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Milí Vrakunčania,
dlho som rozmýšľal, ako začať tento príhovor, ale začnem asi tak, aká bola situácia nie-
len na Slovensku, v Európe a na celom svete. Planéta Zem zažíva obdobie, ktoré vojde 
do dejín. Ako sa v minulosti hovorilo „pred prvou svetovou vojnou“ alebo „po druhej 
svetovej vojne“, teraz sa dostávame k tomu, že sa bude hovoriť „pred koronakrízou“ a 
„po koronakríze“. 

Ťažko sa mi hľadajú slová v predvečer začiatku letných prázdnin a letných dovoleniek, 
keď sme v podstate tri mesiace strávili doma. Mnoho ráz zavretí a bez akejkoľvek mož-
nosti ísť slobodne von bez rúšok a povinných opatrení. Som veľmi rád, že počas júna 
sa tieto pravidlá výrazným spôsobom nielen na Slovensku, ale v celej Európe uvoľnili a 
postupne sa dostávame do „normálu“. Ale určite táto situácia, ktorá bola prvý polrok v 
rámci Európy zaznamenaná a aj teraz sa šíri vo svete, bude mať dôsledky na ekonomi-
ku celého sveta. Niektorí odborníci prirovnávajú danú situáciu k celosvetovej kríze 20. 
rokov minulého storočia. Ja pevne dúfam, že až také zlé to nebude a naši ekonómovia 
a ministerstvo financií pripravia podmienky pre podnikateľov, ale aj pre mestá a sa-
mosprávy, aby sme dokázali prežiť a aby sme aj aspoň trochu napredovali. Samozrejme, že to nebude možné bez toho, aby obyvateľstvo 
bolo zamestnané a aby sa ľudia mali ako tak dobre.

Ako som spomenul, nútené prázdniny sa skončili po troch mesiacoch a som rád, že sme teraz mohli odbremeniť rodičov, ktorí to určite 
nemali ľahké. Ale ani učitelia, ktorí prostredníctvom online vyučovania naše deti vyučovali. Konečne sa deti stretli so svojimi kamarátmi, 
zopakovali si učivo, no najmä zo sociálneho aspektu sa vrátili do bežného života. Počas letných prázdnin, na ktoré by sa inak veľmi tešili, 
ešte nevieme, či vôbec budeme môcť ísť na dovolenky či už k moru alebo do hôr, ale ja dúfam, že napriek všetkému si Vrakunčania – malí 
aj veľkí, letné prázdniny užijú. My sme v spolupráci s poslancami a vedením škôl našli priestor, ako nechať otvorené školské družiny a 
aspoň takýmto spôsobom pomôcť vám rodičom, ale aj žiakom. Deti tak môžu tráviť čas so svojimi priateľmi, športovať a zabaviť sa. Je to 
len malá pomoc zo strany mestskej časti, ale ja dúfam, že Vás to poteší a pomôže zároveň.

Musím však povedať, že toto obdobie nebolo jednoduché ani pre mestskú časť. Keď ľudia boli stále doma, začali si robiť poriadky v pivni-
ciach, domácnostiach... – a zrazu bola  mestská časť zahltená odpadom, ktorý sme sa snažili zbierať a prostredníctvom nášho zberného 
dvora likvidovať. Veľkokapacitné kontajnery boli pristavené podľa potreby na jednotlivých uliciach. Samozrejme, že sa našli občania, ktorí 
nerešpektovali pravidlá a vyhadzovali odpad, kde sa len dalo. A tak zo dňa na deň bola naša krásna Vrakuňa posiata nelegálnymi čier-
nymi skládkami. Musíme si uvedomiť, že keď sa budeme takto správať a my budeme dennodenne odstraňovať takýto odpad, neostanú 
nám financie na rozvoj a iné plány. A tu si musíme uvedomiť všetci so svojimi požiadavkami, že sa môžeme prikryť len takou perinou, na 
kú máme.

Ďalší neduh, ktorý sa vo Vrakuni rozmohol, sú nelegálne stavby a postupy realizácie bez povolení. Či už sú to stavebné povolenia na ro-
dinné domy, keď ľudia nerešpektujú zákonom stanovené pravidlá, a neraz začnú stavať bez povolenia a vyhovárajú sa na časovú tieseň, 
objednanú firmu, verejnú potrebu a pod. Vedzte, že takéto zásadné pravidlá treba dodržiavať, lebo nie je možné, aby niekto realizoval, 
staval a čokoľvek riešil v rozpore so zákonom. Napriek tomu, si ľudia mýlia demokraciu s anarchiou a svojvôľou.

Demokracia neznamená, že čokoľvek, čo chcem spraviť, aj môžem urobiť. Musí to byť podložené zákonom stanovenými pravidlami. 
Verím, že veľa ľudí myslí mnoho vecí úprimne a seriózne, ale nikto si nemôže dovoliť orezať strom bez povolenia, postaviť parkovisko či 
chodník, osadiť dopravné značky alebo čokoľvek iné, aj keď mal dobrý úmysel. Pravidlá si treba ctiť. Ako povedal 36. americký prezident 
Lyndon B. Johnson: „Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami.“

Majme to na pamäti, lebo naozaj v poslednom čase sa takýto neduh vo Vrakuni rozmohol – a ja budem nekompromisný. Môže ísť o su-
seda, kamaráta alebo aj rodinu. Rovnako striktne budeme pristupovať ku všetkým ľuďom. Prípady sa budú riešiť v správnom a priestup-
kovom konaní a každý bude musieť dodatočne zlegalizovať alebo odstrániť to, čo svojím  nedomysleným činom spravil, a pokuta neminie 
nikoho. Opakujem, človek môže mať dobrý úmysel, ale čas, keď „naši ľudia“ si mohli dovoliť hocičo, sa už dávno skončil. 

Na záver citát od známeho francúzskeho filozofa Reného Descarta: ,,Nestačí mať len dobrý úmysel, je potrebné mať aj správne uvažo-
vanie.“ 

Preto vás milí Vrakunčania prosím, keď chcete čokoľvek stavať, realizovať, upravovať, opravovať, tak vždy v zmysle zákona. Ja a všetci 
pracovníci mestskej časti sme vám k dispozícii a každému radi poradíme a pomôžeme.  

Prajem Vám pekné leto.

Príhovor starostu

Váš Martin
222

  MÚ Vrakuňa
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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: 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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Vážení  
stravníci,
oznamujeme 

Vám, že strava 
pre dôchodcov sa 
nebude vydávať 
v tomto termíne:

od 17. 8. 2020 
do 4. 9. 2020

Výdaj stravy sa 
začne znovu

od 7. 9. 2020  
a objednáva sa dňa

4. 9. 2020
v čase  

od 8:00 do 11:00 h  
na Miestnom 

úrade, Šíravská 7, 
Bratislava, 

č. dverí 130 - 
prízemie.    

                   

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 16. 6. 2020 sa poslanci prvý raz stretli na svojom zasadnutí po zrušení núdzového 
stavu vyvolaného pandémiou Covid-19. Schválili hospodárenie za rok 2019 a venovali 
sa ďalším plánom na rok 2020. Hospodárenie v roku 2019 bolo pozitívne, vyrovnané 
a prinieslo zrealizovanie mnohých rozvojových aktivít v našej mestskej časti. Celý záve-
rečný účet je zverejnený na www.vrakuna.sk. Poslanci schválili aj návrh na organizo-
vanie letných školských klubov detí v základných školách počas letných prázdnin, 
aby aspoň trochu vykompenzovali deťom aj rodičom ťažké obdobie, počas ktorého ne-
chodili do školy a do práce. Na zastupiteľstve sa riešili aj dopady koronakrízy, ktoré 
sa očakávajú najmä v 2. polroku tohto roka. Starosta Martin Kuruc: ,,Som rád, že po 
ťažkom období nevídanej pandémie sme uvoľnili opatrenia a verím, že pri  dodržiavaní 
určitých opatrení a zodpovedného prístupu budeme pokračovať v tom, čo sme si na-
plánovali. Podstatné je, že sme neochromili život v mestskej časti a naďalej  kosíme, 
opravujeme výtlky a cesty a intenzívne pokračujeme v zveľaďovaní Vrakune.“
V rámci svojho rokovania sa poslanci venovali aj sociálnym a majetkovým témam. 

                       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 

Kultúru vystriedala korona
Na základe vyhlásenia premiéra SR Igora Matoviča, že do konca roka 2020 sa 

budú môcť organizovať podujatia s maximálnou návštevnosťou do 1 000 ľudí, sa vo 
Vrakuni neuskutočnia Vrakunské hody. Je nám to nesmierne ľúto, pretože každý rok 
sme pre vás pripravovali nezabudnuteľný program a za tri dni si prišli na svoje všetky 
vekové kategórie. Vrakunské hody boli vyvrcholením leta v našej mestskej časti. 

Ale už teraz sa tešíme na rok 2021, keď vám to všetkým vynahradíme. 
  

Letné divadielka v lesoparku
Pre všetky deti sme pripravili program letných divadielok v lesoparku, ktoré 

sa pominulé roky tešili veľkej obľube. V júli sa budú predstavenia začínať o 10:30 h  
a v auguste o 17:00 h. Program letných divadielok nájdete na strane 16.

     MÚVrakuňa  





  MÚ Vrakuňa

O to väčšmi nás mrzí, že tento rok sa nestretneme.

http://www.vrakuna.sk


Mestský bikesharing Slovnaft 
BAjk chce v tomto roku rozšíriť po-
krytie v Bratislave, má záujem zahus-
tiť existujúcu sieť dokovacích staníc 
a ísť aj do ďalších mestských častí. 
Do zoznamu je zaradená aj Vrakuňa. 
Pre väčší komfort užívateľov by mali 
pribudnúť aj nové bicykle, celkovo 
bude k dispozícii 500 až 650 baj-
kov. Cenník v novej cyklistickej 
sezóne sa nemení, ročný lístok vyj-
de na 29,40 eura a študentov na 
19,20 eura.

Bratislavský mestský bikesha-
ring Slovnaft BAjk vstupuje tento 
rok do svojej druhej cyklistickej se-
zóny. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť 
dostupnosť služby – zahustiť sieť 
dokovacích staníc, rozšíriť pokrytie 
do ďalších mestských častí a zvýšiť 
počet bicyklov. Ceny bikesharingu sa v 
porovnaní s minulým rokom nemenia.

Dokovacie stanice sa pripravujú aj 
na všetkých železničných staniciach 

v závislosti od proce-
sov v ŽSR. Vzhľadom na 
rozlohu Bratislavy sa bi-
kesharing bude postup-
ne rozširovať do ďalších 
mestských častí. Okrem 
Vrakune pribudnú sta-
nice aj Novom Meste,  
v Rači a vo Vajnoroch. 

Rozšírením pokrytia by sa mal 
zvýšiť aj počet bicyklov, aby bola 
garantovaná dostupnosť služby a 
komfort pre užívateľov. Počet bicyk-
lov v uliciach závisí najmä od aktu-
álneho záujmu užívateľov – počas 
hlavnej cyklistickej sezóny od júna 
do októbra je najvyšší. Slovnaft 
zabezpečí pre tento rok 150 no-
vých bicyklov, celú flotilu tak bude 
tvoriť spolu 850 žltých bicyklov. V 
porovnaní s prvým modelom, ktorý 

nasadil Slovnaft BAjk v rámci testova-
cej prevádzky na jeseň 2018, majú 
všetky nové bicykle zosilnené pred-
né vidlice, dlhšiu sedlovku, odolnejší 
uzamykací kábel a zosilnený zámok 
a ďalšie vylepšenia. Nová generácia, 
ktorá bude predstavená v lete, bude 
mať lepšie viditeľný displej na vrchnej 
časti predného štítu, ešte spoľahlivej-
ší zámok a väčší solárny panel, ktorý 
udrží batériu bicykla nabitú aj v chlad-

nejšom počasí. 
„Veľmi dôležité budú 

novinky žltých zdieľa-
ných bicyklov. Pripravu-
jeme integráciu so systé-
mom IDS bratislavského 
kraja, ktorá má prepojiť 
používateľov MHD, aby 
na ich tzv. „poslednú 
míľu“ použili zdieľaný bi-
cykel. Zároveň chceme 
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Horúca téma
Slovnaft BAjk chce v novej sezóne 
rozšíriť pokrytie v Bratislave, pridá 
sa aj Vrakuňa 

Celkovo má v priebehu leta pri-
budnúť 20 dokovacích staníc, z toho 
štyri pribudnú vo Vrakuni. V prvej 
fáze pribudnú stanice na miestach 
pri Modrej lávke, na konci pešej 
zóny, na Toryskej ulici a pri Zdravot-
nom stredisku na Bebravskej ulici. 
V druhej fáze pribudnú stanice tak, 
aby boli pokryté najfrekventovanej-
šie miesta vo Vrakuni.

,,Teším sa, že Vrakuňa sa 
zaradí do cyklistickej rodiny 
Slovnaft BAjk. Verím, že ob-
čania to ocenia a užívatelia 
bicyklov budú rešpektovať 
všetky pravidlá cestnej pre-
mávky,“ povedal starosta Vra-
kune Martin Kuruc.



previazať vlakové stanice a univerzity 
či kampusy, nakoľko práve mimobrati-
slavskí študenti by mali mať možnosť 
zistiť, aké príjemné zážitky ponúka 
bicyklovanie po Bratislave,“ hovorí 
mestský cyklokoordinátor Tomáš Pe-
ciar.

doplnil Norbert Nagy zo spoločnos-
ti Slovnaft Mobilty Services, ktorá za-
bezpečuje prevádzku Slovnaft BAjk-u. 

Partnermi bikesharingu Slovnaft 
BAjk sú mesto Bratislava a spoločnosť 
Slovnaft. Žlté bicykle sú súčasťou 
verejnej dopravy v hlavnom meste. 
Od spustenia bikesharingu na jeseň 
2018 najazdili užívatelia viac ako pol 
milióna jázd, pričom najdlhšia merala 
viac ako 50 kilometrov. Bicykle si uží-

vatelia najčastejšie používajú v cen-
tre mesta, na dokovacích staniciach 

na Námesti SNP, Šafárikovom námes-
tí a na Pribinovej ulici.. 

Slovnaft Bajk
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Horúca téma

Vrakunskí seniori, zdravotne ťažko postihnutí a ľudia v domácej karanténe dostanú vďa-
ka spolupráci s mestskou organizáciou Červeného kríža bezplatné obedy. Až 160 ľudí 
počas troch mesiacov dostanú teplý obed zadarmo. Obedy vydáva jedáleň pre seniorov 
na Toplianskej ulici, v prípade potreby až priamo domov. 
 ,,Veľmi sa z toho teším, lebo seniori sú skupina ľudí, ktorých koronavírus naozaj po-
stihla. Nielen z toho dôvodu, že patria do ohrozenej skupiny, ale aj z finančného hľadiska 
to nemajú ľahké,“ povedal starosta Vrakune Martin Kuruc..

    HNovotná 

Obedy zadarmo pre seniorov

Lístok Cena
DENNÝ 6 EUR
MESAČNÝ 9 EUR
ROČNÝ 29,40 EUR (študenti 19,20 EUR)
ROČNÝ PREMIUM 38,40 EUR
KREDITNÝ 12 EUR

Cenník pre užívateľov sa v tomto roku nemení. 

„Jazda Slovnaft BAjkom má 
mnohé výhody – je ekologická, 
rýchla, človek urobí niečo pre 
svoje zdravie. Aktuálna pandé-
mia koronavírusu navyše uká-
zala, že aj bezpečná. V rámci 
pravidelnej údržby sa totiž žlté 
bicykle čistia a dezinfikujú,“

Detailné informácie o cenách sú zverejnené na stránke https://slovnaftbajk.sk/

https://slovnaftbajk.sk/
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Životné prostredie

Cieľom separovania komunálneho od-
padu je „dať odpadu druhú šancu“ 
a znižovať objem/množstvo zmesového 
komunálneho odpadu ukladaného na 
skládky alebo spaľovaného v spaľovni od-
padov. Poplatok za odpad, ktorý vám vy-
stavuje hlavné mesto, sa odvíja práve od 
množstva vyseparovaného odpadu, pre-
tože najdrahšia položka je za nevysepa-
rovaný odpad (zmesový), jeho spaľovanie 
a následné uloženie popola na skládku. 
Program separovanie je nastavený mo-
tivačne: „Čím viac vyseparujeme, tým 
nám občanom ostáva viac v peňažen-
ke“. Zároveň šetríme energie, znižujeme 
spotrebu ropy a šetríme prírodne zdroje, 
čím znižujeme uhlíkovú stopu. Vytriede-
ný zmesový odpad sa zbiera do farebne 
rozlíšených kontajnerov pristavených 
k uzatvoreným stojiskám pri bytových do-
moch, na verejných zberných hniezdach, 
na zbernom dvore spoločnosti OLO na 
Starej Ivanskej ceste 2 (kde berú od ob-
čanov všetky druhy odpadov) a u nás vo 
Vrakuni na našom zbernom dvore na ul. 
Majerská. 

Do I. etapy projektu je zapojených len 
sedem mestských častí: Staré Mesto, 
Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory, 
Devínska Nová Ves, Devín a Petržalka. 
Zberné hniezda na to určené sa budú 
postupne rušiť aj preto, lebo nedisciplino-
vanými spoluobčanmi dochádzalo k zmie-
šavaniu vyseparovaných druhov odpadov, 
k nim boli navážané iné druhy odpadov, 
ktoré musela následne riešiť mestská 
časť ich odstránením. Niektoré kontajne-
ry boli vandalmi opakovane podpálené. 
Z uvedených dôvodov sa hlavné mesto 
rozhodlo pre zmenu systému zberu sepa-
rovaného odpadu do farebne rozlíšených 
igelitových vriec. Na plasty zbierané spo-
lu s kovmi a viacvrstvovými kompozitnými 
obalmi na báze lepenky budú doručené 
žlté vrecia po dvoch kusoch na mesiac 
na celý rok vopred a modré vrecia na pa-
pier, tiež po dvoch kusoch na mesiac na 
celý rok vopred. Celý proces je nastavený 

tak, aby po schválení príslušného VZN po 
15. 7. boli doručované vrecia pre rodinné 
domy (platiteľov poplatku za zmesový od-
pad). Ráno, keď sa vrecia vyložia, ich v ten 
deň pohodlne vyzbiera zvozové auto.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pozorne 
vníma potreby znižovania množstva odpa-
du a poskytuje občanom pomoc pri zria-
ďovaní zberných hniezd a zároveň vytvára 
priestor na legálne odovzdávanie vyse-
parovaného odpadu na našom zbernom 
dvore na Majerskej ul., ktorý je otvorený 
okrem nedele každý deň. Pripomíname 
akciu „Jarné upratovanie“ – zber objem-
ného odpadu a zber odpadu zo záhrad, 
počas ktorého bolo pristavených 39 kon-
tajnerov na objemný odpad rozmiestne-
ných na 39 stanovištiach, plus ďalších 17 
kontajnerov v okolí rodinných domov bolo 
pristavených na odpad zo záhrad. Takáto 
aktivita nás čaká aj na jeseň.
Na náš zberný dvor môžete naďalej vyvá-
žať plasty, papier a sklo, objemný odpad, 
drevo, biologicky rozložiteľný odpad (zo 
záhrad lístie trávu a konáre ), jedlé oleje, 
kde za 1 liter dostanete 

darček 1 liter octu. 
Chystáme aj no-
vinku – za 6 litrov 
rastlinného oleja 1 
liter slnečnicového 
oleja. 
Ďalšie druhy odpa-

dov, ktoré nie sú povole-
né na našom zbernom 
dvore, sú riešené nasle-
dovne:
• odpad z bielej techni-

ky a drobný elektro-
odpad je zabezpeče-
ný mobilným zberom, 
pravidelne raz me-
sačne, nahlásenie je 
možné na web strán-
ke www.zberelektro-
odpadu.sk,

• pneumatiky je po-
trebné odovzdať do  
pneuservisov a pre - 
dajní pneumatík, ich 
zamestnanci sú po-
vinní vám odobrať 
pneumatiky, aj keby 
ste nijaké nekupo-
vali,

• na odpad so škodlivými látkami (te-
levízory, monitory, farby, riedidlá, žia-
rivky, pesticídy akumulátory, strojové 
oleje a pod.) sa v spolupráci s hlavným 
mestom pristavuje kontajner dva razy 
ročne – na jar a na jeseň.

Snažíme sa rozširovať možnosti zberu aj 
o iné druhy odpadov na zbernom dvore, 
aby sme zachytili čo možno najviac odpa-
du na kontrolovanom mieste. Tým sa za-
medzí vzniku čiernych skládok.
Ak chceme niektoré odpady využiť ako 
druhotnú surovinu, nesmieme ich mie-
šať s inými odpadmi, aby nedošlo k ich 
znehodnoteniu. Najlepšie podmienky na 
triedenie odpadov sú v mieste ich vzniku, 
teda v domácnostiach. A teda najviac 
pre úspech triedeného zberu môžete 
urobiť vy – občania.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva  
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VÝZVA NA TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU: 
„NESEPARUJ SA A SEPARUJ!“

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Brezová, Čakanková, Čučoriedková,  Egrešová, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Krajinská cesta,  
Krokusová, Levanduľová, Majoránová, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Nechtíková, Orchideová, Ostružinová, Platanová,
Pod agátmi, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podpriehradná, Prasličková, Priehradná, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, 
Slnečnicová, Tymiánová

Arménska, Bebravská, Begóniová, Borovicová, Domašská, Estónska, Hnilecká, Hradská, Ihličnatá, Jazmínová, Jedľová, 
Kaméliová, Kosodrevinová, Kríková, Leknová, Majerská, Majerská - záhrady, Malodunajská, Mostná, Podunajská, 
Poľnohospodárska, Rajčianska, Ráztočná, Skoroceľová, Stavbárska, Šípová, Šíravská, Toplianska, Vážska, Železničná, 
Žihľavová, Žitavská

Zóna A

Zóna B

www.bratislava.sk
www.olo.sk
www.naturpack.sk

Kontakt:
02/50 110 111
zakazka@olo.sk

Vrakuňa
Harmonogram zberu 
triedeného odpadu z rodinných 
domov 2020 

September

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NP U S Š P S

August

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31

25 26 27 28 29 30

NP U S Š P S

Október

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NP U S Š P S

November

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

NP U S Š P S

December

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NP U S Š P S

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa 
prihlásila do úvodného projektu hlav-
ného mesta na separovanie odpadu z 
rodinných domov.

http://www.zberelektroodpadu.sk
http://www.zberelektroodpadu.sk
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➠ Čím je krajšie počasie, tým chceme 
tráviť viac času v prírode a vonku. Teraz 
možno ešte väčšmi ako kedykoľvek pred-
tým. Naša Vrakuňa ma jednu krásnu výho-
du a tá sa volá LESOPARK. Viac ráz sme 
písali, že je to oáza pokoja. Ľuďom ponú-
ka svoj pokoj a čaro prírody v meste. Pri 
návšteve lesoparku stretnete mamičky s 
deťmi, cyklistov, bežcov, športovcov, psíč-
károv.. Každý podľa svojho gusta. 

Nováčikom v lesoparku je rozhľadňa, ktorá sa 
stala obľúbeným miestom na fotografovanie. 
Minulý rok sa vybudovalo aj nové petangové 
ihrisko, ktoré ocenia najmä seniori. Okrem 
iného v lesoparku nájdete aj vyhradené mies-
ta na opekanie, ktoré využijú najmä ľudia žijú-
ci v panelákoch. Pravidelné nám chodia otáz-
ky, či je možné opekacie miesto rezervovať. 
Nie je to možné a mestská časť takúto službu 
nerobí, ale vždy tam nájdete drevo, ktoré pra-
videlne dopĺňame.
Vo Vrakuni sa nám však rozmohol iný prob-

lém a ten sa volá ODPAD. Ľudia 
vyhadzujú odpadky na nelegálnych 
miestach, žiaľ, najmä v prírode, 
v našom milom lesoparku! Ľudia 
sú nedisciplinovaní a robia neporia-
dok. Preto prosíme všetkých, aby 
pri opekaní a počas celej návštevy 
lesoparku udržiavali poriadok a od-
pad, ktorý vyprodukujú, zahodia do 
koša. Často, väčšinou po víkende, je 
lesopark posiaty odpadkami, najmä 
na opekacích miestach a lavičkách.
Príroda si nezaslúži, aby sme sa 
takto voči nej správali, a každý, kto 
bude prichytení pri takomto čine, 
bude pokutovaní. Pri pravidelných 
kontrolách v lesoparku sme vždy roz-
horčení a smutní. Je hrozné, čo doká-
žu niektorí ľudia urobiť. Neporiadok, 

postriekané informačné tabule, zlomené pre-
liezky sú len časti vecí, ktoré sa stále opakujú. 
Kvôli komfortu návštevníkov mestská časť 
osadila do lesoparku toaletu, ktorá fungovala 
na spôsob vhodenia 0,50 centov do zámku, 
ktorý sa následne odomkol. Bol pravidelný 
čistený a udržiavaný. Hneď po prvom týždni 
bol zámok vylomený, takto sa to zopakovalo 
štyri razy. Momentálne je záchod otvorený s 
vylomeným zámkom. 

V lesoparku nájdete množstvo informačných 
tabúľ, ktoré sú určené pre malých aj veľkých. 
Bohužiaľ, viacero z nich bolo zničených – nie-
kto ich jpomaľoval. Napríklad tabuľa, ktorá 
zoznamovala návštevníkov s rozhľadňou, je 
úplne nečitateľná, lebo je počmáraná. Je to 
jedna z mnohých vecí, ktorá bola zničená. 
Nechýba ani počmáraná rozhľadňa. Pravde-
podobne ide o mladého umelca, ktorý taguje 
svoj podpis na všetko, čo vidí. 
Veríme, že každý, kto navštevuje lesopark, 
tam nájde to, čo hľadá. Zároveň nás mrzí, že 
vždy sa nájdu ľudia, ktorí dokážu takto zničiť 
vecí, ktoré majú slúžiť práve im.

                 HNovotná

Aktuálne

7

NÁŠ LESOPARK

Mestská časť nemá finančné pro-
striedky, aby každý týždeň riešila 
problém s vandalizmom. 

štúdio zamerané na formovanie postavy

INZERCIA
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Aktuálne

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa dňa 7. 9. 
2020 pripravuje otvorenie Sociálnej výdajne 
v priestoroch budovy knižnice na Toplianskej 
ul. 5, Bratislava. Účelom sociálnej výdajne 
je  pomôcť občanom mestskej časti, ktorí sa 
nachádzajú v zložitej  sociálnej situácii, a tak 
im pomôcť zlepšiť životnú úroveň. Občanom 
sa budú bezplatne poskytovať trvanlivé po-
traviny, drogistický tovar a iný tovar osobnej 
spotreby, ktorý budú do sociálnej výdajne 
dodávať obchodné reťazce prostredníctvom 
Potravinovej banky SR. Sociálna výdajňa 
bude zatiaľ otvorená dva dni v týždni: jeden 
deň v dopoludňajších hodinách a jeden 
deň v popoludňajších hodinách.

O poskytnutie takejto formy sociálnej pomo-
ci môžu požiadať poberatelia invalidného 
predčasného alebo starobného dôchodku, 
rodiny s tromi a viac deťmi, osamelý rodič, 
občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi 
a odchovanci detských domovov na zákla-
de písomnej žiadosti predloženej v termíne 
do 31. 8. príslušného kalendárneho roka. 
Písomnú žiadosť si môžu vybrané skupiny 
občanov Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa prevziať na Miestnom úrade Bratislava-
-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, na referáte 
sociálnych služieb a nájomných bytov, kde 
ju následne aj s príslušnými prílohami pred-
ložia. 

Vzhľadom na krátkosť času v roku 2020 
sa písomné žiadosti predkladajú v termíne 
od 1. 7. do 14. 8. 2020. Bližšie informácie o 
tejto službe vám radi poskytnú pracovníci re-
ferátu sociálnych služieb a nájomných bytov 
Bc. Monika Francová na  tel. č. 40204827 
a Mgr. Zuzana Reisenbüchlerová na  tel. č. 
40204884.
Dúfame, že aj takáto forma pomoci pomôže 
našim občanom minimalizovať následky ich 
neľahkej životnej situácie. 

MÚVrakuňa

Sociálna výdajňa vo Vrakuni

Po období tvrdých opatrení sme sa dočkali. 
Vďaka mnoho ráz spomínanej priaznivej epi-
demiologickej situácii sa 3. júna spustila piata 
fáza uvoľňovania. Čo sa na začiatku javilo ako 
otázka pár týždňov, niektorí epidemiológovia 
nám sľubovali dokonca už Veľkú noc v normál-
nom režime, sa ukázalo ako dlhodobejšia hroz-
ba, ktorá zasiahla mnohé sféry života. Museli 
sme si zvyknúť, že veci, ktoré sme považovali 
za bežnú súčasť našich životov, predsa len 
také samozrejmé nie sú a možno ani tak sko-
ro nebudú. Doslova sa zastavil život. Prázdne 
mestá a obce, zatvorené obchody, inštitúcie, 
práca z domu, izolácia v domácom prostredí, 
obmedzenie stretávania sa s rodinou a priateľ-
mi, zákaz cestovania, komplikované návraty 
repatriantov naspäť domov. V súčasnom globa-
lizovanom svete, a najmä pri slobodnom pohy-
be v rámci krajín Európskej únie, zostali kvôli 
náhlemu uzatvoreniu hraníc rozdelené rodiny, 
partneri.
Koncom apríla sa však začalo ukazovať svetlo 
na konci tunela. Slovensku bol predstavený 
plán postupného uvoľňovania rozdelený do via-
cerých fáz v dvojtýždenných intervaloch. V prí-
pade nízkeho výskytu nových prípadov bola 
dokonca avizovaná perspektíva umožňujúca 
priebeh uvoľňovania urýchliť. Tak sa aj stalo, 
celý proces uvoľňovania prebehol v rozpätí 
jedného mesiaca, a to najmä vďaka zodpoved-
nému prístupu nás všetkých. Sociálne aj eko-
nomické dopady však budeme pociťovať oveľa 
dlhšie.
Koronavírus paralyzoval spoločenský aj kul-
túrny život. V snahe zachovať kontinuitu, ale aj 
priniesť rozptýlenie ľudom v karanténe, sa na 
mnohé dianie prenieslo do online priestoru. Vir-
tuálne sme tak mohli navštíviť svetové múzeá 
a galérie či vidieť divadelné predstavenie ale-
bo koncert nielen z domácich, ale aj to sveto-
vých scén. Napriek súčasnému znovuotvoreniu 
mnohých kultúrnych inštitúcií, ako sú galérie, 
divadlá či kiná, však budeme musieť oželieť 
tento rok mnohé podujatia, ktoré sa už tradič-
ne spájajú s letom. Týka sa to aj našej mestskej 

časti, ktorá musela 
zrušiť všetky pláno-
vané kultúrne akcie.
Každý profituje 
z uvoľnení po svo-
jom. Pre mnohých 
rodičov bolo veľkou 
úľavou predovšet-
kým znovuotvorenie 
škôlok a škôl, keď-
že popri celodennej 
starostlivosti o deti 
museli zvládať aj 
domácu výučbu ško-
lopovinných detí pre-
biehajúcu cez inter-
net. Pre iných sú to 
praktické záležitosti, 
ako návšteva kader-
níctva či čistiarne. Mnohí sa nevedeli dočkať 
návštevy nákupného centra, cvičenia vo fitnes-
centre alebo možnosti pozrieť si film na plátne 
kina. Z hospodárskeho hľadiska otvorenie pre-
vádzok znamená opätovné naštartovanie eko-
nomiky. Prichádzajúce leto sa neodmysliteľne 
spája s cestovaním. Aj napriek vyhliadke sprí-
stupnenia obľúbených dovolenkových destiná-
cií, ako sú Chorvátsko či Grécko, tohtoročnú 
sezónu by sme mohli využiť ako príležitosť 
znovuobjaviť krásy a dovolenkové možnosti 
Slovenska, a tak podporiť aj domáci trh.
Všeobecná radosť, eufória, pre mnohých 
znova nadobudnutý pocit slobody. So zruše-
nou povinnosťou nosiť rúška na verejnosti 
máme znova pocit – doslova i obrazne –, 
že sa môžeme znova voľne nadýchnuť. Či uvoľ-
nenie opatrení v takej rozsiahlej miere bolo ro-
zumným rozhodnutím a aké následky prinesie 
do ďalších mesiacov, ukáže len čas.

Otvorenie škôl a škôlok
Tohtoročný 1. jún, Medzinárodný deň detí, bol 
doslovne sviatkom našich najmenších, ale asi 
aj ich rodičov , keď do našich základných 
škôl nastúpilo 624 žiakov I. stupňa a do ma-

terských škôlok 238 detičiek. Radosť strieda-
li obavy učiteľov aj rodičov. Riaditeľky zabez-
pečili všetky potrebné opatrenia, aby si to deti 
aspoň posledný mesiac školského roka užili 
a stretli sa so svojimi učiteľmi a kamarátmi. 
Riaditeľky zabezpečili všetky potrebné opatre-
nia aby si to deti aspoň posledný mesiac škol-
ského roka užili a stretli sa so svojimi učiteľmi 
a kamarátmi.

Účelom letného školského klubu je nielen sta-
rostlivosť o deti počas letných prázdnin a po-
moc rodičom, ktorý počas krízy museli zostať 
s deťmi doma, ale aj samotná socializácia detí 
v známom kolektíve spolužiakov. 
Zamestnanci základných a materských škôl či 
učitelia alebo kuchárky uvítali možnosť po dl-
hých týždňoch v separácii privítať deti v škole 
a prispôsobiť sa nastaveným podmienkam.

MÚVrakuňa

Mestská časť pozerá aj na potreby ro-
dičov žiakov našich základných škôl 
a počas leta pripravuje v spolupráci s 
riaditeľkami škôl Letný školský klub.

Návrat do normálu?
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Aktuálne
V poslednom čase mestská časť 
rieši množstvo havárii na viacerých 
našich komunikáciách. Ide hlavne o 
problémy sieťového charakteru – na-
príkla únik vody. Na Hrušovskej ulici v 
dôsledku takejto havárie vznikla obrov-
ská diera pod komunikáciou a hrozilo 
prepadnutie cesty.

Tieto opravy sú finančne náročnejšie, 
ale nevyhnutné. Podobný problém 
vznikol aj na Ríbezľovej ulici. Ďalšia ha-
vária bola pred rokom na Priehradnej 
ulici, kvôli úniku vody sa cesta zvlnila, 
stav nebol akútny a oprava sa realizo-
vala teraz. Úniky vody sú mnoho ráz 
spôsobené starými rozvodmi Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti (BVS), 

preto sa budeme snažiť finančné pro-
striedky získať naspäť aj prostredníc-
tvom poistky cez BVS. Po haváriách 
pristúpime k oprave výtlkov a podľa 
vývoja financií pristúpime k možným 
investíciám.

HNovotná 

Deti sú veľmi vnímavé a talentované 
a niekedy dokážu veci, na ktoré si my 
dospelí ani netrúfneme. A kým dospelí 
majú v čase pandémie kopu starostí, 
deti sa snažia potešiť dedkov a babky, 
ktorí sú vírusom najväčšmi ohrození.

Slovenská nadácia pre UNICEF mala 
možnosť zoznámiť sa v priebehu tohto 
školského roku s deťmi zo Základnej ško-
ly v Plaveckom Štvrtku a s jej učiteľmi. 
Keď sa školy zatvorili kvôli pandémii, uči-
telia z tejto základnej školy robili všetko 
preto, aby deti pokračovali vo vzdelávaní.
Do školy chodia deti z vylúčenej komu-
nity, ale aj deti s nadaním či špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami. Učite-
ľov však pandémia neodradila. Rozná-
šali úlohy do rómskej osady, pomáhali 
s on-line zadania-
mi a technickým 
vybavením. A po-
tre bovali pre deti 
rúška. Preto s po-
mocou dobrovoľ-
níkov a darcov  
darovala Sloven-
ská nadácia pre 
UNICEF škole rúš- 
 ka a mydielka 
pre 139 detí, vy-
robené mladou 
slečnou – Junior 
ambasádorkou 
UNICEF. Deti sa 
rozhodli za rúš-
ka a mydielka 
pomôcť tak, ako 
vedia. A tak Slo-
venská nadácia 

pre UNICEF mohla odovzdať rúška aj se-
niorom spolu s malým potešením. Deti 
pre seniorov pripravili pekné odkazy vo 
forme obrázkov či medovníčkov.
Slovenská nadácia pre UNICEF odovzda-
la rúška a darčeky od detí Martinovi 
Kurucovi, starostovi mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa. Niektorí aktívni seniori 
z tejto mestskej časti sa tiež zapojili ako 
dobrovoľníci v Slovenskej nadácii pre 
UNICEF, aby pomohli deťom.
Tieto milé darčeky následne poputovali 
vrakunským seniorom. Ďakujeme, Unicef!

www.unicef.sk

Opravy ciest 

Od detí pre dedkov a babky

V takýchto prípadoch je dô-
ležité zasiahnuť hneď a ha-
váriu odstrániť.
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Aktuálne

Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II upozorňuje oby-
vateľov na zvýšené riziko krádeží bicyklov z balkóno-
vých súčastí bytov a priľahlých priestorov. V priebehu 
mája 2020 sme prijali viaceré oznámenia o majetko-
vých trestných činoch, a to krádeže bicyklov z neu-
zavretých priestorov balkónov bytov na nižších podla-
žiach.

Polícia opäť UPOZORŇUJE majiteľov bytov a bicyklov:
Príležitosť robí zlodeja a na to sa zlodeji bicyklov spolie-
hajú. Vy im túto príležitosť poskytujete a uľahčujete tým, 
keď si svoj majetok riadne neuzamknete a nezabezpečí-
te pred krádežou. Nižšie podlažia bytov s neuzavretými 
balkónmi sú pre zlodejov ľahko prístupné a voľne polože-
ný, neuzamknutý bicykel o to väčšmi.
Nedajte im túto príležitosť a preto by sme vás chceli in-
formovať, ako lepšie zabezpečiť, a tak aj ochrániť svoj 
majetok pred zlodejmi. Nenechávajte len tak voľne polo-
žený bicykel na balkóne bez toho, aby ste ho neupevnili 
o pevnú prekážku. Keď to nie je možné, bicykel usklad-
nite vo vnútorných priestoroch bytu, prípadne chodby, v 
pivničných priestoroch, ktoré sú uzamknuté a chránene 
pred očami nevítaných návštevníkov. Letné mesiace sa 
blížia a zlodeji sa opäť zaujímajú o váš majetok ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave II

Osvetová 4, 827 49 Bratislava

POLÍCIA UPOZORŇUJE: Krádeže bicyklov 
z nižších podlaží bytov a balkónov



Podnety z internetu
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BOBOR
Zuzana napísala: Dobrý deň pán Kuruc, už dl-
hodobo sledujem ako bobor deštruktívne pôsobí 
na našu Stromovú alej popri promenáde. Dúfa-
la som, že v jej počiatkoch “veď niekto príde a 
bude TO riešiť” žiaľ už asi rok sledujem ako nám 
redne zeleň resp. menšie až veľké stromy po-
pri vode na Podunajskej ul. Myslite si, že vieme 
tento problém vyriešiť? Je to jedno z najkrajších 
miest mestskej časti bola by škoda ju nechať po 
rokoch Vášho zveľaďovania zničiť. Ďakujem

Odpoveď vedúcej pracovníčky oddelenia 
životného prostredia, VPS a odpadového 
hospodárstva Mgr. Rastislavy Mihókovej:  
O predmetnej téme sa viedli viaceré diskusie so 
správcom predmetných pozemkov – SVP, š. p., a 
Štátnou ochranou prírody a krajiny SR, nakoľko 
ide o problematiku, ktorá sa nedá riešiť výlučne 
v kompetencii MČ BA-Vrakuňa. V prvom rade, 
bobor vodný je chránený živočích. Premiestnenie 
do menej frekventovanej oblasti nie je prípustné, 
nakoľko bobor migruje prirodzene a je zakázané 
zasahovať do jeho činnosti. Jediným možným rie-
šením v súčasnosti je ochrana stromov v podobe 
umiestnenia ochranného pletiva. K tomuto kroku 
po dohode pristúpil SVP, š. p. V priebehu mesia-
ca marec bolo umiestnených niekoľko ochran-
ných pletív. Rovnako sa osadili aj tabule infor-
mujúce o výskyte a činnosti bobra. Záleží nám 
bezpečnosti našich občanov, predmetné dreviny 
monitorujeme, no nemôžeme „bojovať“ so zákon-
mi, pod ktoré ochrana tohto vzácneho živočícha 
spadá. Túto tému sme priblížili v krátkom článku 
v marcovom čísle Vrakunských novín. 

PROBLÉM PENTAGÓN 
Darina napísala: Dobrý deň, písala som Vám už 
zopár krát, obrátila som sa písomne aj na samo-
správcu (Juraj Droba) on Vám posielal prosbu-
-sťažnosť, čo som písala aspoň tak ma informoval 
písomne. Náš problém ako vždy dlhé roky narko-
mani, ktorí už od dobroty nevedia, čo robiť, majú 

všetko aj jedlo dostanú, čo nás prekvapilo, vojaci 
cca raz do týždňa sem chodia, všetci vieme, že 
prečo ale to neznamená, že musia zničiť trávnik, 
môžu ísť okolo tak, ako díleri, keď sú tu denne aj 
štyri krát. Keď sú tu vojaci sú tu aj policajti a ani 
slovo nič keby to bolo samozrejmosť len pozera-
jú, koľkokrát aj oni prejdú cez a tu je výsledok, 
je nám už do plaču, že pre nich všetko urobia. 
Prečo? A dokedy? Pod 38-36 sú len sami feťaci a 
díleri, pod 38 sú len stany aspoň 6-7,všade ihla, 
bordel, v noci sa nedá spať lebo sa hádajú, bijú 
sa na dennom poriadku. Spomínali ste, že bude 
tam mreža, kde a kedy? Lebo keď to takto pôjde 
ďalej nie, že feťáci zničia všetko ale aj vojaci a po-
lícia nič nerobí, čo je smutné. V prílohe posielame 
fotku ako vyzerá trávnik. Ďakujem za odpoveď. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Dobrý deň, v kompetencii sa-
mosprávy okrem iného je kosenie a čistota ve-
rejného priestoru, čo aj robíme. Raz do mesiaca 
sa okolie Pentagónu kosí a každý deň upratuje 
okolie. Mreže budeme môcť namontovať vtedy, 
keď obyvatelia Pentagónu, vchodu 38, nám pre-
nájmu pozemky pod terasami, načo čakáme už 
skoro 9 mesiacov. Naháňať dílerov a ostatných, 
čo páchajú trestnú činnosť, tak tých môže nao-
zaj riešiť výhradne polícia. Starosta nemá v kom-
petencii riešiť trestnú činnosť, na uvedený prob-
lém pravidelne upozorňujeme vedenie polície.
 

ZBYTOČNÉ OSVETLENIE 
Obyvateľ napísal: Dnes už dávno svieti slniečko 
– východ 5:34 hod ale svetlo pred úradom stále 
svieti, taktiež je osvetlená aj školička, škola a te-
locvičňa. Kto to ma na starosti? Zodpovednosť? 
Malo by sa prestaviť osvetlenie zo zimného na 
letný čas. Je to zbytočný veľký vznik financií aj 
životné prostredie sa poškodzuje. Že vraj máme 
šetriť.
Odpoveď vedúcej referátu dopravy a pozem-
ných komunikácii Mgr. Margity Brynkusovej: 
Vlastníkom verejného osvetlenia je Hlavné mesto 
SR Bratislava, správcom je magistrát hlavného 
mesta, prevádzkovateľom je spoločnosť Sie-
mens. Je možné, že v čase, keď svietilo počas 
dňa, prevádzkovateľ vykonával kontrolu svieti-
diel. V prípade, keď zistíte, že verejné osvetlenie 
svieti počas dňa, môžete priamo kontaktovať 
spoločnosť Siemens, vlastníka alebo prevádzko-
vateľa, poprípade mestskú časť, ktorá upozorní 
správcu. Taktiež požiadame školníka školy, aby 
dohliadol na dané osvetlenie.

AUTÁ A MOTORKY 
Obyvatelia napísali: Zdravím, týmto Vás chcem 
požiadať o preverenie asi nelegálnej prevádzky na 
ulici Mostnej č. 19 vo Vrakuni. Je to už asi týždeň, 
čo tam parkujú autá, motorky a striedajú sa tam 
od 14.00. Je to presklenená  budova pred rodin-
ným domom. Ďakujem za prešetrenie. 
Odpoveď vedúcej pracovníčky oddelenia život-
ného prostredia, VPS a odpadového hospodár-
stva Mgr. Rastislavy Mihókovej: Dobrý deň, na 
predmetnej adrese boli pracovníkmi nášho úradu 
vykonané dňa 26. 5. a 27. 5. 2020 dve obhliadky v 
rôznom čase, počas ktorých nebola zistená nijaká 
podozrivá činnosť. V prípade, že máte podozrenie 
o nelegálnej činnosti, bezodkladne kontaktujte 
mestskú políciu, ktorá je občanom k dispozícii 24 
hodín denne, a ktorá môže predmetnú činnosť zdo-
kumentovať priamo na mieste. 

UPOZORNENIE 
Peter napísal: Na novej cyklistickej hrádzi pri 
ramene Dunaja smerom na letisko pri moste 
je zlé označenie tabúľ pre cyklistov. Na dvoch 
tabuliach je opačné značenie. Kontroloval to od 
Vás niekto?
Odpoveď Ing. Diany Botlovej, referát marke-
ting, média, kultúra a šport: Dobrý deň, áno, 
máte pravdu, zistili sme, že označované tabule 
pre cyklistov boli nesprávne nasmerované. Ta-
bule sme otočili a momentálne sú už v poriadku.

,,PENTAGÓN“ 
Mária napísala: Starosta ste úplne neschop-
ný, lebo neviete zabezpečiť za 5 rokov poria-
dok okolo Pentagonu. Môj známy – odborník 
na bezpečnosť mi povedal, že nechápe prečo 
starosta neosloví ministerstvo obrany ale len 
ministerstvo vnútra, ktoré s tým nič nemá. Tak 
viem, prečo tu nie je poriadok. Oslovujete ne-
správneho ministra. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Dobrý deň, problém Penta-
gónu nie je posledných 5 rokov, ale 30 rokov. 
A Váš známy – odborník na bezpečnosť, si po-
mýlil náš Pentagón s Pentagonom v USA, ktorý 
môže riešiť ministerstvo obrany. U nás bezpeč-
nosť naďalej podľa zákona rieši polícia. Oslo-
vujeme pravidelne ministerstvo vnútra a aj iné 
organizácie. Pekný deň. 
  HNovotná
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21. mája 2020 v dopoludňajších hodinách 
bolo v reprezentačných priestoroch Bratislav-
ského hradu podpísané Memorandum o poro-
zumení a vzájomnej spolupráci predsedu NR 
SR Borisa Kollára a Jednotou dôchodcov na 
Slovensku. Predmetom memoranda je doho-
da o základných podmienkach vzájomnej spo-
lupráce pri vytvorení pravidelnej, funkčnej 
komunikačnej platformy, ktorá bude slúžiť 
na operatívnu výmenu informácií týkajúcich 
sa oprávnených potrieb dôchodcov s cieľom 
navrhovania takých opatrení, ktoré prispejú 
na zlepšenie ich životných podmienok ako 
v čase šírenia pandémie a platnosti mimo-
riadnych opatrení prijatých vládou Sloven-
skej republiky, tak aj v dlhodobom horizonte 
počas celého volebného obdobia. 
Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať 
medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné 
a budúce benefity dôchodcov – bezplatné 
cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zru-
šenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, doto-
vanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, 

vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spolo-
čenskú činnosť a športovo-turistické podujatia 
dôchodcov.
V úvodnom príhovore predseda NR SR pripo-
menul, ako sú dôležité v každodennom živote 
občanov Slovenska ústretové vzájomné vzťa-
hy medzi generáciami: „Tí, čo sa o nás s láskou 
starali v detstve, naši rodičia, teraz potrebujú 
zase našu starostlivosť. Máme prečo a máme 
aj ako dávať im ten dôležitý pocit istoty, kto-
rý v detstve dávali oni nám. A to nielen teraz, 
v zložitom a ťažkom období pandémie, ale 
aj po ňom, keď sa bude náš život vracať do 
normálu. Nebude to ani potom ľahké a jedno-
duché. Škody, ktoré nevyhnutné karanténne 
opatrenia navodili, budú mať dlhodobé ná-
sledky. Budeme ich musieť odstraňovať spo-
ločným úsilím a vzájomnou podporou. Z mojej 
strany sa budem o to v plnej miere usilovať. “
Predseda JDS poďakoval strane Sme rodina 
vedenej B. Kollárom za dlhodobú podporu so-
ciálnych opatrení, prijímaných na pôde NR SR 
za ostatné roky, vďaka ktorým sa postavenie 

seniorov na Slovensku za minulé roky citeľne 
zlepšilo vo viacerých smeroch. Ale poďakoval 
aj samosprávnym orgánom a zdravotníckym 
a sociálnym pracovníkom za príkladnú starost-
livosť o seniorov v súčasnom období karan-
tény. Potom možno očakávať, že sa náš život 
vráti k svojmu bežnému režimu a bude sa dať 
postupne oživovať aj našu činnosť v rámci JDS.
Predseda parlamentu a splnomocnenec pre 
napĺňanie memoranda, ktorým je za NR SR 
poslanec Martin Borguľa (Sme rodina), budú 
podľa podpísaného dokumentu aktívne komu-
nikovať s Jednotou dôchodcov na Slovensku 
a budú presadzovať opatrenia, ktoré prispejú 
k riešeniu ich problémov. 

Anna Királyová – predsedníčka Krajskej 
organizácie JDS Bratislava

Hádam každý si položí otázky: Ako dlho ešte 
budeme chodiť „orúškovaní“? Koľko bude tr-
vať, kým sa dostaneme do normálu? Zatiaľ 
všetko trpezlivo znášame a tešíme sa z kaž-
dého úspechu.
Čo sme robili, respektíve čo robíme v obme-
dzených možnostiach?
Niektoré seniorky sa chvália, že dávno nemali 
taký vyblýskaný byt, všetky skrine a šuplíky sú 
vo vzornom poriadku.
Veronika, Ružena, Marienka a ďalšie „študent-
ky“ sa poctivo venujú samoštúdiu, lebo ani na 
univerzitách tretieho veku sa nevyučuje.

Mnohí chodia na prechádzky nabrať aspoň 
trochu vitamínu D. Jitke s Marienkou odmeria-
va kroky a kilometre krokomer a tešia sa, aké 
sú akčné. Danke robí radosť, že prechádzky 
ju zbavili stresu a vylepšili testy na cukor. Bar-
borka trávieva čas v obľúbenom Vrakunskom 
lesoparku. Hanka si vyšla relaxovať až na Ko-
libu. Aj Gabikin havko sa teší na každodenný 
výbeh a prechádzku so svojou paničkou. 
Mária denne „prejde“ na stacionárnom bicykli 
pár kilometrov. Na Deň matiek ju Eva vytiahla 
na zmrzlinu. Ľudia udržiavali rozstupy, sede-
nie, ktoré bolo podľa predpisov, dezinfikovali, 
a zmrzlina chutila výborne.
Gitka s manželom chodí do záhrady. Hoci má 

boľavú ruku, burine nedá šancu. Stará sa aj o 
mačku-mamu, ktorá má päť maličkých rozto-
milých umravčaných klbôčok. 
Bono, náš „kapustnicový šéfkuchár“, doma 
varí a skúša nové recepty. Anička vypeká dob-
roty pre celú rodinu. Elenka už zháňa pomôc-
ky na pétanque.
Podobne ako Vladko s Julkou aj ostatní zá-
hradkári obhospodarujú svoje „latifundie“. Sú 
v prírode ďaleko od množstva ľudí. 
Zatiaľ sú, chvalabohu, všetci klubisti zdraví, 
nenudia sa a s optimizmom čakajú na ďalšie 
dobré správy.

Za Klub dôchodcov Malý Dunaj 
PhDr. Mária Sládková  

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
predsedu NR SR Borisa Kollára a Jednoty dôchodcov 
na Slovensku

Ako dlho ešte?

Potrebujeme: 
1 zajaca
1 dl olivového oleja
2 dl bieleho suchého vína
soľ, mleté čierne korenie
1 KL estragónu
5-6 zrniečok nového korenia
1 limetku
1 KL maizeny (škrobovej múčky)
Postup: 
Zajaca naporcujeme, osolíme, okore-
níme a potrieme olejom. Posypeme 
estragónom a uložíme do pekáča. 
Podlejeme bielym vínom a limetkovou 

šťavou.
Pridáme nové korenie a zajaca pomaly 
pečieme do chrumkava.
Keď chceme mať viac šťavy, pred do-

pečením pridá-
me 1 dl vody a 
zahustíme mai-
zenou.
Zajaca podáva-
me s dusenou 
zeleninou a ze-
miakovými kro-
ketami.
Dobrá rada: 
Namiesto uvedenej prílohy skúste tar-
hoňu, hodí sa tiež.                     

Vaša Gizka

ZAJAC NA FRANCÚZSKY SPÔSOB

VARÍME 
S GIZKOU
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 Po nútenej pauze všetko v plnom prúde...

ŠK Vrakuňa po nútenej 
pauze opäť v plnom zábere

PPo nútenej trojmesačnej pauze už naplno zarezávame 
s mládežou, nakoľko výpadok bol dlhý a chuť na trénin-
gy veľká. Na prvý tréning dorazilo v oboch kategóriách 
asi po 20 detí, a tak sme sa pustili „do plných“. Šéf 
vrakunského hokejbalu sa snaží rozbehnúť projekt pre 
deti, tak sme mu nechali priestor, aby nám priblížil svoje 
plány: „Sme radi, že sa konečne vidíme na ihrisku. S 
deťmi sme sa snažili byť v kontakte i cez „prázdniny“, 
pravidelne dostávali videá s cvičeniami a úlohami. 
Už na prvých tréningoch sme videli, kto tomu koľko 

dal (smiech). 
Mali sme tiež 
priestor vy-
myslieť, ako sa 
v pravidelnej 
forme konfron-
tovať s roves-
níkmi. Už roky 
absentuje v Bra-
tislave junior-
ská či žiacka 
súťaž, nie každý 
má ambíciu ces-
tovať za kvalit-

nými zápasmi po Slovensku či do susedných Čiech. 
Preto sme sa stretli so starostom našej mestskej čas-
ti Martinom Kurucom (nakoľko je aj poslanec mest-
ského zastupiteľstva) a požiadali sme ho, aby tento 
náš zámer predstavil primátorovi Bratislavy Matúšovi 
Vallovi.  Toto stretnutie sa odohralo a podľa predbež-
ných správ primátor reflektoval kladne, a teda pev-
ne verím, že sa nám tento projekt podarí spustiť už 
v najbližšej sezóne 2020/2021. Pre naše deti tiež 
pripravujeme individuálne tréningy, ako aj turnaj pre 

mladšie deti, takže sa máme na čo tešiť. Na konci 
leta chceme tiež zorganizovať turnaj mužov, po minu-
loročnom 0. ročníku memoriálu Emila Valka chceme 
tento rok zorganizovať prvý, už riadny súťažný ročník 
turnaja,“ povedal na margo plánov Andrej Ravasz.
V súťaži mužov sa predbežne uzavrela tabuľka, v ktorej 
HBK Vrakuňa figurovala na druhom mieste. Postúpila 
tak priamo do štvrťfinále, ktorého prvý zápas sa odohrá 
doma v sobotu 20. 6. 2020 o 11:00 h na Hnileckej ulici. 
Nezabudnite prísť chlapcom držať palce.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj všetkým 
hlasujúcim v občianskom rozpočte, kde sme v hlasovaní 
i tento rok uspeli. Za získané prostriedky dáme deťom 
urobiť opäť tričká HBK Vrakuňa, zaobstará sa búda, v 
ktorej budeme skladovať brány, ktoré sa nám poveter-
nostnými vplyvmi rýchlo opotrebovali. Tiež sa určite doč-
káme ďalších motivačných predmetov a tiež vybavenia.
Všetko o dianí v HBK Vrakuni sa dozviete na stránke 
www.hbkvrakuna.sk, alebo na Facebooku na stránke 
HBK Vrakuňa fans.
Keď ste ešte nevenovali 2 % zo svojich daní, budeme 
radi, keď nás podporíte aj týmto spôsobom.
Ďakujeme

HBK Vrakuňa

PPo nútenej prestávke kvôli korone a oprave ihriska od 
začiatku júna naplno trénujú všetky kategórie. Prestávka, 
a najmä zrušenie sezóny, nás obzvlášť nepotešili v kategó-
rií mužov, kde sme po jesennej časti figurovali na treťom 
mieste s minimálnou stratou na vyššie priečky, a preto 
sme právom poškuľovali po postupe do 3. ligy. Po sezó-
nach, v ktorých sa naše mužstvo herne aj výsledkovo trá-
pilo, je to pozitívny posun: „S výkonmi A-mužstva v jesen-
nej časti bola spokojnosť, tréner Viliam Opálek dokázal 
mužstvo pripraviť, doplniť i motivovať a výsledkom bolo 
slušné 3. miesto po jesennej časti. Verím, že nebyť zru-
šenia súťaže naše „áčko“ by bolo dnes už treťoligové. 
Ale na keby sa nehrá, preto nám nezostáva iné, ako sa 
poctivo pripraviť na ďalší ročník súťaže, aby sme po-
kračovali v týchto výkonoch,“ povedal šéf vrakunského 
klubu Andrej Ravasz.
Deti tiež pokračujú v príprave na nadchádzajúcu sezónu, 
novinkou bude mužstvo mladšieho dorastu. „Pevne ve-
rím, že aj napriek komplikáciám sa nám podarí vystavať 
tím mladšieho dorastu, nakoľko to bola jedna s priorít 
tejto sezóny. Tiež verím, že šéftrénerovi Jurajovi Šin-
dlerovi spolu s Jurajom Múčkom sa podarí tím vhodne 
doplniť, v prvej sezóne nepôjde ani tak o výsledky tejto 
kategórie, ako o adaptáciu tejto vekovej hranice, aby 
sme o dva roky mohli doplniť posledný chýbajúci člá-
nok – mužstvo staršieho dorastu. Stabilizácia všetkých 
kategórií bola jedným z našich hlavných cieľov. Ostatné 
nižšie kategórie máme stabilne kompletné, za čo ďa-
kujeme najmä Jurajovi Šindlerovi, ktorý robí pravidelné 
nábory.“

Nový šat dostalo aj ihrisko, oddych mu prospel 
a trávnik roky nevyzeral tak dobre. „Vďaka 
patrí Markovi Marnotovi a Jakubovi Moráv-
kovi, ktorí zorganizovali pravidelnú brigádu. 
Je škoda, že tento rok prišlo pomôcť ozaj 
málo ľudí, z rodičov bol záujem prakticky nu-
lový, čo mi je veľmi ľúto, keďže detí trénuje 
asi 200, čo predstavuje 400 rodičov... Preto 
touto cestou ďakujem aj trénerovi A-tímu aj 
s chalanmi, ktorým nie je osud ihriska ľaho-
stajný, a spoločnými silami zvládli túto úlohu 
a ihrisko pre všetkých pripravili.“
V týchto neľahkých časoch sa boríme tiež s 
problémami, preto by sme sa radi poďakovali 
každému, kto nám pomáha a podporuje nás, 
tešíme sa z každej pomoci. Už cez leto príde k 
viacerým avizovaným rekonštrukciám, okrem 
nutnej obnovy kotolne nás čaká vyregulo-
vanie kúrenie, výmena vykurovacích telies 
a  výmena okien. Chceli by sme sa týmto 
poďakovať Slovenskému futbalovému zväzu za pomoc 
pri realizácií projektu, ale ešte väčšmi Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa na čele so starostom Martinom Ku-
rucom. Mestská časť je hlavným prispievateľom a bez 
jej pomoci by futbal vo Vrakuni nevedel fungovať, preto 
veľké ďakujem za dotáciu nie iba tento rok, ale aj za 
ostatné roky,“ uviedol prezident klubu ŠK Vrakuňa.
S hlbokým zármutkom vám musíme tiež oznámiť, že po-
čas nútenej pauzy nás navždy opustil náš hospodár To-
máš Ullrich vo veku nedožitých 38 rokov. „Tomáš bol ne-

oddeliteľnou súčasťou tímu Vrakune, sám som s ním v 
drese Vrakune kedysi reprezentoval našu mestskú časť 
v mládežníckych kategóriách, preto nás jeho smrť veľ-
mi zasiahla,“ povedal so smútkom v hlase Andrej Ravasz. 
ČESŤ JEHO PAMIATKE.
Každý, kto by nás chcel podporiť, ešte stále nám môžete 
venovať 2 % zo svojich daní. Viac informácií nájdete na 
webe: www.skvrakuna.sk.
Ďakujeme               
                   ŠK Vrakuňa 

http://www.skvrakuna.sk
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Erasmus+ jazykovo-študijný pobyt pedagógov ZŠ Rajčianska 3
Počas celého školského roku 2019/20 pre-
biehal v ZŠ Rajčianska program Erasmus+ s 
názvom projektu Inovatívne formy vyučovania 
anglického jazyka a aplikovanie získaných jazy-
kových zručností v školskom a outdooroom pro-
stredí zodpovedajúcim požiadavkám 21.storo-
čia. Na realizáciu projektu bol schválený grant. 
Naša škola získala šesť miest pre pedagógov 
na študijný pobyt do Veľkej Británie.  Kurz v 
Exeteri absolvovali p. učiteľky Mgr. Tatiana Hu-
dáková, Mgr. Žaneta Ulmanová , kurz v meste 
Portsmouth Mgr. Soňa Forgáčová a Mgr. Elví-
ra Žilková  a kurz v Chelmsforde Mgr. Martina 
Smoláriková a Mgr. Martina Slovíková. Súčas-
ťou kurzov boli aj poznávacie výlety v mestách 
Totnes a Dartmouth, Chichester, Winchester, 
Maldon a Londýn, exkurzia v národnom parku 
a pedagógom bolo umožnené navštíviť britskú 
školu, ktorá využíva „outdoor learning“  kde sa 
zúčastnili   na celodennom vyučovaní. Na kurze 
v Exeteri sa zúčastnili učitelia zo štyroch krajín 
(Nemecko, Bulharsko, Česko a Slovensko) pod 
vedením vynikajúcej lektorky Lucy Norris. Kurz 
bol veľmi inšpiratívny a zaujímavý, zameraný na 
vyučovanie v 21. storočí s cieľom rozvíjať krea-
tivitu vyučovacieho procesu. Na kurze v meste 
Portsmouth sa zúčastnili učitelia z troch krajín 

(Taliansko, Španielsko a Slovensko). Lektorka 
účastníkom poskytla množstvo materiálu a ti-
pov na zvýšenie znalostí týkajúcich sa podsta-
ty CLILu, ktorý už niekoľko rokov praktizujeme 
vo vyučovaní aj v našej základnej škole. Prvý 
deň kurzu bol zameraný na oboznámenie sa s 
britským školským systémom, zvyšné dni boli 
venované praktickým činnostiam a aktivitám s 
využitím digitálnych techník (aplikácie Padlet, 
ThingLink, SeeSawClass, GiphyCam, Book-
Creator a i.). Vďaka kurzu v Chelmsforde mohli 
účastníci z rôznych krajín získať cenné skúse-
nosti, nové námety, praktické zručnosti ohľa-
dom vonkajšieho vzdelávania. Počas  kurzu 
pedagógovia absolvovali tri dni v centre vzdelá-
vania v prírode, kde absolvovali kurzy prežitia v 
prírode, námety na prácu s deťmi v prírode, ich 
vzdelávanie v prírode. Vyskúšali si zakladanie 
ohňa pomocou kresadla, stavanie stanov, bu-
dovanie prekážok a hojdačiek v prírode. Vybu-
dovali si svoje hmyzie hotely. Všetky kurzy boli 
mimoriadne podnetné pre prácu so žiakmi a 
panie učiteľky svoje získané znalosti aplikovali 
vo vyučovacom procese prostredníctvom rôz-
nych aktivít s deťmi ( napr. tvorba vlastnej knihy 
My Science Book, využitie prírodného materiá-
lu  technikou Land- Art). Počas jesene so žiak-

mi 4. ročníka nacvičili predstavenie pre rodičov 

– Popoluška s environmentálnou tematikou. 

Žiaci 8. ročníka absolvovali anglický týždeň, 

zameraný na konverzáciu. Žiaci celého prvého 

stupňa si vo svojich triedach vypestovali svoju 

malú záhradku. Spoločne zasadili semienka 

rastlín a sledovali ich rast. Všetky panie učiteľ-

ky mimoriadne ocenili jedinečný prínos takéto 

osobného vzdelávania a rady by sa v budúcnos-

ti pokúsili o využitie grantu Erasmus+ opäť.

Kolektív pedagógov ZŠ Rajčianska

Dátum 1. jún sa obvykle spája s oslavou MDD, ale 
1. jún 2020 bol významný tým, že sa po 11 týž-
dňoch mimoriadneho prerušenia prevádzky spô-
sobenej pandémiou Covid-19 opäť otvorila brána 
Materskej školy na Kríkovej ulici a jej elokovaného 
pracoviska na Bodvianskej ulici. Znovuotvorenie 
školy bolo podmienené zabezpečením prísnych pro-
tiepidemiologických opatrení, a tak sa zamestnanci 
školy pustili do veľkého upratovania, dezinfikova-
nia priestorov, označovania zachovania odstupov, 
obstarávania hygienických potrieb a ochranných 
pomôcok, na ktoré musela škola vynaložiť nemalé 
finančné prostriedky. Sprevádzkovali sa štyri triedy 
na Bodvianskej a štyri triedy na Kríkovej ulici s ma-
ximálnym počtom detí 120, nakoľko v jednej triede 
(skupine) mohlo byť najviac 15 detí. Ďalším limitu-
júcim faktorom bol počet zamestnancov, keďže do 
zamestnania nenastúpili pedagogickí zamestnanci 

patriaci do rizikovej skupiny. 
Veľkú vďaku by som rada vyslovila všetkým ro-
dičom za pochopenie a všetkým zamestnancom 
a priateľom školy, že zodpovedne pripravili júnové 

otvorenie školy aj napriek tomu, že v objekte Kríko-
vá pretrvávala rekonštrukcia troch umyvární. 

Miroslava Koprdová
MŠ Kríková

Dňa 1. 6. 2020 sa opäť otvorili brány školy. 
Krásny deň, na ktorý sa všetky deti tešia a tento 
deň nebol výnimkou. Bol však o to zaujímavejší, 
že deti po 11 týždňoch online vzdelávania pri-
šli opäť do školy. Deti s očakávaním, niektorí 
rodičia aj s obavami a my s nádejou, že všetko 
spolu zvládneme. Po prihlasovaní a rozhodnutí 
rodičov, či poslať dieťa do školy alebo ho vzde-
lávať doma, prišlo do našej školy 273 žiakov, 
v školskom klube detí v popoludňajšom čase os-
talo 154 žiakov. O našich žiakov sa v škole den-
ne stará 17 pedagógov v dopoludňajšom čase 

a deväť vychovávateliek v popoludňajšom čase. 
A prišiel čas – 7:30 h a otvorili sa brány školy 
a deti podľa harmonogramu, ktorý sme poslali 
rodičom – po odmeraní teploty – vchádzali do 
budovy. Vo dverách ich ešte čakali asistentky, 
ktorým odovzdali vyhlásenie o bezinfekčnosti, 
a žiaci si vydezinfikovali ruky. 
Vo vestibule ich už čakala aj pani učiteľka, 
ktorá celú svoju skupinu odviedla do triedy. 
Žiaci sa veľmi tešili na svojich spolužiakov aj 
na paniu učiteľku. Po dobrom obede, ktorý sa 
vydával tak isto podľa harmonogramu, ešte zo-
stali niektoré deti v školskom klube a rodičia 
si ich vyzdvihli až po ukončení činnosti. Všetci 

boli veľmi disciplinovaní a vyučovací proces, 
ako aj popoludňajšia činnosť, prebiehali bez 
najmenších zaváhaní. Každá skupina mala 
a má svoj priestor, kde trávi čas dopoludnia aj 
v popoludňajších hodinách tak v triedach, ako 
aj v areáli školy.
Ďakujem paniam učiteľkám, vychovávateľ-
kám, kuchárkam, upratovačkám, rodičom na-
šich žiakov a žiakom za to, že sa nám podarilo 
opäť naštartovať vzdelávanie v škole. 
Pevne verím, že aj ostatné dni spolu zvládneme.. 
Pevne verím, že aj ostatné dni spolu zvládneme.  
          Andrea Macháčová

ZŠ Železničná

B rány  mater sk ých škôl  sa  opäť  ot vori l i

. . .  a  opäť  v  škole  . . .
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Dlhé spanie, šantenie vonku, nekonečné pozeranie rozprávok , aj takto vyzerala karanténa 
nejedného dieťaťa 
No 1. 6. 2020 sa opäť otvorili brány školy pre žiakov 1. stupňa a piatych ročníkov. Rodičia žiakov si mohli zvoliť 
sami, či deti do školy nastúpia, alebo ostanú aj naďalej pri dištančnom vzdelávaní. V našej škole využilo túto 
možnosť skoro 100 žiakov z čoho do konca týždňa chýbalo asi len pár, aj to z dôvodu lekárskeho vyšetrenia. 
Nástup do školy mal nejedno obmedzenie a nariadenie, na ktoré sa musela aj naša škola, pod vedením p. ria-
diteľky Helgy Kováčovej, dôkladne pripraviť. Škola prešla prísnou hygienickou očistou, pripravili sa triedy tak, 
aby každý žiak mal svoje miesto, na ktorom musí sedieť počas celého týždňa s tým, že sa minimálne dva razy 
do dňa jeho miesto, ako aj ostatné priestory školy vydezinfikujú. 
Takýchto opatrení ako ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk, upravené počty žiakov v triedach, spoločný prí-
chod do budovy školy v dohodnutý čas, stravovanie sa v jedálni, bolo viac, na ktoré si žiaci zakrátko zvykli tak, 
ako aj na menší počet hodín strávených v škole, čo žiaci vrelo privítali. 
Vyučovanie a opäť si zvykanie na školu a v podstate nové pravidlá, veľmi vplývajú na dieťa, preto aj hodiny 
a skúšanie žiakov bolo úplne vypustené, aby prechod z učenia sa doma nebol pre žiaka náročný. Prínosom 
je veľká manuálna IT zručnosť, ktorá sa prejavila aj pri inštalácii programov, cez ktoré žiaci a učitelia spolu 
komunikovali.
Čo sa týka vedomostí nadobudnutých doma – je to na zváženie; sú žiaci, ktorým takéto vyučovanie prospelo, 
no sú aj takí, ktorí mohli vynaložiť aj viac úsilia. Do konca školského roka máme ešte nejaký čas na spoločné 
„dobehnutie“ učiva a panie učiteľky určite urobia všetko pre to, aby to tak bolo. Aj naďalej sú online hodiny 
pre tých, ktorí sa rozhodli byť doma, a aj pre žiakov 6. – 9. ročníka; zadávajú sa im úlohy, ktoré po vypracovaní 
posielajú svojim učiteľkám. 
Návrat do škôl po karanténe bol dôležitý nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov, pretože mnohí nemali internetové 
pripojenie a vzájomná komunikácia bola náročná. Napriek tomu veľká väčšina z nich túto možnosť opäť sa 
vzdelávať v škole nevyužila.
Všetkým nám by som chcela popriať veľa trpezlivosti, úsmev na tvári, veľa pozitívneho myslenia a dúfať, že toto 
obdobie nám pomohlo aspoň trošku byť lepšími, my sa o to bude snažiť v našej ZŠ na Žitavskej. 

Mgr. Zuzana Krahúneková

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.7.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v 
súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 
Základná škola
Žitavská 1
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zs-zitavska.edupage.org
02 4524 1167

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) 
– Nemecký jazyk – Hudobná výchova
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.7.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v 
súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vystupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 
Základná škola
Žitavská 1
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zs-zitavska.edupage.org
02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Ekonóm/ka 
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.7.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  ekonomické.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: práca s PC – word, excel, účtovný program.

Adresa školy 

Základná škola

Žitavská 1

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zs-zitavska.edupage.org

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Kuchár/ka 
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Miesto výkonu práce: Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.6.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady: vyučený v odbore.

Adresa školy 

Základná škola

Železničná 14

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zszelba.sk

02 45247092

Kontaktná osoba

Mgr. Andrea Macháčová

office@zszelba.sk

02 45247092

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

O nástupe detí do materskej školy sme sa dozvedeli 
popoludní 18. mája 2020, dva týždne pred termínom 
otvorenia. Bolo potrebné vykonať rozsiahle prípravy, 
a to podľa vydaných pokynov a odporúčaní. Postup 
bol dohodnutý hneď v nasledujúci deň v úzkej súčin-
nosti so zriaďovateľom – Miestnym úradom Vrakuňa. 
Keďže prevádzka nemôže byť dlhšia ako deväť hodín, 
určená bola od 07:00 h do 16:00 h. Zisťovali sme zá-
ujem rodičov o nástup detí do materskej školy – bol 
väčší ako povolená kapacita 15 detí na triedu, bolo 
potrebné zaistiť dostatok personálu, pedagogické-
ho aj nepedagogického, čo bola tiež náročná úloha, 
pretože máme aj zamestnancov, ktorí z dôvodu veku 
alebo zo zdravotných dôvodov patria do rizikovej sku-
piny, a všetci nemohli nastúpiť do práce. Boli sme 
veľmi radi, že väčšina nastúpila a mohli sme otvoriť 
desať z jedenástich tried.
Okrem toho sme museli zabezpečiť rúška, jednorazo-
vé rukavice, dávkovače na dezinfekciu ku každému 
vchodu, dezinfekciu, antibakteriálne mydlá, zásobní-
ky na papierové utierky, teplomery, dezinfekčné pro-
striedky na upratovanie i na preliezky. Bolo potrebné 
upraviť počet ležadiel na spanie a rozostupy medzi 
nimi, vybrať hračky, ktoré sa dajú dezinfikovať, na-
kresliť čiary na školskom dvore na dodržanie potreb-
ných odstupov, rozdeliť areál, aby sa deti mohli hrať 
po skupinách, vymyslieť postupy na ranné prijímanie 
detí aj ich popoludňajší odchod domov. Keď prišiel 
deň D, 1. 6. 2020, a prišli deti s rodičmi, na naše milé 
prekvapenie a radosť všetko šlo ako po masle. Deti 
s rodičmi vstupovali po jednom do šatní, vydezinfiko-
vali si ruky, zmerali sme dieťaťu teplotu, v šatni sa 
prezlieklo a s dvomi rúškami a náhradným oblečením 
mohlo ísť do triedy. Pred triedou ešte pani učiteľka 
zistila aktuálny zdravotný stav dieťaťa a rodič odo-
vzdal vyhlásenie a podpísal vyhlásenie o zdravotnom 
stave dieťaťa, ktoré podpisuje každý deň. V prvý deň 
prišlo do našej materskej školy 127 detí.
Deti sa tešili na kamarátov aj na pani učiteľky. Zave-
dený režim je náročný, dôkladne ho však stále dodr-
žujeme, pretože chráni nás všetkých. Preto je potreb-
né poďakovať všetkým zainteresovaným za ich prácu 
a obetavosť i rodičom za pochopenie, trpezlivosť 
a ochotu dodržiavať všetky pokyny.

Mgr. Lucia Slováková
MŠ Kaméliová

Uč enie  s a  v  škole  po  karanténe v  Z Š  Ži tavská 1 .
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LETNÉ DIVADIELKA ETNÉ DIVAADIELKA
V LESOPARKU

V JÚLI  O 10:30

1.7.,8.7.,15.7.,22.7,29.7.
V AUGUSTE O 17:00

5.8.,12.8.,19.8.,26.8.
Vstup je pre všetky deti zadarmo, 

tešíme sa na Vás!

Letné cvičenie Letné cvičenie ČchiČchi-Čchi-kungLetné cvičenie 
pre všetkých vo 

Letné cvičenie Letné cvičenie ČchiČchiČchiČchi kungLetné cvičenie 
pre všetkých vo pre všetkých vo Vrakunskom

kungkungkungkung
VrakunskomVrakunskomVrakunskom lesoparku pre všetkých vo pre všetkých vo VrakunskomVrakunskomVrakunskom lesoparku lesoparku 

každú stredu od 17:30 do 19:00

TERMÍNY CVIČENIA 
JÚL   - AUGUST
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12.8

.8.8.
12.812.812.8.8.78.7

15.7
8.7.

15.715.7.
12.8
19.8
12.8.
19.819.8.15.7

22.7
15.7.

.
19.8
26.8
19.8.

.
29.7.

15.7
22.722.7
15.7.
22.722.7.

19.8
26.826.8
19.8.
26.826.8.22.7

29.729.7
22.7.
29.729.7.

Cvičenie je vhodné pre všetkých od 15 rokov. Cvičenie je určené pre začiatočníkov aj Cvičenie je vhodné pre všetkých od 15 rokov. Cvičenie je určené pre začiatočníkov aj 
pokročilých a bude ZADARMO. Odporúča sa športová obuv. Tešíme sa na Vás! 


