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Milí moji  
Vrakunčania, 
máme za sebou veľmi ťažký rok a prav-
depodobne aj veľmi ťažký pred sebou. 
Chcel by som sa vám takto prihovoriť 
vo vianočný čas, lebo Vianoce sú čarov-
ná chvíľa, keď väčšmi prejavujeme city 
a lásku. Ale akonáhle sa skončia, akoby 
všetci na to zabudli. A také by bolo pek-
né, keby všetko ostalo rovnaké a navždy 
mal každý láskavé srdce! Spomaľme 
v tomto krásnom predvianočnom obdo-
bí, i keď sa ešte možno naháňame za 
darčekmi alebo upratujeme, pečieme 
či varíme. Skutočná podstata Vianoc je 
o iných hodnotách. Myslím tým, lásku 
a krásne prežité chvíle v rodinnom kru-
hu. Bol by som rád, keby sme, drahí Vra-
kunčania, takéto udalosti zažívali počas 
celého roka. Sme jedna krásna komunita, ktorá už niekoľko krát dokázala, že vie zabrať, keď treba, 
a spoločnými silami dosiahnuť cieľ. Často v tomto roku sa nám to aj podarilo. Pevne dúfam, že takto 
budeme naďalej spolu ťahať za hrubý pevný povraz aj v roku 2021.

Počas vianočných sviatkov si spomeňte na všetkých, ktorí už s nami nie sú. Vianoce sú chvíle, keď nám 
najväčšmi chýbajú blízke osoby, ktoré ostávajú navždy v našich srdciach. 

Želám vám či už k Vianociam alebo do nového roku 2021 pevné zdravie, všetko dobré a nech vás 
obchádza všetko zlo. A nech ten budúci rok je aspoň o trošku lepší ako ten odchádzajúci. Samo-
zrejme, nezabudnite pri štedrovečernej večeri dávať pozor na kosti z kapra a do Nového roka vy-
kročiť pravou nohou .

O všetkých ostatných aktivitách, čo sa týka záujmov v budúcom roku sa dočítate na stránkach Vra-
kunských novín, webovej stránke ako aj v aplikácii Vrakuňa (kto ju nemá, nech si ju nainštaluje, je 
skutočne užitočná :-).

Na záver už len pekný citát od Calvina Coolidga: Vianoce nie sú časom ani obdobím, ale stavom mys-
le. Šírenie pokoja, dobra a množstvom vďaky, sú tým skutočným duchom Vianoc.

Vianočný príhovor

Šťastné a veselé želá 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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OPRAVA Poďakovanie 
Mestská časť Vrakuňa by chcela 
touto cestou poďakovať spoloč-
nosti Slovclean, ktorá darovala 
mestskej časti 1000 litrov dezin-
fekcie. Poslúžila tak obyvateľom 
Vrakune počas celoplošného te-
sto vania. Ďakujeme. 
Zároveň vám spoločnosť Slovclean 

želá krásne Vianoce a zdravie  
a pohodu v novom roku 2021! .

MÚ Vrakuňa

NASTÚPENIE NÁHRADNÍKA ZA POSLANCA MIESTNEHO 
ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA

Starosta Mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa oznamuje nastúpenie náhrad-
níka Ing. MICHALA HRAPKA za poslan-
ca Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov v počte 
533 vo volebnom obvode č. 4, v ktorom 
zanikol mandát. 

Projektový manažér Ing. Michal Hrap-
ko kandidoval za koalíciu Sloboda a so-
lidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Strana maďarskej komunity 
– Magyar Közösség Pártja, Sme rodina – Boris Kollár.

Oslovený náhradník Ing. Michal Hrapko vyjadril dňa 24. 11. 2020 súhlas s na-
stúpením na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa a na rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 8.12.2020 
zložil sľub. 
 MÚ Vrakuňa

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 

Miestna knižnica Vrakuňa 
bude od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020 ZATVORENÁ. Navštíviť je budete 
môcť opäť v pondelok 4. januára 2021.

Zberný dvor 
Dňa 23.12.2020 bude zberný dvor otvorený do 12:00 hod. Bude zatvorený 
od 24. 12. 2020 do 4. 1. 2020 a 6. 1.2020 
Viac informácií na www.vrakuna.sk
  MÚ Vrakuňa

Otvárací čas počas sviatkov

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
Dňa 8. 12. 2020 sa uskutočnilo posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo Mest-

skej časti Bratislava-Vrakuňa. Poslanci schválili rozpočet mestskej časti na rok 2021 
a výhľadovo na roky 2022 a 2023. Rozpočet na rok 2021 sa pripravoval v ťažkých 
časoch, poznačenými pandemickou krízou. 

Aj napriek finančným neistotám a rizikám sa nám podarilo tento rok udržať v dob-
rom hospodárení a rovnako pripraviť vyrovnaný rozpočet na nadchádzajúce roky. V tom-
to roku sme museli oželieť veľa aktivít, hlavne spoločensko-kultúrnych. V budúcom roku 
sme naplánovali všetko, na čo boli Vrakunčania zvyknutí pred koronakrízou. Pokračuje-
me v rozvojových aktivitách so zlepšovaním životného prostredia, rozvojom sociálnych 
a spoločenských podmienok v našej mestskej časti. Prioritou bude opäť obnova komu-
nikácií, budovanie chodníkov, cyklotrás, priechodov pre peších a pod. Pokračujeme v za-
tepľovaní objektov školských zariadení, v materských škôlkach, zrekonštruujeme ďalšie 
sociálne zariadenia. Zrevitalizujeme ďalšie športové areály a detské ihriská. V spoluprá-
ci s hlavným mestom dobudujeme cyklotrasu pri Malom Dunaji a popri Hradskej ulici.

Podrobný rozpočet je zverejnený na webovej stránke mestskej časti  
www.vrakuna.sk

Poslanci ďalej schválili zvýšenie príspevku mestskej časti na žiaka materskej školy, 
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania. Príspevok je určený na pre-
vádzku zariadenia a mzdy pracovníkov. Ako každoročne sa na miestnom zastupiteľstve 
schválili dotácie občianskym združeniam a neziskovým organizáciám. Určili sa školské 
obvody pri prijímaní žiakov do základných a materských škôl. Všeobecne záväzné naria-
denia o určení školských obvodov nájdete na www.vrakuna.sk.

MÚ Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
http://www.vrakuna.sk
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Otázka pre poslancov 
Pomaly sa končí náročný a ťažký rok 2020. Čo by ste popriali 
Vrakuni a Vrakunčanom k Vianociam a do nového roka 2021?

PhDr. Stanislav Bruna 
Všetci sme zažili naozaj 

ťažký rok 2020. Nikto 

niečo podobné neča-

kal, a ani sme neboli na 

to pripravení. Napriek 

tomu cítim, že sme to zvládli. Myslím 

tým obyvateľov, miestny úrad, učite-

ľov, zdravotníkov aj podnikateľov a ve-

denie nášho miestneho úradu. Cez 

Vianoce si všetci oddýchnime, vážme 

si, že sme s rodinou a mnohí zdraví. 

Skúsme sa zamyslieť nad rokom 2020, 

to akú silu nám dal. Skúsme odpustiť 

všetky zlyhania, chyby a krivdy. Rok 

2021má v sebe jednotku a tá nech 

je symbolom nového začiatku. Dajme 

preto ten správny prvý krok a vnímaj-

me to ako novú šancu budovať si lepší 

život. Buďme lepší vo všetkom, verme 

si a pomáhajme si navzájom.

Ing. Zuzana Schwartzová 
Tento rok bol pre každé-
ho z nás náročný, platí 
to a aj o fungovaní sa-
mosprávy. Financií pre 
mestskú časť sme mali 

pomenej, ale myslím si, že na chode 
a fungovaní Vrakune to nebolo veľmi 
badateľné. Kvôli pandémii a opat-
reniam sa neuskutočnili plánované 
kultúrne a športové podujatia, výlety 
seniorov, atď. Opravovali sme a čis-
tili cesty, ihriská, vynovila sa fasáda 
ZŠ Železničná, zrekonštruovali sa 
sociálne zariadenia v škôlkach, sta-
rali sa o čistotu Vrakune, no najmä 
– napriek situácii úrad fungoval.
Preto na záver roka chcem poďa-
kovať starostovi Martinovi, pred-
nostke, pracovníkom úradu, našim 
materským a základným školám, že 
sme tento rok zvládli. Všetkým Vra-
kunčanom želám krásne Vianoce 
a šťastný nový rok 2021. 

Ing. Michal Hrapko 
Chcel by som Vrakun-
čanom zaželať pokoj-
né prežitie vianočných 
sviatkov, hlavne veľa od-
dychu a radosti v kruhu 

najbližších. Do nového roku si všetci 
želám hlavne pevné zdravie a skorý 
návrat do „normálneho života“. 
Vrakuni želám, aby sa ďalej rozvíja-
la a bola stále lepším miestom na 
život. Dúfam, že mladých rodín tu 
bude pribúdať, že tu nájdu atraktív-
ne prostredie a bezpečie, aby naša 
mestská časť rástla a bola plná spo-
kojných obyvateľov.

Mgr. Robert Greizinger 
Prajem všetkým Vrakun-
čanom príjemné pre-
žitie vianočných sviat-
kov a všetko najlepšie 
do nového roku 2021. 

Všetkým nám prajem, aby sa pandé-
mia COVID čo najskôr skončila, aby 
sme sa mohli vrátiť v priebehu bu-
dúceho roku do normálneho života, 
bez obmedzení...
Kvôli psychohygiene odporúčam cez 
vianočné sviatky nesledovať TV no-
viny či sociálne siete a tento čas rad-
šej venovať rodine a blízkym priate-
ľom.

Ing. Ladislav Kugler
Rok ubehol veľmi rýchlo 
a opäť sa priblížili radost-
né sviatky, Vianoce, naj-
krajšie sviatky v roku. Je 
to čas, keď sme k sebe 

o trocha bližšie a máme si čo povedať. 
Svet je uponáhľaný, preto sa na chvíľu 
zastavme, buďme k sebe milší, lepší 
a úprimnejší. Pri štedrovečernom stole 
sa stretávajú celé rodiny, tešia sa, že 
môžu byť spolu. Je to čas naplnený lás-
kou a potešením. Doprajme si šťastie, 
zdravie a lásku. Želáme si, aby atmo-
sféra radosti a pokoja potrvala počas 
celého nasledujúceho roka. Preto vám, 
milí spoluobčania, želám krásne preži-
tie vianočných sviatkov, v novom roku 
pevné zdravie a veľa osobných aj pra-
covných úspechov.

Lívia Benedeková
Vrakunčanom by som 

chcela popriať v týchto 

ťažkých časoch hlavne 

veľa, veľa zdravia. Nech 

sú ľudia k sebe ohľaduplní, láskaví, 

aby prežili pokojné a príjemné sviatky 

v kruhy svojich blízkych. Vrakuni – nech 

nám aj naďalej rozkvitá a zveľaďuje sa, 

aby sa nám tu príjemne žilo. Zo srdca 

všetkým želám krásne prežitie vianoč-

ných sviatkov a všetko dobré do nové-

ho roka 2021. 

Mgr. Zuzana Magálová
Milí Vrakunčania, myslím 
si, že tohoročné vinše 
budú všetky veľmi podob-
né. Hodnoty, ktoré sú pre 
ľudí najcennejšie, nikdy 

nevyjdú z módy a vždy budú mať svo-
ju silu. Preto vám zo srdca želám, aby 
ste ostali zdraví, a to duševne aj fyzic-
ky, aby ste cítili pokoj v srdci a v mysli 
a aby ste napriek zložitej situácii, ktorá 
nás všetkých zasiahla, dokázali tieto 
zmeny ustáť a nájsť v nich aj to pozitív-
ne. Želám vám krásne a dúfam, že aj 
zasnežené biele Vianoce.

JUDr. Marcel Boris
Milí Vrakunčania, zdra-
vie a šťastie vám prajú 
určite všetci, preto ja bu-
dem trochu originálnejší. 
Prajem vám, aby ste mali 

dostatok pevnej vôle a odhodlania vy-
držať ťažké chvíle, lebo tento rok kvô-
li pandémii koronavírusu bol náročný 
a budúci rok bude takisto ťažký. Žite 
v zdraví a šťastí a nech vás ani tie pe-
niažky neobchádzajú. 
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Otázka pre poslancov 

Poznámka: Ostatní poslanci sa
do uzávierky novín nevyjadrili.

Mgr. Miroslav Macko
Všetkým ľuďom prajem 
príjemné a pokojné pre-
žitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok. V pr-
vom rade najmä zdravie 
a v boji s vírusom pevné 

nervy pri nesystémových rozhodnutiach 
vlády. Snáď sa situácia v najbližších týž-
dňoch otočí smerom k nižším číslam na-
šim pričinením a vláda bude prijímať pra-
vidlá viac systémovo a predvídateľne... 
Nikto nečakal, ako sa tento rok vyvinie, 
a ten ďalší snáď bude lepší. Buďme 
zodpovední, nosme rúška, umývajme 
si ruky a správajme sa zodpovedne, iná 
cesta nie je. Nech sa nám dejú iba dob-
ré veci.

Ing. Soňa Svoreňová 
Milí Vrakunčania, po 
roku, ktorý máme za 
sebou, vám do nové-
ho roka chcem zapriať 
len to najdôležitejšie: 

veľa zdravia fyzického aj duševného 
a aby ste sa v živote mali vždy o koho 
oprieť.
Všetci sme prežili extrémne ťažkých 
desať mesiacov, vy ako rodičia, za-
mestnanci alebo podnikatelia, tak aj 
my ako samospráva. Do nového roka 
si všetci spoločne zaželajme, aby sa 
konečne objavilo svetlo na konci tu-
nela. Aby sa situácia začala zlepšo-
vať, mohli sme opäť začať plnohod-
notne žiť a my ako samospráva sme 
nemuseli riešiť testovania a zatvore-
né školy, ale mohli sa s vami opäť 
stretávať a starať sa o to, aby sa vo 
Vrakuni lepšie žilo.

Andrej Ravasz
Všetkým Vrakunčanom že-
lám príjemné a pohodové 
prežitie vianočných sviat-
kov. Do nového roku želám 
najmä pevné zdravie, veľa 

šťastia, lásky a spokojnosti. Chcem sa 
touto cestou poďakovať svojim najbliž-
ším, rodine – svojej partnerke Veronike 
za všetko, čo pre mňa a naše deti robí. 
Svojím zamestnancom v práci, že i v ne-
ľahkom období robili maximum, aby čo 
najväčšmi eliminovali dopad tohto obdo-
bia. Tiež sa chcem poďakovať úradu na 
čele so starostom Martinom Kurucom, te-
ším sa, koľko vecí sa nám podarilo urobiť 
a že sme z Vrakune opäť spravili trošku 
krajšie miesto na život. Verím, že v ďal-
ších rokoch budeme v tomto zveľaďovaní 
pokračovať a už sa na to teším. PF 2021

JUDr. Ing. Marek Zajíček
V tejto neľahkej dobe pra-
jem všetkým k Vianociam 
a v novom roku 2021 
hlavne zdravie, príjemné 
prežitie sviatkov a nech je 
budúci rok menej hektic-

ký, ako bol rok 2020. Prežili sme náročné 
obdobie, kvôli pandémii sme sa museli 
vysporiadať s mnohými obmedzeniami. 
Všetkým preto prajem, aby sa život vrá-
til čím skôr do normálnych koľají, aby sa 
deti vrátili do škôl a my dospelí do práce, 
aby sme mohli opäť slobodnejšie cesto-
vať a stretávať sa s rodinou a s priateľmi. 

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Blížia sa Vianoce, čas, 
ktorý by mal byť plný po-
koja, radosti a hojnosti. 
Tento rok však pre mno-

hých z nás je veľmi ťažký a plný neisto-
ty, smútku a strachu. Ja nám všetkým 
prajem, aby napriek tejto ťažkej situá-
cii, ktorú teraz prežívame, sme dokázali 
aj tieto vianočné sviatky tráviť v zname-
ní viery v „lepšie časy“, a tak do nášho 
domova priniesli svetielka optimizmu 
a dobrej nálady a vzájomného porozu-
menia. Veľmi dúfam, že v novom roku 
nás bude čakať „reštart“ a zvládneme 
všetky ťažké situácie. Do nového roka 
prajem všetkým Vrakunčanom veľa 
zdravia, lásky a osobnej sily.

Starosta Martin Kuruc s vicestarostkou Zuzanou Schwartzovou obdarovali sladkou 
dobrotou deti v materských školách. 
,,Som rád, že aj v týchto ťažkých časoch sme dokázali vyčarovať úsmev na tvá-
rach malých detí. Síce nemám dlhú bradu a veľké brucho ako Mikuláš, ale detič-
ky sa potešili,“ povedal Martin Kuruc. 

,,Mikuláš“ v škôlkach 

MÚ Vrakuňa
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Aktuálne

6

Je to známa a opakovaná pravda. 
Strava dokáže ovplyvniť silu, kvalitu, 
intenzitu našich emócií, náladu i život-
ný náboj. Je na nás, aké zloženie stra-
vy si vyberieme. O čo ťažšie to majú 
ľudia, ktorých výber je obmedzený: 
„Nie to, čo chcem, ale to, čo smiem.“

Počet detí so špeciálnymi diétnymi 
požiadavkami stále stúpa, môžeme 
len špekulovať, čo všetko za tým je, 
ale určite k tomu „prispievajú“ aj lep-
šie a presnejšie diagnostické postupy. 
Rodičia detí s intoleranciou lepku, 
laktózy a inými ochoreniami a poru-
chami, ktoré si vyžadujú špeciálne 
diéty, vedia, o čom je reč. Zasiahlo 
ich to finančne, ale najmä prístupom 
k stravovaniu. Naše školy umožňujú 
rodičom, aby stravu deťom do školy 
priniesli a v jedálni im ju zohrejú a na-

servírujú. Vyžaduje si to však každo-
dennú (resp. každovečernú) prípravu 
takejto stravy na ďalší deň, keďže 
niektoré samosprávy tomuto problé-
mu nevenujú alebo nechcú venovať 
pozornosť a úlohu školských jedální či 
už z finančných dôvodov, alebo kvôli 
svojej neochote riešiť problém ho pre-
súvajú na rodičov. Mestská časť Bra-
tislava-Vrakuňa spolu s riaditeľkou 
základnej školy Žitavská sa k tomuto 
problému postavili ako k výzve. Mest-
ská časť ako zriaďovateľ základnej 
školy vyhlásila verejné obstarávanie 
na „Gastrozariadenie do školskej je-
dálne ZŠ Žitavská 1“. Realizácia nové-
ho zariadenia by sa mala uskutočniť 
počas vianočných prázdnin. Investícia 
do gastrozariadenia bola podmienená 
jednak zlým stavom pôvodného zaria-

denia, ale aj novou víziou poskytova-
nia diétneho stravovania deťom a žia-
kom v rámci materských a základných 
škôl vo Vrakuni, ktorých je mestská 
časť zriaďovateľom. Rozšírenie posky-
tovania obedov si vyžaduje technické 
a organizačné zabezpečenie, ktoré je 
náročné na stavebné úkony, a tiež na 
prijatie nového zamestnanca v odbo-
re diétneho stravovania. Mestská časť 
musí vyriešiť rozvoz stravy do jednot-
livých škôl podľa požiadaviek rodičov 
detí a žiakov s diétnym stravovaním. 
Veríme, že rodičom detí a žiakov,  
ktorých zdravotný stav si vyžaduje 
špeciálne stravovanie, budeme už od 
1. septembra 2021 poskytovať pre 
nich akceptovateľné a vhodné obedy. 

Veríme, že tento krok bude pomo-
cou pre deti, pre ktoré jedlo častokrát 
nie je pôžitkom, ale priam alchýmiou 
povolených kombinácií.

MÚVrakuňa

Aj počas novembra sme budovali 
a stavali. V areáli Základnej školy Raj-
čianska pokračujeme s rekonštruk-
ciou ihrísk a celého areálu. Pribudla 
vynovená asfaltová plocha , kde sa 
bude hrať hádzaná alebo futbal, pri-
budne minifutbalové ihrisko s umelou 
trávou a basketbalový kôš na street-
ball. Do nového doskočiska pribudne 
už len piesok. 

V týchto dňoch finišujeme s be-
achvolejbalovým ihriskom. Vysadili 
sme nové stromy na školský dvor a na 
záver pribudne pár lavičiek a upraví-
me terén. Projekt „Športové ihriská 

v areáli ZŠ Rajčianska“ bol financova-
ný z grantu Hlavného mesta SR Brati-
slava - Program: Šport a vzdelávanie 
– Podprogram 4 na podporu investícií 

do športovej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR Bratislava. 

MÚVrakuňa

Nezisková organizácia Merci v spo-
lupráci s Mestskou časťou Bratislava-
-Vrakuňa otvorila nové mobilné odber-
né miesto vo Vrakuni a pozýva vás na 
bezplatné otestovanie sa antigéno-
vým testom na ochorenie Covid-19. 
Otvorené bude do 28. 2. 2021 v čase 

od 10.00 do 18.00 h, aby sa mohli 
otestovať aj zamestnaní občania. Ad-
resa odberného miesta: Čiernovod-
ská 25 (Zdravotné stredisko, priestor 
bývalého denného stacionára na pr-
vom poschodí).

MÚVrakuňa

Diétne stravovanie v našich školách

Mobilné odberné miesto vo Vrakuni 

Pokračujeme v budovaní nového areálu 

Sme to, čo jeme
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Aktuálne

7

Radi by sme vás informovali o prie-
behu prvej etapy vrecového zberu trie-
deného odpadu z rodinných domov, 
na ktorom sa zúčastnila aj Vrakuňa. 
Hlavným cieľom vrecového zberu trie-
deného odpadu a spoločnou snahou 
je takto dosiahnuť zvýšenú mieru 
triedenia, čistejšie verejné priestran-
stvá i životné prostredie. 

V októbri 2020 sa v spolupráci Hlav-
ného mesta SR Bratislava, OLO, a. s., 
a organizácie zodpovednosti výrobcov 
NATUR-PACK, a. s. zrealizovala analý-
za vzoriek odpadov zo všetkých mest-
ských častí a prieskum spokojnosti 
obyvateľov. Výsledok analýzy dokazu-
je zníženie miery znečistenia vytrie-
deného plastu o 27 % a vytriedeného 
papiera o 12 % v porovnaní so zberom 
prostredníctvom zberných hniezd. 
Očakáva sa, že pri takomto systéme 
zberu by obyvatelia rodinných domov 
mohli vytriediť až o 20 % viac odpadu 
na efektívnejšie využitie. 

Z prieskumu spokojnosti medzi oby-
vateľmi vyplynuli návrhy na zlepšenie 
systému najväčšmi zaznievali častejší 
odvoz odpadu, viac vriec na triedenie 
a využívanie zberných nádob. Na zák-
lade týchto podnetov sme sa rozhodli 
pristúpiť k nasledovným úpravám:
 V letných mesiacoch jún, júl a august 
sa frekvencia zberu pre plasty zvýši na 
2-krát za mesiac (vyššia spotreba plas-
tov, šírenie zápachu počas horúcich 
dní);
 Zvýšený dodaj modrých vriec na pa-
pier z pôvodných 25 na 26 ks/rok a žl-
tých vriec pre plasty, kompozitné obaly 
a kovy z pôvodných 25 na 32 ks/rok; 
možnosť dodania dodatočných vriec;
 Od januára 2021 môžu obyvatelia 
vykladať vrecia s triedeným zberom 
v deň odvozu vo vlastných zberných ná-
dobách. Vrecia musia byť riadne uzatvo-
rené, zviazané a musia obsahovať len 
odpad, ktorý do nich v zmysle VZN patrí. 
Nádoba by mala byť v objeme maximál-

ne 240 l a bude mať aspoň farebne zod-
povedajúci vrchnák k farbe vreca. 

Harmonogramy s odvozmi od janu-
ára do augusta 2021 vám budú dis-
tribuované z magistrátu v najbližších 
dňoch formou letáku a v elektronic-
kej podobe budú k dispozícii na webe 
OLO i mesta. 

V prípade akýchkoľvek otázok sme 
vám plne k dispozícii na mailoch: bach-
raty@olo.sk; zakazka@olo.sk. V prí-
pade chýbajúcich vriec sa obyvatelia 
môžu obrátiť mailom na zakazka@olo.
sk, telefonicky na 02/50110111. 

Výsledky nám ukazujú, že sme 
zvolili správny smer. Patrí za to vďa-
ka vám i všetkým obyvateľom. Ve-
ríme, že zlepšenia systému, ktoré 
prinášame v ďalšej etape, prispejú 
k ešte väčšiemu komfortu obyvateľov 
a zlepšovaniu životného prostredia. 
Ďakujeme vám za doterajšiu spolu-
prácu a aktívny prístup.

OLO, a. s.

MČ Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje 
zimnú údržbu na miestnych komuniká-
ciách III. a IV. triedy a chodníkov, ktoré 
sú v správe a vo vlastníctve mestskej 
časti. Na miestnych komunikácia I., II. 
triedy a prejazdných úsekoch ciest vý-
kon zimnej údržby zabezpečuje Magis-
trát Hlavného mes ta SR Bratislavy.

Výkon zimnej údržby mestská časť 
zabezpečuje prostredníctvom SWM 
group, a. s., so sídlom na Ráztočnej 
ulici a pracovníkov VPS mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Za zimné obdobie 
sa považuje obdobie od 1. novembra 
príslušného kalendárneho roka do 15. 
marca nasledujúceho kalendárneho 
roka. SWM group zabezpečuje 24-ho-
dinovú pohotovosť od 15. 12. 2020 do 
15. 2. 2021. 

Občania môžu svoje podnety týka-
júce sa zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách v správe a vo vlastníc-
tve MČ Bratislava-Vrakuňa (sú to sídlis-
kové komunikácie, chodníky a verejné 
priestranstvá) volať na telefónnu linku: 

Časové limity
	Preventívny posyp - vykonáva dodá-

vateľ pred spádom snehu za účelom 
zabezpečenia zjazdnosti komunikácií 
a schodnosti chodníkov s nástupom na 
výkon najneskôr do 2 hodín po vydaní 
pokynu dispečerom dodávateľa, po do-
hode s povereným zamestnancom ob-
jednávateľa. 

	Likvidačný posyp - vykonáva dodá-
vateľ počas sneženia tak, aby bola 
zabezpečená zjazdnosť komunikácie 
a schodnosť chodníkov s nástupom na 
výkon najneskôr do 2 hodín po vyda-
ní pokynu dispečerom dodávateľa po 
dohode s povereným zamestnancom 
objednávateľa – vykoná dodávateľ na 
úsekoch stanovených v požiadavke ob-
jednávateľa.

	Pluhovanie a ručné odhŕňanie snehu 
- vykonáva dodávateľ počas sneženia 
trvalo tak, aby bola zabezpečená zjazd-
nosť komunikácie a schodnosť chod-
níkov s nástupom na výkon najneskôr 
do 2 hodín po vydaní pokynu dispe-
čerom dodávateľa po dohode s pove-
reným zamestnancom objednávateľa. 
Časový limit na zabezpečenie zjazd-
nosti komunikácie a schodnosti chod-

níkov zabezpečí dodávateľ do 6 hodín 
od začiatku sneženia.

	Pluhovanie s následným likvidačným 
posypom - vykoná dodávateľ v časo-
vom limite je 6 hodín od nástupu na 
výkon. Nástup na tento výkon dodáva-
teľa je stanovený najneskôr do 2 hodín 
po vydaní pokynu dispečerom dodáva-
teľa, po dohode s povereným zamest-
nancom objednávateľa.

	Odhŕňanie príjazdov na parkoviská - 
vykoná dodávateľ len na základe oso-
bitného príkazu oprávneného zamest-
nanca objednávateľa. 
Aj tento rok bude fungovať hotline 

linka na podnety k zimnej údržbe na 
komunikáciách v správe Magistrátu 
Hlavného mesta SR Bratislavy (sú to 
prevažne komunikácie po ktorých pre-
chádza MHD), ktorá bude v prevádzke 
iba počas zhoršených poveternostných 
podmienok (ľad, sneh a pod.), spravidla 
medzi 07:00 – 19:00. Jej cieľom je 
zefektívniť čistenie chodníkov a komu-
nikácii v správe hlavného mesta. 

MÚVrakuňa

Prvá etapa vrecového zberu triedeného odpadu

Zimná údržba vo Vrakuni

0911/543 541 
Dispečer zimnej služby MČ 

Bratislava-Vrakuňa.

Verejnosť môže svoje podnety 
nahlasovať priamo na:

HOTLINE +421 259 356 777
E-mail: zima@bratislava.sk

mailto:bachraty@olo.sk
mailto:bachraty@olo.sk
mailto:zakazka@olo.sk
mailto:zakazka@olo
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Životné prostredie

Pomôžme životnému prostrediu ekologicky zrecyk-
lovať a nám občanom zadarmo odviezť nepotrebnú 
práčku, chladničku či mikrovlnku.

Za ekologické zneškodňovanie elek tro odpadu sú 
zodpovední výrobcovia, ktorí na svoje náklady prostred-
níctvom odborných firiem zabezpečujú zber a recykláciu 
nefunkčných alebo starých výrobkov. Pre občanov Mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa túto službu zabezpečuje 
spoločnosť ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospot-
rebičov pre recykláciu (ďalej len ENVIDOM), ktorá 2-krát 
mesačne zabezpečuje odvoz väčších elektrospotrebičov 
obyvateľom priamo z adresy ich bydliska. Postačí len 
objednať si zber cez ich web stránku www.zberelektro-
odpadu.sk, vybrať si príslušnú mestskú časť a vyplniť ob-
jednávku, v ktorej napíšete svoje kontaktné údaje a uve-
diete spotrebiče, ktoré chcete odovzdať. Ak do zberu 
odovzdáte aspoň jeden veľký spotrebič, zoberú aj malý. 

PREČO ODOVZDAŤ SPOTREBIČ DO ZBERU NA RECYKLÁCIU 
(zdroj: www.envidom.sk )

Ušetríme si miesto v špajze, pivnici alebo garáži 
na niečo užitočnejšie, ako sú staré a nepotrebné spot-
rebiče. V nezapratanom priestore sa ľahšie udržiava 
poriadok. 

Zabránime vzniku čiernych skládok. Len spotrebiče 
odovzdané do zberu sa môžu dostať na ekologickú re-
cykláciu. Nedostanú sa tiež do rúk nelegálnych zbera-
čov, ktorí ich len rozoberú, vyberú z nich speňažiteľné 
súčiastky a zvyškom znečistia okolie nášho domova. 

Pomôžeme životnému prostrediu. Škod livé plyny 
a tekutiny, ktoré by mohli uniknúť zo spotrebičov na 
čiernych skládkach, nezamoria ovzdušie, pôdu ani pod-
zemné vody v našom okolí. Zabránime tiež výskytu ne-
rozložiteľných plastov a kovov v prírode. 

Škodlivé látky v starých elektrozariadeniach
Elektroodpad obsahuje aj ďalšie látky poškodzujúce 

životné prostredie, a teda aj naše zdravie. Patria medzi 
ne napríklad kadmium, ortuť, olovo, šesťmocný chróm, 
polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny, alebo 
azbest.

Kadmium je toxická látka, ktorá sa v minulosti často 
využívala práve v elektrotechnickom priemysle na ochra-
nu kovov pred koróziou. Do tela sa kadmium dostáva 
potravou a dýchacou sústavou. Ukladá sa predovšetkým 
v obličkách, ale aj v pečeni, môže spôsobovať anémiu 
alebo osteoporózu. Patrí medzi karcinogény.

Ortuť je jediným kvapalným kovom. Je veľmi toxická. 
Usadzuje sa v obličkách, pečeni a slezine. Pri jednora-
zovej dávke vyvoláva bolesti brucha, vracanie a hnačky. 
Pri dlhodobom pôsobení na organizmus dochádza k vy-
padávaniu vlasov, chudokrvnosti, reumatickým či oblič-
kovým ochoreniam.

Šesťmocný chróm poškodzuje dýchacie cesty, môže 
viesť až k perforácii nosnej priehradky alebo k bronchití-

de. Pri dlhodobejšom vystavení účinkom šesťmocného 
chrómu vznikajú na pokožke ekzémy alebo vredy. Jeho 
zlúčeniny môžu vyvolať rakovinu pľúc.

Azbest je silne karcinogénna látka. Je zložená z ma-
lých vlákien, ktoré sa pri vdýchnutí zabodávajú do pľúc 
a postupne môže vyvolať ich rakovinu alebo fibrózu. Na 
azbest môžete naraziť napríklad v starých sporákoch 
alebo práčkach.

Ak so spotrebičmi zaobchádzame v súlade s návo-
dom počas ich životnosti, ale aj po jej skončení, sú pre 
nás bezpečné. To však neplatí, keby sme ich neodborne 
rozoberali s cieľom získať nejaké súčiastky, alebo ak 
ich vyhodíme do bežného kontajnera či niekde na čiernu 
skládku, kde sa z nich vplyvom počasia alebo mechanic-
kého poškodenia môžu uvoľniť škodlivé látky. Napríklad 
olej z kompresora chladničky, alebo freón ktorý poško-
dzuje ozónovú vrstvu. 

Viete, že únik freónov z jedinej starej chladničky 
spôsobí v ovzduší také škody, akoby ste prešli autom 
20 000 km? Problém môže tiež nastať, keď budete 
chcieť takto rozobratý starý spotrebič odovzdať do pre-
dajne. Tá má v takomto prípade zo zákona právo odmiet-
nuť jeho prevzatie do zberu. 

Dôležité je preto odovzdať ich do zberu komplet-
né a nesnažiť sa o ich amatérske rozoberanie, aby 
škodliviny neunikali do okolia a získalo sa čo najviac 
druhotných surovín. Ďalším nepríjemným dôsledkom 
poškodzovania a neodborného rozoberania starých 
spotrebičov je to, že sa pri ich recyklácii znižuje množ-
stvo získaných druhotných surovín.

Len so zberných miest sa môžu nepotrebné spotre-
biče dostať na recykláciu. Veľké, ale aj malé spotrebi-
če akými sú napríklad fény, holiace strojčeky, vŕtačky, 
rýchlovarné kanvice, žehličky, variče, počítače či mo-
bily patria do zberu. Zaneste ich naspäť do predajní, 
na zberný dvor, zberné miesta alebo ich odovzdajte 
v rámci zberových akcií v spolupráci s mestskou čas-
ťou. 

Malé elektrospotrebiče môžete odovzdať každý 
deň vo vestibule miestneho úradu na Šíravskej 7. Od 
nového roka 2021 bude možné ich odovzdať aj na na-
šom zbernom dvore na ul. Majerská.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa okrem zberu pros-
tredníctvom združenia ENVIDOM cez www.zberelektro-
odpadu.sk organizuje aj jarný a jesenný zber veľkých 
aj malých elektrospotrebičov, a 2-krát ročne zber 
„odpadu so škodlivými látkami“ (elektrospotrebiče aj 
nebezpečný odpad: akumulátorové batérie, televízory, 
monitory, farby, riedidlá, žiarivky, pesticídy, ...) so spo-
ločnosťou ARGUSS. Na odpady so škodlivými látkami 
sú 2-krát ročne pristavené kontajnery na Žitavskej ul. 
č. 5 (občania sú vopred informovaní). Kedykoľvek ich 
môžete odviezť aj na Zberný dvor spoločnosti OLO na 
Starej Ivánskej ceste 2. 

Čo je to recyklácia?
Recyklácia je vrátenie niektorých materiálov, z kto-

rých sú elektrospotrebiče vyrobené, späť do výrobného 
procesu. Recykláciou získame druhotné suroviny, z kto-
rých je možné vyrobiť rôzne nové výrobky.
 
Až 80 – 90 % elektroodpadu sa dá takto naďalej vy-
užívať. 
Recykláciou elektroodpadu môžeme získať napríklad:
• železné kovy (z pračiek či sporákov)
• neželezné kovy ako je hliník, meď či alebo cín (napr. 

z chladničiek)

• drahé kovy, najmä zlato, striebro a platina (napr. 
z plošných spojov dosiek v elektronike)

• plasty (napr. z rýchlovarných kanvíc alebo počítačov)
 
Z jednej starej chladničky, ktorá váži približne 50 kg, 
môžeme získať až:
• 17 kg – 26 kg železa, ktoré sa môže použiť napríklad 
na výrobu lešenia či nosných trámov pre stavebné kon-
štrukcie
• 6 kg plastov, z ktorých sa vyrábajú rôzne výrobky pou-
žívané napríklad v stavebníctve 
• 5 kg polyuretánového prachu, ktorý sa pridáva do ma-
teriálov používaných pri zatepľovaní budov
• 1,7 kg hliníka, z ktorého sa môže vyrobiť napríklad 
záhradný nábytok
• 0,7 kg medi, ktorej získavanie v prírode je veľmi drahé. 
Používa sa napríklad na výrobu plechov, drôtov či iných 
výrobkov

Druhotné suroviny šetria prírodné zdroje surovín. 
Príklady výrobkov vyrobených z druhotných surovín:

Dôležitú úlohu v celom procese ekologickej recyk-
lácie zohrávajú samotní spotrebitelia a povinnosťou 
každého občana, teda pôvodcu komunálneho odpadu, 
je jeho triedenie, v zmysle „dať odpadu druhú šancu“, 
a tým znižovať objem/množstvo zmesového komunálne-
ho odpadu ukladaného na skládky alebo spaľovaného 
v spaľovni odpadov. Poplatok za odpad, ktorý občanom 
vystavuje hlavné mesto Bratislava, sa odvíja práve od 
množstva vyseparovaného odpadu, pretože najdrahšia 
položka je za nevyseparovaný odpad (zmesový), jeho 
spaľovanie a následné uloženie popola na skládku. „Čím 
viac vyseparujeme, tým nám občanom ostáva viac v pe-
ňaženke.“

Týmto článkom sme chceli poukázať na to, aby 
sa občania zaujímali o možnosti šetriť energie a prí-
rodné zdroje, a tým aby znižovali záťaž na životné 
prostredie, vzduch, vodu, pôdu a zároveň si ochránili 
zdravie. Spoločnosť ENVIDOM sa pochvalne vyjadrila 
k pomoci a propagácii zberu elektroodpadu v tomto 
roku s tým, že naši občania odovzdali k dnešnému 
dňu 183kg/1000 obyvateľov, čo je nad všeobec-
ným priemerom hlavného mesta (144kg/1000 
obyvateľov). 

Ďakujeme všetkým, ktorí zodpovedne pri-
stupujú k triedeniu. Zároveň by sme radi vy-
zvali a motivovali aj ostatných, aby sa pridali.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

NEŠKREČKUJTE DOMA STARÉ SPOTREBIČE

http://www.zberelektroodpadu.sk
http://www.zberelektroodpadu.sk
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V rámci starostlivosti o zeleň sme 
tento rok vykonali sériu opatrení týkajú-
cich sa drevín, ktoré sú lokalizované na 
pozemkoch v našom vlastníctve/správe. 
O dreviny je potrebné sa starať zodpoved-
ne, a to nielen po stránke odbornej, ale 
aj legislatívnej. Je nevyhnutné dodržiavať 
zákon, predpisy a normy pri ošetrovaní 
a udržiavaní stromovej vegetácie, keď 
chceme dosiahnuť ich zdravý a trvácny 
stav. Uvedomujeme si, že k niektorým 
drevinám určeným na výrub si občania 
časom vytvorili vzťah, našou úlohou je 
však vykonávať starostlivosť odborne, 
metodicky správne a systematicky. Z toh-
to dôvodu došlo tento rok k výrubu drevín, 
ktoré boli posúdené vo fytopatologickom 
alebo dendrologickom posudku a odpo-
rúčané na výrub. Ohrozujúce stromy sme 

z dôvodu bezpečnosti odstraňovali v čo 
najkratšom časom úseku.

Po výrube drevín realizujeme priebež-
ne náhradnú výsadbu – ide o plánovanú 
činnosť, postupne sme navrhli výsadbu 
na jednotlivé pozemky tak, aby sme dodr-
žali vhodnosť výberu v kombinácii s dodr-
žaním bezpečnosti v rámci rozmiestnenia 
inžinierskych sietí. V jeseni sa v rámci 
Vrakune podarilo v spolupráci s magistrá-
tom vysadiť takmer 70 ks stromov (mimo 
náhradnej výsadby z výrubových konaní). 
Volili sa prevažne lokality, kde došlo k vý-
rubu inváznych, ohrozujúcich a suchých 
drevín. Zároveň sme v rámci projektu 
Hl. m. SR BA – 10 000 stromov navrhli 
vhodné lokality na výsadbu. Magistrát za-
čal vysádzanie už tento rok, pokračovať 
bude aj v priebehu ďalšieho roka. Novú 

výsadbu pozostávajúcu napr. z platanov, 
krásnych červených javorov, hrabov, če-
rešní, slivky, ľaliovníka a hrušiek si mô-
žete všimnúť na Kazanskej ul., v areáli 
ZŠ Rajčianska, na Poľnohospodárskej 
ul., Rajeckej ul., pri cintoríne Vrakuňa, na 
Vrakunskej promenáde a na pešej zóne. 
Pevne veríme, že novovysadené dreviny 
sa ujmú a zveľadia okolie. 

Veľmi pekne by sme sa chceli poďa-
kovať za spoluprácu referentom z oddele-
nia tvorby mestskej zelene, ktorí sú vždy 
veľmi ochotní, a rodide Lovasovcov za ná-
kup drevín na pešiu zónu.

Mnohí ste si určite všimli, že postupne 
revitalizujeme aj náš vrakunský lesopark. 
Nevyhnutný výrub sa začal začiatkom me-
siaca, budeme pri ňom postupovať veľmi 
opatrne. Zároveň žiadame občanov, aby 
dodržiavali pokyny zamestnancov VPS 
a zvýšili pozornosť pri prechádzaní po-
čas vykonávania prác. Odstraňujú sa len 
dreviny, ktoré sú na základe fytopatolo-
gického posudku označené ako suché 
a odumreté, a na ktoré máme povolenie. 
Samozrejme, aj v lesoparku budeme po 
výrube vysádzať nových takmer 150 ks 
dlhotrvácnych a perspektívnych drevín. 
Záleží nám na zdravom zelenom prostre-
dí, postupne Vám budeme prinášať ďal-
šie informácie. 

Za celý referát prajeme krásne prežitie 
vianočných sviatkov a úspešný nový 
rok!

9

Vo Vrakuni bude opäť „zelenšie“

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Životné prostredie
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Aktuálne

15. 2.- 31. 3. 2021
WWW.SCITANIE.SK

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude  
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka  
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie  
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Klik k lepšej budúcnosti
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NEBEZPEČNÁ CESTA 
Stanislav napísal: Dobrý deň, chcem sa 
opýtať ako chcete opraviť jedinú príjazdo-
vú a výjazdovú cestu na Píniovu ulicu ktorá 
je nebezpečne zúžená priamo v križovatke 
v dôsledku výstavby, pravdepodobne chod-
níku alebo cyklocesty. Ďakujem za odpo-
veď. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, 
predmetný projekt cyklotrasy je v riešení 
cca 3 roky, prešiel ako územným, tak aj 
stavebným konaním. Vo všetkých kona-
niach sa k projektu, ako aj k jeho realizá-
cii vyjadrovali všetky kompetentné orgány, 
vlastníci pozemkov, ako aj účastníci kona-
nia. Zapracovali sme do projektu všetky pri-
pomienky cyklokoalície a bol odsúhlasený 
krajským dopravným inšpektorátom. V naj-
užšom mieste teraz počas realizácie je šírka  
4,5 metra ale po dokončení a rozšírení ob-
rubníka na druhej strane bude šírka cca  
5,5 metra, ako aj pribudne priechod pre 
chodcov, ktorý v danej lokalite chýbal a kto-
rého sa dožadovali obyvatelia kvôli bez-
pečnosti. Prosíme o strpenie a dokončenie 
danej stavby, a potom môžeme prerokovať 
prípadne pripomienky.

NESVIETIME!
Dušan napísal: Nefunkčné osvetlenie na 
Dvojkrížnej každý deň!
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, ve-
dúcej referátu regionálneho rozvoja a do-
pravy: Dobrý deň, správcom verejného 
osvetlenie v Bratislave je magistrát hlav-
ného mesta, preto sme o odpoveď požia-
dali ich: Oddelenie vzťahov s verejnosťou, 
Magistrát hlavného mesta SR Bratisla-
va: Dobrý deň, prevádzkovateľ verejného 
osvetlenia je spoločnosť Siemens Mobility 
s.r.o., ktorá vykonáva služby na základe 
platnej zmluvy s hlavným mestom Bratisla-
va. V prípade poruchy verejného osvetlenia 
môžu občania problém nahlásiť priamo 
spoločnosti Siemens prostredníctvom for-
mulára https://www.slm.lighting/hsvo/ 
p.index.jsp, alebo telefonicky na 24-hodi-
nový dispečing 02/ 63 81 01 51. Do for-
mulára môžete vpísať číslo stožiara, ktoré 
sa nachádza na stĺpe verejného osvetlenia, 
aby pracovnici vedeli ľahšie identifikovať 
miesto poruchy.

V tomto prípade sme oslovili Referát verej-
ného osvetlenia, ktorý problém nahlási spo-
ločnosti Siemens. V prípade pretrvávania 
poruchy, neváhajte kontaktovať spoločnosť 
Siemens, alebo Magistrát hlavného mesta 
Bratislava.

CHÝBA VIANOČNÉ OSVETLENIE 
Jozef napísal: Som veľmi znepokojený, 
doslova nahnevaný, že platím dane a ne-
mám vianočné osvetlenie pred domom na 
Domašskej ulici. Ako k tomu prídem? Celá 
Vrakuňa je vysvietená a ja si neviem dosta-
točne užiť Vianoce, keď nemám osvetlenie 
pred domom. Ani nedúfam, že mi odpovie-
te, alebo mi odpoviete klasickým spôso-
bom, že nie sú na to peniaze. A zato Vám 
pekne ďakujem! 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, 
naozaj v súčasnosti, keď rátame každé 
euro z dôvodu celosvetovej pandémie, nie 
je jednoduché finančne zabezpečiť, aby na 
každej lampe vo Vrakuni svietilo vianočné 
osvetlenie. Svietime na hlavných ťahoch 
– hlavné cesty a pešia zóna, ktorá je od 
Domašskej ulice vzdialená cca 60 metrov. 
Keď bude finančných prostriedkov v bu-
dúcnosti a nebude treba opraviť strechy 
na základných a materských školách, v lete 
nebude treba kosiť, na jeseň hrabať lístie, 
tak potom môžeme na každú lampu vo Vra-
kuni zavesiť vianočné osvetlenie. Prajem 
Vám krásne sviatky a všetko dobré do roku 
2021. 

  MÚVrakuňa 

Podnety z internetu

pri analýzach 
populačných štruktúr, 
reprodukčného 
správania, vzdelanostnej 
štruktúry, domácností

2

sú podkladom pri  
prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

3

na plánovanie novej 
infraštruktúry

1

https://www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp
https://www.slm.lighting/hsvo/p.index.jsp


Potrebujeme na korpus:
• 250 ml mlieka
• 1 kocku droždia
• 400 g polohrubej múky
• 100 g hladkej múky
• 80 g krupicového cukru
• 1 vaječný žĺtok
• 100 g rozpusteného masla
• štipku soli
• strúhanú citrónovú kôru
• 1 vajíčko na potretie
• mandľové lupienky alebo 

orechy na ozdobu
Príprava: 
Do vlažného mlieka pridáme dve ly-
žice cukru. Pridáme droždie a nechá-
me vzísť kvások.
Do múky pridáme ostatné prísady 
a kvások; vypracované cesto nechá-
me vykysnúť.

Z hotového cesta zapletieme vianoč-
ku, potrieme rozšľahaným vajcom 
a ozdobíme mandľovými lupienkami.
Poznámka: 
Toto cesto sa hodí aj na škoricové 
osie hniezda.

Veselé  
Vianoce 

vám želá  
vaša  

Gizka

SVIATOČNÁ VIANOČKA

Blíži sa čas najkrajších sviatkov 
roku, čas bilancovania, ale aj čas roz-
jímania a snenia. Čas, keď intenzív-
nejšie preciťujeme napriek tomuto 
ťažkému roku neopakovateľnú atmo-
sféru Vianoc. Ustane zhon každoden-
ného života, na chvíľu prestaneme 
myslieť na povinnosti, na problémy 
a starosti či na zdravotné alebo také 
„bežné“ problémy. Chceme tento čas 
prežiť v kruhu svojich blízkych napl-
není láskou a radosťou z rozdáva-
nia seba samého pre tých, ktorých 
máme v srdciach a ľúbime ich.

Viem, že nie každému sa to poda-
rí a veľmi si želajú zaplniť prázdne 
miesto pri stole patriace blízkemu spo-
mienkami na krásne spoločné chvíle .

Sú medzi nami aj spoluobčania, kto-
rých zamestnanie nedovoľuje tráviť 
túto chvíľu v kruhu najbližších. Patrí im 
vďaka i úcta za to, že svoje zamestna-
nie chápu ako svoje poslanie a dokážu 
mu prinášať mnohé obete. A tento rok 
sa ukázalo naplno, ako potrebujeme 
jeden druhého.

Kvôli protipandemickým nariade-
niam sa neuskutočnili ani aktivity 
našej samosprávy pre seniorov, no 
aspoň v predvečer Vianoc (23. 12.) by 
sme sa radi stretli spoločne v našej vý-
dajni stravy pri kapustnici.

Symbol Vianoc – blikajúce sviečky – 
nech rozžiaria plápolavým plameňom 
naše srdcia, naše vnútro. Veď každý 
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské 
slovo, pohladenie či len pohľad – 
a svet sa stáva krajším. Človek sa musí 
vedieť tešiť aj zo šťastia toho druhého.

Želám vám, aby ste si tieto vianoč-
né sviatky, čas radosti, vychutnali so 
všetkým, čo k nim patrí. Viem, že budú 
iné ako po minulé roky. Nech sa nám 
v dušiach rozhostí pokoj, nech na sto-
le zavonia kapor či iné dobroty a as-
poň na chvíľu zabudnime na Covid... 

Do nového roku vykročte tou správ-
nou nohou a s úsmevom na tvári, hoci 
aj pod rúškom. Nech sa vám choroby 
zďaleka vyhýbajú, nech vás každý deň 
sprevádza úspech v práci, pohoda 
a pokoj vo vašich domácnostiach.

,,Na Vianoce a v roku novom
Vinšujem vám na stokrát
teplé slnko nad domovom
dobré skutky s dobrým slovom
zdravia ,šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.“

Vianočný čas vo Vrakuni 

Ing. Zuzana Schwartzová  
zástupkyňa starostu 

VARÍME  
S GIZKOU

14

Senior svet

12
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Šport vo Vrakuni
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Dianie ŠK Vrakuňa a HBK Vrakuňa
Rozhovor s prezidentom vrakunských klubov Andrejom Ravaszom
Andy, skús nám o se be 
niečo povedať.
Volám sa Andrej Ravasz, 

žijem vo Vrakuni v podstate celý život, nasťa-
hovali sme sa s matkou Gabrielou na Rajčian-
sku ulicu, kde som strávil celé svoje detstvo, 
keď som mal dva roky. Navštevoval som ma-
terskú školu na Bodvianskej ulici, následne 
som v štúdiu pokračoval na ZŠ Rajčianska. 
Od piatich rokov som aktívne športoval, hrával 
som ľadový hokej. Keď som v asi 12 rokoch 
skončil s hokejom, okamžite som presedlal na 
futbal. Futbal som hrával do 19 rokov za náš 
tím ŠK Vrakuňa, kde teraz pôsobím ako štatu-
tár klubu. V tomto období som začal hrávať aj 
hokejbal, kde som v žiackej lige založil klub HK 
Dolné Hony. Strednú školu som absolvoval na 
SOŠ Samuela Jurkoviča, kde som v roku 2000 
úspešne zmaturoval. Po škole som absolvoval 
povinnú vojenskú službu, a potom som prešiel 
rôznymi zamestnaniami. Po čase som pocho-
pil, že ma baví obchod, a preto som pred asi 
štyrmi rokmi založil vlastnú firmu, ktorá je 
doteraz mojím chlebíčkom. V roku 2017 som 
založil hokejbalový klub HBK Vrakuňa, nakoľ-
ko som chcel dotiahnuť hokejbal do Vrakune, 
čo sa mi aj vďaka nášmu starostovi podarilo. 
V roku 2018 som bol oslovený ľuďmi z pros-
tredia ŠK Vrakuňa, aby som zastával funkciu 
prezidenta klubu. V tomto období som sa stal 
poslancom miestneho zastupiteľstva.

Poďme teda po poriadku, ako vnímate tento 
futbalový rok? Vraj sa podarilo v mnohých ve-
ciach pokročiť a posunúť náš vrakunský klub.
Jedno oko sa teší a druhé plače. Po príchode 
nového trénera A-tím dostal novú krv a ich 
výkony boli v minulom ročníku takmer postu-
pové. Žiaľ, situáciu poznáme, koronakríza za-
siahla i naše súťaže, a tak sme nepostúpili. Na 
jeseň začali naši chlapci nie menej dobre, ale 
po úvodných kolách sa až doteraz pokračuje 
v scenári z jari. Mňa však teší, že sa nám poda-
rilo mnoho vecí, ktoré nám, ako i fanúšikom, 
zlepšili podmienky, a verím, že sa nám podarí 
udržať tento trend aj v budúcich rokoch.

Môžete byť konkrétnejší čo sa vám podarilo 
za uplynulý rok zlepšiť? 
Po dozvarovaní chýbajúcich tyčí a vymaľovaní 
štadióna sa nám podarilo nahradiť staré se-
dadlá novými drevenými lavicami, kompletnou 
rekonštrukciou prešla i kotolňa, ktorá nás stála 
v rámci servisu nemalé financie, vyregulovalo 
sa kúrenie v celom objekte, vymenili sa vyku-
rovacie telesá, vymenili sa všetky okná za plas-
tové a na jeseň sa kúpil novučičký traktor. Mys-
lím si, že na to, aký bol tento rok pre všetkých 
náročný, tak sa nám podaril kus dobrej roboty.
Áno, určite sa tešíte, ale v tomto roku váš 
klub poznačili aj tragické úmrtia.
Je to tak. Ťažko sa mi ešte teraz o tom hovorí... 
V tomto roku zomrel môj rovesník, kamarát, 

bývalý spoluhráč a vtedaj-
ší hospodár Tomáš Ulrich. 
Aby toho nebolo dosť, v no-
vembri nás opustil aj Ondrej 
Hrivňák, ktorý bol v dozornej rade klubu, ako 
aj môj kolega poslanec. Sú to ozaj veľké tra-
gédie, ktoré nás zasiahli, nakoľko obaja to boli 
mladí ľudia.

Ako sa darilo našim hokejbalistom z HBK 
Vrakune?
Hokejbal bol, prirodzene, tiež pod vplyvom 
korony, prešiel zmenami, súťaž sa poriadne 
nedohrala – základná časť a playoff sa hrala 
v júli, keď nie sú veľmi hokejbalové podmien-
ky. Žiaľ, opäť sme skončili na 4. mieste, tretiu 
sezónu v rade. Tento ročník sa stihlo odohrať 
päť kôl, v aktuálnej priebežnej tabuľke sme na 
3. mieste.
Cez leto sme si zatrénovali aspoň s mládežou, 
žiaľ, plánované turnaje sa už uskutočniť ne-
stihli.

Je ešte niečo, čo by si nám chcel povedať?
Chcel by som všetkým zapriať pokojné 
sviatky, nech je každý zdravý. Zdravie a ži-
vot je to najcennejšie čo máme. Chcem sa 
tiež poďakovať všetkým ľuďom za pomoc 
a podporu. Ďakujem.

Ďakujeme za rozhovor
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Malí vrakunčania

„Tak na svoju česť sľubujem...“ – za-
znelo z úst žiakov nultého a prvého roč-
níka na slávnostnej imatrikulácii na ZŠ 
Žitavská 1 vo štvrtok 25. novembra. Aj 
keď je veľmi ťažké slovami zachytiť po-
city, ktoré každé dieťa v tento okamih 
prežívalo, táto veľkolepá udalosť v nás 
zanechala príjemné spomienky. Bohu-
žiaľ, tento rok imatrikulácia prebiehala 
trochu netradičným spôsobom, keďže 
sa nej nemohli zúčastniť rodičia a pria-
telia školy. Kvôli pandemickým opatre-
niam tento slávnostný akt prebiehal in-
dividuálne v jednotlivých triedach.
Pani učiteľky vyzdobili triedy a pripravili 
aj malé darčeky. Na začiatku slávnosti 
sa k žiakom prihovorila triedna pani uči-
teľka a zároveň privítala pána zástupcu, 
ktorý pasoval nultiačikov a prváčikov 
veľkou ceruzou. Najprv však museli spl-
niť určité úlohy: mali predviesť zručnosť 
v čítaní, skladaní slov zo slabík a mate-
matické vedomosti. Sľubom sa zaviazali 
dodržiavať všetky povinnosti školáka 
tak, ako prikazuje Cech školákov. Potom 
sa žiaci ozdobili šerpou a boli pasovaní 
pánom zástupcom. Na záver prevzali 
malé darčeky s diplomom. Po slávnos-
ti sa občerstvili a zatancovali na vese-
lé piesne. Naši malí žiačikovia sa tešili 
a svoj pasovací deň zvládli výborne. 
Očká im ešte dlho žiarili. Želáme im veľa 
síl a úspechov v našej škole. 

Neľahká situácia
Napriek neľahkej situácii, ktorú prinies-

la pandémia COVID-19, naša škola 2. 
septembra úspešne otvorila svoje brány 
a naštartovala nový školský rok. Všetci 
sme dúfali, že výučba bude prebiehať 
v klasických podmienkach. Žiaľ, opak 
bol pravdou. Od 26. 10. 2020, druhý stu-
peň prešiel na dištančné vzdelávanie, 
ktoré väčšina zvláda úspešne, žiaľ, náj-
du sa aj takí, pre ktorých je táto forma 
výučby neúspešná, čo nám potvrdilo aj 
hodnotenie I. štvrťroka. Je nutné oceniť 
snahu učiteľov, ktorí vynakladajú maxi-
málne úsilie, aby deťom pomohli. Verí-
me, že výsledok sa dostaví pri polročnej 
klasifikácii spolu s pričinením detí a ich 
rodičov. Žiaci prvého stupňa sa učia 

prezenčne, a preto sa škola snažila aj 
napriek opatreniam spríjemniť vyučo-
vanie, napríklad vyučovanie v maskách 
na halloween a pasovanie našich nová-
čikov do žiackeho cechu po jednotlivých 
triedach. Začiatkom decembra príde 
samostatne každú triedu navštíviť náš 
školský Mikuláš a čert. Držíme si prsty, 
aby sme túto neľahkú situáciu zvládli čo 
najlepšie. Prajeme vám príjemné preži-
tie Vianoc a všetko dobré v novom roku, 
aby sme sa už v druhom polroku mohli 
stretnúť v plnom počte v školských la-
viciach. 

Čakanie na Vianoce trošku inak Keďže v roku 2020 je všetko trochu iné 
ako zvyčajne, tak nás zaujala výzva minis-
terstva školstva SR Vianočná pohľadnica.
Aj naše triedy 4.B a 2.A sa rozhodli, že si 
spríjemnia čakanie na Vianoce tvorbou 
vianočných pohľadníc.
Všetky deti sa veľmi snažili, no vybrať 
a poslať pánovi ministrovi sme chceli tie 
NAJ....
S deťmi sme si pripomenuli, aké je dôleži-
té myslieť na svojich blízkych v týchto ča-
soch. Aj keď s nimi fyzicky nemôžeme byť, 
určite ich vždy poteší pekná pohľadnica 
a milé slová.

Tak všetkým prajeme ŠŤASTNÉ 
A VESELÉ....

M. Slovíková
ZŠ Rajčianska 3

ZŠ Žitavská 1

Slávnostné imatrikulácie nových žiakov
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Malí vrakunčania

Aj tento rok sa žiaci Základnej školy, Železničná 14 
zapojili do krásnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok, ktorá má už tretí ročník. Naši žiaci 
v školskom klube detí vyzdobili a naplnili 105 krabíc 
od topánok, do ktorých vložili veľa lásky, pozornosti 
a niečo milé a pekné pre deduškov a babičky. Práve 
pre to, aby aj starší ľudia v domovoch dôchodcov mali 
v tejto ťažkej dobe pocit, že na nich niekto myslí a aj im 
prinesie veľa lásky v krabici od topánok. Žiakov vedie-
me k tomu, aby sa vedeli podeliť s každou drobnosťou 
a najmä - nech rozdávajú lásku a radosť. 
Tak ako my sme dostali tento rok veľa radosti nielen 
v zateplení našej školy, ale aj vo výnimočnom doprav-
nom ihrisku. Za tieto radosti ďakujeme mestskej časti 
Bratislava – Vrakuňa a najmä p.starostovi JUDr.Ing.
Martinovi Kurucovi . Nové dopravné ihrisko sa teší 
veľkej pozornosti. Všetky triedy 1.stupňa si niekoľko-
krát od septembra vyskúšali vedomosti z oblasti do-
pravnej výchovy, značiek, predpisov cestnej premávky 
a prakticky ich aj overili priamo na dopravnom ihrisku 
s funkčnými semaformi. Obľúbenou aktivitou sa stala 
jazda na kolobežkách, za ktoré ďakujeme nášmu ro-
dičovi, ktorý ich pre naše deti zakúpil. Základná škola 

prešla veľkou zmenou nielen vo výzore, v podobe no-
vého šatu – zateplenia obvodového plášťa celej školy, 
ale počas roka sme si vyskúšali aj niekoľko nových fo-
riem vzdelávania. Vystriedali sme prezenčné, dištanč-
né a online vzdelávanie. V online vzdelávaní sme mali 
pripojených 98 % žiakov 1.stupňa a 95% žiakov 2.stup-
ňa. Každá forma vzdelávania má svoje klady aj zápory. 
Online vzdelávanie realizujeme cez platformu Google 
meet (classroom). Veľkou devízou je skutočnosť, že žia-
ci pri online vzdelávaní získavajú zručnosti, ktoré sme 
v prezenčnej forme nemali možnosť vyskúšať. Online 
prostredie nás síce veľmi obohatilo, ale chýba však 
sociálny kontakt so spolužiakmi a interakcia s učiteľ-
mi. Tak isto ako žiakom chýbajú kamaráti a pani uči-
teľky, aj nám už v škole chýbajú naši „druhostupniari“.
Na druhej strane sme zodpovední a všetci rozumieme 
situácii, kedy je nevyhnutné, v záujme ochrany zdravia 
žiakov, izolovať ich a udržať ich pri online vzdelávaní, 
ktoré je veľmi náročné nielen pre žiakov, ale aj pre uči-
teľov, ktorým ďakujem za vynaložené úsilie a nasade-
nie pri online vzdelávaní.
Každý rok máme veľa spoločných akcií s rodičmi, veľa 
aktivít mávame aj v škole, ale žiaľ súčasná situácia 

nám neumožňuje stretnúť sa či 
na imatrikulácii prváčikov, daroch 
jesene, športových turnajoch 
alebo na spaní v škole a žiaľ, čo 
nás najviac mrzí, na spoločných 
vianočných trhoch spojených 
s obľúbenou kapustnicou. V rámci 
možností a pri dodržaní opatrení 
sme však stihli v triedach Dary je-
sene (aj s online výstavkou a hla-
sovaním), Hallowen a Mikuláša. 
Veľmi nás teší záujem rodičov 
o online hlasovanie pri Daroch 
jesene. V rámci vlastivedy sa žiaci 

III.A triedy pri téme „Ako funguje samospráva“ spojili 
online cez platformu ZOOM s pánom starostom našej 
mestskej časti Martinom Kurucom a pánom primáto-
rom hl. mesta Matúšom Valom. Žiaci pánovi starosto-
vi a pánovi primátorovi dávali otázky každého druhu 
a oni mali čo robiť, aby zodpovedali na všetky zvedavé 
otázky našich žiakov. V októbri sa naši žiaci zúčastnili 
aj online výchovného koncertu na tému „ Zneužívanie 
moci“. Koncert sme vysielali naživo pomocou kanála 
youtube a našim žiakom sa veľmi páčil. Naši druháci 
na hodinách vôbec nevyrušujú. Všetci počúvajú, preto-
že sa snažia naučiť čo najviac. Zapájajú sa do vyučo-
vania a učiteľovi sú pri komunikácii partnerom... Práve 
týmto smerom sa snažíme posunúť využívanie IKT vo 
vyučovaní prostredníctvom tabletov. Tento raz si to 
skúšajú naši druháci a týmto sa pripravujú aj na budú-
ce hodiny informatiky. Samozrejme, že všetko v prime-
ranej miere a obsahu. Vo všetkých činnostiach, ktoré 
realizujeme nám pomáha inkluzívny tím, ktorí pracuje 
v našej škole v rámci projektu ESF OPĽZ V základnej 
škole úspešnejší. Projekt sme úspešne ukončili a z dô-
vodu potreby a nevyhnuutnosti pôsobenia inkluzívneho 
tímu v škole sa nám podarilo získať ďalší projekt Pomá-
hajúce profesie II, ktorým zabezpečíme plynulé pokra-
čovanie fungovania inkluzívneho tímu v škole. Vidíte, 
koľko radosti a lásky sa zmestí do našej krásnej novej 
školy? Našou radosťou a darom sú naši žiaci, my našu 
školu napĺňame láskou, pozornosťou, starostlivosťou 
a láskavosťou a sme a budeme radi, ak sa vy, milí rodi-
čia a čitatelia k nám pripojíte.
Na záver nám dovoľte popriať Vám krásne vianočné 
sviatky, veľa lásky, spokojnosti, hojnosti, vzájom-
ného porozumenia a najmä zostaňme všetci zdraví, 
aby sme sa mohli opäť a čo najskôr stretnúť v našej 
krásnej novej, modernej škole.

Mgr.Andrea Macháčová 
riaditeľka školy

Koľko lásk y  sa  z mest í  do  krabice  od  topánok

aj  na  Rajč ianskej  :)
Pomaličky sa nám blížia tie najkrajšie sviatky 
v roku. Tieto Vianoce naša škola využila mož-
nosť zapojiť sa do celoslovenskej výzvy a po-
tešiť tak niekoho, kto darček nečaká.
Naplnili sme škatule od topánok maličkosťa-
mi, ktoré môžu potešiť babičku alebo deduš-
ka v domove dôchodcov. Možno to bude jedi-
ný darček, ktorý tento rok dostanú. Do škatúľ 
sme vložili niečo teplé, niečo voňavé, niečo 
slané, niečo sladké a niečo mäkké. Taktiež 
sme sa snažili vložiť do nich aj kúsok svojho 
srdiečka, a tak sme do každej škatule pribalili 
aj nejaký vlastnoručne vyrobený darček a po-
zdrav pre potešenie. Do výzvy sa zapojili žiaci 
celého prvého stupňa našej školy. 

Išlo nám o dobrý úmysel a predovšetkým aj 
o to, že je pekné ukázať deťom dobročinné 
skutky, a ešte krajšie sa ich zúčastniť, aby 
zažili ten krásny pocit a radosť z obdarova-
nia. 
Šťastné a veselé Vianoce všetkým!

ZŠ Rajčianska 3
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Vážení spoluobčania

Marek Krošlák
farár v Bratislave-Vrakuni

všetkým vám želám pokojné a ra-
dostné prežitie vianočných sviat-
kov a úspešný celý rok 2021.

Ďakujem za možnosť zverejniť aj 
oznamy ohľadom slávenia vianočných 
sviatkov v našom farskom kostole. 
Nakoľko uzávierka aktuálneho čísla 
sa musí uskutočniť na začiatku ad-
ventného obdobia, tak chcem popro-
siť, aby ste aktuálne informácie sledo-
vali na výveske pred kostolom alebo 
na stránke www.vrakuna.eu.
Keď opatrenia umožnia uskutočňovať 
aktivity v kostole, tak ohľadom vianoč-
ných sviatkov ponúkame nasledovné 
oznamy:

Farský kostol Mena Panny Márie 
vo Vrakuni

Vianoce 2020

Spoveď:
Od pondelka 14. 12. do piatka 18. 12.:

od 10:00 do 11:00
(v kostole, vstup cez hlavný vchod kostola)

od 17:00 do 17:45
(v kaplnke, vstup cez bočný vchod kostola)

Od pondelka, 21. 12 do stredy 23. 12.:
od 10:00 do 11:00

(v kostole, vstup cez hlavný vchod kostola)

od 17:00 do 17:45
(v kaplnke, vstup cez bočný vchod kostola)

Bohoslužby počas vianočných sviat-
kov vo farskom kostole Mena Panny 

Márie vo Vrakuni

24.12., Vigília Narodenia Pána:
16:00; 20:30 (maďarsky); 22:00

25.12., Narodenie Pána:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

26.12., sv. Štefana:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

31.12., Poďakovanie na konci roka: 16:00

1.1., Panny Márie Bohorodičky:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

6.1., Zjavenie Pána:
7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Čo a kedy
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