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Milí Vrakunčania, 
určite poznáte klasický príbeh z pera Alaxandra Du-

masa staršieho - Traja mušketieri (starší preto, lebo aj 
jeho syn - Alexander Dumas mladší písal výborné kniž-
ky, určite odporúčam prísť do našej obecnej knižnice). 

Klasicky román, kde dobro víťazí nad zlom a nesmr-
teľné heslo, ktoré znie: Jeden za všetkých a všetci za 
jedného.

V ostatných voľbách som získal mimoriadne silný 
mandát. Som za to nesmierne vďačný. Neberte to pro-
sím ako sebachválu, ale ako fakt, ktorý mi častokrát 
v zložitých chvíľach pomáha nájsť silu a chuť hľadať 
riešenia. Na heslo ,,Jeden za všetkých a všetci za jed-
ného“ si občas spomeniem na našich zastupiteľstvách. 
Akokoľvek chcem veci meniť, bez podpory poslancov 
by to nebolo možné. Aj d‘Artagnan bol brilantný šer-
miar, ale sám ako prst by si nepomohol. On na kráľov-
skom dvore Ľudovíta ôsmeho, ja tu u nás vo Vrakuni. 

V ostatnej dobe silne rezonovala celospoločenská 
diskusia o bezpečnostnej situácii u nás vo Vrakuni. Magistrát pripravil množstvo nápadov, ako Vrakuni pomôcť. 
Napriek faktu, že nie všetky nápady boli realizovateľné, resp. nepovažovali sme ich za šťastné, úprimne oceňujem 
snahu primátora hľadať riešenia v zložitej situácii. Na rozdiel od iných som osobne presvedčený, že Vrakuňa má 
naozaj stále veľké problémy s bezpečnosťou a je poctivé si priznať, že máme rozhodne na čom pracovať. O to viac 
ma teší, že primátor práve túto debatu otvoril.

Spoločným menovateľom debát bol návrh Magistrátu zriadiť ubytovacie zariadenie na Čiližskej ulici. Nechcem 
sa vracať k celospoločenskej debate na túto tému, povedané bolo naozaj mnoho a je kľúčové, že prebehla. Férová 
debata založená na faktoch je legitímnym nástrojom občianskej spoločnosti. Nemôžem však súhlasiť s výkrikmi 
typu, „však to staviate pre migrantov...“. Je to očividná lož a zaslúžilo by si to vlastný článok, ale nie je to témou dňa. 

Nápad zriadiť spomínané zariadenie, však rovnako ako poslanci, ktorí sa vyjadrili v hlasovaní na túto tému, som 
nepovažoval za šťastné riešenie, naopak sa domnievam, že potreba zriadenia predmetného centra je reálna, ale 
výber miesta je rozhodne veľmi nešťastný. 

Preto jasne a jednoznačne: So silným mandátom občanov, ale aj miestneho zastupiteľstva, som s pánom pri-
mátorom Vallom strávil hodiny a hodiny debatou, práve nad Čiližskou. Naša spoločná dohoda znie takto: Magistrát 
nezriadi nízkoprahové centrum na Čiližskej ulici, ale vyhovie môjmu návrhu a zriadi vo Vrakuni stanicu mestskej 
polície!

Aby sme dokázali prilákať záujemcov o prácu pre mestskú políciu, vybuduje mestská časť Vrakuňa v ob-
jekte byty pre mestských policajtov, plus byty pre mladých učiteľov z Vrakune. Vrakuňa rada privíta mladých 
učiteľov do svojich škôl. Pán primátor Vallo sa s týmto návrhom stotožnil a ja mu týmto ďakujem za slušný a kon-
štruktívny postoj. 

Toto riešenie považujem za rozumné, logické a realizovateľné vo veľmi krátkej dobe. Preto verím v širokú pod-
poru verejnosti a samozrejme aj našich poslancov. 

 

Jeden za všetkých a všetci za jedného pre Vrakuňu:) 

Príhovor starostu 

Váš Martin ,,d‘Artagnan,, Kuruc 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

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

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny 

obdobie od 1.3. do 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 18:00
 

obedná prestávka        12:30 – 13:00
sobota                        08:00 – 13:00
nedeľa                        zatvorené

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

Zákaz používania studní 
naďalej platí

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

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

Nevhodné sú kuchynské zvyšky, cesto-
viny, údené a korenisté produkty, či poka-
zená potrava, hlavne aj pečivo. Aj keď je 
suché a nastrúhané, obsahuje príliš mno-
ho soli a ďalších zložiek, ktoré vtáctvu ne-
prospieva, prilepí sa im na tráviaci systém 
a poškodzuje im zdravie, môžu aj uhynúť.

S príchodom jari už vtáctvo nie je po-
trebné prikrmovať. 

Žiadame o rešpektovanie vyššie uve-
deného a všetkým zodpovedným obča-
nom ďakujeme! 

Referát životného prostredia  
a odpadového hospodárstva

KŔMENIE VODNÉHO KŔMENIE VODNÉHO 
VTÁCTVAVTÁCTVA

Mestská časť začala začiatkom roka pre-
vádzkovať sociálnu výdajňu pre občanov 
v ťažkej životnej situácii. 
Účelom sociálnej výdajne je formou dopln-
kovej sociálnej služby pomôcť občanom 
mestskej časti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej 
sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlep-
šeniu životnej úrovne. Cieľom sociálnej vý-
dajne však nie je zabezpečenie základných 
životných a stravovacích potrieb obyvateľov 
v plnom rozsahu. 
Sociálna výdajňa je otvorená v utorok od 
14:00 do 16:00, streda 9:00 do 11:00 
a štvrtok od 9:00 do 11:00 do. 

MÚ Vrakuňa

SOCIÁLNA VÝDAJŇASOCIÁLNA VÝDAJŇA

Po dlhšej prestávke je opäť spustený 
zber veľkého elektroodpadu. Ušetrite 
si miesto v domácnosti na niečo užitoč-
nejšie. Združenie výrobcov elektrospot-
rebičov pre recykláciu - ENVIDOM Vám 
pomôže ekologicky a bezplatne zre-
cyklovať Vašu nepotrebnú chladničku, 
práčku či mikrovlnku. Bližšie informácie 
a objednanie zberu nájdete na stránke 
www.zberelektroodpadu.sk. 
Zároveň dávame do pozornosti Jarný 
zber elektroodpadu, ktorý rovnako 
zabezpečuje spoločnosť ENVIDOM. 
Termín zberu je 12.06.2021. Rozdiel 
a výhoda tohto zberu spočíva v tom, že 
oproti vyššie uvedenému pravidelnému 
zberu môžete odovzdať aj malé elektro-
spotrebiče, bez podmienky odovzdania 
veľkého elektrospotrebiča. Bližšie infor-
mácie a objednanie zberu nájdete na 
stránke www.zberelektroodpadu.sk ale-
bo telefonicky na Referát ŽP, VPS a OH  

02/3237 3574. 

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

Referát životného prostredia  
a odpadového hospodárstva

MOBILNÝ ZBER MOBILNÝ ZBER 
ELEKTROODPADU ELEKTROODPADU 
opäť SPUSTENÝ opäť SPUSTENÝ 

NEŠKREČKUJTE doma NEŠKREČKUJTE doma 
STARÉ SPOTREBIČESTARÉ SPOTREBIČE

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVAZ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 27.4.2021 sa uskutočnilo druhé miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa v tomto roku. 
Poslanci schválili predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesopar-
ku, Vrakunský lesík s pripomienkami, a to zachovať jestvujúce trasy chodníkov, zachovať na 
jestvujúcich chodníkoch  typ asfaltového povrchu alebo výmenu za iný povrch s povrchový-
mi vlastnosťami asfaltu. Dokument viažuci sa k predmetnému územiu bude v platnosti na 
obdobie 15 rokov. Viac sa dočítate na stranách 8-9. 
Dôležitým bodom programu bolo stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa k predloženému Memoranda o spolupráci hl. mesta SR Bratislavy a mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služ-
by krízovej intervencie útulku pre ľudí bez domova. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní jednoznačne neschválilo predložený návrh memoranda 
o spolupráci hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa o umiestnení a prevádzkovaní novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie 
útulku pre ľudí bez domova v objekte ubytovne na Čiližskej ulici. Miestne zastupiteľstvo žia-
da Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prepracovanie návrhu Me-
moranda o umiestnení prevádzky útulku pre ľudí bez domova v inej lokalite  mestskej časti  

- na Hradskej ulici/areál Mea Culpa/ alebo v blízkom okolí. Viac sa dočítate na stranách 4-6.

 MÚ Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
http://www.minzp.sk/vrakuna/
http://www.zberelektroodpadu.sk
http://www.zberelektroodpadu.sk
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Otázka pre poslancov
Mesto Bratislava v apríli predstavilo komplexný balík zlepšení v kontexte 
bezpečnosti pre mestskú časť Vrakuňa. Súčasťou je zriadenie útulku 
pre ľudí bez domova na Čiližskej ulici. Čo na túto formu pomoci hovoríte? 
Na rokovaní miestneho zastupiteľstva ste hlasovali jednoznačne proti 
takémuto zámeru, ozrejmite nám prečo a aké navrhujete riešenie?

PhDr. Stanislav Bruna 
Návrhy mesta sú naozaj 

komplexné – kamerový 

systém, mestská polí-

cia, obnova verejného 

priestoru a útulok pre 

bezdomovcov. Prvý krát prišiel niekto 

s komplexným riešením, ktoré žiaľ nie 

je dokonalé. Otázka či dokonalé rieše-

nie existuje? Skôr nie. Mesto ponúka 

riešenie, ktoré majú úspešne overené 

vo Viedni. Chybu vidím v neskorej komu-

nikácii návrhu s poslancami, obyvateľ-

mi a cielene vyvolanou panikou na FB. 

Miesto na Čiližskej nie je najlepšie, oby-

vatelia sa boja. Súhlasím s komplexným 

balíkom, aj pomocou pre bezdomovcov. 

Útulok navrhujem zriadiť pri Mea Culpa 

na Hradskej. Tiež treba riešiť kempu-

júcich narkomanov pred Pentagonom, 

tam má pomôcť Odyseus.

Ing. Zuzana Schwartzová 
Problematiku bezdomov-
stva vnímam veľmi citlivo, 
s manželom niekoľko ro-
kov spolupracujeme a aj 
prispievame na činnosť 
niekoľkých OZ pomáhajú-

cich či bezdomovcom, či inak znevýhod-
neným.
Ale už od prvotnej informácie zámeru 
magistrátu /ktorú veľmi vítam/vybudo-
vať útulok pre bezdomovcov na Čiližskej, 
následne aj na pracovných stretnutiach 
zodpovedných pracovníkov, aj kolegov 
poslancov som poukazovala na nevhod-
nosť umiestnenia daného zariadenia  
v tejto časti Vrakune. Lokalita zvaná 
„MEA CULPA“ je známa širokej verejnos-
ti i v radoch ľudí odkázaných na tento 
typ pomoci, ľahko dostupná a preto som 
presvedčená o tomto najvhodnejšom 
mieste. Samozrejme vyžaduje určitú re-
konštrukciu alebo dobudovanie.

Mgr. Robert Greizinger 
Samozrejme súhlasím 
s pomocou ľudom bez 
domova. V tomto prípade 
som sa ale jasne vyjadril, 
a to od úplného začiatku, 

stanoviskom NIE. Hlavný dôvod je, že 
objekt na sídlisku Čiližská, je absolút-
ne nevhodný na útulok a nízkoprahové 
denné centrum. Ak by to bolo plánované 
napríklad v priestoroch Mea Culpa ne-
mám s tým problém. Myslím si, že ma-
gistrát má k dispozícii vlastné pozemky, 
prípadne nevyužité budovy, kde to môže 
zriadiť, a nie v strede sídliska Vrakune, 
blízko školy, ihriska, podnikateľských 
prevádzok a hlavne cca 50 metrov od 
obytných budov… Viem si predstaviť 
v objekte Čiližská zriadiť byty pre uči-
teľov, slobodné matky a podobne… Dú-
fam, že platí slovo primátora Valla, že 
nepôjde proti zamietavému stanovisku 
miestneho zastupiteľstva a nesúhlasu 
občanov Vrakune. Tak ako som vyjadril 
svoje jednoznačné stanovisko NIE na 
začiatku riešenia predloženého návrhu 
- Čiližská, tak v tom budem pokračovať 
a za seba hovorím: ČILIŽSKÁ NIE!

Ing. Soňa Svoreňová 
Návrh v predloženej for-

me som nepodporila. Ne-

boli v ňom zapracované 

pripomienky miestnych 

poslancov, najmä tá, že 

v objekte na Čiližskej ulici nemá fun-

govať denné centrum pre ľudí bez 

domova. Debata o bezpečnostných 

opatreniach pre Vrakuňu týmto nie je 

pre mňa uzavretá, ďalej pokračujem 

v debate o nich s primátorom. Z toho, 

čo je v kompetencii mesta, považujem 

za kľúčové pre zvýšenie bezpečnosti 

mestskú políciu a kamerový systém. 

Čo sa týka denného centra, takéto za-

riadenie zvyknú navštevovať ľudia bez 

domova, ktorí nemajú záujem, alebo 

sú len na začiatku svojej cesty späť do 

spoločnosti. Takáto služba je potreb-

ná, ale treba nájsť vhodnejšie miesto. 

Lívia Benedeková
Myslím si, že ako vrakun-
čania sme dostatočne vy-
jadrili svoj názor na tento 
sídliskový projekt. Preto 
sa spolieham na prísľub 

pána primátora, že nepôjde proti vôli 
vrakunčanov.
Zároveň verím, že sa nájde vhodnejšia 
lokalita v rámci Bratislavy na pomoc ľu-
ďom v núdzi. Kde je vôľa, tam je cesta.

Mgr. Zuzana Magálová
Proti zriadeniu nízkopraho-
vého denného centra sme 
s kolegami jednohlasne hla-
sovali z dôvodu obáv o to, 
ako v realite bude táto služ-

ba prebiehať a aké dôsledky so sebou pri-
nesie. Ľudia bez domova určite potrebujú 
pomoc, nemalo by to ale spôsobiť situáciu, 
že pomoc neželanou formou zníži kvalitu 
života občanov Vrakune. Boli sme si ob-
hliadnuť okolie takéhoto centra na Mýtnej 
ulici a bohužiaľ ľudia žijúci v okolí nám po-
tvdili naše obavy, že jeho fungovanie sa ne-
zaobíde bez následných problémov. Drvivá 
väčšina vrakunčanov dala najavo svoj ne-
súhlas s týmto zariadením, a nazdávam sa, 
že bez súhlasu okolitého obyvateľstva je 
tento projekt odsudený na neúspech. Na-
vyše počet ľudí bez domova vo Vrakuni nie 
je žiadne alarmajúco vysoké číslo, a zria-
denie takéhoto centra by ich množstvo vo 
Vrakuni paradoxne zvýšilo. Radi v objekte 
privítame projekt nájomného bývania pre 
matky s deťmi, prípadne byty pre seniorov.

JUDr. Marcel Boris
Nech si ich Valo team 

ubytuje u seba na magis-

tráte. To si o tom myslím. 
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Otázka pre poslancov

Poznámka: Ostatní poslanci sa do 
uzávierky novín nevyjadrili.

Ing. Michal Hrapko 
Obyvatelia a miestne za-

stupiteľstvo útulok od-

mietli, pretože lokalitu 

považujeme za nevhodnú 

a magistrát nás nedokázal presvedčiť 

o opaku. Balík opatrení bol prezento-

vaný neskoro a predstavitelia mesta 

nedokázali vyvrátiť obavy a budúce rizi-

ká. Nepáči sa mi, že mesto podmieňuje 

zriadenie stanice mestskej polície zria-

dením útulku. Navrhujem útulok a den-

né centrum v súčasnosti vo Vrakuni 

vôbec nezriaďovať. Som presvedčený, 

že Vrakuňa si zaslúži pozornosť magis-

trátu v podobe stanice mestskej polície, 

riešenia Pentagonu a hlavne dopravnej 

situácie aj bez útulku. 

Mgr. Miroslav Macko
Ako primárny problém Vra-
kune označujeme dlhodobo 
zdržiavajúcich sa užívateľov 
drog a omamných látok na 
ulici, zvlášť v okolí Penta-
gonu a Bebravskej, a s tým 

súvisiacim slabým dodržiavaním verejného 
poriadku. Navrhovaný balík opatrení Magis-
trátu podľa môjho názoru nerieši primárne 
tento problém, rieši vybudovanie strediska 
pre návrat bezdomovcov do života vybudo-
vaním centra s ubytovaním a neskôr posky-
tovaním sociálnej pomoci, žiaľ, uprostred 
sídliska v blízkosti škôl, škôlok, ihrísk atď. 
Podobný problém je aj s pripravovaným 
centrom pomoci pre drogovo závislých, kto-
ré chce zriadiť o.z. Odyseus v Pentagóne, 
v tesnej blízkosti školy a škôlky. Myšlienka 
a cieľ je dobrý, to nikto nespochybňuje, av-
šak myslím si, že takéto zariadenia nemajú 
byť situované na sídlisku, kde žijú tisíce ľudí, 
vrátane dôchodcov, slobodných matiek, detí 
a podobne.

Ing. Tomáš Galo
Pri argumentácii za vy-

tvorenie takéhoto zaria-

denia sa hovorí zo strany 

magistrátu o cca 400 

bezdomovcoch vo Vrakuni. Toto číslo je 

zavádzajúce. Reálne ich máme do 50. Ke-

ďže súkromný poskytovateľ na Hradskej 

(www.domovprekazdeho.sk) poskytuje 

nocľaháreň pre 70 ľudí, vyplýva z toho, že 

Vrakuňa má pokryté potreby pre svojich 

občanov. Nie je ani najmenší dôvod riešiť 

na území Vrakune problémy iných mest-

ských častí a magistrát by sa mal snažiť 

takéto zariadenia vybudovať tam, kde ich 

nemajú. 

Andrej Ravasz
Vzhľadom na to, že som bol 
účastný všetkých stretnutí 
ohľadom tohto „komplexné-
ho riešenia“, tak vcelku do 
neho vidím. Niektorí ľudia 

majú žiaľ informácie veľmi skreslené, čiže 
to skúsim rozmeniť na drobné... Mesto ná-
stojčivo chce zriadiť útulok pre ľudí bez do-
mova a nadväzujúce sociálne služby vo for-
me nízkoprahového denného centra. Žiaľ, 
mesto sa v rozhovoroch nesprávalo ako 
partner, pán primátor a jeho tím nepočúva-
li naše argumenty a preto sme v absolútnej 
zhode jednohlasne zamietli tento celok. 
Ľuďom treba pomáhať, avšak denné cen-
trum nepatrí na tak husto obývané sídlisko 
a už vôbec nie zariadenie pre ľudí, ktorí sú 
dlhodobo na ulici. Dovolil som si citovať p. 
Káru, keďže povedal, že toto je cieľom toh-
to zariadenia. Preto hovorím Čiližská – NIE!

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Nesúhlasím s tým, aby 
bola takáto prevádzka 
zriadená kdekoľvek vo 
Vrakuni. Magistrát si ide 
svoje, nepočúva naše vý-

hrady, pripadá mi to už ako hádzanie 
hrachu na stenu, preto sme boli v za-
stupiteľstve všetci proti.
Máme tu Pentagon a drogovú krimina-
litu, toto je oveľa závažnejší problém 
ako bezdomovci. 
Magistrát má v pláne postaviť v Bra-
tislave tisíce nájomných bytov, možno 
by sa v tomto veľkolepom pláne mohli 
nájsť nejaké priestory aj pre ubytovňu 
pre bezdomovcov a nízkoprahové den-
né centrum. Len pre informáciu, vo 
Vrakuni žiadne nájomné byty magis-
trát stavať neplánuje.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Od samého začiatku som 
bola proti zriadeniu útulku 
pre ľudí bez domova na Či-
ližskej ulici. Veľmi sa mi ne-
páčila forma prezentovania 

tohto projektu, kde sme boli ako poslanci 
vydieraní, napríklad: zriadenie Mestskej 
polície pre Vrakuňu a Biskupice Mesto 
Bratislava podmieňovala a podmieňuje 
súhlasom poslancov zo zriadením útulku 
na Čiližskej ulici, čo považujem za neho-
rázne a neprípustné. Pán primátor sa 
vyjadril, že nepôjde proti názoru a hlaso-
vaniu poslancov, ale v okamihu, keď sme 
hlasovali jednohlasne proti, už jeho sľub 
neplatí. Pred hlasovaním MZ sme dlho 
komunikovali s Mestom a navrhovali iné 
riešenia - iné lokality pre tento zámer, 
ale k nijakej dohode neprišlo, pretože 
napriek tomu, že deklarovali, že majú zá-
ujem sa s poslancami dohodnúť, neboli 
ochotní prijať ani jedno z našich riešení, 
hlavne zmenu lokality - miesta zriadenia 
tejto služby. Zároveň Vás chcem všetkých 
poprosiť – podporte petíciu proti zriade-
ní útulku na Čiližskej ulici, ktorú chceme 
predložiť Mestu Bratislava.

Ing. Ladislav Kugler
Áno, ja som hlasoval proti takémuto zámeru, a to z dôvodu: Vo Vrakuni sa zhromažďujú bezdomovci pri tom našom slávnom 
Pentagóne, po novom aj pred zdravotným strediskom Bebravská. My nepotrebujeme vytvoriť ďalšie ohnisko na Čiližskej ul. 
a ešte k tomu v blízkosti bytoviek a musím spomenúť aj blízkosť Základnej školy na Železničnej ulici. 
Navrhujem zriadiť prevádzku útulku pre ľudí bez domova v inej lokalite mestskej časti na Hradskej ul. /areál Mea Culpa 
alebo blízke okolie/. Si pamätám ako mestský poslanec v predminulé volebné obdobie, ako som bojoval na rokovaní mest-

ského zastupiteľstva ešte proti zriadeniu prevádzky útulku v areáli Mea Culpa, t.j. v našej MČ, samozrejme, že neúspešne.
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Pýtali sme sa obyvateľov, čo si myslia o možnosti Pýtali sme sa obyvateľov, čo si myslia o možnosti 
zriadenia ubytovne pre ľudí bez domova..zriadenia ubytovne pre ľudí bez domova..
Vyjadrenie Ing. Richard Kubala, 
zástupca vlastníkov Čiližská 1

Svoje názory na projekt som adresoval 
aj pánovi primátorovi a starostovi Vraku-
ne. Zhrniem ich v bodoch. 
1. Myšlienka projektu a rozsah opatrení 

je dobrý ale málo konkrétny.
2. Bol zle uvedený do povedomia obyva-

teľov okolo Čiližskej a Vrakune a vyvo-
lal ostrú odmietavú reakciu , ktorá sa 
prejavila hromadným podpisovaním 
petície proti ubytovni na Čiližskej.

3. Nešťastne alebo zámerne bolo rozší-
rené do povedomia, že tu bude niečo 
ako na Hradskej. Opraviť túto informá-
ciu je nemožné.

4. Okolo objektu sa nachádzajú reštau-
račné zariadenia a konečná DPMB, čo 
vyvoláva väčší pohyb ľudí , ktorí opus-
tia dopravný prostriedok až na pokyn 
šoféra a pod vplyvom alkoholu. Takýto 
sa potom túlajú okolo Čiližskej.

5. Samotní obyvatelia sociálneho zaria-
denia by mali reštaurácie priamo pod 
oknami.

6. Nikto sa nás v minulosti nepýtal na 
SHELL čerpaciu stanicu, prípojka ide 
cez náš dom a jej prevádzku vnímame 
sústavne podpätím elektrickej siete, 
nikto to nerieši.

7. Z pentagonu sem priamo chodia uve-
dené sociálne skupiny na čerpaciu 
stanicu a kupujú tu alkohol a ten po-
tom konzumujú okolo nášho domu.

8. Predaj narkotík na parkovisku je pra-
videlnou skúsenosťou, a dlhodobou. 
Príležitostné zákroky polície nám stav 
len potvrdili a konštatovanie „ my to tu 
poznáme“ nič nerieši. Predajcovia nar-
kotík sa nám sústavne tlačia do domu 
a my len investujeme do vstupného 
a kamerového systému, ale to nestačí.

9. Samotné dáta , že vo Vrakuni je 300 
bezdomovcov , ktorí sa Vám prihlásili , 
je nejasné. V projekte splývajú bezdo-
movci, narkomani, s predajcami a ne-
prispôsobivými. 

10. Opatrenia splývajú aj v projekte, mys-
lím si, že by mali byť jasnejšie špecifi-
kované a cielené.

11. Už ste videli, že by sa vám bezdomo-
vec prihlásil, že chce byť lepší, že chce 
pomoc?

12. Sú to ľudia bez identity, v hlbokej 
depresii a pod vplyvom alkoholu. Tých 
nenájdete pri pentagone alebo Tescu, 
sú v kroviskách za traťou a okolo tra-
te, v kroviskách okolo Malého Dunaja, 
pod Prístavným mostom.

13. Zariadenie na pomoc takýmto ľudom 
musí byť v dosahu nocľahární, aby ho 
videli a zároveň aby nám uverili, že je 
možné zmeniť život. Takéto zariadenie 
musí ukázať, že majú šancu. Ak ho 
dáte ďaleko od miesta, ktorému dôve-
rujú, tak ho budú ignorovať.

14. Kamery, policajná stanica, to bude 
účinkovať na narkomanov a neprispô-
sobivých. Tam je nutná reštrikcia aj na 
Čiližskej, ale nie na bezdomovcov. 

15. To sú moje dôvody prečo ubytovňa na 
Čiližskej nie je vhodná na účel, s kto-
rým uvažujete. 

Vladimír Kocian, aktívny obyvateľ 
Vrakune 

Jeden Pentagon nám vo Vrakuni stačí, 
nepotrebujeme tu ďalšiu časovanú bom-
bu. My, obyvatelia Vrakune, tu žijeme, vy-
chovávame deti, snažíme sa komunitne 
zlepšovať životné podmienky v mestskej 
časti, ktorú magistrát roky prehliada. Ob-
javil ju až teraz, keď potrebuje niekam 
upratať bezdomovcov, aby nekazili mar-

ketingový obraz „nového starého mesta“. 
My máme otvorené mysle a pocho-

penie pre ľudí s ťažkým osudom, no sú 
lepšie lokality ako tá, ktorú vybrali úrad-
níci od zeleného stola. Dať ubytovňu pre 
bezdomovcov priamo na family friendly 
sídlisko, priamo pod okná základnej školy, 
škôlky či umeleckej školy, to je hazardova-
nie s bezpečnosťou, zdravím aj mravnou 
výchovou mládeže. Nemusíme po príklady 
chodiť ďaleko, no Pentagon je zjavne pre 
magistrát slabou výstrahou. 

Sme slušní ľudia a bojíme sa. Mestská 
polícia nás nevie ani poriadne nájsť na 
mape a nezvláda tu riešiť oveľa menšie 
problémy, ako to, čo hrozí od skupiny mo-
čom a alkoholom aromatizovaných obyva-
teľov. Tých, ktorí určite radi využijú služby 
MHD, ktorú budú mať hneď pri dverách, 
a v horúcich letných mesiacoch sa posta-
rajú o olfaktorické zážitky spolucestujú-
cich už od prvej zastávky. 

Nemajte nám to prosím za zlé. Ja sám 
so presvedčením liberál, no som v prvom 
rade otec, ktorý háji potreby a bezpeč-
nosť rodiny a komunity, kde žijeme a platí-
me dane. Neutápame sa v predsudkoch, 
záleží nám na každom, aj na ľuďoch bez 
domova, a preto hľadáme riešenia. Argu-
mentujeme, ponúkame alternatívy, ako 
napríklad areál na Hradskej. No magis-
trát je hluchý, slepý, naše názory ignoruje 
a projekt obhajuje falošne interpretovaný-
mi číslami. 

Preto prosím páni z magistrátu – zvo-
lili sme vás, rešpektujte nás. Nájdime rie-
šenie, ktoré slabším pomôže a komunite 
neublíži. Lebo slepo presvedčení o svojej 
pravde budete len dovtedy, kým sa nesta-
ne nejaké nešťastie, ktorému sa dalo za-
brániť, keby ste nás počúvali.

MÚVrakuňa
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SENIORI SPOZORNITE!SENIORI SPOZORNITE!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 plk. Mgr. Ján Pažický
riaditeľ Okresného riaditeľstva

Policajného zboru v Bratislave II

PRI SČÍTANÍ OBYVATEĽOV BUĎTE OBOZRETNÍ, OBJAVUJÚ SA FALOŠNÍ SČÍTACÍ ASISTENTI

od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021

od 1. apríla 
2021 najneskôr do 31. októbra 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie
v súvislosti so sčítaním bezodkladne kontaktujte
políciu na telefónnom čísle 158.



88

Životné prostredie

Vrakunský lesopark, známy aj 
ako Vrakunský lesík, je dôležitou 
plochou zelene v rámci územia Bra-
tislavy, a je obľúbeným a vyhľadáva-
ným miestom. Aj z tohto dôvodu sa 
koncom minulého roka zadala požia-
davka na vypracovanie komplexnej 
koncepcie rozvoja jeho územia pre 
potreby každodennej rekreácie náv-
števníkov. Zároveň bolo potrebné 
stanovenie usmernení a zhodnotenie 
investičných podnetov na lokalizá-
ciu nových zariadení pre rekreáciu. 
Samotnému vypracovaniu predchá-
dzalo geodetické zameranie, ktoré 
vychádzalo z polohopisu a výškopisu, 
zamerania okrajov porastov a solitár-
nych stromov. 

Hlavným cieľom vypracovania štú-
die bolo najmä:
✓	vytvoriť územnoplánovací pod-

klad pre usmerňovanie funkčné-
ho a priestorového rozvoja,

✓	orientovať funkčné využitie 
a priestorové usporiadanie úze-
mia na každodennú a víkendovú 
rekreáciu obyvateľov a návštevní-
kov, prednostne na funkcie šport, 
rekreácia a občianska vybavenosť 
pre športovo-rekreačné aktivity 
v prírodnom prostredí,

✓	stanoviť urbanistickú koncepciu 
a prehĺbiť zásady a regulatívy 
priestorového usporiadania 
a funkčného využitia,

✓	v priestorovom usporiadaní 
územia klásť dôraz na estetiku 
prostredia a na tvorbu krajinné-
ho obrazu,

✓	rozvoj jednotlivých funkcií v rieše-
nom území zosúladiť so záujmami 
ochrany prírody a krajiny, 

✓	stanoviť nevyhnutné asanačné, 
rekonštrukčné a revitalizačné 
zásahy v území,

✓	vymedziť vhodné plochy pre 
realizáciu adaptačných opatrení 
na prispôsobenie sa súčasným 
a budúcim dopadom zmeny klímy 
na rôzne oblasti kvality života ob-
čanov, aby sa zvýšila schopnosť 
zmenám odolávať.

Spracovanie štúdie trvalo niekoľ-
ko mesiacov a pozostávalo z viace-
rých etáp, akými boli prípravné prá-
ce, terénny prieskum, návrh riešení, 

vizualizácie a predloženie čistopisu 
štúdie. 

Súčasťou štúdie je aj: 
✓	návrh mobiliáru - parkové lavič-

ky, odpadkové koše, informačné 
tabule, parkové osvetľovacie te-
lesá, ohniská, stojany na bicykle, 
a pod. 

✓	sadové úpravy - návrh riešenia 
zelene, výsadba kvetnatých lúk,

✓	návrh cyklochodníka a chodníka 
pre chodcov, 

✓	návrh parkovacích miest v okolí, 
✓	herné prvky a prvky určené na 

cvičenie,
✓	návrh vhodných plôch pre realizá-

ciu opatrení zameraných napr. na 
vodozádržné opatrenia, 

✓	plošné hodnotenie porastov 
najmä z hľadiska ich druhové-
ho zloženia, hustoty porastov, 
vekovej štruktúry, perspektívy na 
stanovišti, a pod.

Výsledkom je dokument s analýza-
mi a návrhmi, ktorý bol po predložení 
na poslednom Miestnom zastupi-
teľstve MČ BA-Vrakuňa jednohlasne 
schválený a prijatý ako záväzný do-
kument viažuci sa k predmetnému 
územiu na obdobie +15 rokov.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

Krajinno -architektonická štúdia  Krajinno -architektonická štúdia  
Vrakunského lesoparkuVrakunského lesoparku
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Veľmi obľúbenou zelenou témou je 
triedenie odpadov. Z rôznych zdrojov 
sa dočítame, ako triediť plasty, papier, 
sklo a iné druhy odpadov, v tomto vy-
daní si zodpovieme otázku „kam s po-
užitými batériami?“ Medzi batérie ra-
díme olovené akumulátory a batérie. 
Opotrebované batérie je potrebné po 
využití umiestniť do správnej nádoby, 
obsahujú totiž množstvo ťažkých ko-
vov, ktoré môžu ohroziť životné pros-
tredie a zdravie ľudí. Výroba olovených 
akumulátorov predstavuje viac ako 80 
% spotreby svetovej výroby olova. Baté-
rie sú z hľadiska zaťaženia životného 
prostredia najnebezpečnejším olove-
ným odpadom. Otrava olovom môže 
spôsobiť nielen poruchy nervového 
a reprodukčného systému, ale aj stratu 
pamäte, anémiu, a v najhorších prípa-
doch aj kómu, či smrť.

Použité batérie je preto nevyhnutné 
doniesť na miesta na to určené – pre-
dajne, v ktorých sa tento druh elektro-
-materiálu predáva, zberné dvory (nie 
všetky ich však preberajú, je potrebné 
sa vopred informovať), na určené zber-
né miesta v MŠ a ZŠ. Zberné nádoby už 
dnes nájdete aj v rôznych iných predaj-
niach či súkromných spoločnostiach. 
Okrem špeciálnych kontajnerov a ná-
dob sa používajú aj zberné škatule. Aj 
obce vyhlasujú mobilný zber a občanov 
vopred informujú. 

Vyzbierané batérie sa prevezú do 
firmy, ktorá sa zaoberá ich úpravou 
a spracovaním – zabezpečí sa, aby sa 
batérie dostali do správnych rúk. Prvá 
mobilná aplikácia na podporu triede-
nia odpadov známa pod názvom Green 
Daily Vám poskytne informáciu, kam 
napr. aj s použitými batériami. Môže-
te si ju bezplatne stiahnuť pre všetky 
druhy mobilných telefónov. Aplikácia 
okrem toho informuje užívateľa, ako sa 
triedi odpad v jeho meste, t. j., do akej 
farby koša patrí napríklad plechovka 
a ďalšie druhy komunálneho odpadu. 
Aplikácia okrem navigácie pre bežný 
odpad ponúka aj informácie o tom, 
kam odovzdať špecifický odpad. Uká-
že, kde sa nachádza najbližší zberný 
dvor alebo predajňa, v ktorej môžete 
odovzdať starú elektroniku, stavebný 
odpad, lieky po dátume spotreby, či po-
užitý kuchynský olej.

Na batériách a akumulátoroch sa 
nachádzajú značky, ktoré upovedo-
mujú spotrebiteľa o tom, že po skon-
čení životnosti batéria nepatrí do 
zbernej nádoby pre komunálny odpad 
a už vôbec nie do voľnej prírody! 

Pokiaľ sa vyskytla situácia, že sa 
Vám vybije batéria, nemusíte s ňou ute-
kať do obchodu, alebo na zberný dvor. 
Odporúčame vyčleniť si doma napr. 
malú nepotrebnú nádobu, mikroténové 
vrecko, nepotrebnú PET fľašu alebo čo-

koľvek, čo môžete 
uskladniť a napr. 
si aj označiť. Po 
naplnení „Vašej nádoby“ batérie jedno-
ducho odovzdáte do príslušnej nádoby. 
☞	POZOR! Je veľmi dôležité dodržiavať 

bezpečnostné predpisy počas pou-
žívania batérii, ale aj po ich dožití!

☞	Nikdy sa nesnažte rozoberať baté-
rie, môže dôjsť k vážnemu porane-
niu a úniku nebezpečných látok do 
dôležitých zložiek životného prostre-
dia (voda, pôda, vzduch).

☞	Nedovoľte, aby sa Vaše deti hrali 
s nebezpečným odpadom!

☞	Nikdy neumiestňujte batérie do 
zberných kontajnerov na separo-
vané komodity ani na zmesový 
komunálny odpad! Dostanú sa na 
skládky odpadov, kde dôjde k úniku 
nebezpečných látok do skládky. Po-
tom sa nebezpečné látky dostanú 
do pôdy a podzemných vôd, ktoré 
sú zdrojom pitnej vody.

Zdroj informácií: www.separujod-
pad.sk, www.sewa.sk, www.odpady-
-portal.sk, www.priateliazeme.sk

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

Novootvorený farmársky obchod vo VrakuniNovootvorený farmársky obchod vo Vrakuni
Pozývame Vás na nákup údenín, čer-
stvého ovocia a zeleniny, pekáren-
ských a mliečnych výrobkov, plánt, 

kvetín, byliniek a iných dobrôt.

Nájdete nás na začiatku Ráz-
točnej ulice, oproti Malému 
Dunaju, neďaleko kruhového 

objazdu.

Sme tu pre Vás každý pracovný 
deň v čase 12:30-19:00  
a v sobotu 8:00-19:00

Platba je možná aj s kartou a zapar-
kujete priamo vo dvore.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

9

Životné prostredie

Triedenie odpadu – batérie, akumulátoryTriedenie odpadu – batérie, akumulátory

Inzercia

http://www.separujodpad.sk
http://www.separujodpad.sk
http://www.sewa.sk
http://www.odpady-portal.sk
http://www.odpady-portal.sk
http://www.priateliazeme.sk
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Aktuálne

Vitaj rubrika ,,Nájdi rozdiel“Vitaj rubrika ,,Nájdi rozdiel“

rok 2018 

V minulosti 

Teraz

rok 2021

Mestská časť pravidelne infor-
muje o novinkách z našej mest-
skej časti. Nezaháľame a aj 
počas nepriaznivej situácie sa 
snažíme meniť našu Vrakuňu 
na lepšie a krajšie miesto. 
V rubrike ,,Nájdi rozdiel“ sa za-
meriame na premeny v našej 
mestskej časti za posledné 
obdobie. 
V prvej premiérovej časti mô-
žete porovnať multifunkčný 
športový areál Hnilecká a škol-
ský areál Rajčianska. 

Multifunkčný športový areál Hnilecká 
Dnes multifunkčné ihrisko Hnilecká v mi-
nulosti využívané hlavne pre hokejbal a 

vrakunský hokejbalový klub Albion, ktorý 
bol súčasťou Dolnohonskej ligy.  Ihrisko 

Hnilecká slúži ako domáci stánok pre 
hokejbalový klub HBK Vrakuňa, ktorý 
hrá BHBL – bratislavskú hokejbalovú 
ligu. V súčasnosti HBK Vrakuňa hrá ligu 
a popritom si budujú svoju vlastnú mlá-
dežnícku základňu. 

Školský areál Rajčianska 
Po 40-tich rokoch fungovania 
školy sa športový areál dočkal 
revitalizácie. Vďaka grantov z 
Hlavného mesta SR Bratislavy 
a finančným zdrojom z Úradu 
vlády SR sme v minulom roku 
revitalizovali športový areál, 
ktorý sa teší mimoriadnemu 
záujmu malých aj veľkých 
športovcov.

DBotlová
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PEKNÝ A ŠK AREDÝ 
LESOPARK

Jana napísala: Zdravím. Zachytila 
som na internete, že sa bude revita-
lizovať lesopark. Jedná časť lesopar-
ku je pekná a udržiavaná a druhá 
zanedbaná a pohybujú sa tam divní 
ľudia. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Kuru-
ca: Dobý deň, áno evidujeme tento 
problém. Ale druhá časť, ktorú spo-
mínate je v súkromnom vlastníctve. 
Čo znamená, že my sa o ňu nemô-
žeme starať, keďže je to súkromný 
pozemok.

ŠPINAVÉ AUTO
Obyvateľka napísala: Dobrý deň, 
mám prenajatý parkovací box a kaž - 
dé ráno si nájdem auto špinavé od 
vtákov, ktoré sedia na strome rov-
no nad mojim autom. Už to ďalej 
nemienim znášať. Čo mám robiť? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa JUDr.Ing. Martina Kuru-

ca: Dobrý deň. Vzniknutá situácia 
nás mrzí. Avšak, ide o uhoľ pohľa-
du. Na jednej strane chránime prí-
rodu a zvieratá a na druhej strane 
rozumiem poškodzovaniu vášho 
majetku. Je potrebné situáciu pre-
šetriť individuálne a zistiť, aké sú 
možnosti riešenia. V ideálnom 
prípade by sme Vaše parkovacie 
miesto presunuli na iné miesto. Ak 
sa jedná o pozemky v správe Ma-
gistrátu, vyzveme ich na prešetre-
nie danej situácie. 
 

NEŽEL ANÁ UBY TOVŇA
Romana napísala: Vážený pán 
starosta, dozvedela som sa, že 
primátor chce stavať vo Vrakuni 
ubytovňu pre bezdomovcov. Som 
matka s tromi deťmi, ktoré chcem 
chrániť a je neprípustné, aby také-
to niečo bolo schválené. Dúfam, že 
nás v tom nenecháte a postavíte sa 
za nás tak, ako ste za nás bojoval  
ostatných 6 rokov. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: 
Dobrý deň. Vážená pani, pre mňa je 

Vrakuňa na prvom mieste. Budem 
presadzovať to, čo je najlepšie pre 
Vrakunčanov a nikdy nedovolím, aby 
Vrakuňa trpela. V najbližšej dobe sa 
stretnem s primátorom Matúšom 
Vallom a budeme hľadať riešenie. 
 

NEŽEL ANÁ NÁVŠTE VA 
Jozef napísal: Bývam v rodinnom 
dome a nedávno sme mali neželanú 
nočnú návštevu. A nie len my, ale aj 
ostatní susedia. Partička chuligá-
nov sa nás snažila vykradnúť, ešte, 
že máme psa, ktorý ich odplašil. Je 
to normálne podľa Vás? Kedy tu už 
bude kľud? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa JUDr. Ing. Martina Kuru-
ca: Dobrý deň, áno, vieme o tomto 
probléme. Evidujeme množstvo 
sťažností od občanov, ale bohužiaľ, 
mestská časť nemá žiadne kompe-
tencie v danej veci konať. Ak sa Vás 
niekto pokúša vykradnúť alebo po-
strehnete podozrivú partičku osôb, 
vždy volajte policajnú hliadku. 

  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu

Po celom svete putuje tridsať sve-
telných sŕdc, symbolizujúcich vďaku 
všetkým, ktorí stoja v prvých líniách 
a už viac ako rok odhodlane bojujú  
s koronavírusom. 

Taktiež reprezentuje poďakovanie 
všetkým občanom, ktorí zodpovedne 
pristupujú k dodržiavaniu stanove-

ných opatrení súvisiacich s pan-
démiou Covid-19.

Vrakuňa sa pridala k celosve-
tovej iniciatíve a Srdce vďaky 
bolo na týždeň umiestnené pred 
Miestnym úradom na Šíravskej. 

HNovotná

Využite online-katalóg vrakunskej 
knižnice z pohodlia domova! 
Klikni na www.vrakuna.sk, v sekcii pre 
občanov nájdeš Knižnica a ďalej je to 
jednoduché. Vyhľadávaš, čo potrebu-
ješ. Knihu si jednoducho objednáš 

alebo zarezervuješ a do 24 hodín 
bude objednávka spracovaná. 
Aktuálne novinky z knižnice mô-
žeš sledovať aj na našom Face-
booku – Miestna knižnica Vraku-
ňa. Podpor nás a daj nám tvoj like. 
Od 19.4. si môžete knižky vybrať 
aj priamo z knižničných regálov. 
Tešíme sa na Vás!

HNovotná

Online Online 
knižnicaknižnica

Srdce vďaky aj vo VraSrdce vďaky aj vo Vrakunikuni

http://www.vrakuna.sk
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Farmárske trhy 
vo Vrakuni 2021

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

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

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

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

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

MÄSO ZA MREŽAMIMÄSO ZA MREŽAMI

KAŽDÝ MESIAC NOVÝ CHUTNÝ KOLÁČKAŽDÝ MESIAC NOVÝ CHUTNÝ KOLÁČ

Potrebujeme:
• 500 g lístkového cesta
• 400 g kuracích pŕs
• 300 g bravčovej panenky
• 2 KL čínskej koreninovej 

zmesi
• 4 PL olivového oleja
• 4 PL citrónovej šťavy
• 1 PL sójovej omáčky
• soľ, mleté čierne korenie
• 1 vajce

Postup: Z oleja, citrónovej šťavy, sójovej omáčky a koreninovej zme-
si pripravíme marinádu. Do nej vložíme 4 hrubšie pláty kuracích pŕs  
a 4 hranolčeky bravčovej panenky. Necháme marinovať 10 min.
Lístkové cesto rozvaľkáme a vyrežeme z neho 4 obdĺžniky o veľkosti 
asi 8x12 cm. Zvyšok cesta narežeme na dvojcentimetrové pruhy.

Na každý obdĺžnik položíme kurací plá-
tok a naň kus bravčovej panenky.
Boky cesta mierne nadvihneme a vrch 
vyzdobíme prúžkami cesta tak, aby ba-
líček držal pokope. Potrieme vajcom  
a pečieme v predhriatej rúre pri 170°C 
asi 35 min.
Podávame s čerstvým zeleninovým ale-
bo smotanovo-cibuľovým šalátom.

Dobrú chuť! 

Počas korony sa nám s manželom po-
darilo vydať CD-album, ale keďže doba 
je taká, aká je, ešte nie je možné si CD 
zakúpiť v obchodoch. Avšak nedočkav-
ci si ho môžu objednať u vydavateľa 
www.musica.sk.

Pečieš zdravé a chutné koláče? Chceš sa s nimi podeliť v našich 
novinách ?
Rozhodli sme sa obohatiť naše noviny o ďalšiu ,,chutnú“ rubriku a to 
spoločne s Vami. Chceli by sme, aby každý mesiac pribudol k recep-
tu od Gizky aj ďalší sladký recept priamo z Vašej kuchyne. Ak radi 

pečiete zdravé a chutné koláčiky či torty, pošlite nám recept a pek-
nú fotografiu Vášho kulinárskeho umenia a my vyberieme jedného  
z Vás, kto nám bude pravidelne prispievať do rubriky ,,Zdravé a chut-
né potešenie“. 

HNovotná

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Vaša Gizka

http://www.musica.sk.
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ŠK Vrakuňa v tréningovom nasadení ŠK Vrakuňa v tréningovom nasadení 
a s vyhrnutými rukávmia s vyhrnutými rukávmi

Všetci naši mládežníci, ako aj muži sa te-
šia z uvoľnených opatrení. Kedy a či vô-

bec sa tento rok vrátime do zápasového kolotoča je viac 
než otázne, ale už len to, že sa naši hráči vrátili na trávu a 
môžeme opäť aspoň trénovať nás nesmierne teší. Za po-
sledné dva roky sa zmenilo, že ihrisko sa pretvára a po-
stupne sa budujú veci okolo, ktoré sú mimo nových okien a 
ihriska relatívne neviditeľné (nová kosačka, traktor, vyregu-
lované kúrenie, nová kotolňa), ale sú to veci, ktoré nám po-
môžu v ďalšom napredovaní klubu. Klub v minulom mesiaci 
splnil aj svoj sľub zakúpením nového defibrilátora, na kto-
rý prispeli aj naši „starí páni“ – Ďakujeme. Tento rok nás 
však čaká rekonštrukcia a nie hocijaká, ihrisko za bránou 
(známa ako Sahara) by už cez leto malo prejsť rekonštruk-
ciou. „Chcel by som sa poďakovať najmä poslancom MČ 
Vrakuňa, že sa našiel priestor v rozpočte našej mestskej 
časti na rok 2021 a tiež Ďakujem mestským poslancom 
Bratislavy, že podporili náš projekt a dofinancujú ho sumou 
42500€. Športový klub Vrakuňa je neodmysliteľnou súčas-
ťou našej mestskej časti a som veľmi rád, že sa nám darí 
postupne zlepšovať tréningové podmienky pre naše deti, 
mládež ale i dospelých. Tento rok v prvej etape sa vybuduje 
plocha s umelou trávou, v druhej etape v roku 2021 máme  
v pláne urobiť osvetlenie tejto plochy, ale aj hlavnej plochy,

aby sme tým predĺ-
žili možnosť trénin-
gov i v prechodných 
mesiacoch. – zhr-
nul Andrej Ravasz 
prezident klubu. 
Všetci si uvedomu-
jeme, že táto rekon-
štrukcia je finanč-
ne veľmi náročná, 
bude kvôli nej pod-
ľa všetkého aj ob-
medzený tréningový 
proces na tejto plo-
che, avšak určite to 
stojí za to a tešíme 
sa, že náš klub zís-
ka takýto krásny 
nový priestor.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým podporova-
teľom, či už ľuďom, ktorí nám prispievajú svojimi 2%, ale aj 
ľuďom, ktorí neváhajú pomôcť a priložiť holú ruku k dielu, 
ĎAKUJEME.

Viac informácií o dianí nájdete na www.skvrakuna.sk

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa  HBK Vrakuňa  
opäť spoluopäť spolu

Po dlhej odmlke sa konečne vracia život na 
naše hokejbalové ihrisko. Deti od polovice 
mája začínajú opäť s tréningovým proce-
som, pevne veríme, že sa 

opäť čoskoro vrátime do kolobehu nie iba tré-
ningového, ale aj zápasového, pre deti je pláno-
vaný aj turnaj takže už nech to je...

Čo sa týka mužov, tak aktuálne sú informácie 
o pokračovaní veľmi kusé, tímy sa nevedia ak-
tuálne dohodnúť na spôsobe dohratia súťaže, 
kde sa na jeseň stihlo iba 5 kôl základnej časti 
(HBK Vrakuňa figuruje na priebežnom 3. mies-
te). V dňoch 22.a 23.5. by sa malo mužstvo Vra-
kuňa predstaviť na tradičnom Bratislavskom 
pohári. Náš tím minulý rok skončil na tomto 
najstaršom turnaji na Slovensku na peknom 3. 
mieste, avšak určite majú chlapci najvyššie am-
bície, na ktoré sme u nich zvyknutí, tak držme 
chlapcom palce nech  im to vyjde.

Tréningy detí budú vždy vo štvrtok:

mladšie deti 6-10 rokov v čase 17:00 – 18:00

staršie deti od 11 rokov v čase 18:00 – 19:15

Tréningový proces by mal byť v prípade záujmu počas celého 
leta. Viac informácií nájdete na www.hbkvrakuna.sk, alebo na 
facebookovej stránke HBK Vrakuňa Juniors

HBK Vrakuňa

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

Po veľmi dlhom čase sme sa znovu stretli celá škola. Žiaci 
sa veľmi tešili, že sa vidia so svojimi kamarátmi aj naživo, 
nie iba online. Samozrejme sú aj takí, ktorým vyhovovalo 
viac učenie cez internet, pretože doma nemali také rušivé 
momenty ako v triede.
A spočítali sme si aj ďalšie krásne úspechy detí z našej 
školy. Deviatačky Laura Pospíšilová a Miška Onderková sa 
stali úspešnými riešiteľkami v okresnom kole biologickej 
olympiády. Veľa žiakov zvládlo riešenie v okresnom kole 
Pytagoriády a tiež sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojich 
kategóriách od tretieho po ôsmy ročník.
Sofia Hrabinská zo 6.B, Natália Gallovičová zo 7.C a Miška 

Markotánová z 8.C sa stali úspešnými riešiteľkami okres-
ného kola dejepisnej olympiády. Naša Miška Kováčová 
z 9.A triedy je nielen na nádhernom druhom mieste celoslo-
venskej olympiády v anglickom jazyku, ale umiestnila sa aj 
na druhom mieste okresného kola chemickej olympiády. 
Po krásnom Miškinom celoslovenskom úspechu prišiel 
na záver online vyučovania ďalší celoslovenský vynikajúci 
úspech nášho žiaka. Zapojil sa do IQ olympiády a medzi  
9 200 súťažiacimi skončil na 1. mieste. Týmto žiakom je 
ešte len šiestak Jerguš Kováč. Je to chalan s úžasným logic-
kým myslením. Jerguš, gratulujeme a veríme, že budeš po-
dobnými výsledkami aj naďalej šíriť dobré meno našej školy.

Ing. Anna Murcinová
ZŠ Železničná 14

Každý školský rok sa naši 
žiaci zúčastňujú na školskom 
a okresnom kole Geografic-
kej olympiády. Tento školský 
rok 2020 -2021  tomu nebo-
lo inak. Bolo to pre žiakov, 
ale aj učiteľov dosť náročné, 
pretože sme sa dištančne 
vzdelávali a všetko sa odo-
hrávalo online. Napriek tomu, 
školské kolo absolvovalo 30 
žiakov  5. - 9. ročníka. Súťa-
žili v troch kategóriách /G - 4. 

a 5. ročník, F - 6. a 7. ročník, 
E - 8. a 9. ročník/ . Prvý test 

obsahoval úlohy z teoretickej a monotematickej časti a druhý 
test úlohy z praktickej časti, kde žiaci museli používať atlasy. 
Na vyriešenie úloh mali stanovený presný čas, v ktorom bolo 
potrebné všetko stihnúť. Zo školského kola, prví traja úspeš-
ní riešitelia z každej kategórie, postúpili do okresného kola. 
V okresnom kole za našu školu súťažilo 9 žiakov. Získali vy-
soké bodové hodnotenie a všetci boli úspešní riešitelia. Uro-
bili nám veľkú radosť, obzvlášť žiak V.B triedy Gregor Karel 
Gajdaczek, ktorý v kategórii G /žiaci 4. a 5. ročníka/ zvíťazil. 
Geografia ho veľmi baví, rád robí školské projekty a ešte rad-
šej súťaží.
Všetkým žiakom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov. 

 Mgr. Heľga Kováčová
ZŠ Žitavská 

V mesiaci máj máme hneď niekoľko výnimočných dní, okrem 
sviatku práce si pripomíname aj deň víťazstva nad fašizmom. Ne-
zabudli sme však ani na naše mamičky, mamulky, maminky atď., 
za ktorých lásku a starostlivosť sa každoročne poďakujú v druhú 
májovú nedeľu hádam všetky deti, a to bez rozdielu veku. Urobi-
li tak aj deti z MŠ na Kríkovej ulici, ktoré pripravili za asistencie 

svojich učiteliek pre svoje mamičky 

na deň matiek krásne portréty srdcu 

najbližšieho človeka každého z nás. 

Mamičky, nájde sa niektorá z Vás 

v týchto portrétoch? 

 Monika Zedníčková

MŠ Kríková 

V minulom školskom roku boli úspešní riešitelia školského kola matema-
tickej Pytagoriády sklamaní. Okresné, krajské a celoštátne kolá boli kvôli 
šíreniu koronavírusu zrušené.
V tomto školskom roku sa organizátorom súťaže aj napriek nepriaznivej 
pandemickej situácii podarilo zrealizovať školské i okresné kolo aj on-
line formou. Naši žiaci si na online vyučovanie už zvykli a pre milovní-
kov matematiky to nebol žiadny problém. Školské kolo prebehlo ešte 9. 
– 10.12.2020. Na webovej stránke organizátora sa každý registrovaný 
účastník prihlásil v stanovenom čase pod jedinečným kódom. Súťažiaci 
mohli získať body za vyriešené úlohy a ušetrený čas. Do okresného kola 
13. – 14. apríla mohlo postúpiť 5 úspešných riešiteľov v každej kategórii 
(3. až 8. ročník). 

Konkurencia bola veľmi silná. Vo všetkých kategóriách súťažili desiatky 
riešiteľov (od 56 po 114). Najviac sa ich zapojilo v kategórii pre 6. ročník.
ZŠ Rajčianska reprezentovalo spolu 29 žiakov. Úspešných riešiteľov 
máme 23. V prvej desiatke vo svojej kategórii sa umiestnilo 5 žiakov. Nie-
ktorí naši žiaci súťažili aj v kategóriách pre vyššie ročníky a v porovnaní so 
staršími účastníkmi dosiahli výborné umiestnenie. Náš najmladší riešiteľ 
druhák Riško Kačena sa v kategórii pre 3. ročník podelil so žiakom inej 
školy o pekné 11. miesto. Z výsledkov žiakov máme veľkú radosť a spolu 
s nimi tešíme sa na ďalší ročník Pytagoriády.

Mgr. E. Žilková 
ZŠ Rajčianska

ZŠ ŽITAVSKÁ BODOVALA NA 49. ROČNÍKU ZŠ ŽITAVSKÁ BODOVALA NA 49. ROČNÍKU 
GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDYGEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

KONEČNE V ŠKOLEKONEČNE V ŠKOLE

Moja mamičkaMoja mamička

42. ročník Pyragoriády bol iný, než tie predchádzajúce42. ročník Pyragoriády bol iný, než tie predchádzajúce
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V tomto školskom roku sme sa zapojili do vzdelávacieho  projektu Enter- ST Digitálna 
generácia. Cieľom projektu je umožniť školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní 
informatiky, a to prostredníctvom materiálnej pomoci aj potrebných výučbových metodík.  

Vďaka projektu  sme v tomto školskom roku získali 1000€, ktoré sme využili na zabezpečenie 
nových  vyučovacích pomôcok micro:bitov. Micro:bit je malý mikropočítač menší ako mobil, 
ktorý vyvinula britská BBC. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je 
vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, 
ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení. Micro: bit hravou a kreatívnou formou naučí 
deti programovať a vďaka nemu pochopia, ako funguje aj zložitejšia elektronika, ktorá nás 
obklopuje. 

Cieľom našej školy je zrealizovať v rámci projektu Enter aktivity zamerané na digitálne 
zručnosti. Ako prvé, naši pedagógovia absolvovali online školenia  na prácu s Micro:bitom. 
Po nástupe žiakov do škôl sme začali uskutočňovať naše naplánované žiacke aktivity. Žiaci 4. 
ročníka absolvovali úvodný ONLINE workshop - Základy práce s micro:bitom, vďaka 
občianskemu združeniu Aj Ty v IT. Pod vedením pani učiteľky Mirky Vaškovej si žiaci 5. 
ročníka naprogramovali merače krokov,  pomocou ktorých zistili,  koľko korkov urobia pri 
ceste zo svojej triedy do jedálne alebo telocvične. Na nasledujúcej hodine sa s chuťou pustili 
do programovania hracej kocky, ktorú využili pri hre Človeče, nehnevaj sa.  

Postupne oboznámime s prácou s Micro: bitom všetkých našich žiakov, naším cieľom je, aby 
si žiaci dokázali zostrojiť množstvo užitočných vynálezov a pri ich zostrojovaní využívali 
poznatky aj z iných predmetov ako je biológia či geografia. 

Na našej škole už dlhodobo podporujeme žiakov v informačných technológiách. Chceme ich 
využitie žiakom priblížiť  nielen z užívateľského pohľadu (hrám hru, urobím prezentáciu), ale 
priblížiť žiakom, ako nám znalosť technológií môže byť nápomocná v našom každodennom 
živote. Urobíme všetko preto, aby sme vzdelávali našich žiakov pomocou IT zábavnou 
formou,  a tým  podporíme ich logické myslenie, technické zručnosti, kreativitu a tiež 
tímového ducha. 
 
                                                            Martina Smoláriková 
         ZŠ Rajčianska 
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Martina Smoláriková
ZŠ Rajčianska

Základy matematických a informatic-
kých poznatkov a zručností získavajú 
deti už v materskej škole. Rozvíjajú si 
logické myslenie, chápanie čísel a jed-
noduché operácie s nimi, získavajú zá-
klady geometrických predstáv, pozná-
vajú geometrické útvary, zoznamujú sa 
s problematikou merania dĺžky, sústre-
ďujú sa na orientáciu v priestore. Učia 
sa počítať do desať, vytvárať skupiny, 
priraďovať,  triediť, pracovať s PC, in-
teraktívnou tabuľou. Vzdelávacie akti-
vity realizujeme predovšetkým hravou 

formou, dramatizovaním a formou rôz-
nych hier, súťaží.
Aktivity prispôsobujeme veku detí. 
Najmladšie deti vedia počítať do 4 
a vytvoriť skupiny na základe pokynov 
učiteľky.
V hre na oslavu „stredné“ deti určovali 
počet, kde je viac, menej, rovnako.
Foto: ukážky vzdelávacích aktivít z elo-
kovaného pracoviska MŠ Hnilecká

Mgr. Lucia Slováková
riaditeľka MŠ Kaméliová

Ja som sa o takejto súťaži dozvedela od pani 
učiteľky. Prišlo mi to zaujímavé, lebo som 
o tej súťaži ešte v živote nepočula a chcela 
som skúsiť takýto typ súťaže. Školské kolo 
bolo dosť ľahké. Boli tam úlohy väčšinou za-
merané na logické myslenie. Na školskom 
kole sa nás zúčastnilo 9222 detí z celého 
Slovenska, zo 405 rôznych základných škôl 
a osemročných gymnázií. Tam som skončila 
na 24.–26. mieste z 9222 súťažiacich, čo 
som bola veľmi prekvapená, ale samozrej-
me ma to veľmi potešilo.

 O dva týždne 
8. mája 2021 
bolo regionál-
ne kolo, kde 
postúpilo 80 
n a j l e p š í c h 
s ú ť a ž i a c i c h 
z regiónu (Bra-
tislavský, Nit-
riansky, Trnav-
ský kraj) a medzi nimi aj ja . Bolo to dosť 
stresujúce, keďže to bolo online a robili sa 
tam prísne opatrenia (nikto nemohol vstú-
piť do miestnosti, kde som bola, bola som 
kontrolovaná kamerou,...). 

Súťaž pozostávala z dvoch častí: na prvú 
sme mali 30 minút s 22 otázkami. Tieto boli 
veľmi náročné. V druhej časti sme na každú 
otázku mali obmedzený čas, čo bolo veľmi 
stresujúce. Otázky boli logické aj pamäťové. 
Keď to všetko skončilo, mali sme ešte pred-
nášku a jednej strednej škole a o pár hodín 
boli online výsledky. Ja som v regionálnom 
kole skončila z 80 detí na 31. mieste. Viac 
o súťaži, ale aj umiestnenie detí, si môžete 
pozrieť na iqolympiada.sk. Určite sa chcem 
ešte raz zúčastniť, ale už naživo a nie on-
line.

Nikoleta Marcineková 
žiačka 7.A triedy ZŠ Rajčianska

Matematika v materskej školeMatematika v materskej škole

Už ste niekedy počuli Už ste niekedy počuli 
o IQ olympiáde?o IQ olympiáde?

http://iqolympiada.sk
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Sčítanie obyvateľstva 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

          

 
 
 
 
 
 
 

MAXIMÁLNA 
OCHRANA 
ÚDAJOV 

03.05. – 13.06.2021 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 

Ak ste sa ešte nesčítali,  
napravte to. Navštívte jedno  
z našich kontaktných miest: 
 
Miestny úrad Šíravská 7 
Miestna knižnica Vrakuňa, Toplianska5 

 

V prípade potreby sú k dispozícii mobilní 
asistenti, ktorí na základe požiadavky, prídu 
obyvateľa sčítať domov. Požiadavky môžete 
nahlasovať telefonicky na čísle 02/40204846 
alebo mailom gabriela.zubekova@vrakuna.sk. 

• Každé svoje maloleté dieťa do 
15 rokov sčítavate samostatne. 

• Ak máte suseda, ktorý žije v 
zahraničí, alebo mimo Vrakune 
a máte na neho kontakt, 
oslovte ho, aby sa sčítal. 

• Pomôžte svojmu susedovi, 
seniorovi sčítať sa. 

Vo Vašom dome 
ste sa všetci 
nesčítali !!! 
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