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Milí moji  
Vrakunčania, 
nepochybne ste v poslednej dobe zachytili množstvo 
podporných plagátov starostov a starostiek, či sloga-
nov na tému ,,Bratislava sa ráta“. O čo sa jedná? 

Jedná sa o sčítanie obyvateľstva, ktoré máme na 
Slovensku každých 10 rokov. Vtedy pred tými desia-
timi rokmi sa Bratislava sčítala zle a z toho dôvodu 
nedostáva zo štátneho rozpočtu na podielových da-
niach toľko finančných prostriedkov, ktoré by v zmysle 
reálneho počtu obyvateľov dostať mala. Aj my vo Vra-
kuni máme rátaných o cca 2 000 obyvateľov menej, 
ako tu reálne býva. Za tých 2000 obyvateľov ročne 
by sme mohli dostať viac z podielových daní okolo  
100 000 eur. Počas jedného volebného obdobia je to až  
400 000 eur! A za to vieme naozaj opraviť školu, škôl-
ku, zatepliť budovu, opraviť chodník, cestu, či dobudo-
vať chýbajúci chodník alebo zrekonštruovať detské ihrisko. Nie je to málo peňazí a preto Vás všetkých prosím,  
aby ste naozaj k tomu pristupovali zodpovedne a aby ten slogan ,,Bratislava sa ráta“, platil aj pre nás Vrakuňu 
a naozaj sme sa sčítali. 

Keď tak urobíme, bude tých finančných prostriedkov nie len vo Vrakuni, ale aj v Bratislave viac. Čo chýba 
Bratislave?? Lepšia mestská hromadná doprava, viac zelene a stromov, rekonštrukcia ciest a chodníkov, mohla 
by sa začať projektovať vytúžená električka z Ružinova do Vrakune, ďalej by sme si vo Vrakuni určite zaslúžili 
stanicu mestskej polície, o ktorú bojujeme už roky. To sú všetko veci, ktoré sú veľmi nápomocné, nielen pre 
obyvateľov mestských častí, ale aj pre celú Bratislavu. V prípade, že Bratislava tých finančných prostriedkov 
nemá dosť /aj z dôvodu zlého sčítania/, tak nemôže niektoré veci realizovať tak, ako by chcela. 

Preto si myslím nie len ja, ale aj moji kolegovia starostovia a starostky, poslanci a primátor Matúš Vallo, že 
teraz je vhodná doba a chvíľa, kedy treba o svoju Bratislavu zabojovať a takisto aj vrakunčania o svoju Vrakuňu. 
Sme vrakunčania a na našej mestskej časti nám záleží a musíme aj my pre ňu niečo spraviť. 

Ten kto tak ešte neurobil, klikajte na stránku www.scitanie.sk a odpovedajte na niekoľko jednoduchých 
otázok. Robíte to nielen pre seba, ale aj pre naše deti, ktoré budú v našej Vrakuni vyrastať a my budeme môcť 
Vrakuňu ďalej zveľaďovať. Sčítanie ľudu nie je novodobá záležitosť, poznali ho už v starovekej Číne pred našim 
letopočtom a datuje sa v novodobých dejinách. V súčasnosti je to omnoho jednoduchšie a rýchlejšie, keď sa cez 
internet sa sčítame za 5 minút. Tí, ktorí to do 31.3. nestihnú, tak budeme poskytovať službu a pomáhať sčítať 
jednotlivcov až do konca októbra. Všetky ostatné podrobnosti k sčítaniu za dočítate na strane 7. 

Preto Vás prosím, pristupujte k tomu zodpovedne. Bratislava sa ráta a Vrakuňa sa ráta tiež !

Na záver už len citát od môjho obľúbeného politika Winstona Churchilla: „Nestačí, že sa snažíme, niekedy 
musíme urobiť, čo je potrebné.“

Príhovor starostu 

Váš Martin 

222

http://www.scitanie.sk
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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DAŇ ZA PSA V ROKU 2021
V roku 2021 bude správca dane za psa Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zasielať 

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

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

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

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

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

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny 

obdobie od 1.3. do 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 18:00
 

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

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

Zákaz používania studní 
naďalej platí

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

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

Nahláste „opustené auto“ alebo vrak

Podporte Vašimi 2% z daní zariadenia, školy, občianske zduženia vo Vrakuni. Bliž-
šie informácie o zariadeniach sa dočítate na našej webovej stránke www.vrakuna.sk. 
 MÚ Vrakuňa

Darujte 2%

Všetky informácie o pristavení kontajnerov na jednotlivé ulice nájdete 
na webovej stránke www.vrakuna.sk alebo v aplikácii Vrakuňa.  

MÚ Vrakuňa

Jarné upratovanie vo Vrakuni

Tak ako celý svet, tak aj naša mestská časť bola v roku 2020 poznačená pandémiou 
covidu. Matričný úrad však s miernym obmedzím fungoval skoro celý rok. Vo Vrakuni sa 
počas tohto roku narodilo 209 detí, z toho 93 chlapcov a 116 dievčat. Keďže mestská 
časť nemá žiadnu nemocnicu, tento rok nás prekvapil aj jeden pôrod doma. Narodil sa 
malý vrakunčan Jozef. Najčastejším chlapčenským menom bolo meno Jakub, Samuel 
a Tobias a dievčenským menom bolo meno Ema, Sofia a Nina. Aj napriek schváleným 
opatreniam, ktoré obmedzovali počet hostí pri sobášnom obrade a používaniu rúšok po-
čas obradu, sa v mestskej časti sobášilo pomerne dosť. Sobášov bolo spolu 56, z toho 
52 sobášov bolo v našej sobášnej sieni, jeden sobáš bol mimo sobášnej siene v záhra-
de rodinného domu a 3 cirkevné sobáše. Smutným faktom oproti minulým rokom bol 
vysoký počet úmrtí v počte 54. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa mala k 31.12.2020  
20 695 obyvateľov, čo je mierny nárast oproti predchádzajúcim rokom. 

MÚ Vrakuňa

MATRIKA ZA ROK 2020 V ČÍSLACH

http://www.vrakuna.sk
mailto:monika.jablonicka@vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
http://www.minzp.sk/vrakuna/
http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
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Otázka pre poslancov 
Po 11-tich rokoch prebieha sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prečo je 
podľa Vás dôležité sčítať sa a aký prínos by to mohlo mať pre Vrakuňu?

PhDr. Stanislav Bruna 
Sčítanie malo vždy veľký 
význam, no chýbalo prime-
rané vysvetlenie. Okrem 
štatistík, ktoré sú potrebné 
pre štát, regionálny rozvoj, 

tvorbu strategických dokumentov a plá-
novanie do budúcna, ide tiež o veľmi pod-
statnú vec, PENIAZE a ich prerozdeľovanie 
zodpovedajúce skutočnosti. Bez zdrojov 
samospráva nevybuduje potrebnú infraš-
truktúru cyklotrasy, parkoviská, opravy 
škôl a ciest, nevysadí nové stromy, resp. 
urobí len to, koľko financií na to dostane. 
Pre Bratislavu by to mohlo byť 10 mil. eur 
ročne. Inak povedané, kde dýchaš vzduch, 
kde derieš asfalt, kde si líhaš do postele, 
tam by mali ísť tvoje peniaze z daní, aby sa-
mospráva mohla plniť svoje kompetencie.

Ing. Michal Hrapko 
Ja a moja rodina sme sa 

“sčítali“ hneď ako bol online 

uverejnený formulár. Okrem 

toho, že je to povinné, má to 

veľký význam pre Vrakuňu, keďže príspev-

ky od štátu sú rozdeľované na základe 

sčítania obyvateľov. Čím viac ľudí sa pri-

hlási k Vrakuni, tým viac peňazí od štátu 

naša mestská časť dostane. Chcel by som 

preto povzbudiť spoluobčanov, aby túto 

povinnosť nezanedbali, aby naša mestská 

časť mohla naďalej prekvitať. Viac peňazí 

totiž znamená viac ihrísk, nové chodníky 

a zrekonštruované školy a škôlky. 

Ing. Soňa Svoreňová 
Podielové dane z príj-
mov fyzických osôb sú 
hlavným zdrojom finan-
covania samosprávy. 
Objem financií v meste 

aj v mestskej časti vplýva na kvali-
tu života obyvateľa, pretože každý 
jeden z nás využíva služby, ktoré 
sú v kompetencii mestskej časti, 
ale aj mesta (napr. verejné osvetle-
nie, MHD). Peniaze z daní si mesto 
a mestské časti delia na základe 
komplikovaného vzorca, kde Vraku-
ňa bola dlhodobo znevýhodnená.  
Vlani sa nám na mestskom zastupi-
teľstve poradilo dosiahnuť zmenu a 
spravodlivejšie rozdelenie pre Vra-
kuňu. Avšak celkové príjmy MČ závi-
sia od toho, aký veľký koláč sa delí. 
Jeho veľkosť bude najbližšie roky 
závisieť aj od toho, či sa sčítate. 

Lívia Benedeková
Sčítanie obyvateľstva 
tu bolo už aj v minu-
losti, takže žiadna 
novinka. Tento rok to 

nabralo trochu iný ,,dizajn,, - elek-
tronický. V každom prípade je dob-
ré a odporúčam sa sčítať. Vďaka 
tomu budeme vedieť koľko z nás 
dýcha vzduch, ktorý nám Matka 
príroda vďaka stromom dala ☺,  
a v neposlednom rade je to pro-
spešné pre prínos do našej vra-
kunskej kasy, aby sa aj naďalej 
mohla zveľaďovať. Stačí vyplniť 
len zopár otázok, a je to.
Ak by niekto potreboval pomoc so 
sčítaním, rada pomôžem. 
Želám všetkým v týchto ťažkých 
časoch to najcennejšie čo máme 
- ZDRAVIE a pevné nervy!!! 
Pozitívne myslenie, objatie, úsmev, 
ktoré si navzájom môžeme nezišt-
ne rozdávať si nenechajme prosím 
vziať! 

Ing. Tomáš Galo
„Už o tom počul hádam 

každý, ale kto nie tak vedz-

te, že čím viac sa nás vo 

Vrakuni sčíta, tým viac 

dostaneme do rozpočtu peňazí. Tých 15 

investovaných minút stojí za viac lepších 

ciest, viac zrekonštruovaných ihrísk, lep-

šie vybavené školy a škôlky a pod. Pro-

sím, urobte to pre Vrakuňu a pre seba!“.

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Sčítanie obyvateľstva 
sa robí každých 10 ro-
kov a teraz máme prí-
ležitosť pomôcť Vrakuni 
práve tým, že sa sčíta-
nia zúčastníme. Je to 

dôležité pre určenie, koľko podielo-
vých daní naša mestská časť dosta-
ne. Na základe výsledkov sčítania 
sa tiež budú plánovať kapacity škol-
ských zariadení, hromadnej dopravy, 
investícií do infraštruktúry a aj verej-
ných priestranstiev. 
Tieto dáta majú skutočný význam 
pre rozvoj našej Vrakune, chcel by 
som všetkých poprosiť o nájdenie si 
10 minút a vyplnenie dotazníka na 
internete alebo v aplikácii v telefó-
ne. Nezabudnite s vyplnením dotaz-
níka pomôcť aj vašim blízkym alebo 
priateľom, ktorí by mohli mať s vypl-
nením dotazníka v online priestore 
problém.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Toto sčítanie je podľa 
mňa  pre  MČ veľmi 
prospešné. Výsledky zo 
sčítania  budú pre všet-

ky sféry života, verejný a súkromný 
sektor, odbornú i laickú verejnosť, 
nenahraditeľným zdrojom informá-
cií a budú dostupné za celú popu-
láciu SR. Údaje budú  slúžiť ako 
podklad pre územné plánovanie 
našej MČ, ako aj pri riešení systé-
mu dopravy, budovania záchytných 
parkovísk a  parkovacích miest. 
Od počtu trvalo bývajúceho oby-
vateľstva na území MČ závisí aj 
výška podielových daní pre obec. 
Veľmi oceňujem, že toto sčítanie je 
možné uskutočniť aj elektronicky, 
čo šetrí čas, komplikácie spojené 
s osobnými návštevami,  ale aj fi-
nančné prostriedky. Elektronické 
samosčítanie v období pandémie 
je zároveň najbezpečnejšie.
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Otázka pre poslancov 

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Ing. Zuzana Schwartzová 
Témou týchto dní 
všetkých samospráv  
/okrem COVIDu/ je sčí-
tavanie obyvateľov. Od 
toho, teda od počtu 

svojich obyvateľov, sa priamo od-
víja financovanie miest, mč, obcí, 
samozrejme aj našej Vrakune. A od 
veľkosti tejto sumy, teda rozpočtu, 
závisí v akom prostredí budeme 
žiť, bývať, či budeme mať pekné 
a dobre fungujúce materské a zá-
kladné školy a ich areály, športo-
viská, detské ihriská, vybudované 
chodníky, bezbariérové prechody, 
spomaľovače, atraktívnu knižnicu 
a lesopark, starostlivosť o našich 
seniorov a ešte mnoho iného. Som 
vrakunčankou od narodenia a som 
na to hrdá, lebo VRAKUŇA SA TAK-
ISTO RÁTA ☺.

Mgr. Robert Greizinger 
Sčítanie obyvateľov by-
tov a domov je pre sa-
mosprávy dôležité, pre-
tože od počtu sčítaných 
obyvateľov závisí, v akej 

výške získajú jednotlivé mestá 
a obce podielové dane. Tie využí-
vajú mestá, mestské časti a obce 
na financovanie bežných činností, 
údržbu miestnych komunikácií, zá-
kladných a materských škôl, det-
ských ihrísk a podobne.
Získané finančné prostriedky môžu 
byť aj zdrojom na realizáciu rozvojo-
vých projektov našej mestskej časti.

Mgr. Miroslav Macko
Sčítanie pokladám za dô-
ležité najmä z dvoch dô-
vodov, štát potrebuje šta-
tistické údaje pre rozvoj 
a plánovanie, avšak z po-

hľadu Vrakune ide najmä o aktualizá-
ciu počtu jej obyvateľov, od ktorého sa 
odvíja výška financovania podielovými 
daňami. Odhliadnuc od toho, že za prí-
padnú neúčasť na sčítaní hrozí poku-
ta, je to pre každého z nás príležitosť 
pomôcť sebe a komunite, v ktorej žije-
me. Viac peňazí prinesie viac rozvoja, 
investícií a lepšie služby. Sčítanie je 
navyše oproti tomu predchádzajúce-
mu jednoduché a každý ho zvládne aj 
z mobilu za menej ako 5 minút. Ja už 
som tak spravil, a prosím, zúčastnite 
sa aj vy.

Ing. Ladislav Kugler
Dnes vieme, že v Brati-
slave má podľa eviden-
cie obyvateľov trvalý 
pobyt 500-tisíc obyva-
teľov. Tento rok máme 

preto veľkú šancu napraviť posled-
né sčítanie obyvateľov spred 10 
rokov, kedy sa nesčítali všetci Bra-
tislavčania. To spôsobilo, že naše 
mesto prichádza o 10 miliónov eur 
ročne.  
Výška tejto sumy ovplyvňuje aj 
konečnú výšku podielových daní, 
ktoré dostáva naša mestská časť 
Vrakuňa od hlavného mesta SR 
Bratislavy. Každý rok sú percentu-
álne podiely vypočítané v zmysle 
kritérií stanovených štatútom, kto-
rý určuje kritériá výpočtu podľa 
počtu obyvateľov, prepočítaný po-
čet žiakov a počet obyvateľov nad 
62 rokov.
Preto je veľmi dôležité, aby sa kaž-
dý vrakunčan dal sčítať.

Mgr. Zuzana Magálová
Samozrejme, že je 
dôležité zúčastniť sa 
sčítania obyvateľov, 
nakoľko odráža rea-

litu, v ktorej fungujeme. A na to, 
aby fungovalo všetko tak ako má, 
sú potrebné financie. Ak ľudia nie 
sú prihlásení na trvalý pobyt, prí-
padne nemajú nahlásený prechod-
ný pobyt tam, kde reálne žijú, tak 
samospráva za nich nedostáva 
financie a pritom pre ňu predsta-
vujú zvýšené náklady. Čím viac 
financií, tým viac možností inves-
tovať ich do skvalitňovania života 
obyvateľov. V Bratislave je toto 
číslo alarmujúce, pri poslednom 
sčítaní sa k trvalému pobytu nepri-
hlásilo cca 60.tisíc obyvateľov, čo 
predstavuje za 10 rokov sumu viac 
ako 150mil. eur. Keďže momentál-
ne žije v BA okolo 600 tisíc obyva-
teľov, bude toto číslo ešte vyššie. 
Preto netreba váhať a sčítania sa 
zúčastniť

Andrej Ravasz
Sčítanie obyvateľstva 
je kľúčovým faktorom 
pre prerozdeľovanie 
„spoloč ných peňazí“, 
tvorí sa akýsi kľúč na 

základe tohto sčítania. Čiže mate-
matika a logika nepustí. Čím menej 
bude vrakunčanov, tým menej peňa-
zí z tohto balíka dostane Bratislava. 
Čím menej peňazí Bratislava bude 
mať, tým menej peňazí bude inves-
tovať do rozvoja aj Vrakuňa a tu sa 
nebavíme len o veciach, ktoré pova-
žujeme za samozrejmé, ako opravy 
ciest či chodníkov, ale najmä o kva-
litatívnom zlepšení životného pros-
tredia, či už výsadbou stromov, či 
kvetov, budovanie ihrísk, či ohnísk...
atď. Využitie je rôzne, avšak kľúčom 
sú financie, bez nich to nejde. Čiže 
šup šup sa porátať ☺.

JUDr. Marcel Boris
Tradícia sčítania obyvateľov na území Slovenska siaha do obdo-
bia Rakúska-Uhorska. Už vtedy vedeli, že je dôležité vedieť počet 
a štruktúru obyvateľov danej krajiny. Samozrejme, je to dôležité 
aj z hľadiska príjmov. Počet obyvateľov je priamo úmerný výške 

príjmov z dane z príjmu fyzických osôb. Je to jednoduché. Čím viac peňazí 
bude obec alebo mestská časť mať, tým viac môže použiť na jej zveľaďovanie 
a zlepšenie života v nej. ☺ Preto sa určite sčítajte, zaberie to len pár minút. 
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Aj v tomto roku pokračujeme v rozvojových projektoch
Aj keď pandemická situácia pretrváva, mestská časť nezaháľa a pokračuje v obnove svojich ve-
rejnoprospešných priestorov v súlade so schválených rozpočtom na rok 2021. Začiatkom roka 
sme začali s obnovou budovy miestneho úradu na Šíravskej, ktorá si to po tých mnohých rokoch 
slúženia občanom už zaslúžila. Ďalej sme kontrolovali rozhľadňu a naplánovali nový náter šin-
dla. Z novej fasády sa budú môcť tešiť detičky, ktoré navštevujú školičku a materskú školu 
Kríková. Zateplenie budov zefektívni vykurovanie budov a hlavne sa znížia energetické náklady.

Rozhľadňa  
po jarnej  
generálke
Vo februári sa 
realizovala pra-
videlná údržba 
rozhľadne v 
lesoparku. Tento 
raz to bola revízia 
tiahlí vykonaná 
firmou, ktorá 
samotnú rozhľad-
ňu pre Vrakuňu 
stavala.  V blízkej 
dobe sa plánujú 
obnoviť drevené 
časti a strešný 
drevený šin del.

Objekt Školička
Po zateplení objektu ZŠ Železničná sa dostal 
na rad aj objekt Školičky. Zatepľovacie práce 
na objekte školičky pozostávajú zo zateplenia 
fasády a strechy. Zateplenie je tiež stenovým 
polystyrénom a minerálnou vatou, všetky práce 
budú realizované podľa projektovej dokumentá-
cie. Zateplením objektu sa znížia hlavne energe-
tické náklady.

Materská škola 
Kríková
Na objekte mater-
skej školy sa pokra-
čuje v zatepľovaní 
zvyšných dvoch 
hlavných fasád. 
Zatepľovanie je 
vytvorené fasád-
nym polystyrénom 
a minerálnu vatou. 
Realizácia prebeh-
ne v súlade s dodanou projektovou dokumen-
táciou. Povrchová úprava a farebnosť objektu 
bude mať zjednotený výzor. Súčasťou týchto 
stavebných prác je aj zatepľovanie strechy. 
Dokončením kompletného zateplenia objektu 
sa zefektívni vykurovanie budovy a zlepší sa 
vnútorná pohoda v objekte škôlky.

Zateplenie budovy Miestneho úradu 
Šíravská

Od prevzatia 
staveniska staveb-
nou firmou práce 
na budove Mú 
Šíravská celkom 
rýchlo postupujú. 
Prvá fáza bola 
postupná de-
montáž pôvodnej 
prevetrávanej 
fasády, následne 
sa podklad vyspra-
voval, penetroval 
a momentálne 
postupujú zatep-

ľovacie práce. Zatepľuje sa stenovým polysty-
rénom a minerálnou vatou, všetko v súlade s 
projektovou dokumentáciou. Momentálne sa 
pracuje aj na streche, ktorá zatekala a znemož-
ňovala prevádzku úradu. Pripravuje sa podklad 
na zateplenie strechy a nadmurováva sa atika. 
Postup prác je zatiaľ veľmi plynulý a bezproblé-
mový.

MÚ Vrakuňa
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Sčítanie obyvateľov prebieha elektronic-
ky, na webovej stránke www.scitanie.sk, 
alebo prostredníctvom mobilnej apliká-
cie, pomocou ktorej sa obyvatelia majú 
možnosť sami sa sčítať. Samosčítanie 
obyvateľov trvá šesť týždňov, od 15. feb-
ruára do 31. marca 2021 a zaberie len 
niekoľko minút. Pri vypĺňaní odpovedí na 
jednotlivé otázky je dôležitá informácia 
k 1.januáru 2021. V prípade, ak ste mali 
svadbu po tomto termíne, uvediete, že 
Váš rodinný stav bol slobodný/slobodná. 
Ak sa Vám narodilo dieťa po 1. januári 
2021, formulár za dieťa nevypĺňate. Po-
vinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, 
ktorí majú na Slovensku trvalý, prechod-
ný alebo tolerovaný pobyt. Na prihlásenie 
sa do sčítacieho formulára je potrebné 
zadať rodné číslo obyvateľa. Za každé 
neplnoleté dieťa formulár vyplní zákon-
ný zástupca taktiež pomocou rodného 
čísla dieťaťa. Za obyvateľa sa v tomto 
prípade považuje každý občan EÚ, resp. 
niektorej z tretích krajín, ktorý má na 
území Slovenskej republiky obvyklý po-
byt, to znamená, že tu reálne žije. Okrem 
slovenčiny je sčítací formulár dostupný aj 
v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajin-
čine, angličtine, francúzštine a nemčine. 

Medzi otázkami nájdete otázky 
typu, kde máte trvalý, prechodný, ale 
aj obvyklý pobyt, (kde sa zdržiavate), 
koľko máte detí, s koľkými ľuďmi 
žijete v spoločnej domácnosti, ako 
sa dopravujete do školy alebo práce, 
ale aj aký je váš materinský jazyk, 
k akej národnosti sa hlásite, ale aj 
to, aké náboženstvo vyznávate.

Výsledky zo sčítania môžu výrazne 
ovplyvňovať a formovať rozhodnutia au-
torít regionálnej a lokálnej úrovne. Údaje 
slúžia ako podklad pre územné plánova-
nie obcí, ako aj pri riešení systému do-
pravy, budovaní záchytných parkovísk, 

parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto 
údajom sa zistí dochádzka do škôl a za-
mestnania. Zistenie reálneho počtu do-
chádzajúcich a odchádzajúcich obyvate-
ľov za prácou alebo do školy napomôže 
k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť 
k zlepšeniu dopravnej situácie na území 
obce alebo v jej okolí.

Geografické rozmiestnenie obyvateľ-
stva a jeho charakter predstavujú dôleži-
té informácie pre budovanie siete rôznych 
služieb: vozidlá integrovanej záchrannej 
služby, obchody, lekárne, nemocnice, ško-
ly. Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľ-
stva na území obce závisí aj výška podie-
lových daní pre obec. Údaje o obvyklom 
pobyte môžu zreálniť a zaktualizovať 
mnohé požiadavky obcí k zlepšeniu kva-
lity života pre obyvateľov. Od vekovej 
štruktúry obyvateľstva na území obce 
závisí plánovanie počtu miest v mater-
ských školách, v základných školách, 
plánovanie služieb pre seniorov.

Obciam môžu slúžiť výsledky sčíta-
nia ako podklad pri čerpaní eurofondov, 
napr. na opravu ciest, kanalizáciu, sta-
rostlivosť o zeleň, podporu voľnočaso-
vých aktivít. 

OBYVATEĽ SA SČÍTA SÁM. ALEBO  
S POMOCOU BLÍZKEJ OSOBY  
DO 31.03.2021

Obyvatelia sa sčítavajú sami, alebo 
s pomocou blízkej osoby (rodina, sused, 
blízky priateľ), ktorá má prístup k počíta-
ču, tabletu alebo mobilu s pripojením na 
internet. Sčítací formulár nájdete na we-
bovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa 
môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá je 
dostupná pre operačné systémy Android 
a iOS. Vyzývame obyvateľov, aby ste v prí-
pade, že potrebujete pomoc pri elektro-
nickom sčítaní, požiadali o pomoc iba svo-
jich príbuzných, známych, osoby, ktorým 
dôverujete. 

SČÍTANIE POMOCOU 
MOBILNÉHO, ALEBO 
STACIONÁRNEHO ASIS-
TENTA OD 01.04.2021

Obyvatelia, ktorí sa 
nemôžete alebo neviete 
sčítať sami, nemáte mož-
nosť osloviť blízku osobu 
s prístupom na internet 
do 31.03.2021, môžete 
využiť službu asistova-
ného sčítania v termí-
ne od 01.04.2021 do 

31.10.2021. V našej mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa budú zriadené 2 kontakt-
né miesta, kde Vám so sčítaním pomôžu 
stacionárni asistenti. V mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa budú pôsobiť aj mo-
bilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť 
obyvateľa v prípade, že o takúto službu 
obyvateľ požiada (napr. z dôvodu imobi-
lity). Záujem o zaslanie mobilného asis-
tenta do domácnosti môžete požiadať 
telefonicky, alebo e-mailom v Miestnom 
úrade mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa na telefónnom čísle 02 40 20 48 46. 
V žiadnom prípade nevpúšťajte do svojich 
príbytkov osoby, ktoré Vám sami ponúkajú 
pomoc, bez Vašej predchádzajúcej žiados-
ti o mobilného asistenta sčítania. Mobil-
ného asistenta sčítania si dohodnete na 
miestnom úrade Bratislava-Vrakuňa na 
presný dátum, čas a miesto, s tým, že sa 
Vám musí mobilný asistent sčítania pri prí-
chode preukázať preukazom mobilného 
asistenta sčítania.

Kontakty na nahlásenie asistenčnej služ-
by o pridelenie mobilného asistenta: 
Telefón: 02/ 40 20 48 46; 
 02/40 20 48 11
Email: gabriela.zubekova@vrakuna.sk; 
 podatelna@vrakuna.sk

Kontaktné miesta mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa zriadené od 01.04.2021: 

1. Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Ší-
ravská 7, 821 07  Bratislava
Prevádzkové hodiny: 
Pondelok  8:00 – 17:00
Utorok      8:00 – 16:00
Streda       8:00 – 17:00
Štvrtok      8:00 – 15:00
Piatok        8:00 – 12:00

2. Miestna knižnica, Toplianska ulica 
č. 5, 821 07  Bratislava
Prevádzkové hodiny: 
Pondelok  8:00 – 18:00
Utorok      8:00 – 15:00
Streda       8:00 – 18:00
Štvrtok      8:00 – 15:00
Piatok        8:00 – 15:00

MÚ Vrakuňa
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Životné prostredie
Dokument starostlivosti o dreviny
Dokument starostlivosti o dreviny je vý-
chodiskovým dokumentom na zabezpe-
čovanie starostlivosti o dreviny v obci. 
Poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite 
a ekologickom, krajinotvornom, estetic-
kom a kultúrno-historickom význame dre-
vín v katastrálnom území obce, a je pod-
kladom na zabezpečenie starostlivosti 
o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany 
prírody a využíva sa aj pri uplatňovaní ná-
hradnej výsadby za vyrúbané dreviny. 

Obsah dokumentu je uvedený vo Vyhláške 
MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny.
 Tvorí ho: 
☛ Analýza súčasného výskytu a stavu 

drevín, zhodnotenie ich ekologického, 
krajinotvorného, estetického a kultúr-
nohistorického významu. 

☛ Návrhy rámcových opatrení týkajúcich 
sa starostlivosti o dreviny.

☛ Zoznam a vymedzenie pozemkov 
vhodných na náhradnú výsadbu.

☛ Katastrálna mapa s územným prieme-
tom výskytu drevín a pozemkov vhod-
ných na náhradnú výsadbu. 

Inak povedané, slúži na zinventarizova-
nie drevín a návrh následnej starostli-

vosti. Z tohto dôvodu nás veľmi teší, že 
začiatkom roka sa takýto dokument po-
darilo vypracovať aj v našej Vrakuni, na-
koľko ide o nie len dôležitý podklad pre 
rozvoj zelene, ale hlavne o praktický ná-
stroj využívaný pri správe drevín. 
Požiadavka na vyhotovenie dokumentu 
bola zadaná v novembri 2020 na základe 
zmluvy uzavretej so zhotoviteľom SAFE 
TREES, s. r. o. 
Dendrologický prieskum a hodnotenie 
stavu drevín bolo spracované pre 795 
stromov a krov, vyhotovenie prebieha-
lo na 9 ha plochy. Zároveň sa vytipovali 
plochy pre náhradnú výsadbu. Výstupy 
a dáta boli odovzdané v tlačenej podobe 
a na CD nosiči. 
Aby sa však s dokumentom dalo pracovať 
aj aktívne, a aby nezostal „uložený niekde 
na poličke“, údaje boli zaznamenané aj 
v zjednodušenej forme pre použitie na 
webovom portáli www.stromypodkontro-
lou.sk. Odkaz, na ktorom nájdete doku-
ment a dreviny online je dostupný aj na 
stránke MČ BA-Vrakuňa, v sekcii Život-
né prostredie - Zeleň. Nakoľko je portál 
verejne prístupný, neregistrovaní návštev-
níci majú k dispozícii základné zjednodu-
šené informácie o inventarizovaných stro-
moch na verejne prístupných lokalitách. 
Z hľadiska dôležitosti sme ako prvé hod-
notené lokality zvolili areály materských 
a základných škôl. Zhodnotený bol 
okrem iného napr. zdravotný stav, per-
spektíva na stanovišti, stabilita, spôsob 
ošetrenia, a pod. Zároveň boli navrhnuté 
opatrenia na ďalšiu starostlivosť a vyčle-
nené vhodné plochy na novú výsadbu, 
ktorú by sme postupne chceli začať reali-
zovať v priebehu tohto roka. 

Úprimne sa tešíme, že sa nám podarilo 
získať takýto dokument pre tieto areály, 
pretože bezpečnosť detí je prvoradá. Sa-
mozrejme, ďalšie inventarizovanie drevín 
bude pokračovať aj na iných verejne do-
stupných miestach, ako napr. v lesopar-
ku, na promenáde, pešej zóne a pod., na-
koľko verejná zeleň je dôležitou súčasťou 
života a kvalitného životného prostredia.

Hodnotenie drevín sa vykonalo  
v areáloch:  
☛ MŠ Bodvianska, 
☛ MŠ Kríková,
☛ MŠ Kríková, elokované pracovisko 

- MŠ Šíravská,
☛ MŠ Kaméliová, 
☛ MŠ Kaméliová, elokované praco-

visko - MŠ Hnilecká,
☛ ZŠ Železničná, 
☛ ZŠ Žitavská, 
☛ ZŠ Rajčianska. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

MERCi n.o. je nezisková organizácia za-
ložená viacerými odborníkmi z oblastí 
zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej 
práce v roku 2016 so zámerom posky-
tovania verejno-prospešných služieb ob-
čanom v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
ochrany zdravia a vzdelávania. V súčas-
nosti v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19 v rámci svojho pôsobenia za-
strešuje  prevádzku troch antigénových 
mobilných odberových miest v bratislav-
ských mestských častiach Petržalka, Po-
dunajské Biskupice a Vrakuňa. Odberové 
miesta sú v prevádzke sedem dní v týžd-
ni a zabezpečujú testovanie občanov 

formou objednávania, ale aj bez nutnosti 
objednávky. Okrem stálych mobilných od-
berových miest zabezpečuje MERCi n.o. 
v súvislosti s plošným testovaním aj pre-
vádzku víkendových odberových miest 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Pôsobnosť MERCi n.o. v oblasti vzdelá-
vania zahŕňa ponuku vzdelávacích kur-
zov zameraných na rozvoj osobnostných 
zručností pre uchádzačov o zamestna-
nie, predovšetkým v regiónoch s vysokou 
mierou nezamestnanosti. 
Zisky z činnosti MERCi n.o. sú cielene 
použité na rôzne charitatívne účely, na 
pomoc seniorom, ťažko zdravotne postih-

nutým občanom, ale aj ľuďom v núdzi. 
Prioritou činnosti neziskovej organizácie 
je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
sociálnej pomoci a vzdelávanie v rámci 
kurzov prispievajúce k znižovaniu neza-
mestnanosti, ale aj vysokoškolské vzde-
lávanie mladých ľudí. Organizácia v sú-
vislosti s aktuálnym núdzovým stavom 
a opatreniami, ktoré sú stanovené vy-
hláškou, poskytla seniorom mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa respirátory 
v poč te dve tisíc kusov.

2000 respirátorov do daru !

MÚ Vrakuňa
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ZBER  KOMUNÁLNYCH  ODPADOV  Z  DOMÁCNOSTÍ 
S  OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK 

 
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov  

uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti BA-Vrakuňa, 
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.  

 
v sobotu, dňa 24.04.2021 na Žitavskej 5 v objekte „Žitava“ 

v čase od 8.00 – 10.00 hod 
za nasledovných podmienok : 

na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 
preberať  len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne 
odpady:  
• Staré náterové hmoty   
• Odpadové rozpúšťadlá  
• Pesticídy 
• Oleje a tuky  

 

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto 
musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. 
odoberie takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby. 
 

• Batérie a akumulátory  
• Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  
• Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky 

(chladničky, mrazničky a pod.)
• Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče 

          (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) 
 

 Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -
podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. 
 
Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre 
bezplatné odovzdávanie  komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok 
na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných 
dňoch a v sobotu od 8:00 do 18:00 hod. okrem sviatkov a dní pracovného voľna.                     

 
Bratislava, 2021 

 
Dávame do pozornosti zberný dvor na ul. Majerská, 

zadarmo pre občanov (FO) m.č. BA - Vrakuňa pre odpady: 
rastlinný odpad zo záhrad, objemný odpad (skrine, sedačky, koberce, stoly, stoličky  a pod.),  
plasty, papier, sklo aj tabuľové, a drobné elektrospotrebiče (rýchlovar.konvice, kulmy, hračky...)  
rastlinný olej (za odmenu 1:1 ocot, 6:1 olej) 
otvorený : pondelok – piatok od 10:00 do 18:00 hod.   prestávka 12:30 -13:00 hod. 

      sobota                   od   8:00 do 13:00 hod. 
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ZBER  KOMUNÁLNYCH  ODPADOV  Z  DOMÁCNOSTÍ
S  OBSAHOM  NEBEZPEČNÝCH  LÁTOK

Aktuálne

Naši členovia tímu sú perfektne zohratí a aj vďaka tomu sme 
doteraz spolu otestovali už 26 846 občanov, z čoho 221 bolo 

pozitívnych.

https://korona.gov.sk/

VRAKUŇA TESTUJE BEZ PRESTÁVOK 

https://korona.gov.sk/
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Aktuálne

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 je 
plánovaný podľa platného VZN č.6/2015 o zápise dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách na 
 piatok 9.apríla 2021 v čase 14.30 – 18.00
 sobotu 10.apríla 2021 v čase 8.00 - 12.00
Na webovej stránke každej školy je k dispozícii elektronická prihláška 
k zápisu dieťaťa do 1. ročníka. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto 
prihlášku vyplnil do termínu uvedeného vyššie. 
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je ešte isté, či bude 
možné v termíne 9.-10. apríla prísť osobne do školy alebo bude určený 
iný spôsob kontaktu zákonného zástupcu so školou. Každá škola bude 
včas informovať všetkých rodičov, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku. 
Sledujte tiež webovú stránku zvolenej školy.

Kontakty na školy: 
ZŠ Rajčianska: www.zsrajcianska.edupage.org
  rajcianska@zsraba.edu.sk  02/45242962
ZŠ Železničná: www.zszelba.edupage.org 
  office@zszelba.sk     02/45247092, 02/45247964

ZŠ Železničná: www.zs-zitavska.edupage.org
  skola.zszitavska@gmail.com 02/45241167 

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

POZOR NOVÉ: Pokiaľ dieťa dosiahne do 31. augusta 2021 6 rokov, 
zákonný zástupca je podľa školského zákona povinný zapísať dieťa 
do školy. 
Ak dieťa ešte nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky, 
rodič ho napriek tomu musí zapísať do školy, ale zároveň podáva žia-
dosť na povinné predškolské vzdelávanie riaditeľke materskej školy.  
Ku žiadosti je potrebné doložiť:

• Písomný súhlas z centra pedagogicko-psychologickej prevencie
• Písomný súhlas detského lekára
• Informovaný súhlas zákonného zástupcu 

Odklad povinnej školskej dochádzky základná škola v zmysle záko-
na už nevydáva.

Zápis budúcich prvákov do základných škôl - Oprava

Zápisy detí do materských škôl - Oprava 

Aj miestna knižnica Vrakuňa je v špeci-
álnom pandemickom režime. Pre svojich 
používateľov poskytuje obmedzené služby 
s dodržaním maximálnych hygienických 
opatrení. Vytvorili sme špeciálne miesto 
na výdaj kníh formou „okienkovej“ služby, 
ktorá je situovaná zo strany detského ihris-
ka na Toplianskej č. 5 (za budovou, vedľa 
Jedálne pre seniorov). Na vrátenie kníh na-
ďalej slúži bibliobox umiestnený pri hlav-
nom vstupe do objektu knižnice.
Pre dodržanie opatrení nie je však možné vy-
užívať internetové služby, kopírovacie služby, 

ani priamy výber kníh. Knihy si treba objed-
nať v dostatočnom predstihu cez internet 
formou Rezervácia (ak je kniha už vypožiča-
ná iným čitateľom), alebo formou Objednaj 
odloženie (kniha je fyzicky v knižnici).
Pre tých, ktorí s tým ešte nemali skúsenosť, 
prikladáme stručný návod, ako postupovať. 
Navštívte www.vrakuna.sk – Pre občanov 
– Knižnica – Knižnica online. Po otvorení 
tabuľky vyhľadávať buď podľa autora, ná-
zvu knihy, alebo použiť možnosť Ľubovoľné 
pole. Kto má záujem o najnovšie tituly, klikne 
na možnosť Zoznamy a novinky. 

Koncom roka 
2020 knižni-
ca získala do-
táciu z Fondu na podporu umenia v hodnote 
3 500 eur. Už sa podarilo napriek veľmi ob-
medzeným možnostiam zakúpiť aj nové kni-
hy z tejto dotácie, postupne sa katalogizujú 
a ponúkajú našim používateľom. 

Viac informácii o prevádzke knižnice Vraku-
ňa nájdete na webovej stránke:
www.vrakuna.sk → pre občanov →knižnica.

Vaša knižnica Vrakuňa 

Zápis detí do materských v našej mestskej časti je plánovaný v ter-
míne 

3.5. – 6.5. 2021.
Každá MŠ má žiadosť zverejnenú na svojej webovej stránke: 
MŠ Kaméliová: www.mskameliova.edupage.org
  office@mskameliova.sk +421 245 245 962         
MŠ Kríková:  www.mskrikova.sk 
  m.koprdova@mskrikova.sk +421 245 246 800      
MŠ Bodvianská:  www.msbodvianska.sk 
  i.stranovska@msbodvianska.sk +421 245 246 488

POZOR NOVÉ: Pokiaľ dieťa dosiahne do 31. augusta 2021  5 ro-
kov, podľa § 28a školského zákona je zákonný zástupca  povinný 
prihlásiť dieťa do materskej školy.

V našej mestskej časti pôsobia 3 materské školy. 

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

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

mi, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

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

Kritériá prijatia:
• Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelá-

vanie povinné, a to prednostne zo spádovej oblasti materskej 
školy. (VZN č. 6/2020)

• Až keď sú prijaté všetky tieto deti, je možné prijať mladšie. 
• Ostatné podmienky určuje materská škola
Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí: 
• mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí 

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

• vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komuniko-
vať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku, 

• mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch (s pri-
kračovaním)

POZOR: Od 1.1.2021 platí  Všeobecne záväzné nariadenie mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa č.6/2020 o určení školských ob-
vodov pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa.

MÚVrakuňa

Miestna knižnica Vrakuňa v Mesiaci knihy

http://www.zsrajcianska.edupage.org
mailto:rajcianska@zsraba.edu.sk
http://www.zszelba.edupage.org
mailto:office@zszelba.sk 
http://www.zs-zitavska.edupage.org
mailto:skola.zszitavska@gmail.com
http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
http://www.mskameliova.edupage.org
mailto:office@mskameliova.sk
http://www.mskrikova.sk
mailto:m.koprdova@mskrikova.sk
http://www.msbodvianska.sk
mailto:i.stranovska@msbodvianska.sk
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NEŽELANÝ KONTA JNER
Jozef napísal: Dobrý deň, prečo kontajner 
na sklo bol presunutý na roh Brezovej a Prie-
hradnej a nie je tam, kde bol doteraz. Nakoľ-
ko teraz je pred súkromnou záhradou tak 
zavadzia a vadí to tam. Ďakujem 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, pre-
sun kontajneru bol z toho dôvodu, že doteraz 
sa nachádzal na súkromných pozemkoch 
a bol presunutý na pozemok v majetku hlav-
ného mesta Bratislava. Aj keď sa tento po-
zemok nachádza pred súkromnou záhradou, 
povinnosťou hl. mesta je zabezpečiť kontaj-
nery na triedený odpad. Keďže prišlo viacero 
podnetov, vybrali sme iné miesto vo vlastníc-
tve hl.mesta. Požiadali sme spol. OLO, ktorá 
zodpovedá za presun kontajnera a čakáme 
na ich odpoveď. 

NEPORIADOK  
PO NÁVŠTE VNÍKOCH

Váleria napísala: Dobrý deň pán Kuruc. Pí-
šem Vám ohľadne problému, ktorý nás oby-
vateľov bytovky na Hradskej 78/B, ktorá stojí 
tesne pred vstupom do Vrakunského lesíka, 
dosť trápi. V prvom rade veľká pochvala, že 
sa obnove a udržiavaniu nášho lesíka veľ-
mi veľa venujete. Náš lesopark má naozaj 
veľa návštevníkov hlavne cez víkend, ale aj 
cez týždeň. Obrázok, ktorý Vám zasielam 
bol vyhotovený v nedeľu a počet áut je toho 
dôkazom. O tom, že poniektorí parkujú aj na 
našom parkovisku, ktoré prislúcha k nášmu 
domu a je to súkromný pozemok, nechcem 
ani hovoriť. O čom, ale chcem hovoriť je ne-
poriadok, ktorý zostane po návštevníkoch 
parku, ktorí pred tým, ako odídu so svojimi 
autami, na trávniku nechajú po sebe odpad-
ky, plastové fľaše, obaly po konzumácii jedla. 
Každý rok na jar to so svojím manželom upra-
cem, pozbieram, ale minulý rok, ako sme to 
upratovali išiel okolo malý chlapec na bicykli 
a zaklopal si na čelo a ukázal na nás.... preto 
som sa rozhodla viac krát to nerobiť. Moja 
prosba znie, či by sa tam nemohla niekde 
osadiť tabuľa ,aby návštevníci lesoparku udr-
žovali poriadok nielen v lesoparku, ale práve 
na tomto mieste a neznečisťovali trávnik pri 
malom Dunaji. Možno by nebolo zlé uverejniť 
tento môj podnet vo Vrakunských novinách, 
prípadne zverejniť príspevok na FB stránke 
Vrakune. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, áno, 
ďakujem za podnet. Chápem Vaše znepoko-
jenie, toto je vizitka, akí ľudia medzi nami žijú 
a je to naozaj smutné. V celej Vrakuni musíme 
čistiť všetky pozemky, ktoré sú v našom vlast-
níctve, alebo sú v správe mestskej časti. Máme 
ich rozdelené na niekoľko častí a každú časť sa 
snažíme čistiť v intervale jedenkrát za týždeň, 
tak aby sme z kapacitných dôvodov vyčistili 

všetky pozemky. Osadenie tabule s upozorne-
ním na dodržiavanie poriadku zabezpečíme. 

POCHVAL A Z A STR AVOVANIE 
Zuzana napísala: Dobrý večer pán starosta, 
Nie som síce priamo Vrakunčanka, ale bý-
vala som do r. 2000 vo Vašej MČ, otec býva 
doteraz. Dovoľujem si Vám zaslať VEĽKÚ 
POCHVALU a ĎAKUJEM za to, ako sa stará-
te o dôchodcov. Konkrétne mám na mysli 
stravovanie. Môj otec si veľmi si pochvaľuje. 
Porcie sú veľké a veľmi chutné, panie ktoré 
stravu vydávajú milé a ústretové. Som vďač-
ná, že máte taký vysoký štandard, považu-
jem to za vysoko pozitívny signál. O otca sa 
starám sama, avšak bývam v Ružinove a nie 
vždy sa mi podarí dodať varenú stravu, pre-
to sme sa rozhodli skúsiť ponuku MČ a veru 
neľutujeme. Otec je maximálne spokojný, ja 
tým pádom tiež, tak vyjadrujem aspoň týmto 
spôsobom vďaku a vážim si, že dbáte na kva-
litu. Prosím posuňte pochvalu a vďačnosť aj 
na ostatných zainteresovaných. Prajem hod-
ne zdravia. Pekný večer ešte. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, ani 
neviete, ako ma takéto slová hrejú pri srdci. 
Ďakujem Vám veľmi pekne a Vašu pochvalu 
posuniem aj do spomínanej výdajne stravy. 

KOŠE NA TRIEDENÝ ODPAD
Ondrej napísal: Dobrý deň, mohol by som 
Vás poprosiť vrátiť odpadkové koše na trie-
dený odpad spať na Orchideovú ulicu. Hneď. 
Nikomu na našej ulici nevyhovuje doma skla-
dovať vrecia s triedeným odpadom. Kde ich 
mám akože skladovať ? Toto je absolútne zle 
riešenie ktoré možno vyhovuje tak Vám a nie 
ľuďom ktorí musia mať na záhrade vrecia 
s odpadom. Ďakujem za odpoveď. 
Odpoveď pracovníčky referátu živ. pros-
tredia, ver.služieb a odpad. hospodárstva 
Ing. Ľubi ci Štefankovej: Dobrý deň. Zberné 
hniezda s nádobami na separovaný odpad 
boli zrušené a nahradené boli adresným 
dodaním plastových vriec pre papier a pre 
plasty. Zber skla ostal do zberných nádob – 
tzv. zvonov.
Hlavné mesto Bratislava pripravilo od júla 
2020 zmenu systému zberu a odvozu triede-
ného papiera a plastov z rodinných domov. 
K uvedenej zmene pristúpilo hlavné mesto 
z mnohých dôvodov: zberné hniezda býva-
li preplnené, znečistené a v nádobách sa 
často nachádzal odpad, ktorý tam nepatrí, 
čím sa znehodnocovali a znečisťovali aj oko-
lie. Preto hlavné mesto zaviedlo v siedmich 
mestských častiach prvú etapu vrecového 
systému od júla 2020 s intervalom odvozu je-
denkrát mesačne podľa harmonogramu. Od 
januára 2021 boli prizvané do tohto projektu 
ďalšie mestské časti.
Do domácností boli dodané, jednorazovo 
na rok dopredu, po dva kusy modrých vriec 
na papier a dva kusy žltých vriec na plasty 
s kompozitnými obalmi a kovmi, so zvozom 

vriec podľa harmonogramu 1x do mesiaca. 
Uvedená služba je pre občana zadarmo.
Tento projekt prebieha už skoro rok, a má 
veľký úspech, nikto sa nesťažuje a každý 
koho zaujíma čisté životné prostredie a býva 
v rodinnom dome, separuje do vriec. 
V prípade, ak bývate v bytovom dome, zod-
povedný za smetné nádoby na separovaný 
zber je správca. Ak máte smetnú nádobu na 
zmiešaný odpad, tak máte nárok na vrecový 
zber separovaného odpadu. S dožiadaním 
vriec sa obráťte sa na spoločnosť OLO, 
a.s.. Ak nemáte smetnú nádobu sám, resp. 
máte ju pre viac bytov, informujte sa na od-
delení daní a poplatkov Hlavného mesta SR 
Bratislavy, na Blagoevovej ul. č.9. 
Mestská časť Bratislava- Vrakuňa vyko-
náva v rámci tohto programu podpornú 
osvetu, občanov sme informovali pros-
tredníctvom : Novín MČ, na webovej strán-
ke MČ a na App–ke. O uvedenom zrušení 
zberných hniezd informovalo dostatočne 
aj Hlavné mesto SR Bratislava na svojich 
portáloch a tlačovinách.

Z ÁK A Z VSTUPU NA SÚKROMNÝ 
POZEMOK

Zuzana napísala: Dobrý deň. Myslím, že 
moja prosba je v mene všetkých Vrakun-
čanov ktorí vlastnia pozemky za rodinnými 
domami na Ráztočnej ulici. Som minimálne 
štvrtá generácia našej rodiny, ktorá vo Vra-
kuni žije. Nikdy sme nemali žiadny problém, 
až doteraz. Už rok si nevieme dať rady s ľuď-
mi z našej obce. Chodia nám venčiť psov 
a prechádzať sa na súkromné pozemky. Ne-
chávajú na nich odpadky a psie exkrementy. 
Rodiny si robia piknik v obilí. Od koľajníc na 
Čiližskej ulici až po Jazmínovú ulicu je poľná 
cesta. Po nej nech sa kľudne prechádzajú, 
ale uznajte, že ak sa Vám prechádzajú a ven-
čia psov pomaly až k domu, to je už moc. 
Chcem Vás pekne poprosiť ako vplyvného 
človeka Vrakune , ku ktorému ľudia vzhlia-
dajú, či by ste mohol občanov upozorniť, že 
sú to súkromné pozemky. Už sme si osadili 
aj tabuľu ale do 24 hodín zmizla. Poprosím 
Vás o riešenie danej situácie, nakoľko si už 
nevieme pomôcť a zbytočne prichádza ku 
konfliktom. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vrakuňa  
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. Pred-
metné pozemky, ktoré spomínate sú v súk-
romnom vlastníctve a nie je v zákonnej mož-
nosti obce akýmkoľvek spôsobom zasahovať 
do vlastníckych práv. Jediná možnosť, ako 
ochrániť prístup na svoj pozemok je oplotiť si 
ho. Ak samozrejme z rôznych dôvodov si ho 
oplotiť nemôžete, je možné si ho označiť ta-
buľami. Ako vyššie píšete označenie tabuľa-
mi nepomohlo, preto nič iné urobiť nemôže-
me ako POŽIADAŤ A VYZVAŤ OBČANOV, ABY 
NA VAŠE POZEMKY NECHODILI.

  HNovotná 

Podnety z internetu
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Senior svet
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blížia sa veľko-
nočné sviatky. Pre 
kresťanov ide o 
najdôležitejšie ob-
dobie v celom roku 
a som presvedče-
ný, že pre všetkých 
ľudí každý rok ide 
istým spôsobom o 
prelomové obdobie, 
pretože práve okolo 
Veľkej Noci sa mení 
dosť radikálnym 

spôsobom počasie, zima definitívne pominie 
a nastáva obdobie, ktoré je asi pre všetkých 
veľmi príjemné – dlhšie dni, viac slnka, príjem-
nejšia teplota. S tým sú spojené samozrejme 
aj rôzne skutočnosti a činnosti každodenného 
života, ktoré nás osobne i spoločensky obo-
hacujú.
Podobne ako pred rokom prežívame však aj 
ťažkosti spojené s pandémiou a pretrváva-
júce komplikácie znepríjemňujú naše životy. 
Osobne sa musím priznať, že zatiaľ čo v mi-
nulom roku sa mi zdalo, že ide o krízu, ktorá 
sa dotýka len okrajovo našej spoločnosti, hoci 
samozrejme všade som vnímal rôzne stále 
meniace sa opatrenia, tak v tomto roku vní-
mam túto krízu aj veľmi osobne aj v našej Vra-
kuni. Za prvé dva mesiace roku 2021 som už 

pochoval viac zosnulých, ako za celý predchá-
dzajúci rok. Aj z tohto dôvodu chcem vyjadriť 
moje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa 
správajú ohľaduplne, solidárne a zodpovedne 
a špeciálne poďakovanie adresujem aj vede-
niu našej mestskej časti za ich zodpovedný 
prístup v tejto situácii.
Sviatky Veľkej Noci sú primárne sviatkami 
nádeje a preto dovoľte, aby som Vám všet-
kým úprimne poprial príjemné prežitie tohto 
obdobia naplnené nádejou, že postupne sa 
navrátime k spôsobu života, ktorý zodpove-
dá dôstojnosti každej ľudskej osoby. Zároveň 
všetkým želám pevné zdravie a veľa trpezli-
vosti.
       Marek Krošlák

farár vo Vrakuni

Vážení 
spoluobčania

Jar prináša nádej 
Jar patrí asi k najkrajším ročným obdobiam, veľkonočné sviatky zas k symbolom znovuzro-
denia, nového života a prebúdzajúcej sa prírody okolo nás. Očakávame od nich, že prinesú 
duchovný pokoj, harmóniu, takú prostú ľudskú radosť pre seba i pre naše rodiny.
Život nám však opätovne tohtoročnú jar obrátil naruby. Tento príspevok píšem s časovým 
predstihom, myslím si, že ani tohtoročné sviatky kvôli pandémii nebudeme môcť tráviť tak, 
ako sme boli zvyknutí, so širšou rodinou a priateľmi. Nám to ale nemôže zabrániť v tom, aby 
sme si navzájom s tými najbližšími /ale nielen s nimi/, s ktorými toto obdobie prežijeme vo 
svojich domácnostiach neprejavovali lásku a úctu. A dnešná technika nám pomáha a umož-
ňuje sa spojiť a komunikovať s tými, na ktorých nám najviac záleží.
Verím, že toto ťažké obdobie prekonáme. Je tu nádej, že tak ako sa príroda prebúdza k životu, tak aj táto nedobrá 
situácia ustúpi , prebudí v nás empatiu, spoluúčasť, pochopenie a zodpovednosť každého jedného. Budeme potre-
bovať veľa síl a odhodlania, aby sme mohli pokračovať s našich plánoch, ale príroda nám v tom ide príkladom, vždy 
sa pozviecha.
Na záver by som sa chcela poďakovať Vám všetkým za spolupatričnosť a súdržnosť, za ochotu pomáhať, či v rámci 
odberných miest, či dištančného vyučovania, či susedskej výpomoci, či len tak... Samozrejme nášmu starostovi 
Martinovi, kolegom z úradu, pracovníkom VPS, zdravotníkom, lekárom a všetkým, ktorých som nestihla vymenovať. 
V týchto ťažkých dňoch sme tu predsa jedna veľká rodina.
Prajem vám príjemné veľkonočné sviatky.

Vaša Zuzka Schwartzová
Zástupkyňa starostu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa dňa 
07.09.2020 otvorila prevádzku sociálnej 
výdajne pre občanov s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na 
Toplianskej ulici č. 5, Bratislava. Účelom 
sociálnej výdajne je pomôcť občanom 
mestskej časti, ktorí sa nachádzajú v zlo-
žitej sociálnej situácii a pomôcť im tak 
k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou 
pomocou sú občanom poskytované tr-
vanlivé potraviny, drogistický tovar a iný 
tovar osobnej spotreby, ktoré sú do so-
ciálnej výdajne dodávané obchodnými 
reťazcami: Tesco, Kaufland a Terno, 

prostredníctvom Potravinovej banky SR. 
Okrem iného sú do sociálnej výdajne 
dovážané aj také potraviny, ako čerstvá 
zelenina, ovocie, chlieb, pečivo. Sociálna 
výdajňa je otvorená v pracovných dňoch: 
utorok v čase od 14,00 – 16,00 hod., 
štvrtok v čase od 9,00 – 11,00 hod..  
O poskytnutie tejto pomoci si žiadateľ 
musí podať Žiadosť o poskytnutie potra-
vinového a drogistického tovaru v sociál-
nej výdajni a žiadosť odovzdať na referáte 
sociálnych služieb a nájomných bytov. Pri 
splnení všetkých podmienok občan získa 
príslušný počet bodov na každý kalendár-

ny mesiac. O poskytnutie takejto formy 
sociálnej pomoci môžu požiadať: pobera-
telia invalidného, predčasného alebo sta-
robného dôchodku, rodiny s tromi a viac 
deťmi, osamelý rodič, občania poberajúci 
dávku v hmotnej núdzi a odchovanci det-
ských domovov. Bližšie informácie o tejto 
službe Vám radi poskytnú pracovníci re-
ferátu sociálnych služieb a nájomných by-
tov na telefónnom čísle 02/40204884.
Dúfame, že aj takáto forma pomoci po-
môže našim občanom minimalizovať ná-
sledky ich neľahkej životnej situácie.
  MÚ Vrakuňa

Pomoc pre sociálne slabších občanov
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Senior svet
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VAJEČNÉ FAŠÍRKY
Príprava: 

Na cibuľke a slaninke spravíme zo 4 

vajec praženicu a odložíme ju nabok 

vychladnúť.

Za ten čas namočíme 3 žemle. Vytlačí-

me z nich vodu, pridáme 1 surové vajce 

a všetky koreniny, ktoré patria do fašír-

ky plus petržlenovú vňať. Potom obe 

zmesi spojíme a ešte pridáme 2 po-

lievkové lyžice strúhanky. Hotovú zmes 

necháme chvíľu nabobtnať, potom z 

nej vytvarujeme fašírky. Tie obalíme 

v strúhanke a vypražíme. Podávame 

so šalátom alebo  nejakou obľúbenou 

omáčkou.

Vaša Gizka

VARÍME  
S GIZKOU

Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratisla-
ve II opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov 
a osamelo žijúce osoby, aby boli opatrní a nestali sa obe-
ťami podvodníkov.

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie CO-
VID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali 
osoby telefonicky, ale aj osobne a vydávali sa za sčítacie-
ho komisára, alebo za asistenta sčítania.
• Polícia občanov upozorňuje, že ASISTOVANÉ SČÍTANIE 

sa začne až od 1.apríla 2021 a potrvá do 31. októbra 
2021,

• mobilní asistenti sčítania Vás navštívia, až na základe 
Vášho telefonátu a žiadosti na príslušnú obec,

• mobilní asistenti Vám musia povinne predložiť preu-
kaz vydaný obcou/mestom,

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

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

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že 
podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipu-

lačných techník ako získať dôveru seniorov, dostať sa 
do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepo-
zorovanej chvíli ich okradnúť.

Preto Policajný zbor vyzýva seniorov, aby nevpúšťali 
neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osa-
mote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im 
bankovky, ak keď pôsobia dôveryhodne! 

 
 plk. Mgr. Ján Pažický

riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave II

V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme na prípady, kedy sa neznáme osoby môžu vydávať za sčítacích asistentov, či komisárov 
a pod zámienkou legendy „sčítacieho asistenta / komisára“ sa snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Pri neopatrnosti, resp. pri nedostatku 
informácií, akým spôsobom prebieha sčítanie, môžu byť obetiam takýmito podvodníkmi odcudzené finančné úspory, doklady, či iný majetok.
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Šport vo Vrakuni
Športové prostredie vo Vrakuni – Športový klub 

Vrakuňa Bratislava a HBK Vrakuňa
V súčasnosti sú ešte sú ešte stále po-
zastavené všetky športové súťaže, ako i 
tréningová činnosť. Preto sme opäť vy-
spovedali prezidenta športových klubov.

Ahoj Andrej (Ravasz poz.red.), ako vnímaš aktuálnu pan-
demickú situáciu čo sa týka dopadu na šport, prípadne na 
kluby.
No, je to veľmi komplikované a mám naozaj obavu ako sa bu-
deme schopní vrátiť po takom dlhom čase, nemám na mysli 
ani tak nás funkcionárov, ale najmä športujúca mládež. Mám 
ozaj obavu, že taká dlhá športová odmlka sa naozaj výrazne 
podpíše nie len na výkonnosti jednotlivcov, ale mám obavu, že 
ovplyvní aj ochotu, či záujem o samotný šport, najmä u detí, 
ako i u starších dospelých, ktorí môžu mať problém sa vrátiť.

Čomu sa venujete teraz v tomto, nazvime to, období športo-
vých prázdnin?
(smiech) Tak čo sa týka mojich funkcionárskych povinností tak 
určite vonkoncom neprázdninujeme. V Športovom klube Vra-
kuňa pracujeme na koncepcii rozvoja klubu, avšak keďže ešte 
nie je sfinalizovaná, nerád by som bol zatiaľ konkrétnejší. V 
HBK Vrakuni je to naozaj na amatérskej pohybovej báze a tam 
sa teším, keď budeme môcť zase začať trénovať, nakoľko tam 
osobne aj trénujem.

Skúste nám predsa priblížiť, čo to znamená koncepcia roz-
voja ŠK Vrakuňa.
Tak na výkonnom výbore som predniesol určité ciele, ktoré sa 
budeme snažiť splniť v rôznych časových pásmach a v rôznych 
oblastiach. Sú tam krátkodobé, strednodobé ale aj dlhodobé 
ciele rôznych charakterov. Nehnevajte sa teraz viac povedať 
nechcem, nebolo by to korektné.

Rozumiem. Aký je Váš odhad, kedy by sa mohlo začať tré-
novať a hrať?
V aktuálnej situácií si naozaj vôbec netrúfnem odpovedať na túto 
otázku, nakoľko je to veľmi ťažké odhadnúť, situácia nie je ideál-
na a sám som zvedavý, nakoľko sám ešte aktívne hrávam hokej-
bal a tento pohyb mi veľmi chýba. Nie som si naozaj istý, či sa po 
takej dlhej odmlke budem vedieť vrátiť v plnohodnotnej forme, 
ale tak to uvidíme. Zatiaľ sa snažím robiť to čo sa dá, pripravu-
jem sa individuálne a venujem sa funkcionársky obom klubom, 
snažím sa nájsť partnerov a podporu pre naše Vrakunské kluby.

Ďakujeme za rozhovor
Pripomíname že i tento rok môžete podporiť naše kluby 2% zo 
svojich daní. Viac informácií o klube nájdete na www.skvra-
kuna.sk resp. www.hbkvrakuna.sk

HBK Vrakuňa

54 stredných škôl na jednom mieste
www.strednapremna.sk

U nás vaše deti získajú:
• istotu uplatnenia
• jedinečné remeselné odbory
• stáže u TOP zamestnávateľov
• výmenné študijné pobyty v zahraničí 
• bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ
• duálne vzdelávanie s benefi tmi
• SMART technológie
• cvičné fi rmy

www.bratislavskykraj.sk
Zoznam všetkých škôl

s opisom si môžete stiahnuť
v ucelenej brožúre.

k

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

54 stredných škôl na jednom mieste
t d kk

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

Hľadáte
strednú?

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

Napriek súčasnej ťažkej dobe sa má 
Základná škola na Železničnej ulici 14 
vo Vrakuni opäť čím pochváliť.
 Naša žiačka 9.A triedy, Michaela Ko-
vačičová, priniesla škole dve fantas-
tické víťazstvá. Najskôr sme jej držali 
palce v jazykovej súťaži – Okresnom 
kole olympiády v anglickom jazyku, kto-
rá bola v januári 2021. Miška v okres-
nom kole zvíťazila a nechala za sebou 
všetkých skvelých žiakov a študentov 
základných škôl a gymnázií v obvode 
Bratislava II.. Zároveň si vybojovala 
postup do krajského kola. Veľmi sme 
sa tešili z Miškinho víťazstva a želali 
sme si umiestnenie aj v krajskom kole. 
A Miška sa opäť ešte viac pripravova-
la na súťaž. Náročnej konkurencie sa 
Miška nezľakla a vo februári 2021 sa 
stala víťazkou bratislavského kraj-
ského kola a postupuje do celoštát-
neho kola! A opäť nechala za sebou 

tentokrát všetkých výborných žiakov 
a študentov z celého bratislavského 
kraja. Skvelá práca Miška! Keď sme sa 
dozvedeli výsledok – ostali sme ohúre-
ní výsledkom práce našej žiačky.
Za týmto veľkým úspechom sú roky 
tvrdej práce a prípravy. Museli sa po-
pasovať s anglickou gramatikou, kon-
verzáciou, výslovnosťou, počúvaním, 
písaním esejí. Mišku už niekoľko rokov 
učí a pripravuje pani učiteľka anglické-
ho jazyka Ing.Mariana Pilátová. Sme 
presvedčení, že zvolené metódy a po-
stupy prípravy, prístup, koučing, spo-
lupráca a vzájomná podpora a dôvera 
boli výborne zvolenou formou prípravy 
na tak náročnú súťaž s takým výbor-
ným výsledkom. Týmto vyslovujeme aj 
veľké ďakujeme pani učiteľke za výbor-
nú prípravu Mišky. 
Všetky kolá súťaže sa v tomto škol-
skom roku konajú online formou 

z domu a žiaci robia písomnú časť aj 
ústnu časť priamo zo svojho počíta-
ča. Napriek tomu, že je súťaž online 
- z domu, musí spĺňať mimoriadne prís-
ne kritériá na objektívnosť súťaže. Žia-
ci museli byť v miestnosti sami ( o čom 
sa aj porotcovia presvedčili) a so za-
pnutými kamerami a mikrofónmi. 
Máme veľkú radosť z víťazstva Mišky, 
nakoľko v tejto súťaži sa zúčastnili 
nielen najlepší žiaci základných škôl 
v Bratislave, ale aj najzdatnejší študen-
ti bratislavských gymnázií a súťaž mala 
vysokú úroveň. 
Miška má veľkú radosť zo svojho úspe-
chu a húževnato sa začína pripravo-
vať na nadchádzajúcu súťaž, ktorá sa 
bude konať už 24.-25.3. 2021. 
Všetci budeme tejto našej skromnej 
a mimoriadne úspešnej žiačke držať 
palce a z celého srdca jej prajeme pek-
né umiestnenie v Celoštátnom kole 
Olympiády v anglickom jazyku. 
Miška, ďakujeme ti za výborné výsled-
ky a skvelú reprezentáciu našej školy. 

Mgr. Andrea Macháčová
riaditeľka ZŠ Železničná 14

NOVINK Y ZO Z ÁKL ADNE J  ŠKOLY, 
ŽE LE ZNIČNÁ 14  VO VRAKUNI

NOVINK Y NA ŽITAVSKEJ

Základná škola Žitavská 1, Bratislava
Hľadá asistent výživy (nutričný terapeut), s odbornou kvalifi-
káciou a zdravotnou spôsobilosťou. Prax vítaná.

 Podmienky pre asistenta výživy:

o Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v bakalárskom študij-
nom odbore fyziologická a klinická výživa alebo

o Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asis-
tent výživy-diétna sestra

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

Škola od 21. decembra 2020, kedy 
všetci žiaci odišli na vianočné prázdni-
ny a následne nastúpili na  dištančné 
vzdelávanie, zíva prázdnotou. A tak by 
sa mohlo zdať, že sa tam vôbec nič 
nedeje. Opak je však pravdou. V ško-
le vládne čulý ruch. Pracuje sa tam na 
modernizácii školy vo všetkých mož-
ných oblastiach a taktiež na skrášľo-
vaní prostredia.
Poďme teda pekne po poriadku. V kaž-
dej jednej triede je v súčasnosti už na-
inštalovaný dataprojektor a notebook, 
čo veľmi pomôže učiteľom skvalitniť a 
zmodernizovať vyučovací proces. V prí-
pade potreby majú učitelia k dispozícii 
aj vizualizéry, ktoré jednak uľahčia prá-
cu pri  vysvetľovaní učiva a taktiež uro-
bia hodinu zábavnejšou. V 4 triedach 

na druhom stupni 
boli odstránené 
klasické tabule a 

miesto nich dostali žiaci biele násten-
né tapety. Vďaka tomu sa v triedach 
zníži prašnosť, čo pomôže hlavne aler-
gikom, ale sa aj skvalitní premietanie 
dataprojektorom. 3 triedy dostali novú 
maľovku a 5 tried bolo po vysprávkach 
vymaľovaných aspoň čiastočne. 
Samozrejme chceme, aby sme mali 
školu čistú a voňavú. Pani upratovačky 
dostali veľkú pomoc v podobe „umýva-
cieho autíčka“. Všetkým nám predsa 
záleží na tom, aby boli deti v hygienic-
ky nezávadnom prostredí. 
Veľmi dôležité sú aj podmienky, v 
akých sa pripravuje strava pre našich 
žiakov. A preto sa hneď po Vianociach, 
za finančnej podpory MČ Vrakuňa, za-
čalo s rekonštrukciou a modernizáciou 

školskej kuchyne.    
Určitú formu modernizácie dostal aj 
samotný vstup do budovy, kde prácu 
pána vrátnika bude skvalitňovať vi-
deovrátnik. Takže už nebudú musieť 
ani žiaci, ani rodičia, či iní návštevníci 
školy, postávať dlhé minúty pred hlav-
ným vchodom a dúfať, že si ich niekto 
všimne, keďže vchodový zvonček nie 
je vždy počuť.
To nie je koniec všetkým zmenám. Už 
začala rozsiahla rekonštrukcia viace-
rých odborných učební v rámci pro-
jektu IROP. Takže v júni sa môžeme 
tešiť na vynovenú knižnicu, počítačovú 
učebňu, učebňu fyziky, chemicko-bio-
logické laboratórium, jazykové labora-
tórium a dielne.
    Ďakujeme.

Mgr. Helga Kováčová
riaditeľka školy

ZŠ Žitavská

mailto:riaditelka@zszitavska.sk
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