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Dobrý deň, dnes 
trošku dlhšia úvaha...

V každej obci existuje inštitút verejného záujmu, akým je napríklad 
aj výstavba parkovacích domov. Parkovací dom slúži na parkovanie 
áut, je to možno trošku šokujúce, ale je to proste tak. Parkovací dom na 
Bebravskej, ktorý by tam chcel Magistrát postaviť, sme museli naozaj 
dosť krvopotne vybavovať. Vrakuňu by v konečnom súčte nestál nič, 
nakoľko by to celé „zacvakal“ Magistrát a mňa už naozaj vytáčajú reak-
cie typu...načo parkovací dom? A šokujúce reakcie, že parkovania je vo 
Vrakuni dosť.....to ma fakt dorazilo, ako aj to , aby sme postavili parko-
vací dom radšej na zeleni namiesto stromov a nie namiesto jestvujúcej 
betónovej plochy.

Ako som už niekoľkokrát písal, moja fakt obľúbená klasika sú spomaľovače na cestách. 

V podstate jestvujú 3 kategórie obyvateľov. Takí, čo spomaľovače odmietajú úplne, takí čo ich schvaľujú a po-
tom taká tá najväčšia skupina, ktorá ich síce schvaľuje ale !! iba na svojej ulici. Všade inde sú zbytočné a keď aj 
sú na ich ulici, tak určite ich treba aspoň 5, ale nikdy nie pred svojim domom, ale na druhej strane , nie ďaleko 
od svojho domu, čiže ideálne pred susedovým domom....... Chceme síce verejný záujem u nás na ulici, bijeme 
sa do pŕs ako nám záleží na bezpečnosti našich detí, len nie preboha pred svojim domom...a zároveň to všetko 
končí na rohu našej ulice...na inej ulici v žiadnom prípade, lebo tam ma to už obmedzuje a nebývajú tam moje 
deti, tak to nás už netrápi.... a pod. 

Starosta, prečo neosadíte viac lavičiek? nemáme kde po večeroch sedieť, ale nechcem ju mať pred svojim 
domom, lebo tam po večeroch budú vysedávať mladí ľudia a budú kričať, zároveň to chcem mať blízko môjho 
vchodu, ideálne tak, aby tam aj svietilo slnko, ale zase nie moc, aby sa tam dalo sedieť aj v lete.....dosť náročná 
úloha aj pre Chucka Norrisa. Poznáte tu rozprávku „ Cisárove nové šaty „ ? Tak to je niečo podobné, ani 
oblečený ani vyzlečený...

Špeciálna kapitola je verejná doprava. Všetci chceme, aby sa Dopravný podnik správal hospodárne a eko-
nomicky, ale iba kým sa nejedná o autobus, ktorým cestujem do práce. Vtedy ,,musí,, ísť spred môjho domu 
(teda ideálne spred susedovho domu, aby mi nesmrdel a neštartoval pred mojim domom) a končil priamo pred 
objektom môjho záujmu a to v celom meste. 

K tomu len toľko, že ako starosta urobím maximum pre komfortné cestovanie vo Vrakuni, budem rokovať 
s vedením DPB až do úplného vyčerpania, ale niekedy je naozaj ,,verejný záujem,, aj v tom, že musí byť linka 
rentabilná a musíme pozerať aj na to, čo je to komfortné pre väčšinu ľudí a rešpektovať aj ich záujem. Veľakrát 
to nie je pohodlné, ale taký je život. 

Nebojte, všetko zvládneme, som tu pre Vás a aj vždy budem, len sa niekedy na všetko treba pozerať aj opti-
kou verejného záujmu.

Najbližšie nás čaká príjemná spoločenská udalosť ☺☺. Kolotoče so stánkami s občerstvením a samozrejme 
aj hudobnou produkciou. Už sa pripravujem na to ako fejsbučik ☺ zahltia reakcie, prečo v čase pandémie také 
niečo organizujete? Na druhej strane sú reakcie, prečo to organizujete len v takom malom, keď inde sú aj väčšie 
akcie? Prečo je málo kolotočov verzus prečo je kolotočov veľa? Prečo je DJ, čo hrá techno a nie DJ, ktorý hrá 
disko, prečo nie sú langoše a prečo je cigánska mastná, prečo je pivo Budvar, keď ja chcem Plzeň a podobne...
Táto debata určite príde, ale ja ako vždy sa budem snažiť každému odpísať, lebo je to moja práca a ja moju 
prácu robím na 120%.

Ako už vieme, máme však určité istoty v živote a to, že zajtra opäť vyjde slnko, tráva je zelená a obloha 
je modrá....ibaže by nie ☺☺

Príhovor starostu 

Pekný deň  Váš Martin
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

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

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

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

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

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

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

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

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripravila už druhý rok pre svojich prváčikov, ktorí na-
stupujú do jednej z našich troch základných škôl, vstupný balíček. V balíčku si prváčiko-
via nájdu pracovné pomôcky ako pero, ceruzky, zošity a pod., ktoré im pomôžu ľahšie 
zvládnuť prvý ročník. Balíčky žiaci dostanú prostredníctvom základnej školy. Starosta 
mestskej časti Martin Kuruc sa vyjadril: „Pozitívna odozva rodičov nám ukázala, čím 
mestská časť môže pomôcť rodičom a som veľmi rád, že sa nám podarilo nájsť v roz-
počte aj tento rok finančné prostriedky na to, aby sme aspoň takýmto spôsobom 
trošku odbremenili rodičov.“ 

MÚVrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má naďalej pozastavené organizovanie kultúrnych a 
spoločenských akcií, čo je dôvodom prečo sa  nekonal slávnostný akt – Uvítanie do živo-
ta. Aj napriek uvoľneným opatreniam sa mestská časť správa zodpovedne a akékoľvek 
kultúrne akcie sú v interiéri pozastavené.
Mestská časť nezabúda na svojich najmenších obyvateľov a  v pravidelných intervaloch 
poskytuje rodičom narodených detičiek jednorazový príspevok zaslaním priamo na ich 
bankový účet s možnosťou osobného prevzatia Pamätného listu pre každé novonarode-
né dieťatko.
Uvítanie detičiek do života patrí medzi jednu z najmilších akcií organizovanú mestskou 
časťou a všetci si prajeme, aby sa situácia natoľko zlepšila, aby sme mohli opäť pokra-
čovať v jej organizovaní.

MÚVrakuňa

Tvár Vrakune sa behom niekoľkých de-
saťročí zmenila natoľko, že iba malá 
hŕstka žijúcich starousadlíkov, Vrakun-
čanov, poväčšine maďarskej národnosti, 
si pamätá ako Vrakuňa kedysi vyzerala. 
Vo Vrakuni doposiaľ nebolo zriadené mú-
zeum, ktoré by prezentovalo históriu Vraku-
ne. Po niekoľkoročnom zbere materiálov sa 
kostolník Mgr. Tomáš Fedas podujal zriadiť 
a zrealizovať farské múzeum. Farské mú-
zeum, presnejšie stálu expozíciu s názvom 
Vrakuňa v čase sme zriadili v priestoroch 
farského kostola vo Vrakuni. Stála expo-
zícia prezentuje históriu Vrakune od prvej 
písomnej zmienky od r.1279 po rok 1950. 
Expozícia je rozdelená chronologicky do 
viacerých častí ako obec, cirkev, kultúra, 
školstvo, remeslá a tradície. Návštevníkom 
sú prezentované staré fotografie, mapy, pí-
somnosti a viaceré predmety. Návštevníci 
tak dostanú kompletný prehľad o tom, ako 
Vrakuňa vyzerala pred niekoľkými desaťro-
čiami a stáročiami. Zároveň sa dozvedia, 

aká bola Vrakuňa v minulosti významná. 
Mnohé informácie boli ešte nepublikované 
a Vrakunčanom nie sú doposiaľ známe. 
Okrem priestorov expozície sme mysleli aj 
na depozitár/archív. Preto sa obraciame aj 
na čitateľov Vrakunčanov. Pokiaľ máte sta-
ré predmety, dokumenty, fotografie, ktoré 
súvisia s Vrakuňou a chceli by ste ich daro-
vať, alebo fotografie zapožičať, môžete sa 
na nás obrátiť a aj takto zachovať kultúrne 
dedičstvo. Je pekné, že expozícia vznikla 
v roku keď si naša farnosť pripomína dve 
výročia. Prvé je 30. výročie zriadenia far-
nosti Bratislava - Vrakuňa. Druhé je 50. 
výročie od úmrtia Terézie Jászai, bývalej 
dlhoročnej riaditeľky a učiteľky Rímsko-
katolíckej ľudovej školy vo Vrakuni. Čas 
plynie ďalej a v zhone života sme sa už 
dávno nestihli poďakovať a spomenúť si na 
osobnosti a ľudí, ktorí neodmysliteľne pat-
ria k dejinám Vrakune. Aj touto expozíciou 
sa im chceme poďakovať za všetko, čo pre 
Vrakuňu spravili. Na záver myslíme aj na 
Vrakunčanov, ktorí museli v minulosti Vra-
kuňu opustiť z politických, národnostných, 
alebo iných dôvodov. Ich rodná zem im 
bola drahá a isto na ňu do smrti nezabudli 
a s láskou spomínali na ich drahú Vrakuňu. 
Návštevu múzea je potrebné dopredu do-
hodnúť na tel. čísle 0951/693 419. Volajte 
prosím cez pracovný týždeň od 19,00 do 
20,00 hod. Budeme sa na Vás tešiť.

Farár Marek Krošlák 

Vítajte v škole, prváci....Vítajte v škole, prváci....

Uvítanie detí do životaUvítanie detí do života

Farské múzeum Vrakuňa v časeFarské múzeum Vrakuňa v čase
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Horúca téma
Parkovací dom Bebravská Parkovací dom Bebravská 
Magistrát hlavného mesta v spolu-
práci s mestskou časťou má záujem 
vybudovať v každej MČ parkovací 
dom a výnimkou nie je ani Vrakuňa.
Odborní pracovníci Magistrátu vybra-
li viacero lokalít. Ako prvá lokalita sa 
javí najvhodnejšie pred Zdravotným 
strediskom na Bebravskej. Nechce-
me však rozhodovať bez Vás a zaují-
ma nás Váš názor na danú tému.
Parkovací dom bude prevádzkovať 
hlavné mesto. Slúžiť bude predovšet-
kým rezidentom, teda obyvateľom s tr-
valým pobytom v danej lokalite, ktorí 
v ňom budú môcť parkovať na základe 
ich rezidentskej karty, ku ktorej si pri-
platia 1 euro na rok.
Prvým krokom pred napredovaním 
v projekte je komunikácia priamo 
s obyvateľmi danej lokality, aby pro-
jekt čo najviac vychádzal z potrieb re-
zidentov v priamom okolí. 

Svoj názor môžete vyjadriť for-
mou dotazníka, ktorý nájdete na 
www.vrakuna.sk v sekcii aktuality 
a www.paas.sk/parkovacie-domy
/#bebravska

Dotazník je anonymný a bude spraco-
vaný Sekciou mestských štúdií a par-

ticipácie Metropolitného inštitútu 
Bra tislavy, ktorý úzko spolupracuje 
so zástupcami pracovnej skupiny pre 
parkovaciu politiku na prezentovaní 
zámerov verejnosti. V prípade otázok 
sa na nás môžete obrátiť na mailovej 
adrese participacia@mib.sk.

Na danú tému sme sa opýtali aj 
miestnych poslancov z daného vo-
lebného obvodu. 

Lívia Benedeková 
Som presvedčená, že vďaka parkova-
ciemu domu sa zvýši kapacita miest 
na parkovanie a bude to prínosom pre 
našu mestskú časť. 

Ing. Michal Hrapko 
Parkovací dom určite zlepší situáciu 
s parkovaním v tejto časti Vrakune. 
Magistrát vybral vhodné miesto sú-
časného parkoviska na Bebravskej 

a pre Vrakunčanov pripravil veľmi 
peknú vizualizáciu v dostatočnom 
časovom predstihu. Toto je presne 
cesta akou má Magistrát komuniko-
vať s obyvateľmi mesta a v prípade 
realizácie zámeru v súlade s prezen-
táciou si myslím, že budeme všetci 
spokojní. 

Ing. Soňa Svoreňová 
“Parkovacie domy sú nevyhnutnou 
súčasťou riešenia statickej dopravy 
v modernom meste. Veľmi oceňujem, 
že tentokrát prišlo na Vrakuňu medzi 
prvými a neostala medzi mestskými 
časťami na konci poradovníka.”

Andrej Ravasz
Vybudovanie parkovacieho domu na 
Bebravskej, ale i v ďalších lokalitách 
je nevyhnutné, nakoľko po zavedení 
parkovacej politiky bude veľmi nároč-
né zaparkovať na riadne vyznačených 
parkovacích miestach. Určite som 
však pri realizácií parkovacích domov 
aj za zapustenie do zeme v čo mož-
no najväčšej hĺbke, aby sme predišli 
prípadnému vizuálnemu smogu. Dnes 
sa síce pozeráme z okien iba na betó-
novú plochu, avšak ísť do vyššej výš-
ky, ako je jedno nadzemné podlažie by 
som nepovažoval za správne. 

MÚVrakuňa

Starosta Martin Kuruc po-Starosta Martin Kuruc po-
vedal: ,,Myslím si, že aké-vedal: ,,Myslím si, že aké-
koľvek nové parkovacie koľvek nové parkovacie 
miesto, ktoré vo Vrakuni miesto, ktoré vo Vrakuni 
pribudne bude pre obyva-pribudne bude pre obyva-
teľov prínosom.“teľov prínosom.“

Vizualizácia parkovacieho domu na Bebravskej ulici
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Horúca téma
Revitalizácia verejného priestranstva Revitalizácia verejného priestranstva 
na Kazanskejna Kazanskej
Vo Vrakuni máme viacero verejných 
priestranstiev, na ktorých nám zále-
ží, a ktoré by sme postupne chceli 
zrevitalizovať. Jedným z takých naj-
viac problémových, ktoré nie sú ani 
pekné ani funkčné, je pred Zdravot-
ným strediskom na Kazanskej. Ide 
o známi „flek“, kde sa zdržujú aso-
ciáli a bezdomovci. 

V spolupráci s Metropolitným inštitú-
tom Bratislavy (ďalej len MIB) a Ma-
gistrátom hlavného mesta sa nám po-
darilo vypracovať štúdiu revitalizácie, 
ktorá by mala prebehnúť v roku 2022. 
Chceli by sme veľmi pekne poďakovať 
štúdiu Plural, s.r.o., ktoré daný projekt 
vypracovalo, Metropolitnému inštitútu 
Bratislava, ktoré nato celé dohliadalo 
a primátorovi hlavného mesta Matú-
šovi Vallovi. Pevne dúfame, že daný 
priestor sa budúci rok začne revitalizo-

vať a prinesie do tejto časti Vrakune 
novú príjemnú atmosféru a príjemný 
verejný priestor. 
A čo všetko tam pribudne? Pribudnú 
nové stromy, hracie prvky pre deti, 
nový mobiliár – lavičky a osvetlenie, 
zrekonštruuje sa pevná plocha a na 
všetko dohliadne kamerový systém.

 
Na danú tému sme sa opýtali aj 
miestnych poslancov z daného vo-
lebného obvodu. 

Lívia Benedeková
Za mňa je to skvelý nápad. Ten 
priestor je dlhé roky zanedbávaný. 
,,Už včera bolo neskoro,, ale som 
veľmi rada a vďačná, že sa MIB roz-
hodol o revitalizáciu tohto priestoru 
a vznikne nám vo Vrakuni pekný park 
na oddych zo zeleňou čo určite ocenia 
vrakunčania...

Andrej Ravasz
Informácia, že sa predsa bude revi-
talizovať park medzi zastávkou MHD 
Dudvážska a zdravotným strediskom, 
ma veľmi potešila. Asi pred dvomi 
rokmi sme sa o tejto vízii neformálne 
rozprávali so starostom a tiež poslan-
com Zajíčkom, zhodli sme sa, že prá-
ve revitalizáciou územia sa stane táto 
plocha zaujímavá pre bežných ľudí 
a vytlačia sa tak problémové osoby 
z tejto plochy. 

Ing. Soňa Svoreňová 
“Veľmi sa teším, že vznikne tento 
verejný priestor úplne novej kvality. 
O jeho revitalizácii sme uvažovali dl-
hodobo a stvárnenie, ktoré navrhuje 
MIB, je veľmi vkusné. Z tejto časti Vra-
kune je do lesoparku predsa len ďalej, 
a parkový priestor jej veľmi chýba.” 

HNovotná

Starosta Martin Kuruc:Starosta Martin Kuruc: ,,Som  ,,Som 
veľmi rád, že sa nám darí skráš-veľmi rád, že sa nám darí skráš-
ľovať verejné priestranstvá ľovať verejné priestranstvá 
a spolupráca s Magistrátom a spolupráca s Magistrátom 
je skvelá a teším sa na budúci je skvelá a teším sa na budúci 
rok, kedy sa začne projekt rea-rok, kedy sa začne projekt rea-
lizovať.“lizovať.“
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Aktuálne
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Doplnili sme ihrisko na Píniovej

Tak, ako sme minulý rok avizovali, 
staré preliezky sme museli demonto-
vať a postupne inštalujeme nové her-
né zostavy podľa súčasných bezpeč-
nostných noriem. Na detské ihrisko 
Píniová pribudla nová herná zostava. 
Veríme, že sa bude deťom páčiť. 

Miestny Úrad Šíravská 
Budova Miestneho úradu Šíravská 

prešla v roku 2021 očividnou preme-
nou. MÚ pristúpil k zatepleniu objek-
tu, aby sa zlepšila aj estetická strán-
ka úradu, ale hlavne príde v budúcich 
rokoch k úspore energií a predĺži sa 
životnosť objektu. Miestny úrad na-
vštevuje denne mnoho Vrakunčanov 
a preto dúfame, že sa potešili evi-
dentnej zmene. 

Školička na Železničnej
Budova školičky, ako ju mnohí 

Vrakunčania poznáme, je dnes vyu-
žívaná najmä ako umelecká škola. 
V tomto roku sa podarilo MÚ zatepliť 
aj objekt školičky. Detičky navštevu-
júce krúžky a umeleckú školu majú 
tak estetickejšie prostredie. Hlavným 
dôvodom zateplenia bola snaha do-
spieť k úspore energií a predĺženiu 
životnosti objektu.

Materská škola Kríková
Ďalším väčším projektom Mest-

skej časti tohto roku boli stavebné 

práce na budove materskej školy 
Kríková. Budova škôlky 
je konečne kompletne 
zateplená a farby fasá-
dy korešpondujú s úče-
lom využívania budovy. 
Škôlka je teraz nie len 
krásna a veselá, ale za-
teplením sa dosiahne 
predĺženie životnosti bu-
dovy a o to dlhšie bude 
v nezávadom stave slú-
žiť vrakunským mladým 
rodinám. 

Materská škola Šíravská 
Rekonštrukciu soci-

álnych zariadení jednej triedy Mest-
skej časti darovala firma Pohas. 
Vďaka tejto firme škôlka už v novom 
školskom roku 2021/22 disponuje 
úplne novou umývarňou s toaletami. 
V blízkej budúcnosti plánuje Mestská 
časť pokračovať postup-
ne s rekonštrukciami na 
„našej“ najmenšej škôl-
ke.

Materská škola  
Kaméliová 

Mestská časť sa po-
stupne snaží rekonštru-
ovať a obnovovať všetky 
materské a základné 
školy, a preto sa nám 
podarilo počas letných 
prázdnin zrekonštruovať 
dve sociálne zariadenia 

na MŠ Kaméliová. Detičky spolu s uči-
teľkami sa už novom roku 2021/22 
môžu tešiť z nových, čistých a funkč-
ných umývarní s toaletami. V ďalšom 
období plánuje mestská časť pokra-
čovať v rekonštruk ciách.

Havária základná škola Žitavská
V každom období „bojuje“ Mest-

ská časť s takzvanými neočakáva-
nými udalosťami ako sú havárie. 
Budovy škôl a škôlok sa snažíme ob-
novovať, avšak často sa vyskytujú aj 
havárie, najčastejšie na potrubiach, 
či už kanalizačných, vykurovacích ale-
bo vodovodných a inak tomu nie je 
ani v prípade ZŠ Žitavská. Začiatok 
upršaného počasia doslova vyplavil 
na povrch problém prasknutej dažďo-
vej kanalizácie. Celý tím zamestnan-
cov úradu, školy a havarijnej služby 
vynakladajú maximálne úsilie, aby 
havária neobmedzila chod škôlky.

Vstupné priestory ZŠ Železničná  
a ZŠ Rajčianska

Vďaka dotáciám z Minis-
terstva školstva sa školy na 
Železničnej a Rajčianskej 
ulici tešia z nových vstup-
ných priestorov. Dotácia 
umožnila úpravu hlavných 
vstupov do budovy a vy-
lepšenie chodieb tak, aby 
sa deti v školách cítili po-
hodlnejšie a spokojnejšie. 
Vstupy do oboch škôl sú tak 
reprezentatívne a oslovia 
každého návštevníka školy. 

MÚVrakuňa

Čo nového cez leto?Čo nového cez leto?
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Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 
v Bratislave v súčinnosti s Okresným ria-
diteľstvom PZ v Bratislave II sa intenzívne 
zaoberajú problematikou týkajúcou sa obyt-
ného domu ,,Pentagon“ nachádzajúceho sa 
v mestskej časti Bratislava Vrakuňa.. Je po-
trebné uviesť, že situáciu nemožno hodno-
tiť iba z pohľadu drogovej trestnej činnosti, 
ale aj z pohľadu tzv. „ otravnej kriminality“, 
ktorá nie je nikde legislatívne upravená, ale 
podstatnou mierou znižuje komfort obyvate-
ľov daného územia a to z pohľadu výskytu 
väčšieho množstva neprispôsobivých ob-
čanov a osôb bez domova. Toto so sebou 
prináša znečisťovanie verejného priestran-
stva, pohyb osôb pod vplyvom alkoholu ale-
bo iných omamných látok, čoho svedkom sa 
stávajú aj maloleté osoby. 
Po opatreniach, ktoré prijala mestská časť 
Bratislava Vrakuňa vo vzťahu k uzatvoreniu 
niektorých priestorov ( terás ) sa títo obča-
nia presunuli ku objektu Talin, ktorý je dlho-
dobo nevyužívaný na svoj účel a poskytuje 
im „útočište“.
 Na základe spracovaných a schválených 
príkazov sú zo strany Policajného zboru na 
tomto mieste pravidelne vykonávané poli-
cajné akcie, preventívno – bezpečnostné 
a pátracie akcie s cieľom vypátrania osôb, 
po ktorých je vyhlásené pátranie, vypátrať 
veci pochádzajúce z trestnej činnosti, ako 
aj odhaliť trestnú činnosť a v neposlednom 
rade majú tieto akcie za cieľ zlepšiť situá-
ciu na úseku verejného poriadku.. V rámci 
bežného výkonu služby policajti Obvodného 
oddelenia PZ Bratislava Vrakuňa vykonáva-
jú hliadkovú službu pri objekte ,,Pentagon“ 
v nepravidelných intervaloch, kde vykonáva-
jú kontrolu osôb, ktoré sa na mieste zdržia-
vajú. 
V okolí daného objektu vykonávajú hliad-
kovú službu aj policajti z iných obvodných 
oddelení dislokovaných v rámci Okresného 
riaditeľstva PZ Bratislava II, ako aj policajti 
Pohotovostnej motorizovanej jednotky Kraj-
ského riaditeľstva PZ v Bratislave. 
V tomto roku bolo vykonaných niekoľko do-
mových prehliadok, pri ktorých bolo zaiste-
ných viac ako 2.700 jednorazových dávok 
drog v hodnote najmenej 10.500,- Eur. Pri 
zaistení väčšieho množstva dávok, alebo 
pri recidíve ( opakovane páchanej drogovej 
trestnej činnosti ) sú obvinené osoby stíha-
né väzobne. 
Z pohľadu Policajného zboru, ako aj z komu-
nikácie s občanmi je zrejmé, že postupne 
dochádza k zlepšeniu celkovej bezpečnost-

nej situácie v okolí bytového domu „Penta-
gon“ v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 
Na druhej strane vieme pochopiť obyvateľov 
danej lokality, ktorí poukazujú na nedosta-
točné, alebo pomalé riešenie ich problému. 
Policajný zbor sa snaží situáciu riešiť so sta-
rostom mestskej časti Bratislava Vrakuňa, 
MsP Bratislava, ktorá je zo zákona primár-
ne zodpovedná za zabezpečenie verejného 
poriadku, ako poriadkový útvar obce, ako 
aj s jednotlivými organizáciami pracujúcimi 
s osobami bez domova, alebo drogovo závis-
lými osoba. Nie je možné však všetky oso-
by drogovo závislé označiť ako páchateľov 
trestnej činnosti, nakoľko samotné užívanie 
drog nie je postihované Trestným zákonom, 
a preto k tomu musí PZ tak pristupovať. 

Za obdobie od januára do augusta 2021 
bolo v MČ BA Vrakuňa spáchaných 127 
trestných činov, čo je o 6 menej ako za rov-
naké obdobie roku 2020. Objasnených bolo 
72 trestných činov, čo je o 7 viac ako v roku 
2020. Objasnenosť dosiahla 56,69%, čo 
je o 7,82% viac ako v roku 2020. V danej 
mestskej časti za prvých osem mesiacov 

roka 2021 nedošlo k žiadnemu vlámaniu do 
bytu alebo domu, bolo spáchaných sedem 
skutkov vlámania do objektov, kde objasne-
né boli dva skutky, pri násilnej trestnej čin-
nosti sme zaznamenali nápad 11 skutkov, 
z týchto bolo 7 objasnených. Majetkových 
trestných činov bolo spáchaných 38, pričom 
bolo objasnených 10 skutkov. 
V rámci okresného riaditeľstva PZ v Brati-
slave II, ktoré má päť obvodných oddelení 
PZ, je územný obvod OO PZ Bratislava Vra-
kuňa s najnižším nápadom trestnej činnosti 
a s najvyššou objasnenosťou. Na základe 
týchto štatistických ukazovateľov uvádza-
me, že bezpečnostná situácia v MČ Vraku-
ňa je stabilizovaná, okrem drogovej trestnej 
činnosti pri objekte Pentagón, avšak v spo-
lupráci s vedením KR PZ v Bratislave sme 
v súčasnosti prijali také opatrenia, ktoré by 
mali daný stav zvrátiť už v blízkom období. 
Aktuálne informácie Policajného zboru môže-
te nájsť aj na oficiálnej stránke na Facebooku
www.facebook.com/policiaslovakia

Vyjadrenie miestneho poslanca Miroslava 
Macka
,,Zvýšenú aktivitu Polície vnímame pozi-
tívne, dôležitý je však celý reťazec, teda aj 
činnosť prokuratúry a súdov. My ako mest-
ské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice 
robíme možné maximum dlhodobo, zaostá-
va štát. Verím a dúfam v skoré zlepšenie 
aj tu.“

BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA  BEZPEČNOSTNÁ SITUÁCIA  
V MESTSKEJ ČASTI VRAKUŇAV MESTSKEJ ČASTI VRAKUŇA
Z POHĽADU BRATISLAVSKEJ POLÍCIEZ POHĽADU BRATISLAVSKEJ POLÍCIE

Martin Kuruc, starosta Vraku-Martin Kuruc, starosta Vraku-
ne:ne: ,,Som rád, že po toľkých  ,,Som rád, že po toľkých 
rokoch polícia začala intenzív-rokoch polícia začala intenzív-
nejšie konať v lokalite ,,Pen-nejšie konať v lokalite ,,Pen-
tagonu“ za čo im v mene celej tagonu“ za čo im v mene celej 
Vrakune ďakujem.“Vrakune ďakujem.“

http://www.facebook.com/policiaslovakia
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Životné prostredie

Od septembra 2021 bude zavedený 
vrecový zber triedeného odpadu z ro-
dinných domov vo všetkých mestských 
častiach Bratislavy. Nakoľko bol medzi 
návrhmi na zlepšenie systému zo stra-
ny obyvateliek a obyvateľov aj častejší 
odvoz odpadu, zvýšili sme frekvenciu 
zvozu oboch komodít na odvoz v dvoj-
týždňovom intervale. Zavedením tohto 
systému zberu pre rodinné domy celo-
plošne, by sa mala úroveň vytriedenia 
odpadov v našom hlavnom meste zvý-
šiť až o 20%.
Odvozový deň triedeného odpadu z vriec 
nájdete v tabuľke na stránke OLO: 
https://www.olo.sk/odvozovy-den-trie-
deneho-odpadu-vrecovy-zber/ 
V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia 
a obyvateľky vykladať zaviazané vrecia aj 

vo vlastných modrých a žltých nádobách 
s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvo-
ze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, 
preto je potrebné, aby boli vrecia riadne 
uzatvorené. Je potrebné používať iba vre-
cia distribuované spoločnosťou OLO.
Každé zapojenie do systému zberu ko-
munálneho odpadu má nárok na jed-
nu sadu vriec (dve rolky vriec na plasty 
a dve rolky vriec na papier) bez ohľadu 
na počet obyvateľov v rodinnom dome. 
Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodin-
ným domom, v ktorých je registrovaných 
viac zapojení do systému zberu odpa-
du. V prípade väčšej produkcie triede-
ného odpadu môžu obyvatelia požiadať 
o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 
02/50 110 111.

OLO,a.s.

Naša mestská časť prostredníctvom 
programu Adopcia zelene umožní za 
určitých a vopred dohodnutých pod-
mienok vstup žiadateľom na plochy 
zelene s cieľom ich skrášlenia a za-
bezpečenia údržby bez nároku na fi-
nančnú odmenu.

Program Adopcia zelene je projekt, kto-
rý vypracovalo hl. mesto SR Bratislava, 
a ktorý v súčasnosti využíva viacero mest-
ských častí. Prijatie programu by malo vý-
razne pomôcť pri participácii obyvateľov 
v našej mestskej časti na pozemkoch, 
ktoré sú v našom vlastníctve alebo v na-
šej správe. Napriek jednoduchej myšlien-
ke musí mať program presne stanovené 
pravidlá, ktoré je žiadateľ po uzatvorení 
zmluvy povinný dodržiavať. Zároveň je 
potrebná aktívna komunikácia s referent-
kami Referátu životného prostredia, ve-
rejnoprospešných služieb a odpadového 
hospodárstva. 
Žiadosť o adopciu zelene môžu podávať 
fyzické a právnické osoby, aktívni obyva-
telia mesta a občianske iniciatívy, miest-
ne organizácie, neziskové organizácie 
a občianske združenia, vzdelávacie inšti-
túcie, podnikateľské subjekty (bez nároku 
umiestnenia vlastnej reklamy, reklamných 
pútačov a pod.). 
Podmienkou na zapojenie sa do progra-
mu je, že plochy zelene musia byť vo 

vlastníctve alebo v správe mestskej časti, 
musia byť verejne prístupné, minimálna 
starostlivosť zo strany žiadateľa je najme-
nej tri roky, a zabezpečenie starostlivosti 
je bez nároku na finančnú odmenu.
Adopciou zelene sa eliminujú viaceré 
nedostatky, ako napr. samovoľné vysá-
dzanie do verejnej zelene, vysádzanie 
alergénnych a inváznych druhov, narúša-
nie ochranných pásiem podzemných inži-
nierskych sietí, vysádzanie drevín v tesnej 
blízkosti obytných domov a narúšanie hy-
gienických noriem zatienením bytov. 
Vyplnením formulára, ktorý je prístupný 
na webovej stránke mestskej časti www.
vrakuňa.sk budú môcť žiadatelia - záujem-
covia požiadať o konkrétnu parcelu a jed-
noduchým popisom priblížiť svoju pred-
stavu o tom, ako by mala po ich úprave 
vyzerať. Následne bude žiadosť posúde-
ná odbornou referentkou, žiadateľovi sa 
predloží návrh zmluvy o spolupráci, ktorá 
bude uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a v súlade 
s právnym poriadkom SR. Zmluva bude 
okrem iného obsahovať predmet zmluvy, 
rozsah plnenia, úhradu nákladov, osobit-
né ustanovenia, trvanie zmluvy, atď. (ná-
vrh zmluvy nájdete tiež na našej webovej 
stránke). Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
bude aj príloha – Žiadosť o adopciu zele-
ne (formulár Adopcie zelene, ktorý bude 
vyplnený v zmysle usmernení príslušnej 
referentky). 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa Uznesením č. 356/
XX/2021 zo dňa 29.06.2021 schválilo 

daný projekt a požiadalo starostu o prija-
tie projektu ako súčasť starostlivosti o ve-
rejnú zeleň.
Tešíme sa na spoluprácu a pevne veríme, 
že nový projekt bude úspešný a pomôže 
zveľadiť okolie bytových domov.

Vyjadrenie miestnej poslankyne  
Mgr. Zuzany Magálovej: 
Možnosť adoptovať si zeleň občanmi po-
važujem za výborný nápad. Stromčeky po-
trebujú extra starostlivosť hlavne v letnom 
období, kým sú mladé a nemajú vytvore-
nú koreňovú sústavu. Takto aj s pomocou 
ľudí  dokážeme zabrániť ich vysychaniu, 
hlavne v období obrovských horúčav, ke-
ďže VPS nestíha byť všade. 

Referát ŽP, VPS a OH 

Od septembra bude vrecov ý zber triedeného odpadu Od septembra bude vrecov ý zber triedeného odpadu 
z rodinných domov zavedený v celej  Bratislavez rodinných domov zavedený v celej  Bratislave

Adopcia Adopcia 
zelenezelene

https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/  
https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/  
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,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“
Ihrisko na Čiernovodskej ulici 
Každý rok investujeme do detských ihrísk. Našou snahou 
je premeniť zastarané preliezky za nové a bezpečné. V 
pieskovisku  sme nainštalovali novú preliezku a pridali 
novú hojdačku. 

Detské ihrisko Toplianska 
Nádherný priestor pre oddych pod stromami pri knižnici. 
Staré ihriská menia svoj šat a preniesli sa do časov súčas-
ných. Staré preliezky sme zamenili z novú hernú zostavu 
so šmykľavkou a novú hojdačku. Investície boli financova-
né z rozpočtu MČ Bratislava – Vrakuňa.

DBotlová

PRED

PO

NA SÍDLISKU HÚK A 
PR AVIDELNE SOVA 

Maťa napísala: Dobrý deň. Tie sovy buď daj-
te odchytiť alebo si vybavíme povolenie. To je 
už neúnosné. Každú noc od 23:00, to je ok? 
Rajčianska a druhá oproti za Čiernovodskou v 
parku. Už to trvá tri týždne. Je mi to ľúto, kvôli 
viac obyvateľom. 
Odpoveď zástupkyne starostu MČ Brati-
slava- Vrakuňa Ing. Zuzany Schwartzovej: 
Dobrý deň. Mrzí ma, že Vám sova zneprí-
jemňuje život. Sovy sú dôležití predátori pri 
chytaní myší a potkanov, čo nám výrazne 
pomáha hlavne na sídlisku a v neposled-
nom rade sú sovy chránené živočíchy.
 

ALTÁNOK V LESOPARKU
Anonym z Brezovej: Prepáčte mi, ale altá-
nok do lesoparku nepatrí. Lesopark bol v 

minulosti lepší. Z celého lesoparku ste uro-
bili Disneyland. Všade je veľa ľudí a detí zo 
sídliska. Vôbec sa mi to nepáči, vráťte náš 
lesopark do pôvodného stavu! Bez ihrísk, 
altánkov či rozhľadní! 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň. 
Altánok bol vybudovaný pred 4 rokmi. Slúži 
ako posedenie pre mamičky, ktorých deti 
sa na blízkom ihrisku hrajú. V júni v altán-
ku prebehla aj svadba, ktorá sa stretla s 
veľmi pozitívnymi ohlasmi. Väčšina obyva-
teľov Vrakune víta kroky, ktoré prispievajú 
k aktívnemu a modernému životu v našej 
mestskej časti. V prípade, že návštevníci v 
altánku alebo v lesoparku porušujú zákon, 
prosím volajte mestskú políciu. 
 
SÚKROMNÝ LEK ÁRI BE Z ZMLÚV 
Návštevníčka Zdravotného strediska na-
písala: Nepáči sa mi, že na našom zdravot-
nom stredisku sú súkromní lekári a ja si mu-

sím za vyšetrenie platiť? Celý život platím 
zdravotné poistenie a keď prídem k lekárovi 
nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou a ja 
musím platiť. Čo s tým pán starosta plánu-
jete urobiť? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň,  
v kompetencii starostu nie je uzatvorenie 
zmlúv medzi zmluvnými partnermi lekárom 
a poisťovňou. O tom, ktorého lekára si pois-
ťovňa zazmluvní je  plne v kompetencii danej 
poisťovne. Napriek tomu som v niektorých 
prípadoch oslovil poisťovňu, aby prehodno-
tila možnosť uzatvorenia zmluvy s niektorý-
mi lekármi vo Vrakuni. Napriek mojej snahe 
som nedostal žiadnu odpoveď. Odporúčam 
Vám obrátiť sa na konkrétnu poisťovňu alebo 
navštíviť lekára, ktorý má zazmluvnenú Vašu 

poisťovňu. 
  HNovotná 

Podnety z internetuPodnety z internetu

V ďalšej časti rubriky ,,Nájdi rozdiel“  V ďalšej časti rubriky ,,Nájdi rozdiel“  
Vám ukážeme premenu ihrísk na Vám ukážeme premenu ihrísk na 
Čiernovodskej a Toplianskej ulici.  Čiernovodskej a Toplianskej ulici.  

PRED

PO
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Senior svet

Len čo sme 11. augusta vystúpili z au-
tobusu, potešila naše oči prekrásna prí-
rodná scenéria. Z jednej strany ihličnaté 
kopce a pod nimi vodná plocha priehrady 
rovná ako dlaň. Na druhej strane šikovný 
záhradný architekt ešte viac „vylepšil“ 
prírodu. Citlivou rukou rozmiestnil kvety, 
ozdobné kríky, jazierka (jedno aj s čer-
venými rybičkami), fontánku, besiedku, 
zurčiaci potôčik, oddychové sedenie pri 
stromoch. A do tejto nádhery sú „zasa-
dené“ Kúpele Nimnica. Na pastvu pre 
oči bolo však ešte času dosť.
Najprv 37 „pacientov“ z Vrakune absolvo-

valo lekársku prehliadku, časovanie pro-
cedúr a po obede sa mohlo začať s rehabi-
litáciou. Do konca si každý mohol navyše 
dokúpiť procedúry za prijateľné peniaze.
Osadenstvo kúpeľov, či už pracovníčky v 
jedálni alebo sestričky vylepšujúce naše 
neduhy, si zaslúžia nielen naše poďako-
vanie, ale aj obdiv, lebo práca so staršími 
(často ufrfľanými) ľuďmi je náročná.
Počas celého pobytu boli našimi strážnymi 
anjelmi dve Zuzanky - Ing. Zuzka Schwar-
tzová a Mgr. Zuzka Reinsenbücherová. 
Starali sa o nás vzorne. Celé dni nás dr-
žala dobrá nálada, relaxovali sme smie-

chom, rozličnými zábavnými historkami, 
ktoré sme pri čakaní na procedúry na te-
rase v menších skupinkách zažívali. Lep-
šie sme sa spoznávali, rozvíjali a utužovali 
naše vzťahy.
Bolo takmer neuveriteľné, že sa všetci na 
zábave (disco pre starších) veru riadne vy-
krúcali, zabudnúc na choroby, ktoré nás 
kvária. Myslím, že dobre sa medzi nami 
cítil aj pán starosta JUDr. Ing. Martin Ku-
ruc. My s ním určite výborne. Oceňujeme, 
že veľkú pozornosť venuje (ako máloktorý 
starosta) práve nám seniorom.
Podaktorí, napríklad Zuzka Schwartzová, 
obkukali aj lesy naokolo a pochválila sa 
plnou taškou krásnych veľkých dubákov.
Na záver pobytu nás čakal výlet na Tren-
čiansky rad. Skoro všetci sa vyštverali až 
hore, čo by iste ocenil aj Matúš Čák Tren-
čiansky.
Unavení, ale plný zážitkov, sme sa v zdra-
ví vrátili domov aj vďaka bezpečnej jazde 
pána šoféra.
Celkom na záver si nejeden  z nás vzdy-
chol, že taký pobyt by si veru na budúci rok 
rád zopakoval.

Za Klub dôchodcov  
Malý Dunaj  

PhDr. Mária Sládková

Pýtame sa za vás: Boli vakcíny proti koronavírusu vyvinuté príliš rýchlo?Pýtame sa za vás: Boli vakcíny proti koronavírusu vyvinuté príliš rýchlo?
Takmer 60 % nezaočkovaných obyvateľov Bratislavského kraja 
zastáva názor, že vakcíny proti koronavírusu boli vyvinuté príliš 
rýchlo. Ako to bolo v skutočnosti vysvetľuje lekár kraja MUDr. 
Tomáš Szalay.
„Vírusy podobné SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, 
sa v iných častiach sveta objavili už v minulosti a majú podobné 
vlastnosti. Spomeňme napríklad vírus SARS-CoV-1, ktorý v rokoch 
2002  2004 spôsobil epidémiu SARS vo východnej Ázii a v Sever-
nej Amerike. Alebo neskôr MERS na Strednom a Ďalekom Výcho-
de,“ ozrejmil Szalay. Podľa neho sa vedci už vtedy snažili vyvinúť liek 
proti týmto vírusom, a teda výskum na vývoj vakcíny na koronavíru-
sy sa nezačal až po vypuknutí pandémie COVID-19.
„Napríklad Oxfordské laboratóriá vyvinuli vakcínu proti ochoreniu 
MERS už v roku 2018. Okrem toho sa výrobcovia vakcín pre na-
liehavosť situácie snažili vývoj ešte viac urýchliť tým, že namiesto 
testovania vakcín v niekoľkých fázach za sebou tieto fázy spustili 
súbežne.“
Bratislavský kraj má najväčší podiel zaočkovaných na celom Sloven-
sku. Významnou mierou k tomu prispelo veľkokapacitné očkovacie 
centrum v Národnom futbalovom štadióne, kde bolo podaných viac 
ako 260-tisíc vakcín. „Aj vďaka tomu sú už dnes opatrenia proti 
pandémii v kraji miernejšie a na COVID semafore pre nás svieti ze-
lená. Očkovanie je v súčasnosti najúčinnejší spôsob, ako sa môže-
me vrátiť do normálneho života,“ dodal 
Juraj Droba, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Takmer ako v rajiTakmer ako v raji

Inzercia

Predseda BSK Juraj Droba a lekár kraja Tomáš Szalay
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Potrebujeme:
• 3 vajcia
• 200g kokosový cukor
• 2 balíčky vanilkový cukor
• 1,5 dcl rozpustené maslo 
• 200ml mlieko
• 300g hladká múka (ja som dala 

250g múky a 50g mletých mandlí)

• 1 prášok do pečiva
• soľ
• kúsky čokolády (použila som hor-

kú 85% Lindt)
• ovocie

Postup: Vymiešame vajcia s kokoso-
vým a vanilkovým cukrom. Pridáme 
rozpustené maslo a trošku soli. Na 
striedačku pridávame mlieko s mú-
kou, do ktorej sme zamiešali prášok 
do pečiva. Nakoniec primiešame 
kúsky čokolády a na drobno nakrá-
jané ovocie.  Piekla som vo forme 

30x25 cm na 180 stupňov asi 40 
minút. 
Ja som tento koláčik skúšala s ríbez-
ľami, ale aj s hruškami a sušenými 
brusnicami. Vždy chutil fantasticky. 
Kokosový cukor určite vyskúšajte, 
chutí mierne karamelovo a do kolá-
čov je ideálny. 
1 kúsok má 190 kcal.

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Netradičná bublanina s kokosovým cukromNetradičná bublanina s kokosovým cukrom

Potrebujeme:
• 1,5 litra kuracieho bujónu
• 150 g karotky
• 150 g čerstvých húb
• 100 g kalerábu
• 100 g póru
• 300 g bravčového mäsa
• 1 PL sójovej omáčky

• 2 KL škrobovej 
múčky

• 1 KL mletého 
čierneho kore-
nia

• soľ
• ocot

Postup: Bravčové 
mäso nakrájame 
na tenké rezance; 
osolíme a zamie-
šame s čiernym 
korením a škrobo-
vou múčkou.

Ochutené mäso vložíme do vriaceho bujónu 
a varíme asi 15 min. Potom pridáme huby, 
zeleninu a všetko uvaríme do mäkka.
Polievku dochutíme sójovou omáčkou a oc-
tom.
Poznámka:
- Namiesto kalerábu môžete použiť 100 g 

bambusových výhonkov z konzervy
- Polievku ozvláštnite, ak do nej zamiešate 

na záver 2-3 rozšľahané vajcia

Dobrú chuť! 

Senior svet

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

PEKINGSKÁ POLIEVKAPEKINGSKÁ POLIEVKA
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V nedeľu 29.8.2021 
úspešne prebehol už 
9. ročník obľúbeného 
Vrakunského behu. 
Krásne prostredie 
Malého Dunaja a Le-
soparku Vrakuňa, aj 
vďaka ideálnemu po-
časiu, prilákalo opäť 
mnoho bežeckých 
nadšencov. 
Skoro ráno sa začali 
zhromažďovať pri re-
gistrácii všetky veko-
vé kategórie. Tento 

rok sa zúčastnilo 200 bežcov a 100 detí. 
Každý si domov odniesol pamätnú medai-
lu. Budúci rok bude jubilejný 10. ročník, 
na ktorý sa už teraz tešíme a pripravuje-
me veľkolepý program.

Stanislav Koiš

Už po druhýkrát  vrakun-
čania mohli tráviť chvíle 
so svojimi priateľmi na 
príjemnom mieste Vra-
kunskej promenády a 
vy chutnať si skvelé pou-
ličné jedlá rôznorodých 
štýlov a kultúr. Náladu 
v sobotu večer dokonale 
vylepšila skupina Star-
mánia. 
„Veľký piknik pri Malom 
Dunaji“ mal aj tentokrát 
veľký úspech. Street 
food festival Vrakuňa pri-
niesol do Vrakune širo-
kú ponuku jedál rôznych 
druhov a kultúr, doplne-
nú remeselným pivom, 
lokálnymi vínami, limoná-
dami a kávou.

HNovotná 

Vrakunský beh 2021Vrakunský beh 2021

Streetfood po druhéStreetfood po druhé
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Treťoligová ŠK VrakuňaTreťoligová ŠK Vrakuňa
Naši muži sa v tomto ročníku predsta-
vujú v 3. lige. O pár slov sme požiada-
li prezidenta klubu Andreja Ravasza: 
„To že predsa len postupujeme do 3. 
ligy sme sa dozvedeli tesne pred sú-
ťažou, čiže sa nám už pred štartom 

nepodarilo káder vhodne doplniť, čo je na začiatku 
cítiť, i keď jedným dychom treba povedať, že nám 
v úvodných kolách chýbalo aj povestné šťasťíčko. 
V úvode sezóny sa nám podarilo do mužstva dotiah-
nuť naspäť bývalého majstra Slovenska Martina 
Krnáča a aktuálne pracujeme na príchode štyroch 
juhoameričanov. Dňa 3.9.2021 už dvaja z nich sú na 
Slovensku a vybavujú sa náležitosti, ďalší dvaja majú 
pricestovať v najbližších dňoch. Verím, že ich prícho-
dom vzrastie konkurencia v tíme a dovedie nás to 
k lepším výsledkom. Pevne verím, že naši priaznivci 
si nájdu cestu na zápasy v čo najvyššom počte a po-
vzbudia našich chlapcov k lepšiemu výkonu.

Ako ste si iste všimli cez leto sa nám nepodarilo zrealizovať 
výstavbu nového ihriska s umelou trávou, sú žiaľ veci, ktoré 
nevie ovplyvniť ani naše vedenie klubu. Aktuálne prebieha 
nové obstarávanie, ktoré by malo skončiť 3.9.2021 a pev-
ne veríme, že čoskoro bude vytúžená „SAHARA“ s umelou 
trávou pre naše deti, mládež ale i dospelých. Ešte pre vy-
svetlenie, prvá súťaž žiaľ bola neúspešná, keď realizátor 
nebol schopný dodať požadovanú dĺžku vlasu a tak odstú-
pil od zmluvy. Naša mládež sa pomaly, ale isto zabeháva 
v tréningovom procese a postupne sa zapája i do zápaso-
vého procesu. Všetky informácie nájdete na našom webe 
www.skvrakuna.sk, prípadne na FB stránke ŠK Vrakuňa.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať starostovi Vraku-
ne Martinovi Kurucovi, ako aj celému tímu na úrade, ktorý 
nám je maximálne nápomocný pri verejnom obstarávaní 
na ihrisko s umelou trávou. Taktiež by sme sa chceli touto 
cestou poďakovať pánovi primátorovi, resp. mestu Brati-
slava za poskytnutý Grant, ktorý sme použili na kúpu dre-
sov pre naše najmenšie kategórie, keďže od tejto sezóny 
už aj oni budú v riadnom zápasovom kolotoči. Ďakujeme 

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa pred vrcholom sezónyHBK Vrakuňa pred vrcholom sezóny
Náš klub už najbližší víkend začne 
zápasmi playoff. Naši chlapci nara-
zia na chalanov z Tehelného pola 
a teda bliká výstražné svetlo. I keď 
vzájomný zápas na súperovom ihris-
ku dopadol túto sezónu na výbornú, 

nezabúdajme, že tento klub nás v minulosezónnom 
playoff poslal do súboja o 3. miesto a následne zís-
kal titul. Vzhľadom na to že začína aj extraliga, prav-
depodobne nemôžeme očakávať našich extraligo-
vých hráčov, tak uvidíme, 
držte nám palce.
Naša mládež sa pripravo-
vala aj cez leto, v spojenom 
tréningu. Na jeseň je naplá-
novaných mnoho aktivít, 
u starších je v hre i riadna 
súťaž, ale o tom až nabu-
dúce, keď bude ruka v ru-
káve. Momentálne prišlo 
k poklesu počtu mladších 
detí v klube, čo bolo zapríči-
nené i prázdninami, uvidíme 
aká bude účasť s príchodom 
školského roku a najmä ve-
ríme, že nepríde k žiadnej 
odstávke...
Chceli by sme touto cestou 
požiadať užívateľov hokejba-
lového ihriska na Hnileckej 

o dodržiavanie čistoty a poriadku, nakoľko ihrisko je 
verejné, nie však verejné smetisko, smetné koše by 
taktiež nemali slúžiť, ako toalety. V opačnom prípade, 
budeme musieť pristúpiť k opatreniam, ktoré obme-
dzia prístup na ihrisko, na čo následne doplatia všetci. 
Ihrisko má slúžiť na hru, ale treba sa správať k ihrisku 
tak, že si ho vážime a chceme ho mať aj zajtra...
Viac informácií o dianí v klube nájdete 
na www.hbkvrakuna.sk

HBK Vrakuňa 

http://www.hbkvrakuna.sk
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Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, 
kde žiaci získavajú nové vedomosti, zručnosti a schopnosti. 

Po dvoch mesiacoch prázdnin 2.septembra žiakom našej školy 
zazvonil zvonček, ktorý začal nový školský rok 2021/2022. Pri-

vítali sme hlavne nových žiakov, prváčikov. 
Privítala ich p. riaditeľka Ing. Mária Jakú-
beková spolu s vedením školy. Otvorenia 
sa zúčastnili aj starší žiaci s krátkym kul-
túrnym programom. Slávnostného otvore-
nia sa zúčastnili aj rodičia našich žiakov, 
ktorí svojou účasťou dokázali, ako veľmi 
im na deťoch a škole záleží. Spoločne ďa-
kujeme za prejavenú dôveru. Naša škola 
ponúka žiakom krásne zážitky. Veríme, že 
sa žiakom bude páčiť každý prežitý deň v 
našej škole a každý ďalší bude pre nich  ra-
dostným očakávaním. ZŠ Rajčianska chce 
byť miestom, kde sa budú žiaci cítiť  slo-
bodne, tvorivo, kde budeme oceňovať ich 
aktívny prístup ku vzdelávaniu. Prajeme 
si spoločne veľa síl a úspešný školský rok 
2021/22.
 

Mgr. Marta Jankovská
ZŠ Rajčianska 3 

Posledným dňom školského roka 2020/2021, sme našich 
žiakov vyprevadili na letné prázdniny, no nám začali dva me-
siace príprav, rekonštrukcií, modernizácie a zveľaďovania 
našej školy, aby sme mohli v novom školskom roku žiakov 
privítať v modernejšej a novšej škole ZŠ Železničná.
Nie vždy to bolo jednoduché, nakoľko čas letných prázdnin býva 
plný oddychu, výletov, či dovoleniek. Avšak, kde je vôľa, tam je 
cesta. Našou motiváciou boli žiaci našej školy, ktorí si to zaslú-
žia, rodičia žiakov, ktorí si prácu našich učiteľov vážia a samo-
zrejme naši samotní učitelia, ktorí sú plní entuziazmu a radosti 
z práce.
Vďaka výzve Modernejšia škola, vyhlásenej Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, sa nám podarilo zmodernizo-
vať kompletne tri triedy. Konkrétne dve triedy na prvom stupni 
a jednu triedu druhého stupňa. Triedy dostali nový šat v podobe 
novej maľby a magnetickej tabule. Pribudol nový nábytok do 
tried, nové školské stoličky, či nové lavice, ktoré majú lichobež-
níkový tvar,  aby žiaci mohli počas vyučovacích hodín pracovať 
v dvojiciach, či skupinách a aby si vedeli lavice sami variovať do 
požadovaných tvarov. V triedach pribudli oddychové zóny vyba-
vené kobercom, tulivakmi, čitateľským, či herným kútikom. Tu 
si majú žiaci možnosť počas prestávok oddýchnuť, diskutovať, 
zahrať si hry, alebo si pohodlne čítať. Takto vybavené triedy sú 
plne prispôsobené na projektové vyučovanie, prácu s digitálny-
mi technológiami, či na aktívne vyučovanie, kde budú žiaci na-
vzájom spolupracovať, diskutovať a riešiť problémy spoločne, s 
pomocou učiteľa.
Zatiaľ sa nám podarilo finančné prostriedky využiť iba na plno-
hodnotné vybavenie v troch triedach, avšak veríme, že v čo naj-
bližšej budúcnosti sa nám podarí takto priniesť niečo obdobne 
nové a inovatívne aj do ďalších tried.
Na chodbách nám pribudli herné zóny a sedacie prvky. Vo ves-

tibule školy nám pribudla veľká herná zóna pre starších žiakov, 
kde majú možnosť využiť sedenie na rozhovory po vyučovaní, 
môžu si zahrať stolný futbal, vzdušný hokej, šach, alebo si len 
pohodlne čítať. Zároveň sme tu umiestnili aj pódia, ktoré majú 
slúžiť predovšetkým pri hromadných besedách, či diskusiách.
Schody, ktoré vedú žiakov do tried, sú polepené násobilkou, vy-
branými slovami, či delením hlások.
S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
pod vedením pána ministra Mgr. Branislava Gröhlinga, sme zre-
konštruovali aj samotný vestibul školy, ktorý je bránou do na-
šej školy. Vstupný priestor sme oživili svetlými farbami, pribudli 
nové sedenia, veľa kvetov, ale aj nové logo ZŠ Železničná.
Pre Školský klub detí sme dobudovali priestor s videoprojek-
ciou, hernou a oddychovou zónou. Na chodbe pri jedálni nám 
pribudla lezecká stena s dopadovou plochou.

Veríme, že našimi novinkami sme žiakov potešili a zároveň nimi 
prispejeme k rozvoju ich vedomostí, zručností a talentu.
Veľkým zadosťučinením sú pre nás pozitívne ohlasy od rodičov 
žiakov, jasot žiakov v prvý deň pri vstupe do školy, či nových 
tried a v neposlednom rade radosť žiakov, ktorí všetky tieto 
nové prvky už naplno využívajú.

Mgr. Ľubica Vaňková
ZŠ Železničná

Začiatok plný noviniekZačiatok plný noviniek

S l áv no s t né  o t vo r e n ie  š ko l s ké h o  r o ka  n a  Z Š  Ra jč i a n s ka  3S l áv no s t né  o t vo r e n ie  š ko l s ké h o  r o ka  n a  Z Š  Ra jč i a n s ka  3
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Rok s rokom sa stretol a v živote mnohých detí sa udeje uda-
losť, na ktorú si budú pamätať celý život. Vstúpia do sveta 
„veľkáčov“ a zasadnú si do školských lavíc. S pani učiteľka-
mi sa budú učiť prvé písmenká, čítať, počítať. Vzniknú nové 
priateľstvá, pričom mnohé z nich prežijú až do dospelosti.
Už teraz Vám milí žiaci a milí rodičia vieme sľúbiť, že Vaše pani 
učiteľky Jarka, Zuzka a Anička Vám budú maximálne pomáhať, 
aby ste vy rodičia boli spokojní a my učitelia hrdí na to, že na 
konci školského roka budú všetky deti vedieť čítať, počítať a 
budú mať plno ďalších poznatkov.
Želáme si, aby tento  školský rok bol čo najmenej ovplyvnený 
situáciou s COVID-19. Bol plný zaujímavých projektov, súťaží, 
hier, aby ste zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a 
športových podujatí. Nech je pestrý, veselý, plný nových obja-
vov. Prajeme si, aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý 
Vás podporí, pomôže, vysvetlí Vám, čo nepochopíte, podá Vám 
pomocnú ruku. Úprimne si želáme, aby naša škola tak ako do-
teraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, 
ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky, 
ako v dobrej rodine. 
Vážení rodičia, veríme, že budete nápomocní Vašim deťom, že 
sa rozvinie výborná spolupráca s pani učiteľkami, pani vycho-
vávateľkami a aj ostatnými zamestnancami našej školy. Určite 
nebudú všetky dni krásne, občas sa zamračí, občas spŕchne, 
ale ako sa hovorí, po každej búrke vyjde slnko. Ak nastanú ta-
kéto dni sme tu, a sme odhodlaní Vám pomôcť, poradiť a nájsť 
riešenie.

Milé deti, vo Vašich triedach, na svojich miestach, si nájdete 
niečo pre Váš štart. Mestská časť s pánom starostom Vám po-
skytla školské dosky so školskými potrebami, naša škola pra-
vítko s hlavolamom a termofľaše s logom školy ste dostali ako 
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Ešte raz vitajte milé deti a držíme Vám všetci palce.
 

Vopred ďakujem
Mgr. Helga Kováčová

Začiatok školského roka na ZŠ ŽitavskáZačiatok školského roka na ZŠ Žitavská

Príprava na nový školský rok 2021 – 22 bola o niečo náročnej-
šia ako po predchádzajúce roky.
Na začiatku letných prázdnin bolo potrebné opraviť kanalizáciu v 
budove na Hnileckej ulici, a v dôsledku tejto opravy nanovo vydláž-
diť podlahu na toaletách jednej triedy. Práce skončili včas, aby deti 
mohli materskú školu na Hnileckej ulici navštevovať od druhej po-
lovice júla.
Potom sme pokračovali rekonštrukciou dvoch umyvární v budo-
ve na Kaméliovej ulici, ktorá trvala až do konca augusta. Počas 
rekonštrukcie bola zistená havária prívodu teplej vody, čo spôso-
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2021/2022 dňa 02.09.2021.
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Mgr. Lucia Slováková
Materská škola Kaméliová
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ský rok sme začali v krásne zateplenej budove školy, za čo ďakuje-
me mestskej časti Vrakuňa a p. starostovi. Výchovno-vzdelávaciu 
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ho roka bolo podmienené dôkladným uprataním, vydezinfikovaním 
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rení. Škola podľa školského semaforu vydala pokyny a nastavila 
opatrenia – vykonávanie ranného filtra, meranie teploty, povinnosť 
zamestnancov nosiť rúška. Pozitívom je, že prevádzka materskej 
školy mohla byť nastavená ako v bežnom režime a  nastúpiť mohli 
všetky zapísané deti. 

Miroslava Koprdová
                                                                                 MŠ Kríková

Nový školský rok  Nový školský rok  
na Kaméliovejna Kaméliovej

Materská škola Kríková Materská škola Kríková 
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Kde a kedy

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty

a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery
na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jesenné upratovanie 2021

Jesenné		upratovanie		2021	
Umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov		

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

v	ranných	hodinách	po	dobu	24	hodín	na	týchto	uliciach:	
	 	 	

Dňa	11.10.	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.		 +	zeleň 																																																									
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.			+	zeleň 																																																												
Malodunajská	ul.	9	 	 +	zeleň 																																																																																				
	
Dňa	12.10.	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						
	
Dňa	13.10	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																				+	zeleň 																																																																																																																					
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko					+	zeleň 																																																																																																				
	
Dňa	14.10.	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.				 +	zeleň 																																																																																																																									
Šípová	ul.																				 	 +	zeleň 																																																																																																																																										
Železničná	ul.	5														 	 +	zeleň 																																																																																																																																						
	
Dňa	18.10.	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	
Dňa	19.10.	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28-32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													
	
Dňa	20.10.	
Hrušovská	ul.	–		Marhuľová	ul.										+	zeleň 																																																																																																														
Stavbárska	ul.	38	pri	trafostanici																																																										

Dňa	21.10.	
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.	 +	zeleň																																																									
							
Dňa	25.10.	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline									
	
Dňa	26.10.	
Anízová	ul.																															 	 	+	zeleň																																																																																																																											
Podpriehradná	ul.																																						+	zeleň																																																																																																						
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady						+	zeleň																																																																																														
	
Dňa	27.10.	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			
	
Dňa	28.10	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													
	
Dňa	2.11.	
Rebarborová	ul.	51																																	 	 +	zeleň																																																																																																									
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zber.	surovinách	 +	zeleň																																																																																																																										
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				 	 +	zeleň																																																									
	
Dňa	3.11.	
Ráztočná		–		Ihličnatá		 	 		+	zeleň 																																																										

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	riedidlá,	
žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	a	iné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.	

Kontajner	slúži	pre		objemný	odpad	z	domácností	(čalúnený	nábytok,	koberce	a	pod.).	
Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.	

	
Kontajnery	na	zeleň	budú	pristavené	na	ulice,	kde	sa	nachádzajú	rodinné	domy.	

Ku	kontajnerom	na	zeleň	bude	určený	pracovník	verejnoprospešných	služieb.	

Žiadame	občanov,	aby	nemiešali	objemný	a	zelený	odpad.	
Jesenné	upratovanie	na	objemný	odpad	zabezpečuje		MČ	BA-Vrakuňa	prostredníctvom	

spoločnosti	OLO,	a.	s.,	odvoz	zelene	zabezpečujú	VPS	MČ	BA-Vrakuňa.	
V	prípade	potreby	je	možné	pristaviť	kontajnery	aj	na	objednávku.	Zmena	termínov	je	možná,	

oznamy	budú	zverejnené	vo	vývesných	tabuliach	Miestneho	úradu,	na	web	stránke	
www.vrakuna.sk,	na	appke,	a	vo	Vrakunskych	novinách.	Info:	Ing.	Lalík	–	VPS	–	0911	543	541	
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Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.	

	
Kontajnery	na	zeleň	budú	pristavené	na	ulice,	kde	sa	nachádzajú	rodinné	domy.	

Ku	kontajnerom	na	zeleň	bude	určený	pracovník	verejnoprospešných	služieb.	

Žiadame	občanov,	aby	nemiešali	objemný	a	zelený	odpad.	
Jesenné	upratovanie	na	objemný	odpad	zabezpečuje		MČ	BA-Vrakuňa	prostredníctvom	

spoločnosti	OLO,	a.	s.,	odvoz	zelene	zabezpečujú	VPS	MČ	BA-Vrakuňa.	
V	prípade	potreby	je	možné	pristaviť	kontajnery	aj	na	objednávku.	Zmena	termínov	je	možná,	

oznamy	budú	zverejnené	vo	vývesných	tabuliach	Miestneho	úradu,	na	web	stránke	
www.vrakuna.sk,	na	appke,	a	vo	Vrakunskych	novinách.	Info:	Ing.	Lalík	–	VPS	–	0911	543	541	

Jesenné		upratovanie		2021	
Umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov		

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

v	ranných	hodinách	po	dobu	24	hodín	na	týchto	uliciach:	
	 	 	

Dňa	11.10.	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.		 +	zeleň 																																																									
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.			+	zeleň 																																																												
Malodunajská	ul.	9	 	 +	zeleň 																																																																																				
	
Dňa	12.10.	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						
	
Dňa	13.10	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																				+	zeleň 																																																																																																																					
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko					+	zeleň 																																																																																																				
	
Dňa	14.10.	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.				 +	zeleň 																																																																																																																									
Šípová	ul.																				 	 +	zeleň 																																																																																																																																										
Železničná	ul.	5														 	 +	zeleň 																																																																																																																																						
	
Dňa	18.10.	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	
Dňa	19.10.	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28-32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													
	
Dňa	20.10.	
Hrušovská	ul.	–		Marhuľová	ul.										+	zeleň 																																																																																																														
Stavbárska	ul.	38	pri	trafostanici																																																										

Dňa	21.10.	
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.	 +	zeleň																																																									
							
Dňa	25.10.	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline									
	
Dňa	26.10.	
Anízová	ul.																															 	 	+	zeleň																																																																																																																											
Podpriehradná	ul.																																						+	zeleň																																																																																																						
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady						+	zeleň																																																																																														
	
Dňa	27.10.	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			
	
Dňa	28.10	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													
	
Dňa	2.11.	
Rebarborová	ul.	51																																	 	 +	zeleň																																																																																																									
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zber.	surovinách	 +	zeleň																																																																																																																										
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				 	 +	zeleň																																																									
	
Dňa	3.11.	
Ráztočná		–		Ihličnatá		 	 		+	zeleň 																																																										

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	riedidlá,	
žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	a	iné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.	

Kontajner	slúži	pre		objemný	odpad	z	domácností	(čalúnený	nábytok,	koberce	a	pod.).	
Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.	

	
Kontajnery	na	zeleň	budú	pristavené	na	ulice,	kde	sa	nachádzajú	rodinné	domy.	

Ku	kontajnerom	na	zeleň	bude	určený	pracovník	verejnoprospešných	služieb.	

Žiadame	občanov,	aby	nemiešali	objemný	a	zelený	odpad.	
Jesenné	upratovanie	na	objemný	odpad	zabezpečuje		MČ	BA-Vrakuňa	prostredníctvom	

spoločnosti	OLO,	a.	s.,	odvoz	zelene	zabezpečujú	VPS	MČ	BA-Vrakuňa.	
V	prípade	potreby	je	možné	pristaviť	kontajnery	aj	na	objednávku.	Zmena	termínov	je	možná,	

oznamy	budú	zverejnené	vo	vývesných	tabuliach	Miestneho	úradu,	na	web	stránke	
www.vrakuna.sk,	na	appke,	a	vo	Vrakunskych	novinách.	Info:	Ing.	Lalík	–	VPS	–	0911	543	541	

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

a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 
Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.).  

Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.                                                                               
Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

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

Jesenné upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA-Vrakuňa prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA-Vrakuňa.
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach  

Miestneho úradu, na web stránke www.vrakuna.sk, na appke, a vo Vrakunskych novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

IN 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


