so základnými a ma-
terskými školami hľadali spoločné 
riešenie v snahe pomôcť rodičom 
žiakov počas letných prázdnin. V sú-
vislosti s aktuálnou pandemickou si-
tuáciou bude možnosť prihlásiť die-
ťa do fungujúceho školského klubu 
detí za zákonom stanovených pod-
mienok. 
Školský klub detí by bol otvorený v pra-
covných dňoch v termíne od 1.7. - 
16.7.2021 od 7,30 do 16,30 hod. v are-
áli školy. Materské školy by fungovali 
v odporúčanom režime, za podmienok 

odporúčaných hlavným hygienikom a za 
zákonom stanovených podmienok. Fungo-
vanie spomínaných zariadení, bude závi-
sieť od celkovej situácie a fáz uvoľňovania.
Mestská časť má záujem pomôcť ob-
čanom preklenúť túto zložitú situáciu, 
preto prosí všetkých rodičov, aby vy-
jadrili svoj predbežný záujem o navr-
hované služby a v prípade záujmu aj 
termín pobytu v ŠKD. Viac informácii 
dostanú rodičia vo svojej škole. 

Ďalej majú rodičia možnosť prihlásiť 
svoje deti do denných táborov rôzneho 
zamerania:

Pohybovo športový tábor 
na ZŠ Železničná
I.Turnus: 6. - 9.7. /cena 85 eur 
II.Turnus: 12.-16.7. / cena 95 eur 
Denný tábor bude od 8:00 do 16:30 
hodiny. Je vhodný pre deti od 9 do 
15 rokov. V cene je zahrnuté: strava, 
desiata, obed, olovrant, pitný režim, 
náklady na materiál, animátori, výlet. 
Bližšie informácie na andreaschusni-
xova@gmail.com alebo 0903 797 750.

Fun skippers camp na ZŠ Železničná 
19.-23.7.2021 /cena 135 eur 
Strava 3x denne, pitný režim, zábava, 
lektori zo zahraničia.

Okresné riaditeľstvo Policajného zbo-
ru v Bratislave II opakovane zazname-
náva trstnú činnosť páchanú na senio-
roch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju 
dôverčivosť a nepoučiteľnosť stávajú 
často obeťami podvodov a krádeží. 
Páchatelia sa pod rôznymi vymyslený-
mi zámienkami dostávajú do blízkosti 
seniorov, uvedú ich do omylu a podvo-
dom či obyčajnou krádežou ich pripra-
via o celoživotné úspory, alebo cenné 
predmety.

V tejto súvislosti Policajný zbor od-
porúča, či vyzýva najmä seniorov:
•• aby boli obozretní voči neznámym 

osobám, ktoré ich telefonicky kon-
taktujú z rôznych príčin (napr. me-
ranie teploty, predaj filtrov, ochran-
ných rúšok, dezinfekčných gélov 
a pod.) a žiadajú od nich peniaze,

•• aby si skutočnosti uvádzané v telefo-
nickom rozhovore s neznámou oso-
bou ihneď overili u svojich príbuzných 
alebo iných osôb, ktorým dôverujú,

•• aby nevyberali svoje finančné úspo - 
ry pre cudzie osoby zo svojich účtov 
a nedávali peniaze osobám, ktoré 
nepoznajú,

•• aby nevpúšťali cudzie osoby na 
svoj pozemok, do svojich príbytkov, 

•• aby boli opatrní pri internetových 
nákupoch a overili si predajcov  
E-shopov,

•• aby v týchto prípadoch, alebo aj 
v iných prípadoch, kedy majú po-
dozrenie z podvodného konania, 
ihneďihneď  kontaktovali Policajný zbor 
na čísle 1 5 81 5 8 .

plk. Mgr. Ján Pažický  
riaditeľ Okresného riaditeľstva  

Policajného zboru v Bratislave II

MÚVrakuňa

mailto:andreaschusnixova%40gmail.com?subject=
mailto:andreaschusnixova%40gmail.com?subject=
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Životné prostredie
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Údržba plôch verejnej zelene po-
zostáva najmä z vyhrabávania lístia 
z trávnikov, vyzbierania rozptýleného 
(organického a anorganického) od-
padu, kosenia, zhrabania pokosenej 
trávy, naloženia a odvozu odpadu 
na miesto jeho zhodnotenia (prípad-
ne zneškodnenia). Vykonávanie prác 
spojených s kosením závisí aj od stavu 
počasia. Tento rok nám výdatne prší, 
tráva rastie rýchlejšie, z tohto dôvo-
du vykonávame kosby častejšie ako 
v predchádzajúcich rokoch. Kosenie 
zabezpečuje MČ na pozemkoch vo 
svojom vlastníctve/v správe. Ide 
o viac ako 202 000 m2 trávnatých 
plôch (sídlisková zeleň, zeleň v le-
soparku, zeleň v MŠ a ZŠ a iné zelené 
plochy), ktoré je potrebné udržiavať. 
Finančné prostriedky vyčlenené na 
tento účel sú v rozsahu schváleného 
rozpočtu na príslušný rok Miestnym 
zastupiteľstvom.

Kosenie trávnikov musí byť v súla-
de s STN 83 7019 Rozvojová a udr-
žiavacia starostlivosť o vegetačné 
plochy. Trávniky sa skracujú tak, aby 
bola zachovaná minimálna výška ste-
biel 4 cm. V prípade sucha sa výška 
kosenia upravuje, aby nedošlo k po-
škodeniu trávnikov vplyvom klimatic-

kých zmien. Pri kosení okolo drevín sa 
postupuje opatrne, aby nedochádza-
lo k ich poškodeniu. V prípade, že nie 
je možná údržba pri báze kmeňa tak, 
aby bolo vylúčené poškodenie, prevá-
dza sa údržba ručne. Odvoz odpadu 
je vykonaný do 24 hod. po skončení 
poskytnutia služby v konkrétny deň.

Údržbu pozemkov vo svojom 
vlastníctve/v správe zabezpečuje 
aj magistrát hl. m. SR BA. 

Kosenie pozemkov, ktoré nie sú vo 
vlastníctve ani v správe MČ alebo ma-
gistrátu, je povinný zabezpečovať ich 
vlastník, správca, prípadne nájomca. 
MČ priebežne zabezpečuje ich moni-
toring. Priamo na mieste sa vykoná 
ohliadka, vyhotoví sa zápisnica a fo-
todokumentácia. Nasleduje výzva na 
zjednanie nápravy a upovedomenie 
o povinnostiach, ktoré vlastníkom vo 
vzťahu k pozemku zo zákona vyplýva-
jú. V prípade neuposlúchnutia výzvy 
sa koná v zmysle príslušných zákon-
ných ustanovení a platného VZN.

Z dôvodu, že kosenie realizuje 
okrem MČ aj magistrát a vlastníci 
súkromných pozemkov, prosíme ob-
čanov o trpezlivosť pri zosúladení 
kosieb. V prípade, ak disponujete in-
formáciami o nepokosených pozem-
koch, nahláste ich na Referáte život-
ného prostredia, verejnoprospešných 
služieb a odpadového hospodárstva, 
kde sa najprv preveria majetkovo-
-právne vzťahy – kto je za kosbu na 
danom pozemku zodpovedný, a ná-
sledne sa písomnou výzvou nariadi 
bezodkladné zjednanie nápravy. Vaše 
podnety nám pomáhajú pri starostli-
vosti o zeleň, preto Vám za ne vopred 
ďakujeme. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Údržba trávnatých plôch Údržba trávnatých plôch 
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Životné prostredie

7

Život včely – to nie je med lízať.Život včely – to nie je med lízať. 
 Veru, také včely nepoznajú slovo 
dovolenka, sú veľmi pracovité, a pre 
životné prostredie aj mimoriadne dô-
ležité. Posledných pár rokov však vní-
mame vplyv globálnej zmeny klímy na 
prírodu, aj na samotné včely. Zimy sú 
teplejšie, na jar sú dlhotrvajúce daž-

de, studené dni potom 
vystriedajú horúčavy 
a sucho. To všetko má 
vplyv aj na zdravotný 
stav včelstiev. 

O včelách nájdeme 
množstvo informácií 
a článkov, medzi od-
bornou spoločnosťou 
sú často diskutova-
nou témou. Viete Viete 
však, čo s rojom včiel však, čo s rojom včiel 
v meste?v meste? Roje nemu-
sia byť útočné a vyslo-
vene nebezpečné. Aj 
tak je však potrebné 
byť obozretný, preto-
že príroda vie byť ne-
vyspytateľná. Ak by 
sme sa teda priblížili 
veľmi blízko, a v roji 
by sa nachádzala aj 
kráľovná, včely by to 
mohli chápať ako jej 

ohrozenie a mohli by zaútočiť. Rovna-
ko môžu mať obavy aj o svoje zásoby. 

Laik ťažko odhadne, či ide skutočne 
o včely. Nález včelieho roja je z hľadiska 
ich dôležitosti príležitosťou na záchra-
nu. Takto zodpovedne sa zachovala aj 
pani Harnádková, ktorá nás nedávno 
kontaktovala s podnetom, že pri byto-
vom dome na ul. Slatinská/Dvojkrížna 
sa nachádza roj včiel. Bezodkladne sme 
kontaktovali miestneho včelára, p. Sa-
dovského, ktorý promptne prišiel, včely 
bezpečne odchytil a presunul.  

V obdobnom prípade teda buď kon-
taktujte pracovníkov nášho referátu, 
ktorí oslovia miestnych včelárov, alebo 
môžete včelárov kontaktovať priamo 
(vždy kontaktujte včelára z danej loka-
lity podľa nižšie uvedeného zoznamu). 
Včelár obhliadkou v teréne vyhodnotí 
situáciu, a ak by to bolo potrebné, po-
žiada o súčinnosť aj hasičov. Včely sa 
bezpečne presunú a Vy budete mať 
dobrý pocit. 

Týmto by sme ešte raz chceli po-
ďakovať p. Harnádkovej, ktorej okolie 
nebolo ľahostajné, a p. Sadovskému 
za rýchlu akciu. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Včelí roj v mesteVčelí roj v meste

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

Zmena otváracích hodín vyhradená počas sviatkov. 
Bližšie informácie na www.vrakuna.sk

zodpovedný pracovník:   Štefan Spevák, kontakt: 0948 062 429
vedúci strediska VPS:    Ing. Ján Lalík, kontakt: 0911 543 541

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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Mestská časť aj v roku 2020 vyčlenila finančné prostriedky na 
Občiansky rozpočet. Bol to náročný rok pre všetkých. Celosvetová 
pandémia ovplyvnila aj realizáciu víťazných projektov v Občianskom 
rozpočte. Napriek naplánovanému čerpaniu 20 000 na Občiansky 
rozpočet 2020 sa reálne čerpalo 8400 Eur na víťazné projekty. 

V roku 2020 bolo 32 zapojených projektov.  Hlasovanie prebieha-
lo online, na stránke www.vrakuna.sk alebo osobne, podľa kategórií: 
životné prostredie, kultúra, sociálne veci a šport. Zapojilo sa do hla-
sovania rekordných 3625 vrakunčanov.  

Projekty v kategóriách Sociálne veci a Kultúra sa v roku 2020 nerealizovali kvôli opatreniam v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 

Úprava dvoru pre škôlkarov v MS Hnilecká
Na tento projekt sa vyčerpalo 3000 eur. Realizovala sa oprava 

pieskoviska, inštalácia sedákov na betónový obklad pieskoviska, 
demontáž nefunkčných herných prvkov. 

K. Salayová Parobeková (autorka projektu): ,,Rada by som sa 
poďakovala mestskej časti za možnosť zapojiť sa do Občianskeho 
rozpočtu a rovnako aj každému, kto nás projekt revitalizácie piesko-
viska a terénu v MŠ Hnilecká podporil. Veľké ďakujem taktiež patrí 
firme POHAS Group, s.r.o., ktorá práce realizovala.“

Deti na ihrisku
Ide o hokejbalový krúžok, kde bolo využitých 

1622 Eur. Finančné prostriedky išli nákup tričiek, 
medaile na turnaj, plechová búda na uschovanie 

športových potrieb.

A.Ravazs (autor projektu): ,,Ďakujem za pod-
poru pre náš športový klub, ako aj za podporu ľudí 
v našom okolí.“

Futbalové mini ihrisko na ZS Železničná
Suma 2000 eur bola využitá na stavebné práce a mantinely. 

J. Valacsay (autor projektu): ,,Nápad podporený MČ - to je v 
skratke projekt Občianskeho rozpočtu. V roku 2020 sa vďaka nemu 
a partnerom podarilo zrealizovať futbalové mini ihrisko FUTBOXu 
na ZŠ Železničná, čím sa odštartoval celý tento pilotný školský kon-
cept. Toto ihrisko je jedno z najvyťaženejších športovísk v celej MČ 
bez ohľadu na počasie, vďaka čomu môžeme konštatovať, že sa 
podarilo podporiť i zrealizovať naozaj dobrý nápad - a na tomto zá-
klade odporúčam sa do tohtoročnej výzvy zapojiť v dostatočnom 
počte, nech obyvatelia majú z čoho vyberať - čo podporiť!“

Zelená škola v areáli ZS Rajčianska
Na výsadbu stromov v areáli ZS Rajčianska bolo po-

užitých 1820,7 Eur.

A.Ravazs (autor projektu) HBK Vrakuňa: ,,Ďaku-
jem za podporu pre náš športový klub, ako aj za pod-
poru ľudí v našom okolí.“

Občiansk y rozpočet 2020 -  Zoznam víťazných projektovObčiansk y rozpočet 2020 -  Zoznam víťazných projektov

Občiansky rozpočet 2020 
 

Mestská časť aj v roku 2020 vyčlenila finančné prostriedky na Občiansky rozpočet. Bol to náročný rok pre 
všetkých. Celosvetová pandémia ovplyvnila aj realizáciu víťazných projektov v Občianskom rozpočte. 
Napriek naplánovanému čerpaniu 20 000 na Občiansky rozpočet 2020 sa reálne čerpalo 8400 Eur na 
víťazné projekty.  

V roku 2020 bolo 32 zapojených projektov.  Hlasovanie prebiehalo online, na stránke www.vrakuna.sk 
alebo osobne, podľa kategórií: životné prostredie, kultúra, sociálne veci a šport. Zapojilo sa do hlasovania 
rekordných 3625 vrakunčanov.   

  Víťazné projekty:  

Kategória Názov projektu Počet 
získaných 
hlasov 

Životné 
prostredie 

Úprava dvoru pre škôlkárov v 
MŠ Hnilecká 

200 

Životné 
prostredie 

Zelená škola v areáli ZŠ 
Rajčianska 

175 

Sociálne veci Slovenský Červený kríž na 
základných školách Žitavská a 
Železničná a v Klube seniorov.  

191 

Sociálne veci Monitorovacie zariadenia 
dychu pre novorodencov 

168 

Šport Deti na ihrisku -  hokejbalový 
krúžok 

309 

Šport Petang pre seniorov na 
sídlisku 

208 

Šport Futbalové miniihrisko na ZŠ 
Železničná 

152 

Kultúra Stredoveký festival Vrakuňa 
2020 v Lesoparku 

333 

Kultúra Kubánska noc v Lesoparku 200 
 

 

 

 

Realizované  projekty:  

Kategória Životné prostredie:  

1) Úprava dvoru pre škôlkarov v MS Hnilecká  
Na tento projekt sa vyčerpalo 3000 eur. Realizovala sa oprava pieskoviska, inštalácia sedákov na 
betónový obklad pieskoviska, demontáž nefunkčných herných prvkov.  

Víťazné projekty

MÚVrakuňa

http://www.vrakuna.sk
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V druhej časti rubriky V druhej časti rubriky   ,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“  Vám ukážeme Vám ukážeme 
premenu zanedbaného areálu na Železničnej základnej škole premenu zanedbaného areálu na Železničnej základnej škole 

PRED

Dopravné ihrisko na Železničnej 
Je nové, veľké a moderné. Minulý rok sa nám 
podarilo získať finančné prostriedky (Úrad 
vlády SR a Hlavné mesto SR Bratislava + 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa) na vybu-
dovanie dopravného ihriska v areáli Základ-
nej školy Železničná. Zanedbaný priestor ho-
kejového ihriska sme premenili na nádherný 
priestor pre deti z našej mestskej časti. Deti 
sa tak hravou formou zoznamia s dopravný-
mi značkami semaformi a križovatkami. 

DBotlová

PO

NE ŽEL ANÉ Z VONENIE
Mária napísala: Starosta bývam na Stavbár-
skej a každý večer ale aj v noci nám všetkým 
vyzváňa niekto na zvonček a nikto sa nehlá-
si. Je to otravné a chcem, aby ste zabezpeči-
li, že nech nám nikto nevyzváňa len tak po 
nociach!. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. 
Mrzí ma Vaša situácia ale bohužiaľ nie je 
v kompetencii mestskej časti zabezpečiť, 
aby Vám nezvonili na zvonček. Odporúčam 
otvoriť diskusiu na túto tému na Vašej byto-
vej schôdzi. 

OPR AV TE NÁM TO!
Pani z Toplianskej napísala: Vážený pán 
starosta, v noci nám vandali rozbili sklo na 
vchodových dverách a žiadam Vás to okam-
žite opraviť keďže, keď som zavolala bývalej 
starostke p.Lackovej vždy mi vyhovela. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. 
Mestská časť nemôže opravovať súkromný 
majetok a to, že to robila bývala starostka 
p. Lacková svedčí o tom, že mestská časť 

je v takomto stave. Je nezákonné verejné 
financie použiť na majetok, ktorý nie je 
v správe mestskej časti. V tomto prípade by 
ste mali kontaktovať Vášho správcu, ktorý 
by mal zjednať nápravu. 
 

PALICE DO R A JČÍN
Jano napísal: Dobrý deň, prosím Vás tie 
koly, čo dávate ku stromom sa mi veľmi ho-
dia k paradajkám. Neviete mi také zohnať? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, tie 
koly, ktoré používame sa dajú kúpiť v každom 
záhradníctve za pár eur. Prosím zakúpte si 
ich tam a neberte naše, lebo tie koly sú tam 
nato, aby tie stromy chránili. 
 

AK TIVIT Y PRE DE TI 
V LE TE

Adriana napísala: Dobrý deň. Nie je tu nao-
zaj možnosť žiadneho krúžku pre deti do 3 
rokov a ani pre staršie (padli aj letné tábo-
ry pre staršie deti...) Baby Fun taktiež priš-
lo o priestory a robia už hodiny len v rámci 
fitnescentra na Železničnej ale vlastne nové 
detičky ani neberú. Majú však úplne iný 
program ako v Rybke. Vrakuňa potrebuje 
svoje pekné a rodinné materské centrum, 

ktoré tu bude vytvárať a udržovať komunitu 
mladých rodín. Ja úplne chápem, že priorít 
je veľmi veľa ale aj tak mi to nedá nenapí-
sať, keď už som sa odhodlala kontaktovať 
Vás touto cestou. Ďakujem Vám vopred za 
čas venovaný prečítaniu tohto e-mailu a za 
všetko čo robíte pre túto mestskú časť. Veľ-
mi si vážime Vašu prácu a neustálu energiu 
a chuť stále pracovať na nových veciach. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. 
Čo sa týka materského centra, predkladá-
me materiál, ktorý bude prerokovaný na jú-
novom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 
na prenájom priestorov na Čiližskej ulici. 
Akékoľvek Občianske združenie, fyzická 
osoba sa môže do súťaže na prenájom pri-
hlásiť. Naše materské školy sú v júli všet-
ky otvorené a počas mesiaca august budú 
otvorené tak, aby bolo o deti rodičov, ktorí 
budú musieť pracovať, postarané. V spolu-
práci so základnými školami v našej mest-
skej časti organizujeme počas prázdnin 
detské letné tábory a letné školské kluby 

detí.
  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu
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Teraz

Mixácky Deň detí v Detskom fonde Mixácky Deň detí v Detskom fonde 
Slovenskej republikySlovenskej republiky

Medzinárodný deň detí je radostnou oslavou 
všetkých detí a aj my Detský fond Sloven-
skej republiky sme ho priamo 1.júna oslávili 
nádhernou akciou ,,Mixácky Deň detí“. 

Tohto roku bol MDD pre nás výnimočný, na-
koľko sa konal priamo v priestoroch Mixklubu. 
Celý tím DFSR usilovne pracoval, aby pripravil 
pre deti množstvo aktivít, užitočných darov 
a aby sme všetci mali spolu pekný čas. Milo 

nás prekvapila účasť a tento rok sa zúčastni-
lo až 50 účastníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
tu s nami boli a prispeli k nádherne prežitým 
chvíľam a novým zážitkom, dobrovoľníčkam 
Katke, Janke, Zuzke, Viki, našej ekonómke An-
drei a nekonečne kreatívnej Tonke za energiu, 
ktorú vložili do aktivít s deckami. 
Deti si vyskúšali pohybové zručnosti, zabavili 
sa pri spoločenských a vedomostných hrách, 
precvičili sa v počtoch, vyzdobili obliečku na 
vankúš v tvorivej dielni s Tonkou či ozdobili 
a naservírovali chutné palacinky s Andreou. 
Naši klienti si počas svojho dňa mohli pri 
jednotlivých stanovištiach ,,zarobiť mixácke 
lóve“, za ktoré si následne v našom bufe-
te kúpili pripravené vecné odmeny, nápoje, 
sladkosti, ale aj slanosti a pukance. Rodičia 
a dospeláci s obľubou využívali kaviarničku 
u našej pani riaditeľky Svetlanky, vychutnali 
si výbornú kávičku, čokoládu, kofolu a džúsik 
a užili si príjemnú atmosféru spolu s nami.
Tohto roku sme pre deti pripravili prekvapenie 
v podobe novej fototapety na skriniach, ktorá 
svojím výpovedným odkazom krásne dotvori-
la priestory haly Mixklubu a novú magnetickú 
popísateľnú stenu v Mixáčiku, na ktorú deti 
písali množstvo krásnych odkazov, vlastných 
snov a kreslili obrázky. 

Tradične sme oslávili aj narodeniny Mixklubu, 
pričom tohto roku sme oslávili úžasných 17 
rokov. Pri tejto krásnej príležitosti sme sa na 
záver spoločne pohostili chutnou tortou. 
Počas celého dňa bolo počuť detský smiech 
a priestorom sa šírila pozitívna atmosféra 
a dobrá nálada a opäť sme strávili s deťmi nád-
herný čas. Spoločne sme si tento deň veľmi  
užili.

Tím Detského fondu  
Slovenskej republiky

Vodiaci psík v knižniciVodiaci psík v knižnici
Naša Miestna knižnica sa zapojila do projektu, 
ktorého cieľom je budovanie vzťahu, rešpek-
tovania a otvorenosti mysle našich čitateľov 
k inakosti cez socializáciu šteniatka labradora 
s certifikátom asistenčného psa, ktorý sa cvičí 
na rolu vodiaceho psa nevidiaceho človeka.
Vďaka tomu, že Mestská časť Bratislava – Vra-
kuňa poskytla priestor vhodný na socializáciu 
psíka, pomôžeme z neho vychovať správneho 
asistenčného psa s dobrými návykmi. Samo-
zrejmosťou je vhodné umiestnenie psíka v rám-
ci hygienických opatrení. Psík je zaočkovaný, 
zdravý a má certifikát z vodiacej školy, ktorý 
psíka oprávňuje na vstup do verejných priesto-
rov ako sú knižnice, MHD, obchody a pod. Na 
viditeľnom mieste je umiestnený oznam o prí-
tomnosti psíka. V prípade fóbie, strachu či ne-
komfortu niektorého z čitateľov je možnosť psí-
ka odviesť do priestorov mimo výpožičnej časti.
Veríme, že vďaka prítomnosti šteniatka prilá-
kame do knižnice viac detí a starších občanov. 
Projekt „Vodiaci psík v knižnici“ výborne zapa-
dá do rozbehnutých aktivít, ktoré realizujeme 
v našej knižnici v rámci budovania tolerancie 
k inakosti: inšpiračným videám o knihách, 
rozhovorom s nevidiacim Jurajom Prágerom 

a ukážkam práce vodiaceho psíka či plánova-
nej výstavy „Má to zmysel aj bez zmyslov“.
V neposlednom rade je prínosom projektu aj 
zlepšovanie čitateľskej gramotnosti cez kon-
krétne odporúčané tituly o vodiacich psoch , 
budovanie porozumenia medzi ľuďmi a podne-
covanie rastu tolerancie k inakosti.
Náš psík sa volá Pluto a za prvý týždeň života 

s ním môžeme konštatovať, že ciele projektu sa 
krásne napĺňajú. Do knižnice začali viac chodiť 
nielen deti, ale aj ich rodičia a seniori, ktorých 
sem láka okrem vynoveného knižničného fon-
du aj malý nezbedník. 
Navštívte našu knižnicu a okrem noviniek si od-
nesiete aj úsmev v duši.
Pluto sa na Vás veľmi teší!

Tatiana Čechová
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Predstavujeme Vám víťazku na-
šej súťaže Zuzanu, ktorá Vám každý 
mesiac prinesie nový chutný recept.

Ahojte. Nie som profesionálna cuk-
rárka. Som manželka a mama. Peče-
nie ma jednoducho baví. Je to moje 
hobby. Rada testujem nové recepty a 
rada si tvorím zdravšie verzie. Milujem 
koláče, z ktorých môžem zjesť veľa 
kúskov Dnes som si pre Vás pripravi-
la zdravé pokušenie ku kávičke. Chuť 
mandlí, kokosu a čokolády. Šťavnatý, 
bezlepkový a sladený len medom.  
Taký je môj dnešný koláč. A 1 kúsok 
ma len 192 kcal (bez polevy).

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

Potrebujeme:
6 vajec 
4 PL medu
150 g mletých mandlí
5 PL kokosu
4 PL kakaa
2 ČL kypriaceho prášku
5 PL rozpusteného kokosového oleja
6 PL detskej jablkovej výživy
tortová forma s priemerom 25 cm
+ poleva: 120 ml šľahačky, 90 g hor-
kej čokolády, 2 ČL agávového sirupu 
(nemusí byť)
Postup: Vymiešame žĺtka s medom. 
Pridáme mandle, kokos, kakao a 
kypriaci prášok. Do cesta postupne 
pridávame kokosový olej a detskú vý-
živu. Nakoniec pridáme sneh z bielok. 
Cesto vylejeme do formy vystlanej pa-
pierom na pečenie a vo vyhriatej rúre 
pečieme na 180 stupňov 25 až 30 
minút. 

Po vychladnutí koláč polejeme čo-
koládovou polevou. Ja mám rada po-
levu, ktorá nie je tvrdá a pri krájaní sa 
nepoláme. Robím ju vo vodnom kúpe-
li nasledovne: Najprv zohrejeme šľa-
hačku (používam bezlaktózovú Rajo), 

pridáme čokoládu (používam 78% 
Lindt) a agávový sirup. Za občasného 
miešania necháme rozpustiť. 

Koláč som dozdobila mandľovými 
lupienkami a rozpustenou bielou čo-
koládou. Avšak fantázii sa medze ne-
kladú. Koláč sa môže podávať aj bez 
polevy, prípadne len na efekt posypa-
ný cukrom. 

TIP na zdravšiu polevu: Vo vod-
nom kúpeli zohrejte kokosový olej a 
agávový sirup. Postupne pridávajte 
holandské kakao, kým nedosiahnete 
požadovanú konzistenciu.

                Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Chutný koláč od ZuzanyChutný koláč od Zuzany

TVAROHOVO-ČEREŠŇOVÝ ZÁVINTVAROHOVO-ČEREŠŇOVÝ ZÁVIN

Potrebujeme:
• 500 g hladkej múky
• 100 g rastlinného tuku
• 1 vajce

• 30 g droždia
• 2,5 dl mlieka
• štipku soli
• 500 g tvarohu
• kryštálový cukor
• 800 g čerešní

Postup: Vo vlažnom mlieku rozmie-
šame droždie, 20 g cukru, za lyžičku 
múky a necháme vykysnúť kvások. 
Ten vlejeme do preosiatej múky, v ktorej sme rozmiešali vajce s polo-
vicou roztopeného tuku.
Vypracujeme ľahké, nelepivé cesto a necháme ho vykysnúť.
Preložíme ho na pomúčenú dosku a vyvaľkáme na hrúbku asi 1 cm.
Posypeme tvarohom, cukrom a čerešňami. Cesto zvinieme, potrieme 
zvyšným tukom a pečieme v predhriatej rúre pri 180°C asi 30 min.
Dobrá rada: Namiesto čerešní môžete použiť maliny.

Dobrú chuť! 

Recepty pre každého
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ŠK Vrakuňa stále so šancou na postupŠK Vrakuňa stále so šancou na postup
Futbal vo Vrakuni opäť ožil. Naši muži 
hneď na úvod hrali „postupový zápas“ 
proti Novej Dedinke. Naši hrali solídne 
celý zápas a v závere napriek dlhej hry o 

jedného menej viedli tesne pred koncom 2:0. Žiaľ tesne 
pred koncom súper z penalty znížil a v nadstavenom čase 
dokonali dielo skazy keď v 94. minúte po skrumáži vyrovna-
li a tešil sa náš súper. Škoda. Naši chlapci ostatné zápasy 
zvládli na výbornú keď zvyšné dva súboje zvládli 4:0, resp. 
4:1. Čaká nás ešte posledné kolo, v prípade zaváhanie No-
vej Dedinky a našej výhry by sme sa dostali na čelo 4. ligy 
čo by znamenalo možnosť postúpiť do 3. ligy. Chlapci by si 
to za svoje výkony zaslúžili.

Mládež pokračuje v plnom tréningovom procese, tréneri sa 
po ukončení všetkých súťaží snažia deťom nájsť súperov, 
nech dobehnú chýbajúcu hernú prax. Cez leto bude pre 
deti opäť futbalový tábor v dvoch termínoch na čo sa deti 
nesmierne tešia.

Cez leto by sa tiež mala spustiť pomerne rozsiahla rekon-
štrukcia na pomery nášho športového klubu. „Najväčším 

zásahom do areálu bude samozrejme avizované ihrisko 
s umelou trávou, ktoré je aktuálne v súťaži, pevne ve-
ríme, že sa podarí všetko vybaviť tak, aby sme po lete 
mali ihrisko k dispozícii. Taktiež by sme chceli zrevita-
lizovať vstup na štadión, všetko záleží na dostupných fi-
nanciách, ale pevne verím že sa nájdu peniaze aj na túto 
estetickú časť.“ – povedal na  margo najbližšieho času 
prezident klubu Andrej Ravasz.

Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať mestu Brati-
slava za podporu z grantového programu 1 na podporu po-
hybových aktivít a neformálne vzdelávanie v oblasti práce 
s deťmi a mládežou. Podpora zo strany mesta bola poskyt-
nutá vo výške 1000 a bude použitá na zakúpenie dresov 
pre našich najmenších (U8, U9), nakoľko súťažné ročníky 
od budúcej sezóny budú už od tejto kategórie. Ďakujeme.

Viac informácií nájdete na webe www.skvrakuna.sk, prí-
padne na facebookovej stránke ŠK Vrakuňa.

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa v zápasovom režimeHBK Vrakuňa v zápasovom režime
Naši vrakunskí hokejbalisti začali v reštar-
te dobre. V šiestom kole najprv doma zdo-
lali ambicióznu Baltskú a o týždeň neskôr 
zavítali na Ziegelfeld. Zápasy s týmto sú-
perom sú vždy maximálne vypäté, navyše 
Ziegelfeld sa posilnil o zvučné mená, preto 

niektorých prekvapila naša výhra v pomere 5:2. Myslím, že ten 
kto sleduje vývoj v našom kádri tak zase až tak prekvapený 
nebol, náš tím sa omladil a má hlad po úspechu. Aktuálne sa 
nachádzame na priebežnej druhej priečke, avšak čakajú nás 
ešte štyri zápasy a v septembri najmä playoff, na ktoré musíme 
vyšperkovať formu.
Naša mládež pokračuje v tréningoch, starší si postupne me-
rajú silu s rovesníkmi. V minulom týždni sa stretli naši chlapci 
s rovesníkmi z Nív, doma prehrali 4:6, požiadali sme o vyjad-
renie jedného z trénerov Andreja Ravasza: „Začali sme síce 

vlažne, ale postupne sme sa dopracovali k solídnemu výko-
nu. Chalani hrali po dlhej dobe, ale vôbec to nevyzeralo zle. 
Musíme zapracovať na zakončení a obrannej činnosti, ale ja 
som spokojný, chalani ukázali potenciál. Tieto konfrontácie 
sú dôležité a je ich potrebné pravidelne opakovať. Tiež som 
veľmi rád za podporu fanúšikov, vytvorili chalanom úžasnú 
kulisu.“ Naši mladí chlapci sa nasledujúci štvrtok (17.6.2021) 
stretnú opäť v domácom prostredí s rovesníkmi Roconaba Zo-
hor, tak uvidíme ako sa im bude dariť. Mužstvo mužov si v so-
botu zmeria silu s ambicióznym mužstvom Indians, tak držme 
našim Vrakunským chlapcom palce.

Viac informácií nájdete na webe www.hbkvrakuna.sk, prípadne 
na facebookovej stránke HBK Vrakuňa fans. 

HBK Vrakuňa

http://www.skvrakuna.sk
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov 
Slovenskej republiky vyhlásilo v decembri 2020 výzvu na po-
dávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Cieľom pro-
jektu bolo, aby deti čítali rady, mali atraktívnu a veku primeranú 
literatúru, ktorá prispeje k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti. 
Zapojením sa do tohto projektu naša škola získala finančnú 
čiastku 800 eur na nákup kníh podľa vlastného výberu. Vďa-
ka tejto čiastke sa nám podarilo obohatiť našu školskú knižni-
cu o 91 nových knižných titulov od slovenských, ale aj zahra-
ničných spisovateľov. V rámci projektu so žiakmi plánujeme 
a uskutočňujeme rôzne aktivity. Ukončené máme:
Hráme sa na spisovateľov - žiaci si vybrali poviedku, rozpráv-
ku alebo knihu, z ktorej prečítali len časť. Stali sa spisovateľmi 
a príbeh poviedky alebo knihy dokončili.                          
Zoznámili sme sa so sci-fi literatúrou – poznáme tvorbu  Jule-
sa Verna, s ktorým sme zažili 2 roky prázdnin, precestovali sme 
spolu svet, zaleteli na mesiac a navštívili stred Zeme.    

Zoznámili sme sa s tvorbou -  Raolda Dahla -  spoznali sme 
jeho Matildu, skamarátili sa s Čarodejnicou a navštívili sme to-
váreň na čokoládu.
        

M. Smoláriková
 ZŠ Rajčianska 3

Naša škola už niekoľ-
ko rokov organizuje 
okresné kolo súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, 
ale prvýkrát sa sta-
lo, že táto pekná sú-
ťaž prebehla formou 
stretnutia len cez vi-
deá. Situácia je ešte 
stále taká, že nie je 
možné, aby sa stretlo 
naraz veľa ľudí. Preto 
nám Národné osveto-
vé centrum neodpo-
rúčalo, aby súťaž pre-
behla prezenčne. Aj 
pre nás to bola nová 
skúsenosť. Napriek to- 
mu, že súťažiaci mu-
seli natočiť video s pre- 

zentáciou svojej recitácie, okresného kola sa zúčastnilo 70 žia-
kov. Medzi nimi boli zástupcovia všetkých našich vrakunských 
škôl a veru sa v tejto konkurencii nestratili. V I. kategórii pred-
nesu prózy získala krásne 2. miesto Alexandra Grancová zo 
ZŠ Rajčianska, v I. kategórii prednesu poézie získala 3. miesto 
žiačka ZŠ Železničná Grétka Kurucová. V II. kategórii prednesu 
poézie v silnej konkurencii, kde prvá bola dcéra herečky Mišky 
Čobejovej a druhý zverenec pani Čobejovej, získala 3. miesto 
Petra Töröková, žiačka ZŠ Železničná. Porotu zastrešovali her-
ci Alfréd Swan, Jakub Abrahám, Katarína Želinská, Michaela 
Čillíková a Tomáš Lámoš, televízny moderátor Pavol Michalka, 
rozhlasoví moderátori Pavol Náther a Matej Čertík s výdatnou 
pomocou 10 učiteľov slovenčiny z rôznych škôl v Bratislave. 
Porota hodnotila súťažiacich len v online svete, ale niektorí 
porotcovia, napríklad pán Swan /na obr./ sa stretli aspoň s ví-
ťazmi, aby im odovzdali nielen ceny, ale aj svoje rady do nastá-
vajúceho krajského kola. Budeme im držať palce a tešíme sa 
na nasledujúci ročník, ktorý - pevne veríme - bude prebiehať 
už starou známou klasikou.

Ing. Anna Murcinová
ZŠ Železničná

Naša škola, ZŠ Žitav-
ská, sa zapojila do 
grantovej výzvy ENTER 
spoločnosti Telekom. 
Škola získala grant na 
zakúpenie micro:bitov. 
Micro:bit je programo-
vateľný minipočítač. 
Vďaka micro:bitom 
sme mohli hravou, za-
ujímavou a interaktív-
nou formou sprístupniť 

žiakom a žiačkam druhého stupňa svet digitálnych technológií 
a programovania. Výučba prebiehala v digitálnom edukačnom 
prostredí classroomu, v programovacom jazyku MakeCode. V 
rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v 
IT sme mohli ešte viac podporiť a zlepšiť podmienky pre rozvoj 
detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesť aj učiteľom 
ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách. Sme veľmi radi, že 
sa tento projekt vydaril. Uvedomujeme si, že zmysluplné vyu-
žívanie moderných digitálnych technológií umožňuje zlepšovať 
digitálne zručnosti našich detí.

 RNDr. Mária Galuščáková,  
ZŠ Žitavská

Čítame radi...Čítame radi...

Online sa dá aj recitovaťOnline sa dá aj recitovať

Digitálne technológie na našej školeDigitálne technológie na našej škole
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Na tento deň sme pre deti v obidvoch budovách materskej 
školy na Kaméliovej a Hnileckej ulici pripravili športové 
disciplíny. Jedným z prekvapení bolo náčinie, ktoré dote-
raz nepoužívali. Boli to veľké rakety, na ktorých deti nosili 
loptičky alebo košíčky, vrecia na skákanie, basketbalový 
kôš, chodúle.
Pre deti sme pripravili rôzne disciplíny: slalom, kolobežko-
vanie, chodenie na chodúľoch, skákanie znožmo do kru-
hov, skákanie vo vreci, hod loptou, preliezanie, chodenie 
vo výške po lavičke, lezenie po lavičke, triafanie loptou do 

bránky, vytvorenie ob-
razu z prírodnín. Z toh-
to športového dňa mali 
deti veľkú radosť. Na 
záver dostali všetky 
deti malé odmeny.

Mgr. Lucia Slováková 
Materská škola  

Kaméliová

Prvý jún – Medzinárodný deň detí, deň, kedy venujeme 
deťom viac pozornosti, kedy ich obdarúvame drobnými 
darčekmi. Aj v Materskej škole Kríková sme chceli všetky 
deti prekvapiť a preto sme im pripravili viacdenné osla-
vy ich sviatku. Začali sme dvojdňovými divadelnými pred-
staveniami na tému „Les“ a „Vesmír“ v podaní šikovných 
„mačičiek“ Mici a Mňau. Pokračovali sme 1.júna, keď sa 

školský dvor premenil na sveta-
diely – stanovištia športových 

aktivít – hod na cieľ, prekonávanie prekážok, brodenie sa, 
skoky vo vreci  a ešte mnoho iných aktivít typických pre 
ten ktorý svetadiel. Deti z každej triedy mali oblečené  fa-
rebné tričká a šiltovky a tak po „svete“ putovali postupne 
farebné tímy a plnili zadané úlohy. Každá oslava je spoje-
ná aj s obdarúvaním, a preto deti po návrate zo „sveta“ 
dostali darček v podobe edukačnej hračky a balíčka so 
sladkosťami. Tretí deň osláv bol zavŕšený detskou disko 
párty na školskom dvore, pri  ktorej si deti s ujom Ľubom 
zatancovali, zaspievali a celé dopoludnie šantili. 
A nakoniec sme všetci ocenili najväčší darček od nášho 
zriaďovateľa – novú fasádu a zateplenie budovy. Ďakuje-
me p. starostovi a všetkým, ktorí sa o nový šat Materskej 
školy Kríková pričinili.      

Miroslava Koprdová
MŠ Kríková

Medzinárodný deň detí sa vo svete oslavuje už takmer 
100 rokov. A aj my na ZŠ Žitavská sme sa rozhodli tento 
sviatok poriadne osláviť. Pripravili sme pre žiakov prvého 
a druhého stupňa úplne iný program, než mávajú v bežný 
školský deň. Keďže sa pandemická situácia zlepšila a aj 
počasie nám vyšlo v ústrety, deti sa mohli tešiť z aktivít vo 
vnútri a vonku. 
Žiaci prvého stupňa súperili vo svojich triedach pod vede-
ním triednych učiteliek v rôznych vedomostných súťažiach 
a kvízoch, kreslili, tvorili a popri tom si „odskočili“ aj za-
tancovať. Na školskom dvore ich tanečník Mário Lopéz s 
pomocou tanečnice Jarky zasvätil do latinsko-amerických 
tancov. V rytme melodickej hudby sa zvŕtali nielen dievča-
tá, ale aj chlapci. Do tried sa vrátili vytancovaní a vysmiati. 
Žiaci druhého stupňa svoj sviatok oslávili skôr v športovej-
šom duchu. Podľa presného rozpisu si chlapci zahrali floor-
bal, dievčatá prehadzovanú a tiež si mohli vyskúšať, ako sa 
hrá speedminton. Pomedzi športové súťaže si stihli v trie-
dach zahrať rôzne spoločenské hry, overiť svoje vedomosti 
v kvízoch, či ísť na prechádzku do Vrakunského lesíka.

Vzhľadom na to, že hrozba menom Covid-19 ešte stále nie 
je úplne zažehnaná, všetko prebiehalo za prísneho dodr-
žiavania všetkých protiepidemických opatrení (sústavná 
dezinfekcia športového náradia, rúk, nosenie rúšok, rozo-
stupy...). Aj napriek tomu si deti užili jeden krásny pohodo-
vý deň plný smiechu a radosti. 

Mgr. Klaudia Horváthova
ZŠ Žitavská

OSLAVOVALI SME NIELEN JEDEN DEŇOSLAVOVALI SME NIELEN JEDEN DEŇ

Deň detí v materskej školeDeň detí v materskej škole

MDD na ZŠ ŽitavskáMDD na ZŠ Žitavská
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Zvedaví druháci a druháčky zo ZŠ 
Rajčianska si dňa 9.6.2021 užili ko-
pec zábavy počas hravej dopravnej 
výchovy pod záštitou Mestskej polí-
cie Bratislava. Príslušníci Mestskej 
polície Bratislava si pripravili pre 
žiakov aktivity, ktorých cieľom bolo 
zdôrazniť dôležitosť dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky a posil-
niť bezpečné správanie sa detí na 
cestných komunikáciách. Žiaci si vy-
skúšali na dopravnom ihrisku ZŠ Že-
lezničná, ako bezpečne jazdiť na ko-
lobežkách, pričom museli dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky, sledovať 
semafor, dopravné značky a riadiť 
sa podľa nich. Keď sa zdalo, že už 
všetko vieme a nič nás neprekvapí, 
niektorí žiaci sa zahrali na chodcov a 
celá aktivita sa stala opäť náročnej-
šou, akčnejšou. Vždy usmiatí prísluš-
níci mestskej polície názorne žiakom 

vysvetľovali a predvádzali 
ako správne riešiť rôzne 
dopravné situácie a vy-
hnúť sa tak nepríjemným 
nehodám. Nemenej zau-
jímavým bol pre nás dopl-
nok k dopravnej výchove, 
kde si dámy z mestskej 
polície pripravili pre nás 
ukážku ich výstroje ako: 
štít, ochranná prilba, obu-
šok, putá a iné. Žiaci mali 
možnosť si tieto pomôcky 
vyskúšať a vžiť sa o to viac 
do ich povolania. Na záver 
sme všetci dostali malý 
darček v podobe reflexné-
ho pásika. Prečo?
ABY NÁS BOLO NA CESTE 
VIDIEŤ!

Mgr. M. Vašková
ZŠ Rajčianska 3

Nepriaznivá celosvetová epidemiolo-
gická situácia –Covid 19 nás zasiahla 
vo všetkých oblastiach nášho života. 
Ani v školstve to nebolo inak. Učili 
sme sa online dlhší čas. Ale naši žiaci 
nezaháľali, svedomite si plnili svoje 
školské povinnosti. A nie len to, tiež sa 
pripravovali na rôzne súťaže. Výnim-
kou nebola ani súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy - Hviezdo-
slavov Kubín. Žiaci svo jim umeleckým 
prednesom vyjadrujú vlastné pocity, 
záujmy a postoje prostredníctvom li-

terárnych textov a vlastného rečové-
ho prejavu. 
Tento rok v okresnom kole HK v 1. 
kategórii prednesu prózy našu školu 
reprezentovala a umiestnila sa na 
krásnom 2.mieste Alexandra Gran-
cová, žiačka 4.B. Celé okresné kolo 
prebehlo v online priestore. Všetkým 
žiakom, ktorí sa zapojili srdečne bla-
hoželajú ich učitelia.

Mgr. J.Ňukovičová
ZŠ Rajčianska 3

ZŠ Železničná je jednou zo 46 škôl 
zapojených do projektu experimen-
tálneho overovania metódy Jolly 
Phonics vo vyučovaní anglického ja-
zyka. Metóda spočíva v učení sa 42 
zvukov používaných v anglickom ja-
zyku, ktoré sa predstavujú prostred-
níctvom príbehov. Zapájaním viace-
rých zmyslov sa žiaci následne učia 
formovať a písať písmenká, spájať 
ich do slov a čítať texty s postupne 

narastajúcou náročnosťou. 
Veľký dôraz je kladený na správnu 
výslovnosť a radosť z čítania príbe-
hov. Metóda Jolly Phonics pochá-
dza z Veľkej Británie. Autorka tejto 
metódy sa zaoberala problémami 
čitateľskej gramotnosti žiakov a jej 
cieľom bolo nájsť metódu, pomo-
cou ktorej sa žiaci prirodzene nau-
čia čítať, porozumieť textu a vyjadriť 
svoje myšlienky verbálne. Je to spô-
sob, ako naučiť žiakov čítať jedno-
duché slová už na konci 1. ročníka 

a neskôr čítať plynulo. Význam tejto 
metódy je viditeľný aj vo vyšších roč-
níkoch, kedy žiaci dokážu pracovať 
s náročnejšími textami, v ktorých sa 
väčšina slov píše inak, ako číta. Ex-
perimentálna skupina (923 žiakov) 
v 2. ročníku potvrdila úspešnosť tej-
to metódy, nakoľko výsledky týchto 
žiakov boli o 21% lepšie ako v kon-
trolnej skupine. 

Mgr. Katarína Dobrovodská
ZŠ Železničná 14

Tento rok trošku inak.. . .Tento rok trošku inak.. . .

STOJ!  POZOR! CHOĎ!STOJ!  POZOR! CHOĎ!

JOLLY  PHONICSJOLLY  PHONICS
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Vás pozýva na 

Letné cvičenie
pre všetkých ZADARMO

Cvičenie Čchi – KUNG vo Vrakunskom lesoparku 
každú stredu o 18:00 hodine počas leta

s DRŽITEĽKOU CERTIFIKÁTU Z ČCHI-KUNG A TAIJIQUAN ŠTÝLU

Cvičenie je vhodné pre všetkých od 15 rokov. Cvičenie je aj pre začiatočníkov a
všetky vekové kategórie a bude ZADARMO. Odporúča sa športová obuv –
plátenky. Tešíme sa Vás!

Termíny cvičenia júl – august
7.7. 4.8.

14.7. 11.8.
21.7. 18.8.
28.7. 25.8

LLeettnnéé ddiivvaaddiieellkkaa vv  lleessooppaarrkkuu

VV  JJúúllii  oo  1100::3300
77..77..,,1144..77..,,2211..77..,,2288..77..

VV  AAuugguussttee  oo  1177::0000
44..88..,,1111..88..,,1188..88..,,2255..88..

ZZmmeennaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraaddeennáá

Kde a kedy


