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Milí vrakunčania,
po lete prichádza jeseň a s tým aj množstvo práce 
v štýle prípravy na zimu. Ale dnes by som chcel ho-
voriť o inom. 

Pohár môže byť poloprázdny, alebo poloplný. Po-
znáte to. Uhol pohľadu. Ja sa snažím, aby som veci 
videl pozitívne. Okrem iného je to praktické, lepšie 
sa vám funguje, ak máte pohľad optimistu. Aj keď 
jeden môj priateľ rád vravieva, že pesimista je len 
dobre informovaný bývalý optimista:)

Južný obchvat Bratislavy D4R7 sa postupne 
otvára. Tá časť obchvatu, ktorá priamo ovplyvňuje 
našu dopravnú situáciu je už v prevádzke. Týždeň, 
deň čo deň sledujem, ako sa u nás zmenila doprav-
ná situácia. A musím povedať, že vidím pohár, ako 
poloplný. Domnievam sa, že sme na tom lepšie, ako 
sme boli. Hovorím to, uvedomujúc si celú škálu ne-

dostatkov, či problémov, ktoré obchvat má a ešte dlhú dobu mať bude. Tá nedokončená križovatka 
je smutno smiešnym symbolom dopravnej nemohúcnosti našej krajiny. Že cestujeme z Bratislavy do 
Košíc prostredníctvom zahraničnej diaľnice, je priam neuveriteľné. V Roku pána 2021, prosím pekne !!!

Poďme však naspäť do Vrakune. Verím, že naša dopravná situácia sa zlepšila. Nie je to spásonosné 
riešenie, ale robíme s tým čo máme. Ono, povedzme si ako je. Áut menej nebude. Pritom trend v mo-
dernej Európe je úplne opačný. Len tak pre zaujímavosť, skúste si tipnúť koľko áut máme v Bratislave 
na 1000 ľudí? 759! Šialené číslo. Len tak mimochodom 20 rokov dozadu, to číslo bolo treba vydeliť 
dvoma. A taká Viedeň má na 1000 obyvateľov len 374 áut. Berlín ešte menej. Amsterdam ani nie 250...

Na druhej strane moderné metropoly disponujú metrom, resp. rokmi budovaným systémom koľajo-
vej dopravy, ale o tom niekedy na budúce. Tu nás čaká nekonečne veľa práce, ale zvládneme to.

Nakoniec, už len krátka poznámočka. S istým pobavením sledujem niektorých kolegov starostov, 
ako práve objavili problém s dopravou. Ja viac ako 7 rokov prosím každého, kto môže pomôcť, aby 
Vrakuni pomohol s dopravnou situáciou. Vo väčšine prípadov to mojich kolegov úprimne nezaujímalo. 
Samozrejme česť výnimkám. Dnes tí istí starostovia žiadajú o pomoc. A viete čo, ja im ju poskytnem. 
Lebo môj svet, je svet poloplných pohárov. Som optimista. Večný. A nepočúvajte môjho kamaráta s tou 
jeho teóriou zo začiatku statusu. Svet vie byť aj dobré miesto na život. A to píšem v pondelok ráno. 
Pondelkové rána nemajú radi dokonca ani beznádejní optimisti. 😊

Na záver by som chcel poďakovať všetkým kompetentným, ktorí sa na celkovom diele obchvatu 
podielali. Projekt sa začal na papieri už pred mnohými rokmi s úplne inými ľuďmi, ale podstatné je pre 
nás to, že dnes je to dokončené a preto by som sa chcel poďakovať aj ministrovi dopravy Andrejovi 
Doležalovi, ktorý cestu prebral a otvoril, pretože ešte pred rokom to tak nevyzeralo a verili tomu len 
silní optimisti.

Príhovor starostu 

Váš Martin
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292

3

Po ťažkom covidovom roku 2020 mestská časť aj tento rok otvorila záujmové 
krúžky ako pre deti, tak aj pre dospelých pod vedením skúsených lektorov.
Pre deti je to keramický, výtvarný, divadelný krúžok. Deti aj dospelí majú mož-
nosť učiť sa hrať na klavíri a gitare a pre najmenších máme otvorený tanečný 
krúžok Sedmokráska. Dospelí majú možnosť uplatniť svoju kreativitu na kera-
mickom krúžku a vo výtvarnom ateliéri. Nezabúdame ani na našich seniorov, 
ktorí sa už niekoľko rokov venujú cvičeniu Čchi-kung. Mestská časť zohľadňuje 
potreby a záujmy našich občanov aj v tejto oblasti a vytvára im podmienky na 
zmysluplné vypĺňanie voľného času. 

MÚVrakuňa

Čo s voľným časom...Čo s voľným časom...

jesenné obdobie sa spája nielen s ra-
dikálnou zmenou počasia, rýchlym 

skracovaním dní, premenou prírody, ale aj s dušičko-
vými sviatkami, kedy si pripomíname všetkých tých, 
ktorí nám boli drahí, mali nezastupiteľné miesto 
v našom živote a už nie sú medzi nami. Ide o špe-
cifickú atmosféru často naplnenú nostalgiou, ktorú 
umocňujú aj spomenuté premeny prírody. Akosi pri-
rodzene v tomto období spomíname na našich dra-
hých zosnulých. Túto atmosféru sprevádza aj boha-
tá výzdoba na našich cintorínoch. Práve nádherne 

vyzdobené hrobové miesta a množstvo zapálených sviec nám pripomí-
na, že na jednej strane s veľkou vďačnosťou spomíname na zosnulých, 
a na strane druhej si pripomíname ich osobnosti, pretože sa vtlačili do 
našej pamäte hlboko, neopakovateľne a navždy.

Je zrejmé, že táto vďačná pamäť má širokú škálu motivácií, ale predpo-
kladám, že je to aj preto, lebo tieto pre nás vzácne osoby žili hodnoty, 
ktoré nás oslovili, obohacovali a veľmi často aj inšpirovali. Osobne si 
v týchto dňoch budem pripomínať tých, ktorých som v tomto kalendár-
nom roku vo Vrakuni odprevadil kresťanskými obradmi na ich poslednej 
pozemskej ceste. Pôsobím vo Vrakuni už desiaty rok a prvý krát s urči-
tou dávkou bolesti v mojom srdci musím skonštatovať, že práve tento 
rok som viac ľudí pochoval ako pokrstil... Chcem však aj na túto situ-
áciu pozerať s nádejou, že nás čaká lepšie obdobie. Práve preto Vám 
všetkým úprimne prajem predovšetkým nádej do týchto dní, aby neboli 
naplnené len smutnými spomienkami, ale aj s perspektívou optimizmu 
do nastávajúceho obdobia.

V duchu týchto slov ponúkame aj bohoslužobné slávenia v našom kosto-
le na Poľnohospodárskej ulici a na našom cintoríne na Kaméliovej ulici. 

1. novembra, na slávnosť všetkých svätých budeme sláviť sväté omše 
nasledovne: 7:30; 8:30(v maďarskom jazyku); 9:45; 11:00; 18:00. Po-
poludní bude pietna spomienka na zosnulých na cintoríne o 15:00. 

2. novembra, keď si pripomíname všetkých verných zosnulých, budeme 
slúžiť sväté omše ráno o 6:30 a večer o 18:00.

Marek Krošlák
farár vo Vrakuni

Vážení spoluobčaniaVážení spoluobčania

Opatrovateľ/ka
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Miesto výkonu práce: mestská časť Brati-
slava-Vrakuňa
Termín nástupu: ihneď
Rozsah úväzku: 100%
Náplň práce: opatrovateľka pre ľudí odkáza-
ných na pomoc inej fyzickej osoby v domác-
nostiach v mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa
Požadovaná prax: vhodné aj pre absolventa
Vzdelanie: základné vzdelanie alebo nižšie 
stredné odborné vzdelanie doplnené opatro-
vateľským kurzom, stredné odborné vzdela-
nie v odbore zdravotník
Pracovné podmienky: pracovný čas od 7,30 
– 15,30 hod.
Osobnostné predpoklady: komunikatív-
nosť, jednanie s ľuďmi, fyzická zdatnosť, 
iniciatívnosť, empatia
Ponúkané výhody: týždeň dovolenky naviac 
a príspevok na stravu
Plat: dohodou
Adresa:
Miestny úradu mestskej časti  
Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 82107 Bratislava-Vrakuňa
www.vrakuna.sk, 02/40204864
Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Galajdová
miroslava.galajdova@vrakuna.sk 
02/40204864
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Horúca téma
Ďalší okrúhly stôl nezaujal svojou účasťouĎalší okrúhly stôl nezaujal svojou účasťou

Kontrola v PentagoneKontrola v Pentagone

Mestská časť Vrakuňa v septem-
bri zorganizovala ďalší okrúhly 
odborný stôl na tému kriminalita 
a bezpečnosť vo Vrakuni. Reago-
vala tak na množstvo podnetov 
obyvateľov najmä zo sociálnych 
sietí a telefonátov, ktorí vyzývajú 
kompetentných na pomoc pri rie-
šení problému s neprispôsobivý-
mi občanmi v okolí Pentagónu.

Stretnutie sa konalo za prítomnos-
ti Krajského riaditeľa policajného 
zboru v Bratislave, Okresného ria-
diteľa Policajného zboru Bratislava 
II, náčelníka Mestskej polície v Bra-
tislave, ako aj zástupkyne veliteľa 
Mestskej polície v Bratislave II. 
Na rokovaní boli navrhnuté rieše-
nia konkrétnych problémov, ktoré 
obyvateľov trápia. Treba však zdô-
razniť, že na stretnutie prišli iba 
3 obyvatelia a 7 poslancov mest-
skej časti. 

HNovotná 

Rodinu, prostredie a zložitú soci-
álnu situáciu si deti, ktoré žijú so 
svojimi rodičmi v neslávne sláv-
nom Pentagone vo Vrakuni nevy-
berajú. Žije tu množstvo slušných 
a poctivých ľudí, ktorí neustále 
volajú o pomoc. Mestská časť zin-
tenzívnila záujem o maloleté deti, 
ktoré sa v nočných hodinách potu-
lujú v okolí Pentagonu, navštevujú 
miestne reštauračné zariadenia 
a požívajú alkohol. Čo je zarážajú-
ce, niekedy aj s rodičmi. Neustále 
zásahy štátnej či mestskej polície 
a záchranárov túto situáciu výraz-
ne zmiernili. I napriek zmiernenej 
situácii sa mestská časť rozhodla 
vykonať kontrolu zameranú na 
monitoring nežiadúceho správa-
nia detí a mladistvých v okolí Pen-
tagonu v nočných hodinách. 

Akcia sa začala o 22,00 hod. a tr-
vala do 23,00 hod. za prítomnosti 
príslušníkov Obvodného oddelenia 
PZ Bratislava-Vrakuňa, príslušníkov 
Mestskej polície hlavného mesta 
SR Bratislava, pracovníkov odde-
lenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Bratisla-
va, pracovníkov Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 
a samotného starostu mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa. Po prícho-
de na miesto polícia zmapovala si-
tuáciu celého okolia. Preverila sku-
pinku mladých ľudí, ich totožnosť 
a vek. V tejto skupine sa maloleté 
deti do 18 rokov veku nenachádza-
li. Následne bolo kontrolované aj 
miestne reštauračné zariadenie, 
kde sa taktiež nenachádzali malole-

té deti, ale iba dospelí. V konečnom 
dôsledku v celom okolí Pentagonu 
vládlo ticho a kľud.
Na základe týchto zistení sa dá kon-
štatovať, že všetky predchádzajúce 
policajné kontroly splnili svoj účel. 
Zároveň je však potrebné si uvedo-
miť, že týmto nie je všetko skončené. 
Takéto a podobné kontroly budú vy-
konávané aj naďalej. Budú zamera-
né nielen na požívanie alkoholu ma-
loletými deťmi a ich „potulovanie sa“ 
po vonku v nočných hodinách, ale aj 
na iné problémy, ktoré sťažujú život 
slušným a poctivým občanom v Pen-
tagone a v jeho okolí. Vykonávané 
budú námatkovo v nepravidelných 
intervaloch, ako v denných, tak aj 
v nočných hodinách. Všetci veríme, 
že podniknuté kroky prispejú k spo-
ločnému cieľu, ktorým je bezpečné 
a kultúrne prostredie pre život.

MÚVrakuňa

,,Je veľmi smutné, že my dáme ľudom príležitosť rozprávať ,,Je veľmi smutné, že my dáme ľudom príležitosť rozprávať 
o probléme s kompetentnými a oni tu možnosť vôbec nevyu-o probléme s kompetentnými a oni tu možnosť vôbec nevyu-
žijú. Túto akciu sme dostatočne propagovali a verili sme, že žijú. Túto akciu sme dostatočne propagovali a verili sme, že 
ľudia snahu ocenia svojou účasťou. Bohužiaľ, sťažovať sa ľudia snahu ocenia svojou účasťou. Bohužiaľ, sťažovať sa 
na facebooku nie je riešenie. Ale som rád, že prišli naši po-na facebooku nie je riešenie. Ale som rád, že prišli naši po-
slanci, ktorým nie je situácia v okolí Pentagónu ľahostajná. slanci, ktorým nie je situácia v okolí Pentagónu ľahostajná. 
Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc pri riešení situá-Ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc pri riešení situá-
cie“ povedal Martin Kuruc.cie“ povedal Martin Kuruc.
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Horúca téma
Hlavné mesto prichádza s novou službou pre občanov Hlavné mesto prichádza s novou službou pre občanov 

Podnety na riešenie rýchlym zásahom do 72 hodín sú rozdelené podľa zamerania na 9 kategórií: nedostatočne pokosená 
trávnatá plocha, suchá zeleň v havarijnom stave, zlomený konár v havarijnom stave, neorezaná prícestná zeleň, preplnený 
alebo poškodený kôš, chýbajúci alebo poškodený kanalizačný poklop, znečistený chodník, cesta, cyklotrasa, schody, poško-
dené dopravné značenie (vertikálne) a nefunkčný semafor.
Ako oznámil primátor Bratislavy M. Vallo: „Niektoré opravy v meste, bohužiaľ, nie je možné zrealizovať zo dňa na deň. No tie, 
pri ktorých to možné je, chceme robiť ešte efektívnejšie! A na to sú tu Rýchle zásahy na riešenie drobných opráv na uliciach 
v správe mesta v priebehu 72 hodín od ich nahlásenia. Budeme veľmi radi, ak aj vďaka vašej všímavosti prinesieme rýchle, 
no dôležité zlepšenia vo vašom susedstve.“
Nahlásiť podnet môžete prostredníctvom formulára na bratislavskej podstránke Rýchle zásahy.  
Podnety týkajúce sa celomestských tém čistoty a zelene, údržby komunikácií či poškodeného alebo zničeného mestského 
mobiliáru sa budú vyhodnocovať v spolupráci s odbornými oddeleniami magistrátu a pracovníkmi mestského Komunálne-
ho podniku. Tí budú vaše podnety operatívne riešiť a pracovať na odstránení nahlásených nedostatkov v čo najkratšom 
čase do 72 hodín. 
Pre nahlásenie podnetu treba priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu kvôli urýchleniu identifikácie podnetu a po-
tvrdeniu vierohodnosti podnetu označenom na „Rýchly zásah“. 
Vo výnimočných prípadoch, ako sú zhoršené poveternostné podmienky alebo iné nepredvídateľné okolnosti, sa môže doba 
riešenia podnetu predĺžiť.
Na riešení rýchlych zásahov spolupracuje mesto Bratislava s Odkazom pre starostu. Odkaz pre starostu umožňuje obyva-
teľom samospráv nahlasovať rôzne nedostatky, ktoré ich vo verejnom priestore obce či mesta trápia. Bol vytvorený v roku 
2010 mimovládnou organizáciou Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a využíva ho aj bratislavská samospráva.

MÚVrakuňa

Bratislava, 2. septembra 2021 –  Riešenie niektorých občianskych Bratislava, 2. septembra 2021 –  Riešenie niektorých občianskych 
podnetov bude rýchlejšie. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava podnetov bude rýchlejšie. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava 
prichádza od 1. septembra s novou službou Rýchle zásahy. Pôjde prichádza od 1. septembra s novou službou Rýchle zásahy. Pôjde 
o riešenie rýchlo spracovateľných podnetov do 72 hodín. Podnety o riešenie rýchlo spracovateľných podnetov do 72 hodín. Podnety 
bude možné nahlasovať cez online formulár na webovej stránke bude možné nahlasovať cez online formulár na webovej stránke 
hlavného mesta na podstránke rýchlych zásahov, kde sú podnety hlavného mesta na podstránke rýchlych zásahov, kde sú podnety 
kategorizované podľa svojho zamerania. Hlavné mesto spúšťa túto kategorizované podľa svojho zamerania. Hlavné mesto spúšťa túto 
službu v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu.službu v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu.

Jedným z období, ktoré si vyža-
duje pozornosť zo strany občanov 
na úseku ochrany pred požiarmi je 
obdobie vykurovacej sezóny, kedy 
vzniká vyššia pravdepodobnosť 
vzniku požiarov, v dôsledku toho, že 
sa nevenuje dostatočná pozornosť 
údržbe palivových spotrebičov, vyku-
rovacích telies, kontrole a čisteniu 
komínov.

Technické podmienky a požia-
davky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri inštalácii a prevádzkovaní palivo-
vého spotrebiča, elektrotepelného 

spotrebiča a zariadenia ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a použí-
vaní komína a dymovodu a o leho-
tách ich čistenia a vykonávania kon-
trol vymedzuje všeobecne záväzný 
právny predpis vyhláška MV SR č. 
401/2007 Z. z. o technických pod-
mienkach a požiadavkách na proti-
požiarnu bezpečnosť pri inštalácii 
a prevádzkovaní palivového spotre-
biča, elektrotepelného spotrebiča 
a zariadenia ústredného vykurova-
nia a pri výstavbe a používaní ko-
mína a dymovodu a o lehotách ich 

čistenia a vykonávania kontrol. Po-
vinnosti právnických osôb, fyzických 
osôb-podnikateľov a fyzických osôb 
na úseku ochrany pred požiarmi vy-
medzuje zákon č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov 

Z tohto dôvodu si Vám Hasičský 
a záchranný útvar hl. mesta SR Bra-
tislavy dovoľuje zaslať v prílohe „Od-
porúčania: Predchádzanie vzniku 
požiarov v období vykurovacej sezó-
ny“, pre oboznámenie občanov.

Hasičský a záchranný útvar  
hl. mesta SR Bratislavy

Odporúčania - vykurovacie obdobieOdporúčania - vykurovacie obdobie

https://bratislava.sk/sk/rychle-zasahy#formular
https://bratislava.sk/sk/rychle-zasahy
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Životné prostredie

6

V rámci starostlivosti o verejnú 
zeleň vykonávame sériu rôznych 
opatrení. Týkajú sa aj starostlivos-
ti o dreviny, ktoré sa nachádzajú 
na pozemkoch v našom vlastníc-
tve alebo v našej správe. Preto sa 
veľmi tešíme, že aj tento rok sa 
nám podarilo vysadiť dostatočný 
počet nových drevín, a to aj vďaka 
rôznym projektom, sponzorským 
darom či dotáciám. 

Zeleň plní niekoľko funkcií - zdra-
votnú, ochrannú, izolačnú, rekre-
ačnú, estetickú, architektonickú, 
spoločenskú, výchovnú, mikrokli-
matickú a produkčnú, preto je dô-
ležité, aby sa v mestskom prostredí 
vytvárali vhodné a dostatočné pod-
mienky pre jej prístupnosť a dostup-
nosť. Posledné roky rastú požiadav-
ky na kvalitu životného prostredia, 
preto je vhodné vysádzať dreviny na 

stanovištia, kde absentujú pôvodné 
druhy. 
Vo Vrakunskom lesoparku sa kon-
com jari, v priebehu dvoch týždňov, 
uskutočnila rozsiahla výsadba, rea-
lizovaná na základe právoplatného 
rozhodnutia, ako náhradná výsadba 
za choré a neperspektívne drevi-
ny. So súhlasom vlastníka, ktorým 
je hl. m. sa vysadilo celkovo 142 
ks vzrastlých stromov s obvodom 
kmeňa 17 – 20 cm, konkrétne 27 
ks topoľa bieleho, 25 ks topoľa čier-
neho, 30 ks jaseňa štíhleho, 30 ks 
čremchy strapcovitej a 30 ks jarabi-
ny vtáčej. Vysádzané boli dôkladne 
na základe projektu náhradnej vý-
sadby, ktorý bol navrhnutý v rámci 
vypracovanej Krajinno-architekto-
nickej štúdie. Všetky dreviny sú I. 
kategórie a spĺňajú ukazovatele 
kvality podľa STN 83 7016 – Rast-
liny a ich výsadba. Veľmi dôležitou 
súčasťou výsadby je aj následná 
starostlivosť, ktorá je dodávateľom 
zabezpečená tri roky od výsadby. 
Dreviny sú zakotvené troma kolmi 
s ochranou proti poškodeniu kme-
ňa v mieste vzoprenia, obalené ju-
tovinou, majú inštalované ochran-

Vrakuňa je tento rok zelenšia aj vďaka dotáciámVrakuňa je tento rok zelenšia aj vďaka dotáciám
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Životné prostredie
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né prvky proti poškodeniu kmeňa 
kosačkami. Pravidelne je zabezpe-
čená dostatočná zálievka, kontro-
la kotviacich a ochranných prvkov, 
a ošetrenie drevín.
Predmetnú výsadbu sme realizo-
vali aj vďaka projektu „Revitali-
zácia Vrakunského lesoparku“, 
ktorý sme zaslali na Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK) v rámci 
Bratislavskej regionálnej dotač-
nej schémy – Výzvy na podporu 
životného prostredia a rozvoja 
vidieka 2021. Účelom projektu je 
účasť na financovaní spoločných 
úloh v záujme rozvoja územia BSK. 
Oblasť podpory sa týkala životného 
prostredia verejnej infraštruktúry 

(adaptačné opatrenia na zmenu klí-
my a osadenie prvkov drobnej archi-
tektúry), podoblasť podpory rozvoj 
zelenej infraštruktúry a vodozádrž-
ných opatrení v mestách a obciach 
+ rekonštrukcia, revitalizácia a mo-
dernizácia verejných priestranstiev 
v obci. 
Od realizácie projektu sme očaká-
vali kvalitatívne výsledky v podobe 
zlepšenia životného prostredia, me-
dziľudských vzťahov a celkového 
skultúrnenia prostredia. Kvantita-
tívne výsledky projektu súviseli so 
zvýšením návštevnosti a využitia le-
soparku. Skvalitnenie, skrášlenie 
a ozdravenie životného prostredia 
výsadbou hodnotných a pôvod-

ných drevín na verejnom priestran-
stve považujeme za dôležité, a to 
nielen z hľadiska plnohodnotného 
využitia pozemku obyvateľmi, ale 
aj z dôvodu znižovania negatívnych 
dôsledkov zmeny v klíme. 

Ďakujeme Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, ktorý nám 

na nákup nových drevín prispel 
dotáciou vo výške 9 500 €.

Ďakujeme!

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb 

 a odpadového hospodárstva 
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Plán hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja Bratislava 2030 
bude slúžiť aj ako zásobník pro-
jektov, ktoré budú môcť byť v bu-
dúcnosti financované z eurofon-
dov.

Metropolitné fórum predstaví 
v pondelok (27. septembra) a vo 
štvrtok (30. septembra) doterajšiu 
prácu na strategickom pláne hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislava 2030. Verejnosti odpre-
zentuje hlavné mesto spoločne 
s Metropolitným inštitútom Bratisla-
vy (MIB) témy ako mestský a územ-
ný rozvoj, cestovný ruch, technická 
infraštruktúra, životné prostredie 
a šport, taktiež ekonomický rozvoj 
a usporiadanie mesta, vzdelávanie, 
mobilita a sociálne veci.

Samospráva chce na fóre for-
mou verejného online streamu 
priblížiť priebežné výsledky práce 
a uvažovanie pracovných skupín. 
Obyvatelia sa budú môcť aj pýtať 
a priniesť aj svoje podnety. „Je veľ-
mi dôležité vedieť, aký názor na 
budúcnosť mesta majú obyvatelia. 
Budeme tak vedieť lepšie priorizo-
vať oblasti a ciele, aby prednosť do-
stali témy, na ktorých obyvateľom 

najviac záleží,“ uviedol na piatkovej 
tlačovej konferencii primátor Brati-
slavy Matúš Vallo.

Riaditeľ MIB Ján Mazúr avizu-
je, že chystajú ešte na jeseň sériu 
debát. Aj vďaka nim chcú pocho-
piť, akú víziu do budúcna má mať 
hlavné mesto. „Budeme mať aj sé-
riu projektov, ktoré majú tvoriť gro 
budúcich aktivít najbližších desať 
rokov. Pôjde o akési mestské pro-
jektové portfólio. Má ísť o definitív-
ny zoznam projektov i veľkých vlaj-
kových lodí, ktoré budeme využívať 
aj na budúce programové obdobie, 
aby sme získali prostriedky z Európ-
skej únie, keďže mnohé z tých vecí 
budú zásadné investičné akcie,“ 
priblížil. Po skončení sa procesu 
chystajú aj putovnú výstavu i publi-
kácie. Mazúr deklaruje, že sa budú 
k strategickému dokumentu vracať 
a vyhodnocovať, ako sa Bratislave 
darí. „Budeme mať konkrétne indi-
kátory a vďaka nim zistíme, či plní-
me stanovené ciele,“ uviedol.

Plán pre Bratislavu 2030 sa tvo-
rí na najbližších desať rokov a ho-
vorí, akým smerom sa bude uberať 
rozvoj hlavného mesta. Taktiež je 
základom budúceho koncepčného 

a strategického plánovania posta-
veného na dátach a analýzach. Na 
tvorbe pracujú odborníci z mesta 
spolu s externými expertmi. Mož-
nosť zapojiť sa do príprav doku-
mentu a ovplyvniť, ako bude Brati-
slava o pár rokov vyzerať, majú aj 
samotní Bratislavčania.

Mazúr tvrdí, že cieľom je zaan-
gažovať obyvateľov mesta do jeho 
rozvoja nielen prostredníctvom lep-
šieho zmapovania ich potrieb, ale 
aj do tvorby riešení, ktoré budú ná-
sledne zavádzané do praxe. „Preto 
v tejto fáze oslovujeme verejnosť, 
aby prostredníctvom dotazníka vy-
jadrila svoj názor na budúce fun-
govanie hlavného mesta. Chceme 
zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú 
v roku 2030,“ uviedol.

Dotazník, v ktorom môže verej-
nosť prispieť svojím nápadom, je 
uverejnený na webe www.bratisla-
va2030.sk a ľudia ho môžu vyplniť 
do konca novembra.

TASR

Bratislava predstavila rozvojový plán do roku 2030Bratislava predstavila rozvojový plán do roku 2030

MÚVrakuňaIN WHITE
ZUBNÁ AMBULANCIA

Kompletné ošetrenie zubov
Bezbolestná stomatológia - laserová terapia 
Fixné zuby za jeden deň
Zubné implantáty
Ošetrenie detí
Dentálna hygiena
Profesionálne bielenie zubov
AKCIA! Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR, len za 2199 €
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.
Mob.: 0940 754 738, 0903 712 455
Padlých hrdinov 71,821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice-Tryskáč
www.inwhite.sk, inwhite@inwhite.sk

Zdravie 

v ústach

Príjímame nových pacientov

Inzercia

http://www.bratislava2030.sk
http://www.bratislava2030.sk
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,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“
Ihrisko Čiližska  
Ďalšie detské ihrisko prešlo premenou. Nový multifunkčný her-
ný prvok pribudol priamo do pieskoviska a herná zostava osa-
dená na tráve poslúži aj tým, ktorí nemajú v obľube piesok. 

PRED PO

 

OPLOTENÝ TALIN
Pani Dana z Pentagónu: Vie mi niekto 
z kompetentných vysvetliť, prečo ste 
oplotili budovu Talinu? Kde mám teraz 
venčiť psa?
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý 
deň, územie okolo Talinu sa oplotilo na 
podnet obyvateľov, ktorí to požadovali 
viac ako rok. Pred troma mesiacmi sa 
uskutočnilo stretnutie obyvateľov z okoli-
tých budov, kde sa zúčastnilo okolo 100 
ľudí a jednohlasne súhlasili s oplotením. 
Zároveň oplotením si chránime náš ma-
jetok. 

NEKONEČNÁ OPR AVA 
Mária napísala: Prečo sa rekonštruuje 
otočisko na konečnej trolejbusov na Čiliž-
skej tak dlho. Kto to kedy videl rekonštru-
ovať 3 mesiace. Darmožráči z Magistrátu 
a Dopravného podniku na čele s Vami nič 
nerobíte. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dob-
rý deň. Mrzí ma Váš názor. Pracovníci 
pracujú podľa technologického postupu 
v rámci STN /Slovenská technická nor-
ma/ a pracujú aj v nočných hodinách. Zá-
roveň však pri práci musia brať ohľad na 
obyvateľov, ktorí bývajú v neďalekých by-
tovkách, preto v noci nemôžu vykonávať 
všetky práce. Čo sa týka technologického 
postupu, po vybetónovaní v zmysle normy 
musí 28 dní betón tvrdnúť, aby zodpove-
dal kvalitám a záručným lehotám na tak 

frekventovanom a zaťažovanom mieste 
ako je otočisko.
 

BA ZÉN NA GAGARINKE
Jozef napísal: Starosta prečo niečo ne-
urobíte s pravidelne zatopenou Gagarin-
kou. Išiel som domov vyše dvoch hodín 
a vôbec ste nevyriešili problém s tým 
bazénom, ktorý tam vznikol po jednom 
väčšom daždi. Začo beriete peniaze, keď 
neriešite takéto podstatné veci?? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý 
deň, v prvom rade Vás chcem upozorniť 
na to, že Gagarinova ulica sa nenachádza 
v katastrálnom území Vrakune a zároveň 
správcom tejto komunikácie je Magistrát 
hlavného mesta a nie mestská časť Vra-
kuňa. Z tohto dôvodu starosta MČ nemôže 
zasahovať do kompetencie v inej MČ a aj 
iného správcu. V rámci svojich možností 
som požiadal aj Magistrát aj Bratislavskú 
vodárenskú spoločnosť, aby čo najrýchlej-
šie problém vyriešili a podľa mojich infor-
mácii majú už čiastočné riešenia, ktoré by 
mohli byť v rýchlom časovom slede apliko-
vané. Z mojej pozície robím, čo sa dá ale 
nemôžem ovplyvňovať stav cesty-komu-
nikácie, ktorá sa nenachádza vo Vrakuni 
a ani nie je jej správcom.
 

TMA V ,,ESÍČKU“
Kamil z Priehradnej: Dobrý deň. Prečo 
nie je osvetlený koniec Priehradnej smer 
do Ružinova tzv. esíčku? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vraku-
ňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, 
je to dlhodobý problém s majetkovo -práv-

nymi záležitosťami, nakoľko stožiare nebo-
li na vysporiadaných pozemkoch. Už sme 
tento problém vyriešili, bol som minulý 
týždeň na obhliadke aj so zamestnancami 
Magistrátu a Siemensu a verím, že na pre-
lome rokov budú tieto stĺpy zrekonštruova-
né a mohli by lampy na Priehradnej svietiť.

NEZ ÁHAĽ AME, MAK ÁME

Martina z Facebooku: Super. Vrakuňa 
má šťastie, že pracovníci na úrade ako 
aj chlapci vo VPS sú šikovní a prispievajú 
k peknej a čistej Vrakuni. ĎAKUJEME. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava-Vra-
kuňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý 
deň, ďakujeme za pochvalu. Bohužiaľ, 
mestská časť musí pravidelne bojovať 
s vandalmi, ktorí ničia verejný majetok. 
Niekedy sú škody menšie a niekedy väč-
šie. Vyčistenie tabule v lesoparku patrí 
k tým jednoduchším nápravám.
  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu



1010

Knižnica vo Vrakuni

Prvý septembrový pondelok bol pre 
našu knižnicu výnimočný. Po lete plnom 
príprav sme slávnostne otvorili interak-
tívnu výstavu ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ 
ZMYSLOV, ktorú nám zapožičala BI-
BIANA, Medzinárodný dom umenia pre 
deti. Na vernisáži, ktorú otvoril pán sta-
rosta prestrihnutím slávnostnej pásky, 
sa okrem zástupcov BIBIANY zúčastnili 
aj naši čitatelia či deti zo ZŠ Železnič-
ná. Čestným hosťom bol Juraj Práger, s 
ktorým spolupracujeme na besedách a 
prednáškach zo života nevidiaceho, so 
svojim vodiacim psíkom. Cieľom výstavy 
je totiž posilňovanie tolerancie k inakosti 
a snaha priblížiť našim čitateľom život 
ľudí s niektorými obmedzeniami. Vďaka 
rôznym úlohám si deti môžu na chvíľu „ 
vyskúšať cudzie topánky“. 

Výstava má 3 paralelné roviny:
1. Výstava kníh – kde väčšinu tvoria be-

letristické portréty detí a dospievajú-
cich s rôznymi typmi postihnutia. Náj-
deme tam knihy vydané v angličtine, 
nemčine, španielčine, ale aj japonči-

ne či perzštine. Mnohé z nich vynika-
jú aj ilustrátorským spracovaním.

2. Zoznámenie sa so 6 postihnutiami – 
Každý druhý človek sa musí vyrovnať 
s nejakou odchýlkou od ideálnej nor-
my. Cieľom tejto výstavy je pochope-
nie, že aj keď som iný, som OK.

3. Hra osudu a lúštenie tajničky – pre 
všetkých, ktorý si chcú skúsiť, aké je 
to žiť so znevýhodnením.

Sme nesmierne radi, že kúsok BIBIANY 
prišiel za nami do Vrakune a až do kon-
ca tohto roka ho nájdete v našej knižnici. 
Výstava je otvorená pre verejnosť zdar-
ma. Kolektívy prosím nahlasovať mailom:  
kniznica@vrakuna.sk

Termín konania:
od: 6. 9. 2021
do: 31. 12. 2021
Miesto konania:
Miestna knižnica Vrakuňa, Toplianska 5, 
Bratislava 82107

Tatiana Čechová

Niektoré nečakané stretnutia sa 
dotknú našich sŕdc a inak tomu 
nebolo ani v prípade rozhovo-
ru s pánom Jurajom Prágerom. 
Zúčastnil sa so svojím vodiacim 
psom Lukym, ako čestný hosť 
vernisáže interaktívnej výstavy 
„Zmysel to má aj bez zmyslov“, 
ktorá prebehla v našej miestnej 
knižnici. Stretol sa aj so žiakmi 
zo ZŠ Železničná, ktorí sa pri-

šli pozrieť na výstavku výtvarných prác 
našich čitateľov, ktorí kreslili vodiaceho 
psíka Pluta, ktorý je súčasťou projektu 
našej knižnice – socializácia vodiaceho 
psíka výcvikovej školy VŠVAP a začali sa 
spontánne pána Prágera pýtať na jeho 
život s vodiacim psíkom a tak z toho 
vznikla príjemná debata. Veľmi pekne 
ďakujeme Jurajovi za jeho ochotu odpo-
vedať na všetky zvedavé otázky a už te-
raz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

Tatiana Čechová

Začiatkom septembra si malí výtvarníci, 
ktorí poslali svoje obrázky Pluta do našej 
súťaže, prevzali knižné ceny od starostu 
Vrakune, Martina Kuruca. Porota, zlože-
ná z predstaviteľov miestnej samosprá-
vy (p. starostu, poslancov) a knihovníčok 
vybrala zo 123 prihlásených obrázkov 
dovedna 19 najkrajších výtvarných prác 
v štyroch vekových kategóriách. Úlohou 
malých výtvarníkov bolo stvárniť vo-
diaceho psíka Pluta, ktorý je súčasťou 
projektu našej knižnice – socializácia 
vodiaceho psíka výcvikovej školy VŠVAP, 
Bratislava.

Z knižiek, ktoré nám ve-
novalo kníhkupectvo 
Martinus a časopis Bubli-
na sa potešili: Lea B., Kaj-
ka W., Klárka H., Jonáš P., 
Alexandra Ch., Ekaterina 
M., Sarah P., Lucia K., Va-
neska V., Ivanka B., Lea 
M., Terezka N., Kiara L., 
Viki N., Simona J., Veroni-
ka V., Barborka K., Zuzka 
L. a Zuzka Š. 😊 

Srdečne blahoželáme!
Tatiana Čechová

Interaktívna výstava „zmysel to má aj bez zmyslov“ Interaktívna výstava „zmysel to má aj bez zmyslov“ 

Beseda s nevidiacim Jurajom PrágeromBeseda s nevidiacim Jurajom Prágerom

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „vodiaci psík pluto“ Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „vodiaci psík pluto“ 

mailto:kniznica%40vrakuna.sk?subject=
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Cesto:
• 5 vajec
• 120g hladkej špaldovej múky (1/3 

alebo 1/5 môžme nahradiť mletý-
mi mandľami)

• 100g kokosového cukru

• 1 lyžička kypriaceho prášku
Plnka:
• 2 kocky gaštanového pyré
• 240g  Lučiny (2 menšie kelímky)
• kokosový cukor
• jahodový džem

Postup: Vajcia vymiešame s cukrom, 
pridáme múku zmiešanú s kypriacim 
práškom. Cesto vylejeme do formy 
vystlanej papierom na pečenie s 
rozmerom 30 x 28 cm a pečieme 
na 180 stupňov približne 15-20 mi-
nút, kým sa cesto nezačne odliepať 
od papiera. Po upečení vyklopíme 
cesto na utierku, opatrne odstráni-
me papier na pečenie a ešte teplé 
cesto zrolujeme do nového papiera 
na pečenie, alebo do utierky. Počká-
me do úplného vychladnutia. Zatiaľ 
si pripravíme plnku. Gaštanové pyré 
zmiešame s Lučinou a pridáme cu-
kor podľa chuti. Po vychladnutí cesto 

rozrolujeme, natrieme najprv jaho-
dovým džemom, potom gaštanovou 
plnkou a zavinieme. Roládu natrie-
me plnkou aj zvonka  a ozdobíme. 
Ja som roládu poliala rozpustenou 
čokoládou a nazdobila kockami čo-
kolády. Ideálne je nechať roládu cez 
noc v chladničke, na druhý deň bude 
ešte lepšia. 
Cesto je po upečení trošku tmavšie, 
netreba sa báť, nie je spálené. Tmavú 
farbu nám spôsobí špaldová múka a 
kokosový cukor. V tomto koláčiku je 
to zámer, aby krásne farebne ladilo 
cesto s plnkou.

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Jednoduchá gaštanová roládaJednoduchá gaštanová roláda

Potrebujeme:
na halušky:
• 600 g zemiakov
• 200 g polohrubej múky
• 1 vajce
• soľ
na halušky:
• 100 g prerastenej slaniny
• 100 g cibule
• 200 g papriky

• 200 g paradajok
• 200 g tekvice
• 1 KL pizzového 

korenia
• 2 PL kečupu
• 1 dl vody
• 1/2 dl červeného 

vína
• soľ

Postup: Zo strúhaných 
zemiakov, múky a vajca 
pripravíme haluškové 
cesto. Halušky nahá-
džeme do vriacej slanej 
vody a uvaríme.
Príprava leča:
Slaninu nakrájame na 

kocky a vyškvaríme. Škvarky a polovicu tuku 
odložíme bokom. Do zvyšného tuku nasype-
me na drobno nakrájanú cibuľu, ktorú trochu 
podusíme.
Pridáme na kocky nakrájanú tekvicu a dusí-
me ďalších 5 min. Potom vsypeme prúžky 
papriky a paradajky, pridáme pizzové kore-
nie, vodu, kečup, víno a soľ podľa chuti. Dusí-
me do mäkka.

Odložený tuk a škvarky zamiešame do halu-
šiek a podávame spolu s lečom.

Dobrá rada: Jedlo dostane exotickú chuť, ak 
ho posypete strúhaným parmezánom

Vaša Gizka

Senior svet

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

Zemiakové halušky  Zemiakové halušky  
s tekvicovým lečoms tekvicovým lečom
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Začiatkom októbra 2021 
sa dočkajú svojej premiéry 
v súťaži aj mladí basketba-
listi zo športového klubu 
ŠINTER Vrakuňa. Zopár ak-
tualít a noviniek zo života 

začínajúcich basketbalistov a basketbalistiek čitate-
ľom Vrakunských novín predstavuje Martin Huňa, ria-
diteľ občianskeho združenia ŠINTER.

Koncom apríla 2020 sa toto združenie stalo členom 
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). Vďaka uvoľ-
neniu proticovidových opatrení počas tohtoročnej jari sa 
podarilo prvé výročie vzniku aj patrične, čiže športovo, 
osláviť (ilustračné foto).

V klube ŠINTER Vrakuňa bolo v čase jeho vzniku zare-
gistrovaných približne 30 hráčov a hráčok, pričom zhru-
ba pred rokom mali zápasový „krst ohňom“ zažiť chlap-
ci v kategórii starší mini. Zo známych dôvodov však boli 
mládežnícke súťaže na celom Slovensku zrušené, preto 
sa premiéra posunula na 9. október 2021 – turnaj v Prie-
vidzi.

ŠINTER Vrakuňa sa za jeden a pol roka fungovania 
utešene rozrastá. Tréningy pravidelne navštevuje okolo 
70 detí vo veku od 7 do 14 rokov, nielen z Vrakune, ale 
aj zo susedných Podunajských Biskupíc, Mosta pri Brati-
slave a Malinova. Do súťaží sú prihlásené dve družstvá 
v kategóriách mladší žiaci a mladšie žiačky. Okrem týchto 
tímov dvakrát týždenne pravidelne športuje aj ďalších 30 
detí v prípravke. Tu trénujú aj starší chlapci a dievčatá, 
ktorým sa basketbal zapáčil a začínajú ho hrať. Vynovený 
športový areál a dve telocvične na ZŠ Rajčianska ponú-
kajú výborné podmienky na športovanie. Aj touto cestou 
chceme poďakovať vedeniu školy a mestskej časti Vraku-
ňa za možnosť vytvoriť tu tréningovú „základňu“. Súťažné 
zápasy však bude klub hrávať v telocvični ZŠ Železničná 
(takisto ďakujeme), ktorá rozmerovo vyhovuje požiadav-
kám SBA.

O deti je po trénerskej stránke vzorne postarané, pô-
sobia tu štyria tréneri a jedna trénerka. V pozícii šéftréne-

ra vystupuje známy mládežnícky basketbalový odborník 
Juraj Adamčík, ktorý počas svojej bohatej kariéry dlhé 
roky viedol družstvá Slovanu (dievčatá, ženy) a Interu 
(chlapci). Hráči a hráčky z tímov prihlásených do súťaží 
trénujú každý pondelok, stredu a piatok, prípravka a začí-
najúce deti v utorky a štvrtky.

Viac o živote mladých „baskeťákov“ a „baskeťáčok“, 
ale aj ďalších aktivitách občianskeho združenia (okrem 
iného spoluorganizátor dlhodobo realizovaného projektu 
ŠINTER liga) si môžete prečítať na webovej stránke www.
ozsinter.sk a sociálnych sieťach klubu. Prenosy domácich 
zápasov sa budú dať pozerať na youtube kanále ŠINTER 
TV. Najbližšia možnosť sa ponúkne v sobotu 6. novem-
bra, kedy na ZŠ Železničná odohrajú turnaj chlapci za 
účasti tímov z Levíc, Stupavy a Trnavy, resp. v sobotu 18. 
decembra 2021. Na tento deň je plánovaný dvojzápas 
proti dievčatám z klubu BK Gabko Senec.

Na záver zopár (ne)skromných želaní Martina Huňu, 
zástupcu ŠINTER Vrakuňa: „Nech sa podarí odohrať kom-
plet celá sezóna, budúcnosť nech je už čo „najnormálnej-
šia“, nech sa v zdraví pravidelne hýbe čo najviac detí, či 
už je to pri futbale, hokejbale alebo basketbale a nech 
nám fandí čo najviac ľudí z Vrakune a blízkeho okolia!“

S ročným oneskorením, ale predsa!S ročným oneskorením, ale predsa!

Starosta Martin Kuruc a tréneri ŠINTER Vrakuňa

1. narodeniny ŠINTER Vrakuňa
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ŠK VrakuňaŠK Vrakuňa
Vyzerá že tento rok sa bude športovať 
v plnom prúde čo nás veľmi teší. Od 
detí až po mužov sú všetci v plnom tré-
ningovom i zápasovom nasadení. 

Naši muži sa etablovali v 3. lige, keď po nie úplne úspeš-
nom úvode sezóny sa začali bodovo presadzovať a sú 
bezpečne v strede tabuľky, k čomu určite pomohlo aj 
posilnenie kádra. Začali sa i súťaže ostatných, dokonca 
od U8, ktorá už tiež hráva svoju súťaž, je radosť na nich 
pozerať 😊 . Žiaľ nie sú všetky dni slnečné... Umelá tráva na
ktorej sa pracovalo takmer rok za bránou na tzv. Sahare 
nevznikne. Žiaľ pri vydávaní stavebného povolenia sme 
dostali od plynárov stopku nakoľko sa pod povrchom na-
chádza vysokotlakové plynové potrubie, kde je ochranná 
zóna 20m. To, že ide pod cestou a pod. to už nevadí... 
Čiže, žiaľ toto ihrisko nevznikne. Ihneď sme dali hlavy 
dokopy, nakoľko nechceme prísť o tieto peniaze a teda 
dohodli sme sa, že vybudujeme osvetlenie celej hracej 
plochy a urobíme ihrisko s umelou trávou na jestvujúcom 

nohejbalovom ihrisku. Pevne veríme, že tu nebudú po-
dobné peripetie a podarí sa nám to ešte v tomto roku zre-
alizovať. Čiastočne by sme chceli revitalizovať aj tribúnu, 
v časti, ktorá najviac cíti zub času. 15.10.2021 nás tiež 
čaká členská schôdza, tento netradičný termín (bežne 
býva na jar) zapríčinila pandémia a naše „zatvorenie“ 
doma. Pevne verím že nás nič podobné v tejto sezóne 
nečaká. Športu zdar a futbalu zvlášť. Viac info nájdete na 
 www.skvrakuna.sk. 

ŠK Vrakuňa

Večne štvrtýVečne štvrtý
Naši muži dohrali sezónu 2020/2021 
zápasmi vyraďovacej časti. Keďže sa 
dlho nehralo, netradične bolo playoff 
až na jeseň. Vo štvrťfinále nás čakal 
minuloročný majster Ziegelfeld. Keďže 
sme nemohli počítať s extraligistami, 

tak sme sa tohto súpera, ktorý dlhodobo patrí v lige k 
najlepším obávali. Avšak podarilo sa nám i v oklieštenej 
zostave zvládnuť tento súboj, keď sme po domácej výhre 
4:2 zvládli aj odvetu u súpera a postúpili pomerom 2:0 na 
zápasy. Čakalo nás teda semifinále v ktorom sme narazili 
na SAV Lamač. Žiaľ tento súper bol nad naše sily i keď 
zápasy boli vyrovnané, žiaľ ani vonku ani doma sa nám 

nepodarilo prestrieľať súpera a po dvoch prehrách 3:5 a 
1:3 sme opäť skončili pred bránami finále. Žiaľ z druhej 
dvojice si finále nevybojoval ani víťaz základnej časti, čo 
pre nás znamenalo opäť „len“ 4. miesto. Je to až na ne-
uverenie, keď HBK Vrakuňa vo svojich štyroch ligových 
sezónach skončila vždy na nepopulárnom 4. mieste. Od 
druhej polovice októbra sa začína ďalší ročník, tím určite 
doplníme o mladých hráčov a uvidíme čo prinesie ďalšia 
sezóna.
Deti majú tréningy pravidelne vo štvrtok od 17:00, každý 
kto má chuť sa môže pridať.
Viac info na www.hbkvrakuna.sk, alebo na facebookovej 
stránke HBK Vrakuna fans

HBK Vrakuňa 

http://www.skvrakuna.sk
http://www.hbkvrakuna.sk
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Každoročne pripadá na 
prvý októbrový piatok 
a jeho zakladateľom je 
tvorca obľúbeného „smaj-
líka“ Harvey Richard Ball.
TENTO DEŇ SA OSLAVUJE 
OD ROKU 1999 AKO SYM-
BOL ŠŤASTIA A DOBREJ 
VÔLE.
Prostredníctvom školskej 
rozhlasovej relácie sme 
si na našej škole pripo-
menuli tento veselý deň 
plný úsmevu. Nebol to iba 
krátky oznam o aký deň 
ide. Dvaja žiaci 9.B triedy 

spolu s pani učiteľkou Sandtnerovou si pripravili zaujímavý 
a poučný rozhovor, kde vysvetlili čo úsmev je, ako prospieva 
nielen nám, ale aj tým, na ktorých sa usmievame. 
Okrem toho je pre žiakov pripravená nástenka so zaujíma-
vosťami, kde si môžu prečítať podrobnejšie informácie, 
hlbšie sa zamyslieť a byť odhodlaní viac sa usmievať. Roz-
hodne nechceme zostať iba pri jednom dni, ale určite sa 
k tejto nádhernej téme vrátime na triednických hodinách, 
či etickej výchove. Rúška neboli žiadnou prekážkou. Prečo? 
Veď keď sa usmievame, smejú sa aj naše oči. A tie pred-
sa nie sú zakryté. Počas dňa sme v škole naozaj stretávali 
veľa usmiatych tvárí. Sme radi, že aj takýmto spôsobom 
sme mohli prispieť k našej lepšej nálade a k zdraviu v tejto 
náročnej dobe. 

Aďka, Adam a pani učiteľka Sandtnerová :-)
ZŠ Žitavská

Posledným dňom školského roka 2020/2021 sme našich 
žiakov vyprevadili na letné prázdniny a nám začali dva mesia-
ce príprav, rekonštrukcií, modernizácie a zveľaďovania našej 
školy, aby sme mohli v novom školskom roku žiakov privítať 
v modernejšej a novšej škole ZŠ Železničná.
Počas leta sme modernizovali interiér školy. Vďaka pomoci 
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a zainteresovanosti pána 
starostu JUDr.Ing. Martina Kuruca sa nám podaril ozaj veľký 
kus dobrej práce, za čo ďakujeme a sme veľmi vďační.
Čo je u nás teda nové? Ako sme začali školský rok?
Školský rok sme otvorili pre 742 žiakov, ktorí sa vzdelávajú v 32 
triedach, 17 na 1. stupni a 15 na druhom stupni. Opäť nám na-
rástol počet žiakov, a preto naša vďaka za dôveru patrí aj rodi-
čom a priateľom našej školy.  V našom školskom vzdelávacom 
programe kladieme dôraz na učenie zážitkom, využívanie mo-
derných foriem a metód vo vyučovaní aj pomocou moderných 
technológií.  V každej triede máme počítač, učitelia využívajú 
pri učení notebooky, tablety. Niekoľko tried sa nám podarilo aj 
zveľadiť a vybaviť novým nábytkom. Niekde máme moderné 
lavice atypických tvarov. Ak sa žiakom a učiteľom bude lepšie 
pracovať v takto zariadených učebniach, sme otvorení pokra-
čovať v modernizácii tried aj naďalej. Aj v tomto školskom roku 
bude v škole pracovať aj inkluzívny tím, ktorý tvorí 7 asistentov 
učiteľa a 3 odborní zamestnanci. Vo veľkej miere pomáhajú za-
členeným žiakom lepšie zvládnuť náročný vzdelávací program. 
Posledný školský rok nám veľa vzal, ale zároveň aj veľa dal. Vzal 
nám sociálne kontakty,  na ktorých musíme teraz pracovať, vzal 
nám možnosť  byť v škole a zažívať ten bezstarostný školský 
život, ale zároveň nám dal nové technológie a otvoril a ukázal 
nové cesty a možnosti rozvoja. Pevne veríme, že tento školský 
rok si naši žiaci užijú vyučovanie v novovytvorených učebniach 
biológie a chémie, ako aj fyziky a geografie, niečo pekné vytvo-
ria v novej učebni techniky a zároveň si aj niečo chutné uvaria 
v našej žiackej kuchynke, ktorú s obľubou využívajú žiaci všet-
kých ročníkov. Máme krásnu novovybudovanú školskú kniž-
nicu, ktorá bude zároveň študovňou pre žiakov s množstvom 
zaujímavých knižných titulov, ku ktorým v krátkej budúcnosti 

pribudnú ešte ďalšie. 
Oddýchnu si v oddychových zónach na chodbách pri stolnom 
futbale a vzdušnom hokeji, prípadne si zahrajú šachy alebo po-
trénujú na lezeckej stene, alebo si len tak niečo prečítajú v tých-
to priestoroch.
Súčasná doba nás naučila rýchlo a pružne „prepínať“ z pre-
zenčnej formy výučby na dištančnú. Všetci žiaci majú vytvorené 
účty, pomocou ktorých, v prípade potreby, sa vieme  operatívne 
a veľmi rýchlo „prepnúť“ do online priestoru a pokračovať v on-
line alebo hybridnom vyučovaní. 
Zaviedli sme pravidelný mesačný tréning vedomostí našich žia-
kov od 2.-9.ročník, ktoré odovzdávajú  v nových učebniach in-
formatiky, prípadne v triedach na tabletoch alebo notebookoch.
Novinkou u nás je aj spôsob odovzdávania žiakov zo školského 
klubu detí. Postupne prechádzame na vyberanie detí pomocou 
čipového systému, ktorý zabezpečuje bezpečný odchod  žiaka 
z ŠKD, nakoľko systém zaznamená kto a kedy prišiel po dieťa 
a rodičia majú istotu, že si dieťa vyzdvihne iba ten, komu zveria 
čip na vyzdvihovanie dieťaťa z ŠKD. 
Tak, čo poviete? Je to málo, veľa? Príďte sa presvedčiť... Sme 
vďační a zároveň pevne nohami na zemi si uvedomujeme dô-
ležitú úlohu – všetko robíme z dôvodu, aby sme našim žiakom 
vytvorili čo najbezpečnejšie prostredie a najlepšie vzdelanie 
a zároveň v nich upevnili aj spoločenské hodnoty, ktoré sú pre 
nás prioritou.   Spolu tvoríme veľkú rodinu, ktorá má v tomto 
školskom roku 742 detí a 83 zamestnancov. 

ZŠ Železničná

...A TAKTO SME ZAČALI...A TAKTO SME ZAČALI

V i et e ,  ž e  ex i s t u j e  SV E T OV Ý  D E Ň  Ú S M E V U?V i et e ,  ž e  ex i s t u j e  SV E T OV Ý  D E Ň  Ú S M E V U?

http://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Ball
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ZŠ Rajčianska, v rámci projektu Modernejšia škola, postupne v 
každej triede na prvom stupni, zariadila oddychové zóny. 
Škola je miestom, kde žiaci trávia značnú časť svojho času. Pre-
to im chce škola tento čas spríjemniť a pripraviť pre nich miesto, 
ktoré bude slúžiť na relax, hru, no zároveň môže byť využité aj 
počas edukácie. Tak nám do triedy 4.A k novému kobercu a van-
kúšikom, pribudla kocková hra, ktorá skvele slúži na rozvoj ko-
munikačných schopností a fantázie žiakov. Hra má názov Story 
Cubes Collectoŕ s Box a obsahuje sadu príbehových kociek v 
zberateľskej krabici. Je to kocková hra, ktorej základom sú kla-
sické šesťstenné kocky, ktoré miesto bodiek majú rôzne obráz-
ky a každá kocka je iná. Na hodine slovenského jazyka mali žiaci 
možnosť hru si vyskúšať. Ich úlohou bolo hodiť kockami a z ho-
denej kombinácie obrázkov poskladať príbeh. Kombinácií je ne-
úrekom. Príbehy, ktoré naši žiaci vymysleli boli nielen zábavné 
a napínavé, ale  častokrát aj veľmi poučné.  Hra má teda nielen 
zábavný, ale aj vzdelávací charakter. Žiaci sa pri nej skvele zaba-
vili a veľa nasmiali. V našej triede už teraz patrí medzi favoritov.

Mgr. Mária Pudmerická
ZŠ Rajčianska 3

Projekt  Modernejšia školaProjekt  Modernejšia škola

Materská škola Kríková je zapojená do projektu „Dobrý ježko 
– Dobré jablká“. A keď 4.10.2021 pondelkové ráno potešilo sl-
nečným počasím, deti sa so svojimi pani učiteľkami vybrali na 
exkurziu do obľúbeného ovocného sadu v Dunajskej Lužnej.
Tam ich privítali zamestnanci, ktorí sa o ovocný sad starajú. Deťom 
porozprávali, koľko času a práce je potrebného na ceste od za-
sadenia malého stromčeka k prvému zahryznutiu do šťavnatého 
sladkého jabĺčka. Naučili sa, ako kvety i jablká chrániť pred mra-
zom, krúpami i škodcom –  obaľovačom jablčným.
Spoznali rôzne odrody jabĺk, ochutnali ovocné šťavy. Mohli si sami 
nazbierať maliny. 
Ďakujeme za rozsiahli výklad a darčeky – dve jabĺčka pre každé 
dieťa, maľovanky i pexesá. 
Už teraz sa tešíme na letnú exkurziu, na zber jahôd. 

Mgr. Ivana Ledvényiová
MŠ Kríková

Exkurzia do ovocného saduExkurzia do ovocného sadu

Dňa 24. septembra 2021 si deti a pani učiteľky z 5., 6., a 7. trie-
dy Materskej školy Kríková 20 zorganizovali jesennú vychádzku do 
blízkeho lesíka - LESOPARK VRAKUŇA. Kráčali so zvedavosťou a 
nedočkavosťou ,,Kedy tam už budeme?´́  
Po príchode do cieľa na deti čakali vopred pripravené súťaže:
1. Skákanie vo vreci
2. Hod gaštanom do terča
3. Udrž šišku
4. Frotáž stromov, listov

Zdolávaním rôznych prekážok si upevňovali svoje zdravie, pohybo-
vú výkonnosť a telesnú zdatnosť. Zážitkovou formou sa oboznamo-
vali s názvami stromov, porovnávali ich kôru, listy. Zbierali šišky, 
konáriky, kamienky, hľadali huby. Ani sa im nechcelo vrátiť do ma-

terskej školy. Deň plný krásnych zážitkov naozaj vyšiel, pretože celý 
deň svietilo slniečko a deti zažili

Pani učiteľky 6. triedy
 MŠ Kríková

Jesenná vychádzkaJesenná vychádzka
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