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Milí Vrakunčania,
prihováram sa vám v týchto ťažkých časoch, ktoré nás, ta-
kpovediac, zasiahli z minúty na minútu. Ešte minulý mesiac  
v príhovore sme mali plno plánov na tento rok, čo všetko 
opravíme, zrekonštruujeme, postavíme nové a budeme sa 
rozvíjať. Terajšia situácia nám zničila množstvo našich plánov  
a vízií, ale na prvom mieste je zdravie nás a našich blízkych.

Teraz mi prichádza na um jeden známy grécky rozprávač bá-
jok – Ezop. Určite by na súčasnú situáciu sedelo viacero bá-
jok, ale mňa zaujala tá o dvoch myškách. Je to bájka o tom, 
ako bohatá myška z mesta prišla navštíviť svoju chudobnej-
šiu príbuznú z malého mestečka a pozvala ju na návštevu 
do veľkého mesta, kde to žilo a bolo tam množstvo maškŕt. 
Samozrejme, prvý týždeň sa myške v meste veľmi páčilo. Kaž-
dý deň mali čo robiť a maškrtiť. Jedného dňa si prišli znova 
zamaškrtiť do veľkej špajze, keď tu zrazu sa vrátila majiteľka bytu domov. Museli sa rýchlo schovať a celý 
deň sa skrývali v malej myšacej dierke. Takto sa to opakovalo každý deň. Nakoniec si myška povedala, že 
sa radšej vráti domov, kde má síce toho menej, nie je tam taká zábava, ale je doma a cíti sa tam bezpečne. 

Čo z toho vyplýva a prečo tu o tom  píšem? Vyplýva z toho veľké ponaučenie:

Všade dobre, ale doma najlepšie. Alebo, ako by som v terajšej situácii povedal, najbezpečnejšie.

Čo tým chcem povedať? Milí občania, sme v situácii, keď naozaj sme na jednej lodi, jeden potrebujeme 
druhého, ale musíme veľmi dbať na svoju bezpečnosť. Preto, keď to nie je najnevyhnutnejšie, mali by sme 
počas týchto dní ostať doma, nechodiť zbytočne von. Napriek tomu viem pochopiť, že to nie je jednoduché. 
Aj ja mám deti, ktoré nevydržia sedieť doma od rána do večera už skoro mesiac. Ale keď chceme chrániť 
svojich najbližších, tak jediná najbezpečnejšia ochrana je ostať doma. Keď už musíte ísť von, či už do práce 
alebo do obchodu, nevychádzajte nikdy bez rúška. Toto rúško vám zabráni možnému prenosu vírusového 
ochorenia Covid-19. 

Z tohto dôvodu sa mestská časť snaží pomáhať tým najzraniteľnejším. Akokoľvek sa nato budeme pozerať, 
tí najohrozenejší sú naozaj naši seniori. Preto sme viac ako 5 000 rúšok rozdistribuovali prostredníctvom 
našich dobrovoľníkov, začo im chcem veľmi pekne poďakovať – či už to boli pedagogickí alebo nepedago-
gickí zamestnanci ale aj dobrovoľníci z našej mestskej časti. Veľká vďaka vám všetkým. Na jednej strane 
sme pomohli rúškom, na druhej strane vás však prosíme, aby ste ostali doma. 

Preto sme ďalej zabezpečili seniorom, sociálne slabším a zdravotne postihnutým základný potravinový 
balíček, ktorý sme doručili priamo do domácnosti. Dúfam, že počas veľkonočných sviatkov vám pomohol a 
zabezpečil vám aspoň to, že ste nemuseli chodiť von a znášať možné riziko prenosu. Chcel by som vám na 
záver popriať veľa zdravia, držme sa. 

Nezabudnime, v týchto ťažkých chvíľach sme na jednej lodi a spolu to zvládneme!

Príhovor starostu

Váš Martin
222
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Od 6. 4. do 4. 5. 2020 prebieha vo Vra-
kuni veľké jarné upratovanie. Na uliciach 
postupne pribúdajú veľkokapacitné kon-
tajnery a o harmonograme upratovania 
informujeme na webovej stránke www.
vrakuna.sk. Mestská časť Vrakuňa po-
núka občanom aj vývoz odpadu na zber-
ný dvor, ktorý sa nachádza na Majerskej 
ulici. Okrem toho pracovníci z VPS po-
stupne čistia krajnice ciest a chodníkov 
vo Vrakuni.  
        MÚ Vrakuňa

Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 02/452 596 07
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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Jarné upratovanie 
vo Vrakuni 

OZNAM
V dňoch od 22. 4. 2020 do 30. 4. 2020 
bude vykonaná v MČ Vrakuňa celoplošná 
deratizácia budov v správe mestskej časti 
na verejných priestranstvách. Výkon dera-
tizácie proti hlodavcom bude realizovaný 
pracovníkom CHEMIX-D, s. r. o., kladená 
násada bude PROTECT- požerová nástraha 
vo forme ext.kocky.
Deratizácia sa týka týchto verejných 
priestranstiev: pešia zóna Poľnohospo-
dárska u., trhovisko Rajecká 1, lesopark, 
nábrežie Malého Dunaja, Bebravská pred 
a za zdravotným strediskom a ďalšie verej-
né  priestory, kde sa nachádzajú kanalizač-
né mreže. Zároveň upozorňujeme občanov, 
aby dodržiavali pokyny deratizérov, dodr-
žiavali bezpečnostné predpisy a zabránili 
deťom a zvieratám v prístupe k násadám.  
 MÚ Vrakuňa

POĎAKOVANIE
Súčasná epidemiologická situácia za-
stavila vyučovanie vo všetkých typoch 
škôl, nevyhli sa tomu ani naše základné 
a materské školy. 
Zamestnanci však nezostali ľahostajní, 
ale práve naopak. Viac ako 60 zamest-
nancov veľmi ochotne zareagovalo pri 

požiadavke mestskej časti na dobrovoľ-
né šitie rúšok, obálkovanie a samotný 
roznos rúšok do schránok pre obyvate-
ľov mestskej časti nad 65 rokov. Svojou 
prácou prispeli k ochrane najzraniteľ-
nejšej skupiny v boji s koronavírusom.
Za nezištnú pomoc im patrí veľká vďa-
ka. 
 MÚ Vrakuňa

KULTÚRU ZASTAVIL VÍRUS
Šírenie nebezpečného vírusu zasiahol všetky sféry nášho každodenného života. Jed-
ným z dopadov je úplne zmrazenie kultúrneho života na celom Slovensku. Inak to nie je 
ani vo Vrakuni. Mestská časť zrušila do júla všetky kultúrne a športové akcie, ktoré boli 
plánované či už v spoločenskej sále alebo v exteriéri.
Je otázne, ako sa situácia na Slovensku vyvinie. Budeme nesmierne radi, keď budeme 
opäť v plnom pracovnom nasadení pri organizovaní kultúrnych zážitkov pre Vrakunča-
nov. Opäť budú letné divadielka v lesoparku a v septembri Vrakunské hody. Veríme, 
že to spoločne zvládneme a o všetkých aktualitách sa dozviete na www.vrakuna.sk, 
v aplikácii Vrakuňa a v ďalšom čísle Vrakunských novín.     
 HDvorská

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

fotografiu.  MÚ Vrakuňa

Nahláste „opustené auto“ 
alebo vrak

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

obdobie 1.3. - 30.11.

pondelok – piatok     10:00 – 12:30, 13:00 - 18:00
sobota                        08:00 – 13:00

obdobie 1.12. - 28.2.

pondelok – piatok      10:00 – 12:30, 13:00 – 16:00
sobota                         08:00 – 13:00

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

Zákaz používania 
studní naďalej platí
Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej 
analýze vody v našich studniach vo 
Vrakuni. V prvom kole bolo vybraných 
20 studní, ktoré Ministerstvo životné-
ho prostredia SR otestuje. Podľa lokalít 
spoločne mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa s ministerstvom vybrala 20 miest 
v celej Vrakuni. Všetky výsledky a aktu-
álne informácie nájdete na stránke www.
vrakuna.sk, sekcia informácie o skládke 
chemického odpadu vo Vrakuni alebo na 
www.minzp.sk/vrakuna/. 
         MÚ Vrakuňa



Koronavírus, slovo, ktoré sa za posledné týždne stalo syno-
nymom hrôzy a tragédie. Tento fenomén zasiahol naše najhlbšie 
vnútro, vyvolávajúc jeden z najinštinktívnejších ľudských pocitov 
– pocit strachu a bázne. O to väčšmi, že je to pre nás niečo neznáme, nepoznané, neprebádané. A predovšetkým, týka 
sa to nás všetkých bez výnimky, mladých, starých, bohatých či chudobných.

Koronavírus v niečo odlišnej forme však medicína eviduje už 18 rokov. Boli tu už SARS a MERS, neznáme pojmy ozna-
čujúce ochorenia dýchacích ciest, ktoré sa dokonca vyznačovali oveľa väčšou závažnosťou a úmrtnosťou. Mnohí z nás 
tieto pomerne nedávne epidémie ani nezaznamenali. A v tom je jeden zásadný moment, a to, že sa nás bezprostredne 
nedotýkali. Odohrávali sa na geograficky vzdialených miestach a vnímali sme ich len ako ďalšiu nepríjemnú správu z dia-
nia vo svete. Covid-19 však bezprecedentne zasiahol celý svet nečakanou rýchlosťou. Nemôžem sa však ubrániť pocitu, 
že sa okolo neho vytvára neprimeraná panika a hystéria. Práve v tomto období by sme sa mali spoľahnúť na odbornosť a 
skúsenosť  relevantných autorít. Podľa profesora Krčméryho, odborníka na infekčné choroby, koronavírus nepredstavuje 
väčšie riziko ako bežná chrípka. I na toto „bežné“ ochorenie je úmrtnosť 5 % a rizikovou skupinou sú taktiež práve seniori. 

V žiadnom prípade to neznamená, že by sa 
aktuálna situácia mala zľahčovať. Je kľúčové, 
aby sa dodržiavali všetky nariadenie vrátane 
karantény, najmä v prípade našich starších 
spoluobčanov. Karanténu zaviedli už v 14. 
storočí Taliani, aby ochránili prístavné mestá, 
ktoré boli vďaka rušnému obchodu zo zámoria 
vystavené mnohým nástrahám v podobe prive-
zených exotických chorôb. Tento termín pochá-
dza z francúzskeho quarantaine (štyridsiatka), 
označujúceho 40 dní, počas ktorých posádka 
prichádzajúcich lodí musela byť izolovaná kot-
viac pri pobreží bez možnosti vylodenia.

Stres ako dôsledok obáv a úzkostí spôsobuje oslabenie imunity a zvyšuje riziko srdcovo cievnych ochorení. Nie je 
dôležité každodenne sledovať počet nových prípadov nakazených či úmrtí, koľko nám chýba respirátorov či ako nepripra-
vené je naše zdravotníctvo. Sú to skutočnosti a neraz aj dezinformácie, na ktorých nič nezmeníme. Médiá nám ustavič-
ne dávkujú správy o tom, ako „svet kolabuje“, informácie sa na nás rútia zo všetkých strán, dokonca už aj pri pozeraní 
obľúbeného seriálu. Bežné vysielanie je prerušované, aby sme mohli naživo sledovať aktuálnu tlačovú besedu krízového 
štábu. Toto všetko je podprahové vnímanie, ktoré v často momentálnom vyhrotenom citovom rozpoložení nedokážeme 
objektívne a racionálne vyhodnocovať v širšom kontexte. Dôležité je zachovať pokoj a snažiť sa v zdravej miere zostať 
informovaní. Práve teraz máme priestor venovať sa veciam, ktoré nás tešia a pomáhajú nám aspoň na chvíľu zabudnúť 
na búrku, ktorá okolo nás zúri. 

Obrovské epidémie stíhali svet odnepamäti, v minulých časoch boli často aj duchovne spájané s prejavom Božieho 
hnevu a trestu zaslaného na ľudí. Kiahne, mor, španielska chrípka, cholera..., to je len niekoľko 
z dlhého výpočtu chorôb v dejinách ľudstva. Okrem  množstva obetí a utrpenia však pri-
niesli aj pozitívne aspekty. Iniciovali napríklad medicínsky pokrok. Vďaka epidémiám 
sa vynašlo mnoho očkovacích látok, z ktorých benefitujeme doteraz.

Epidémie sa však týkali aj spoločenských a kultúrnych zmien. Tzv. čierna smrť 
v Taliansku spôsobila značnú sociálnu, politickú a náboženskú zmenu, vďaka 
ktorej sa vo Florencii dostal k moci a bohatstvu známy rod Medicijovcov. Vďaka 
umeleckému mecenášstvu umožnili vznik a prekvitaniu jedného z najvýznam-
nejších umeleckých slohov, renesancie. Renesancia v doslovnom preklade 
znamená znovuzrodenie. Túto paralelu by som rada aktualizovala a v našom 
prípade hovorila o znovuzrodení základných ľudských a morálnych hodnôt, ná-
vratu k jednoduchosti, čistote a k akejsi pomalosti života v súčasnom materiál-
nom svete. Návratu k rodinným vzťahom, váženiu si priateľstva a uvedomeniu si, 
ako málo nám stačí na spokojný  a hodnotný život.

44
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Koronavírus ako 
synonymum zla 

MÚVrakuňa
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Aktuálne

pre školský rok 2020/2021 sa vo všetkých 3 školách uskutoční bez účasti detí.
Základná škola Železničná, Žitavská a Rajčianska 

Zápis prebieha do 22. 4. 2020 elektronicky. Pre tých, ktorí nemajú možnosť elektronicky dieťa prihlásiť, sú vyhradené dni: 

23. 4. 2020 od 8.00 do 15.30 h.
24. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 h. 

Zápis sa bude konať vo vstupných priestoroch školy. 
Pozor, rodičia musia mať rúško, rukavice a vlastné pero!

Dieťa zapisujú zákonní zástupcovia. Na zápis si nezabudnite priniesť: 
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí
- vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku do 1.ročníka ZŠ
- protokol

Webové adresy pre elektronicky zápis:
ZŠ Železničná : https://zszelba.edupage.org/register/

ZŠ Žitavská : https://zs-zitavska.edupage.org
ZŠ Rajčianska : https://zsrajcianska.edupage.org/register/

MÚVrakuňa

na školský rok 2020/2021 sa budú prijímať elektronicky
od 20. 4. 2020 do 23. 4. 2020

Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je uverejnená na  
MŠ Kaméliová: https://mskameliova.edupage.org/

MŠ Kríková: www.mskrikova.sk

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
Originál žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy s podpismi obidvoch zákonných zástupcov a fotokópiou rodného listu 
je potrebné doručiť na adresu:

Materská škola Kaméliová 10, 821 07  Bratislava alebo
Materská škola Kríková 20, 821 07 Bratislava

v termíne od 4. 5. do 15. 5. 2020.
K žiadosti je potrebné priložiť:
• kópiu rodného listu dieťaťa
• keď ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vyjadrenie prísluš-

ného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• keď ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa základnej 

školy o odklade
Kritériá prijatia:
- deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31. 8.
- deti, ktoré dovŕšia k 31. 8. príslušného kalendárneho roku tri roky veku 
- v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v Mestskej časti  

Bratislava-Vrakuňa 

Prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31. 8. nedovŕšia vek 3 roky)  bude  v súlade so školským zákonom 
výnimočné. 

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:
• mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí 

vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, 
vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť,

• vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,
• mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené do 30. júna 2020, vo výnimočných prípadoch do 31.augusta 2020.

MÚVrakuňa

Zápis detí do 1.ročníka základnej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách Kaméliová a Kríková
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V zmysle vyhlásenia Ústredného krízového štábu vyhlásila Vláda SR z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 
zatvorenie školských zariadení. 

V Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia zatvorili všetky základné a materské školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 16. marca 2020. Vzhľadom na neúčasť detí a žiakov na vý-
chovnovzdelávacom procese v školách pristúpil zriaďovateľ k následným úhradám príspevkov zákonného zástupcu na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nasledovne:

Príspevok v materskej škole v zmysle § 28 bod 7 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovate-
ľom alebo inými závažnými dôvodmi.

Príspevok za školský klub detí v zmysle § 114 školského zákona a čl. 3 bod 7 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 03.12.2019 riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na základe 
písomnej žiadosti rodiča v opodstatnených dôvodoch. 

Príspevok na réžiu v zmysle § 140 školského zákona a čl. 6 bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 ak dieťa alebo žiak odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza zákonný 
zástupca príspevok na režijné náklady. 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa po zohľadnení novovzniknutých skutočností rozhodla:

Príspevok v materskej škole – alikvotná časť príspevku za mesiac marec bude zúčtovaná na konci školského roka. Od 1. 4. sa 
príspevok neuhrádza do skončenia mimoriadnych opatrení.

Príspevok za školský klub detí – alikvotná časť príspevku za mesiac marec bude zúčtovaná na konci školského roka. Od 1. 4. 
sa príspevok neuhrádza do skončenia mimoriadnych opatrení.

Príspevok na réžiu – v prípade, že dieťa v mesiaci marec odobralo aspoň jednu stravnú jednotku, príspevok za toto obdobie sa 
nevracia. Od 1. 4. sa príspevok neuhrádza do skončenia mimoriadnych opatrení.

MÚVrakuňa

Školské poplatky – platiť či neplatiť?

 Detské ihriská vo Vrakuni sú zakázané
V snahe minimalizovať riziko šírenia koronavírusu pristúpujú niektoré mestá aj k dočasnému uzatvoreniu detských 
ihrísk. Mestská časť Bratislava Vrakuňa sa rozhodla uzatvoriť ihriská a zároveň oznamom informovať občanov, aby 
nepúšťali svoje deti na ihriská hrať sa. Hlavnou prioritou v tomto období je chrániť občanov Vrakune. Aj tým krokom 
môžeme znížiť riziko nakazenia vírusom. Nie všetci zákaz rešpektujú. Mestská časť a policajné hliadky pravidelne 
dané ihriská kontroluje. Prosíme, všetkých, aby dodržiavali dané opatrenia.

MÚVrakuňa
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Životné prostredie

❦ Pri príležitosti 100. výro-
čia bilaterálnych vzťahov me-
dzi Slovenskom a Japonskom 
obdarilo Veľvyslanectvo Ja-
ponska v Slovenskej republike 
Hlavné mesto SR Bratislavu 
krásnymi stromami, konkrétne 
87 sakurami, ktoré patria me-
dzi národné symboly Japonska. 
Nachádzajú sa v Starom Meste 
na Legionárskej ulici a v Kar-
lovej Vsi na Karloveskej ulici. 
Okrem týchto darovaných, hl. 
mesto vysadilo ďalších sedem 
kusov v Karlovej Vsi, štyri kusy 
v Petržalke a sedem krásnych 
kúskov aj v našej Vrakuni. Svo-
je miesto si našli na pozemku 
pred miestnym úradom na 
Šíravskej ulici, kde v blízkej 
budúcnosti plánujeme v spo-
lupráci s oddelením tvorby 
mestskej zelene magistrátu hl. 
mesta vytvoriť nový krásny re-
prezentatívny priestor v podobe kvetinového záhonu z ruží. 
Týmto by sme sa ešte raz chceli veľmi pekne poďakovať za 
vysadenie.

❦ Druh Prunusserulata „Kanzan“ patrí medzi najobľúbe-
nejšie a zároveň aj najodolnejšie okrasné čerešne. Piestiky 
a tyčinky má nahradené okvetnými lístkami, kvety sú teda 
sterilné a neprinášajú žiadne ovocie, čo vôbec neprekáža, 
pretože drevina sa vyznačuje krásnymi purpurovo-ružovými 
kvietkami, a krátko po nich sa objavia mladé bronzové listy.                                        
V duchovnom zmysle, sakura pripomína, že život je krásny 
a krátky, rovnako ako jej kvet, ktorý po pár dňoch opadne.

❦ Sakury, japonské čerešne, patria medzi jarná skvosty. Mali 
by kvitnúť už v priebehu apríla, a to asi tri týždne. Symbolizujú 
harmóniu v prírode a najmä príchod jari. V Japonsku dokonca 
obyvatelia slávia sviatok jari, tzv. hanami. Vtedy sledujú kvit-
nutie čerešňových kvetov. U nás sa stromom čerešne pripisu-
je iný význam, majú vraj magický účinok. Už v minulosti naši 
predkovia verili, že bozk pod rozkvitnutou čerešňou by mal za-
bezpečiť dostatok lásky počas celého roka. Tak dúfajme, že 
nám daná situácia s rúškami umožní sa čo najskôr presvedčiť 
o sile tohto bozku.  

Referát životného prostredia, verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstv 
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I n f o r m u j e m e 
všetkých obča-
nov, ktorí majú 
záujem o využi-
tie bezplatného 
zberu elektrood-
padu priamo z 
adresy bydliska, 
že túto službu dočasne pozastavujeme. Vývoj situácie s 
koronavírusom si vyžaduje chrániť nielen životné pros-
tredie, ale predovšetkým zdravie všetkých občanov Slo-
venska vrátane prepravcov a ostatných ľudí, ktorí službu 
bezplatného zberu elektroodpadu a jeho recyklácie za-
bezpečujú.

Podľa všeobecne známych odporúčaní len takýmto 
spôsobom môžeme pomôcť obmedziť sociálne kontak-
ty, a tak zamedziť šíreniu vírusu. Službu zberu obnovíme 
hneď, ako nám to situácia dovolí.

Viac na: 
https://www.zberelektroodpadu.sk/mestske-casti.php

Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetkým veľa zdravia!

MÚVrakuňa

DOČASNE POZASTAVENÝ 
ZBER ELEKTROODPADU!

PRIBUDLI NÁM 
NOVÉ STROMY

https://www.zberelektroodpadu.sk/mestske-casti.php
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NEÚPLNE OBEDY  
PRE SENIOROV   

Peter napísal: Dnes na obed: pečené 
kuracie stehno, ryža a príloha nič!!! 
Ako môžete dovoliť takéto neúplné 
obedy!!! Ja tomu hovorím „operatívna“ 
neschopnosť. Koľkokrát Vám pán sta-
rosta mám napísať pripomienku, aby 
ste na ňu bol schopný raz reagovať??? 
Vaše konanie voči dôchodcom považu-
jem pán starosta za horšie, ako ohro-
zenie koronabacilom.
P.S. zneužívanie a napomáhanie zne-
užívania dôchodcov nielen v súčas-
nosti považujem za viac ako zverské!!! 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Za 
ostatných päť rokov som nedostal od 
nikoho iného toľko správ a listov ako 
od Vás. Na všetky z nich som sa Vám 
snažil odpovedať. Osobne ste si boli 
pozrieť niektoré podklady. Telefonic-
ky sme spolu niekoľkokrát hovorili na 
tému, ktorá Vás aktuálne trápila. Ale 
naozaj, ak v jeden týždeň nebola k obe-

du príloha vo forme uhorky alebo kom-
pótu, tak som Vás informoval prostred-
níctvom našej pracovníčky, že výpadok 
bol spôsobený v dôsledku situácie 
s koronavírusom. Ale žiaden dôchodca 
nebol ukrátený, nakoľko výpadok trval 
jeden týždeň. Ďalší týždeň dodávateľ 
stravy zvýšil porcie ako kompenzáciu 
sa výpadok, ktorý nikto nepredpokla-
dal. Ospravedlňujeme sa za vzniknutý 
problém, ale, bohužiaľ, bol spôsobený 
vyššou mocou. Nikdy by som nedovolil, 
aby niekto okrádal seniorov v našej vý-
dajni stravy. Pekný deň.  

SKLÁDKA CHZJD  
Ivana napísala: O skládke CHZJD sa 
rozpráva ale skutek-utek. Kedy ju sta-
rosta konečne odstrániš a odvezieš nie-
kam preč??  
Odpoveď starostu MČ Bratislava- 
Vrakuňa Martina Kuruca: 
Dobrý deň, minulý mesiac bola vyme-
novaná nová vláda s novým ministrom 
živ. prostredia Jánom Budajom, s kto-
rým som sa chcel hneď stretnúť, ale 
v súčasnosti to nebolo možné. Ako 
náhle sa situácia zlepší, chcem sa 

s novým ministrom stretnúť a na túto 
komplikovanú tému porozprávať. Som 
si vedomý, že situácia trápi nielen všet-
kých Vrakunčanov, ale aj obyvateľov 
z blízkeho okolia.  

NOVÉ STROMY
Jano napísal: Dobrý deň, bývam na 
Bebravskej a doteraz sme tu mali pek-
ný vnútroblok, kde som mohol hrávať 
futbal na tráve. A teraz ste mi tam vy-
sadili 7 stromov. To ste mi urobili na-
schvál? Kam mám teraz chodiť hrávať 
futbal? Určite tie stromy do roka vy-
schnú. 
Odpoveď vedúcej pracovníčky odde-
lenia životného prostredia, VPS a od-
padového hospodárstva Mgr. Rasti-
slavy Mihókovej:
Dobrý deň. Predmetná plocha, kde sa 
vysadili stromy, je v správe magistrátu 
hlavného mesta, ktorý ich aj vysadil. 
Pekné, nové stromy ocenia občania 
hlavne v letmých mesiacoch, keď budú 
tvoriť prirodzený tieň a príjemné pros-
tredie pre mamičky s deťmi a seniorov.
 
           Hdvorská 

Podnety z internetu

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s 
koronavírusom a jej ekonomickými 
dopadmi, ktoré sú už teraz zrejmé, 
rozhodlo vedenie mesta o rozdelení 
tohtoročnej dane z nehnuteľností 
pre všetky fyzické osoby a fyzické 
osoby živnostníkov na tri splátky. 
Zároveň sa posúva aj termín doru-
čovania výmerov. V prípade, že bude 
možné začať doručovať rozhodnutia 
v máji 2020, predpokladaná splat-
nosť prvej splátky dane z nehnuteľ-
ností by mohla byť približne na pre-
lome júla a augusta.

Situácia s koronavírusom a ná-
sledné prijaté opatrenia ovplyvnili aj 
spracovanie daní z nehnuteľností pre 
fyzické osoby. Posielanie daňových vý-
merov, ktoré by mesto za štandardných 
okolností začalo doručovať obyvateľom 
už v najbližších dňoch, sa predbežne 
posúva o štyri až šesť týždňov. Zname-
ná to, že oznámenia o uložení zásielky 
by mohli byť ľuďom doručené posledné 
dva týždne v máji, resp. prvé dva týžd-

ne v júni. Následne plynie štandardná 
18-dňová lehota na prevzatie zásiel-
ky. Slovenská pošta v tomto krízovom 
režime pridala ďalších 14 dní, aby 
rozdelila koncentráciu ľudí na svojich 
pobočkách. Od dátumu prevzatia roz-
hodnutia sa následne odvíja aj lehota 
na úhradu, ktorá je 45 dní. Splatnosť 
dane z nehnuteľností by tak mala byť aj 
na základe dátumu prevzatia rozhodnu-
tia približne na prelome júla a augusta. 

Mesto v tejto súvislosti pristúpilo 
aj k ďalšiemu kroku – splatnosť dane 
z nehnuteľností bude pre všetkých 
občanov a živnostníkov automaticky 
rozdelená na tri splátky. Samozrejme, 
v prípade, keď niekto bude mať záujem 
zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zo-
stane zachovaná. 

Naďalej však platí, že doručova-
nie výmerov a od toho odvíjajúca sa 
splatnosť dane z nehnuteľností bude 
prioritne závisieť od vývoja šírenia ko-
ronavírusu a prijatých bezpečnostných 

opatrení. Daňové výmery totiž musia 
byť doručované zo zákona doporučene 
a do vlastných rúk. Slovenská pošta 
doručovanie do vlastných rúk dočasne 
pozastavila a zatiaľ nie je jasné, kedy 
bude mesto môcť odosielať rozhodnu-
tia. Zároveň je potrebné prihliadať aj 
na skutočnosť, že v prípade hlavného 
mesta hovoríme o približne 200-tis. da-
ňovníkoch-fyzických osôb, z ktorých len 
približne 8-tis. má zriadenú elektronic-
kú schránku. Keď by teda aj doručova-
nie do vlastných rúk bolo opäť možné, 
v prípade Bratislavy by to znamenalo, 
že asi 192-tis. daňovníkov by si v neja-
kom momente išlo prevziať na pošty v 
hlavnom meste daňové výmery, čo je v 
aktuálnej situácii vylúčené. O definitív-
nom dátume rozposielania daňových 
výmerov, ako aj o nastavení dátumov 
druhej a tretej splátky, budeme včas 
informovať.

MÚVrakuňa

Daň z nehnuteľností bude na splátky
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neviem ako vy, 
ale ja robím v 
poslednom čase 
zvláštne a nezvy-
klé veci. Mám 
veľa času, a tak 
premýšľam, me-
ditujem nad se-
bou a nad uda-
losťami, ktoré 
s úzkosťou a so 
strachom všetci prežívame. Pozerám 
von oknom na opustený park – len ob-
čas prejde okolo osamotený psíčkar 
alebo prebehne dieťa s loptou a rúškom 
na tvári.

Na detskom ihrisku, kde ešte nedávno 
znel veselý džavot detí a rozhovory ich 
rodičov, je hrobové ticho. Naša obľúbená 
pešia zóna tiež zmĺkla. Len sem-tam prej-
de popri opustených lavičkách človek s 
nákupnou taškou alebo mladá mamička 
s kočiarikom na vychádzke.

Dívam sa na to z okna a pýtam sa sama 
seba: Ako sa to stalo, kde sa stala chyba, 
dokedy to potrvá?

A čo mám robiť ja, viem nejako pomôcť, 
aby sa to skončilo?

Myslím si, že viem, ako prežiť túto pan-
démiu:

Buďme vnímaví a láskaví jeden voči 
druhému; pomôžme tam, kde treba. 

Uchráňme psychiku našich detí a opus-
tených seniorov. Rozmýšľajme, čo by sme  
v živote mohli robiť lepšie, čomu by sme 
sa mali venovať väčšmi a čo by sme ne-
mali robiť vôbec.

Všetci si zrazu uvedomujeme hodnotu 
života a väčšmi sa zamýšľame nad zmys-
lom nášho bytia. Hľadáme odpovede na 
otázky, ktoré nás predtým netrápili.

Buďme disciplinovaní a trpezliví, pandé-
mia sa raz skončí a my si budeme môcť 
spoločne zaspievať:

Kým mám čo robiť, mám prečo žiť,

kým môžem ľúbiť, mám prečo žiť.

Vaša Gizka

Milí Vrakunčania,

Ak si chcete rozšíriť zbierku 
Gizkiných obľúbených 
receptov, nájdete ich v jej 
novej kuchárskej knihe 
Gizka radí: Varte doma.

Potrebujeme:
• 500 g mäsových kostí z karé
• 300 g koreňovej zeleniny
• 10 zrniečok čierneho korenia
• 1 cibuľu
• soľ
• vegetu
• petržlenovú vňať.
Postup: Kosti viac ráz umyjeme a dáme 
variť s cibuľou a čiernym korením do 2 l mierne slanej vody. Po polhodinke pridá-
me koreňovú zeleninu a varíme, kým zelenina nezmäkne. Hotovú polievku dochu-
tíme vegetou.
Maslové halušky
Potrebujeme:
• 40 g masla
• 4 PL polohrubej múky
• 1 vajce
• štipku mletého muškátového orieška
• štipku soli.
Postup: Maslo roztopíme v kastróliku (nesmie byť vrelé, iba vlažné). Pridáme 
múku, vajce, soľ a muškátový oriešok. Cesto miešame lyžicou, až kým sa neoddelí 
od stien kastrólika. Z cesta hádžeme malé halušky do vriacej polievky.
                           
        Vaša Gizka

BRAVČOVÁ POLIEVKA S MASLOVÝMI 
HALUŠKAMI

VARÍME 
S GIZKOU

Postup: Rezance uvaríme v mierne 
slanej vode. Opláchneme ich a zmie-
šame s tvarohom. Môžeme ich podá-
vať s maslom a práškovým cukrom 
alebo vyškvarenou údenou slanin-
kou.

Dobrá rada: Tieto rezance môžete 
použiť aj na prípravu tzv. krajčír-
skeho koláča, známeho ešte z čias  

c. k. monarchie. Prečo „krajčírske-
ho“? Podľa dobových záznamov boli 
vtedajší krajčíri veľmi chudobní, a 
tak suroviny použité na prípravu toh-
to koláča boli ozaj veľmi lacné.
Nasleduje pôvodný recept na 
„Schneider Kuchen“: Tvarohové re-
zance osladíme, primiešame 2 – 3 
lyžice kyslej smotany, pridáme hro-
zienka a nastrúhanú citrónovú kôru. 
Rezance rovnomerne rozložíme na 
rozvaľkané lístkové cesto, zavinie-
me, potrieme rozšľahaným vajcom  
a upečieme.                       Vaša Gizka

TVAROHOVÉ REZANCE
Potrebujeme:
• 500 g širokých rezancov
• 250 g tvarohu
• 50 g masla
• 50 g práškového cukru
• 100 g údenej slaniny
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Milí spoluobčania Vrakune,
veľkonočné sviatky sú pre kresťa-
nov najdôležitejšie. V priebehu dejín 
sa postupne rozvinuli rôzne zvyky, 
ktoré majú svoj zmysel v samotnej 
podstate ľudskej existencie a sú aj 
jej vyjadrením. Každá ľudská osoba 
je prirodzene spoločenská a počas 
týchto dní si paradoxne väčšmi ako 
zvyčajne túto skutočnosť uvedomuje. 
Pre spoločné dobro sa musíte zriekať 
mnohých skutočností, ktoré sú vám 
všetkým veľmi vzácne. Sme istým 
spôsobom obmedzovaní v mnohých 
veciach. Je pochopiteľné, že po urči-
tom čase príde aj istá únava v dodr-
žiavaní pravidiel. Skúsenosť z minu-
losti, ale aj skúsenosť v súčasnosti 
z mnohých krajín, a predovšetkým 
názory odborníkov nás pobádajú vy-
trvať napriek ťažkostiam s tým spo-
jeným.

Prežívanie Veľkej noci tento rok má 
zvláštny charakter a predsa môže-
me spraviť pre spoločné dobro veľmi 
veľa. V každej situácii, aj v tej objek-
tívne veľmi náročnej, môžeme nájsť 
veľa dobrých vecí. Práve veľkonočné 
sviatky, založené na jedinečnej a ne-
opakovateľnej historickej udalosti, 
sú pozvaním k nádeji, ktorá pomáha 
prekonávať aj zložité a komplikované 
situácia nášho osobného a spoločen-
ského života. Všetkým vám prajem 
pokojné veľkonočné sviatky, veľa 
zdravia a trpezlivosti.
Všetky obrady Veľkej noci boli sláve-
né v našom farskom kostole súkrom-
ným spôsobom, teda bez účasti  ľudu. 
Počas týchto obradov sme mysleli na 
všetkých obyvateľov Vrakune, aby 
zvládli tieto časy v pokoji a v zdraví. 

Marek Krošlák
farár v Vrakuni

Jar patrí medzi jedno z najkrajších roč-
ných období a veľkonočné sviatky sú 
asi najkrajším sviatkom tohto ročného 
obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, 
prebúdza sa príroda okolo nás, pučia 
stromy, kvitnú prvé kvety, poteší nás aj 
ranný spev vtákov. Sú však predovšet-
kým sviatkami duchovného pokoja a 
harmónie, aj to je dôvod, prečo si aj v sú-
časnej modernej dobe udržali svoje stá-
le miesto v našich životoch. Každý región 
Slovenska má svoje špecifiká, ale majú 
jedno spoločné-všade prevláda radosť a 
príjemná rodinná atmosféra.
Obvykle sa zíde celá rodina, deti majú 
prázdniny, navštevujú sa rodinní príbuz-
ní, chodí sa na bohoslužby Veľkého týž-
dňa, samozrejme ani šibačka nesmie 
chýbať.

To jarné prebúdzanie je tento rok iné.
Náročné.
Náročné na zdravie, prácu, školu, psychi-
ku i vzťahy./ako vtipne  to okomentovala 
moja kolegyňa “konečne spoznám svoj-
ho manžela“ /smajlík/.
Neklesajme však na duchu, sme v kruhu 
svojich najbližších, najmilších.
Nech toto znovuzrodenie prírody vám pri-
nesie zdravie, pohodu, harmóniu i dobrú 
myseľ.
Ja sa teším na obdobie, keď si konečne 
zložíme rúška z tvárí a budeme sa na 
seba usmievať.
Lebo my to zvládneme! Lebo Vrakuňa to 
zvládne! Lebo si pomáhame navzájom.

Ing. Zuzana Schwartzová 
zástupkyňa starostu
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10.

Ak je to možné, zostaňte 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporúčaní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite  dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zostaňte doma, nechoďte 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi nechoďte.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Vyčistite všetky povrchy, ktorých
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Nový koronavírus spôsobuje ochorenie dýchacích ciest s názvom COVID-19. 
Ako sa môžete chrániť? Dodržiavajte hygienické opatrenia. 

Pravidelne a dôsledne si umývajte ruky mydlom a vodou vždy aspoň 
po dobu 20 sekúnd. Ak máte dezinfekčné mydlo s obsahom alkoholu, 
použite ho. Ak máte dezinfekčný gél, využite ho vtedy, keď si ruky 
nemôžete umyť. Takto zabijete vírusy, ktoré môžete mať na rukách.

Nechytajte sa rukami očí, nosa a úst, aby ste si vírus nepreniesli do tela.

Pri kýchaní či kašľaní si zakryte ústa ohnutou rukou v lakti                  
alebo vreckovkou. Tú následne ihneď zahoďte. 

Ak je dostupné, použite na verejnosti rúško, prípadne si tvár 
prekryte textíliou. Obmedzte kontakt s ľuďmi na minimum

Vyhnite sa fyzickému kontaktu s ľuďmi a dodržiavajte odstup vo 
vzdialenosti min. 1 meter. Odstup môže zabrániť tomu, aby ste 
vdýchli kvapôčky vírusu, keď chorý človek kýcha či zakašle alebo         
si rukami nepreniesli vírus na sliznice.

Vyhnite sa kontaktu s veľ kým počtom ľudí na verejnosti a na 
miestach, kde sa stretáva väčšie množstvo ľudí (nákupné centrá, 
kaviarne, čakárne ambulancií, preplnené lekárne a pod.).

Obmedzte presuny MHD na minimum.                                                              
V prípade nutnosti presunu sa presúvajte radšej peši/autom.

Najčastejšie príznaky ochorenia sú: 

Zvýšená teplota, suchý kašeľ a únava. Niektorí ľudia trpia bolesťami, upchatým nosom, nádchou, 
bolesťami hrdla alebo hnačkou. Niektorí naopak netrpia nijakými prejavmi. Napriek tomu môžu 
chorobu mať a vírus prenášať ďalej. V súčasnosti neexistuje očkovanie ani špecifická liečba,                    
v prípade ťažkého priebehu sa nariaďuje hospitalizácia. Až 80% ľudí sa z ochorenia COVID-19 
vylieči bez potreby špeciálnej liečby.

Je pravdou, že seniorky a seniori sú vzhľadom na riziká šírenia a následkov koronavírusu 
najzraniteľnejšou skupinou. Ohrození sú tiež ľudia s oslabeným zdravím, napríklad so 
srdcovo-cievnymi ochoreniami, ochoreniami pľúc, onkologickými diagnózami a podobne. 

MHD

1m
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