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Milí Vrakunčania,
za ostatné dva mesiace sme zažili veľmi krušné chvíle, ktoré nás 
však spojili a ukázali silu komunity. Pevne dúfam, že už to najhor-
šie máme za sebou a čakajú nás už len krajšie a lepšie dni.

Nebolo jednoduché vysporiadať sa s výzvami v posledných týž-
dňoch, ktoré nám spôsobila pandémia Covid-19. Nikto z nás nebol 
na takéto niečo pripravený. Bol veľký problém so základnými zdra-
votnými pomôckami, ktoré nám nevedeli zabezpečiť ani štátne or-
gány. Tu sa ukázala sila našej komunity, keďže sa nám podarilo 
zabezpečiť rúška predovšetkým pre našich zamestnancov, inak by 
nemohli pracovať. A tým pádom by nemal kto vynášať koše, zame-
tať, kosiť a pod. Ďalej sme zabezpečili rúška pre našich seniorov, 
ktorí patria do najväčšmi ohrozenej skupiny.

Vďaka všetkým, ktorí nám pomohli. Sponzori darovali mestskej 
časti rúška, niektorí rúška vlastnoručne ušili, iní nám pomohli s ich distribúciou do schránok. Za to im patrí veľká 
vďaka. Ale aby som neostal pri tom, čo bolo, musíme sa pozerať do budúcna. A ja pevne dúfam, že aj vďaka tomuto 
obdobiu budeme lepšie stmelení, lepšie zotavení a lepšie pripravení na podobné situácie, ktoré, dúfam, nebudú 
časté a vyhnú sa nám veľkým oblúkom. Nepovažujem sa za nejakého konšpirátora, ale zamýšľam sa nad tým, že 
sila prírody je veľká a dávam si otázku, prečo takýto vírus vôbec vznikol. Čo nám tým matka príroda chcela povedať? 
Možno aj to, že sa máme lepšie starať o svoje životné prostredie. A keďže v apríli bol Deň Zeme, ktorý sme pominulé 
roky strávili tým, že sme čistili Vrakuňu alebo sadili nové stromy, no teraz sme nič také nemohli komunitne robiť, ale 
minimálne na úrovni úradu sme životné prostredie nezanedbávali. 

Zamyslime sa nad tým, keď znečisťujeme životné prostredie tým, že vyhadzujeme smetie kde sa len dá. Nechcem 
sa dotknúť nikoho, ale mnoho ľudí nerešpektuje žiadne pravidlá. Naši pracovníci vyčistia lesopark a o dva dni je 
tam nanosený odpad z domov, gauče, sedačky, a pod. Určite to nikto nedoniesol z okolia Bratislavy, spravili sme si 
to my sami. Keďže mestská časť vynakladá mnoho finančných prostriedkov na fungovanie zberného dvora, tak vás 
prosím a vyzývam – zberný dvor funguje od pondelka do soboty, tak to vyneste tam. Mestskú časť stojí neporiadok 
a čierne skládky nemalé finančné prostriedky a čas na ich odstránenie. Tu sa nám osvedčilo na sociálnych sieťach 
tzv. ,,nástenka hanby“, kde nám anonym poslal fotografiu, na ktorej vidieť, ako obyvatelia vykladajú ,,bordel“ zo 
svojich pivníc na verejné priestranstvo. Po zverejnení bol odpad do 24 hodín odstránený. 

Preto by som vás chcel vyzvať: Nebuďme ľahostajní k svojmu životnému prostrediu, odfoťte hocikoho, kto zne-
čisťuje životné prostredie, aj Vášho suseda. Pošlite mi to mailom a ja začnem konať. Samozrejme, predovšetkým 
budem rád, keď to dotyčný odstráni na vlastné náklady. V prípade, že nie, začneme správne konanie s uložením 
pokuty. Je zrejmé, že sa to týka aj výrubu stromov. Ja sám musím podpísať výrubové konania na stromy, ale hlavne 
na tie, ktoré sú choré a dlhé roky sa o nich nikto nestaral, alebo ide stromy, ktoré sú náletové a nemajú žiadnu 
spoločenskú hodnotu. Snažím sa každý vyrúbaný strom nahradiť minimálne ďalšími dvoma peknými a zdravými. Už 
tento rok sme vysadili skoro 50 nových stromov a budeme pokračovať s výsadbou aj na jeseň. Buďme k životnému 
prostrediu a k prírode ohľaduplní, matka zem nám to mnohonásobne vráti .

A na záver jedno známe indiánske príslovie: ,,Keď vykapú všetky ryby v riekach, otrávime si jazerá a vyrúbeme po-
sledný strom, až potom si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť.“

Príhovor starostu

Váš Martin
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Predĺženie otváracích hodín na zbernom dvore.
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO, a. s.) vychádza 
v ústrety obyvateľom Bratislavy a od 
pondelka 20. 4. 2020 výrazne predlžuje 
otváracie hodiny zberného dvora na Sta-
rej Ivanskej ceste 2.
Bratislavčania tak nebudú musieť stáť 
v dlhých radoch v najvyťaženejších ča-
soch na odvoz odpadu a môžu zrealizo-
vať aj dlho odkladané uloženie odpadu 
vo večerných hodinách. Od pondelka do 
piatka môžu priniesť odpad od 8.00 – 
19.00 h, otváracie hodiny v sobotu sú od 
8.00 – 18.00 h. „Spoločnosti OLO zále-
ží na tom, aby boli obyvatelia Bratislavy 
spokojní, a preto sa snaží ponúkať svoje 
služby podľa aktuálnych potrieb návštev-
níkov. Veríme, že obyvateľom Bratislavy 
tento krok prinesie skrátenie čakania 
pri vstupe i možnosť návštevy zberné-
ho dvora aj po práci,“ uviedol predseda 
predstavenstva OLO Martin Maslák.

Zberný dvor je otvorený za dodržania 
podmienok Úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky (rúško, ru-
kavice, dodržiavanie bezpečnostných 
po kynov personálu). Spoločnosť OLO 
pre vádzkuje najväčší zberný dvor v mes-
te na Starej Ivanskej ceste 2, ktorý ročne 
navštívi asi 40 000 návštevníkov. Brati-
slavčania môžu práve na tomto mieste 
legálne uložiť najviac druhov odpadov 
v hlavnom meste.

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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OLO predlžuje 
otváracie hodiny

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
V poslednom aprílovom týždni sa poslanci stretli na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 28. 4. 2020 za prísnych hygienických opatrení. Aj v týchto nepriaznivých časoch 
poznačených pandémiou koronavírusom musia poslanci rozhodovať o strategických 
krokoch v živote a rozvoji našej mestskej časti. Mestská časť aj napriek momentálnej 
vynútenej prestávke musí fungovať ďalej a plniť si svoje samosprávne úlohy voči svojim 
občanom.
Poslanci prerokovali momentálnu finančnú situáciu mestskej časti a jej prognózy do 
konca roka. Starosta mestskej časti informoval poslancov, že naplánované investičné 
akcie sa obstarávajú a niektoré už aj realizujú. Ide hlavne o obnovu školských zaria-
dení, komunikácií  a chodníkov, ako aj detských ihrísk. Poslanci schválili strategický 
materiál o postupe v rozvoji detských ihrísk v nadväznosti na nový zákon, ktorý dbá na 
bezpečnosť detí na ihriskách.  Tejto téme sa podrobnejšie venujeme na str. 8.
„Aj napriek pandémii nesmie zaostávať čistota a bezpečnosť vo Vrakuni, kosenie vy-
sádzanie nových drevín ....“ povedal Starosta Martin Kuruc.                       MÚ Vrakuňa

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

fotografiu.  MÚ Vrakuňa

Nahláste „opustené auto“ 
alebo vrak

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

obdobie 1.3. - 30.11.

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

obdobie 1.12. - 28.2.

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

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

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



Obrovským čiernym kúdolom dymu 
vydesil Bratislavu a priľahlé obce aprí-
lový požiar stajní v našej mestskej 
časti. Rozšíril sa aj na priľahlé vrako-
visko, kde sa vznietili gumové pneu-
matiky. V ohrození boli najmä desiatky 
ustajnených koní, ktoré sa splašene 
rozpŕchli do celého okolia. Situáciu 
sa vďaka profesionálnemu zásahu 
hasičov podarilo dostať pod kontrolu 
a všetkých 32 zvierat našlo nový do-
časný prístrešok. Bez domova však 
zostali správcovia stajní, ktorí okrem 
emocionálneho šoku prišli doslova 
o celý svoj majetok. Mestská časť im 
preto poskytla základnú potravinovú 
a finančnú pomoc, ktorá, ako veríme, 
im aspoň trochu pomôže dostať sa 
z najhoršieho. 

Starosta Martin Kuruc: „Ďakujem 
úprimne všetkým profesionálnym aj 
dobrovoľným hasičom, mojej zástup-
kyni Zuzane Schwartzovej a mojim 
kolegom ďakujem za vynikajúcu ko-
ordináciu. Veľká vďaka patrí páno-
vi predsedovi predstavenstva BVS 
JUDr. Petrovi Olajosovi, ktorý naozaj 
bleskovo poskytol súčinnosť pri zá-
chranárskych prácach a dovolil dopĺ-
ňať vodu do hasičských áut z areálu 
čističky odpadových vôd BVS. Stajne 
v Lieskovci, v Moste pri Bratislave 
a štátny podnik Závodisko Bratislava 
okamžite ponúkli pomoc pri ustajnení 
koníkov. Taktiež veľmi ďakujem mest-
skej polícií a policajnému zboru SR. 
Pomohli ste, keď bolo treba, budeme 
si to dlho pamätať.“

,,Situácia prvotne vyzerala hrô-
zostrašne. Všetci sme sa nesmierne 
vystrašili, ale vďaka správnej koordi-
nácii všetkých záchranných zložiek 
bola katastrofa v priebehu niekoľ-
ko hodín zažehnaná. Preto ďakuje-
me všetkým, ktorí boli zúčastnení  
a pomohli zahasiť požiar.“ povedala 
zástupkyňa starostu Zuzana Schwar-
tzová. 

V súvislosti s koronakrízou sa často 
hovorí o tom, že nás môže viesť k väč-
šej spolupatričnosti a zodpovednosti. 
Aj keď práve táto téma najväčšmi re-
zonuje v spoločnosti a najväčšmi za-
mestnáva našu pozornosť, mohli by 
sme sa z nej, najmä čo sa týka zodpo-
vednosti, niečo poučiť aj v ostatných 

oblastiach. V nadväznosti na viaceré 
nešťastné udalosti súvisiace s vypuk-
nutím požiaru, by sme vás preto radi 
vyzvali na zodpovednosť aj v rámci po-
žiarnej ochrany. 

Nebol to však ojedinelý prípad, keď 
za posledné mesiace museli hasiči 
s týmto živlom bojovať v našej mest-
skej časti. Od konca minulého roka, 
keď sa v jednom z bytov vznietil požiar 
od sviečky na adventnom venci, hore-
lo hneď niekoľko ráz. 

Uvedené príklady hovoria a o tom, 
že boli vo veľkej miere dôsledkom ľud-
ského zavinenia a nepozornosti a ľah-
ko sa im dalo predchádzať. 

Vážení občania, preto vás prosí-
me, aby ste v záujme predchádzania 
požiarov a všeobecného bezpečia 
nezakladali oheň. O to väčšmi je toto 
opatrenie aktuálnejšie v súčasnom 
období sucha, keď možnosť vzniete-
nia požiaru mnohonásobne stúpa. Aj 
malý neškodný oheň sa môže veľmi 
ľahko kvôli extrémne suchej vegetá-
cii vymknúť spod kontroly a rýchlos-
ťou sa začať šíriť do okolia, najmä 
ak sa k tomu pridá vietor. Zároveň by 
sme vás chceli požiadať, pokiaľ dis-
ponujete informáciami o neudržiava-
nom pozemku, na ktorom sa nachá-
dza množstvo buriny, vysoká alebo 
suchá tráva prípadne suché dreviny, 
nahláste to na našom miestnom úra-

44

Horúca téma

Vo Vrakuni horelo 
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Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta 
SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšené-
ho nebezpečenstva vzniku požiarov na 
lesných pozemkoch a v ich ochrannom 
pásme na území Hl. mesta SR Bratisla-
vy od 8. apríla 2020 od 14:00 do od-
volania.
Hasičský a záchranný útvar Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 
súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v 
nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 
prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NE-
BEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochran-
nom pásme (50 m od hranice lesného 
pozemku) na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy od 8. 4. 
2020 od 14:00 h do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiarov je každý povinný dodržiavať 
zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa na lesných pozem-
koch a v ich ochrannom pásme zakazuje 
najmä:
– fajčiť alebo používať otvorený plameň 

na miestach so zvýšeným nebezpe-

čenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-

mov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo na 

miestach, kde môže dôjsť k jeho roz-
šíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa 
zároveň zakazuje:
– odhadzovať horiace alebo tlejúce 

predmety na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zakladať ohne aj na vyhradených 
ohniskách v lese.

Horúca téma

Vyhlásenie hasičského a záchranného útvaru Hl. mesta 
SR času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

de. Keďže nám záleží na bezpečnosti 
našich občanov a životnom prostre-
dí, vyzývame vás, aby ste na verej-
ných priestranstvách neodhadzovali 
ohorky z cigariet a nemanipulovali 
s ohňom. Boli by sme radi, aby sa ve-
rejné priestranstvo udržiavalo čisté 
a bezpečné, nakoľko požiare ohrozu-
jú každého z nás.

Mestská časť vynakladá veľkú 
snahu, aby pozemky, ktoré má vo 
svojom vlastníctve a v správe, boli 
udržiavané. Majiteľom súkromných 
pozemkov píšeme výzvy na zjednanie 
nápravy – udržiavanie pozemkov v sú-
lade s platným znením Všeobecné-
ho záväzného nariadenia č. 2/2017 
z 12.12.2017 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa. Apelujeme pre to 
aj na vás, milí spoluobčania, aby sme 
spoločnou prevenciou zachovali zdra-
vé prostredie pre všetkých. Veď ako 
hovorí známe príslovie: Oheň je dobrý 
sluha, ale zlý pán. 

MÚ Vrakuňa 

1. Aké boli najčastejšie dôvody vzniku požiarov za minulý 
rok?  

Za rok 2019 bolo na území Bratislavy 758 požiarov, pri 
ktorých vznikla škoda 3 662 300 €, 23 osôb bolo zranených 
a 6 osôb zahynulo. Požiarovosť má medziročne stúpajúcu 
tendenciu, najviac za minulý rok horelo v mesiacoch marec, 
apríl a jún. Najčastejšie príčiny vzniku požiaru boli spojené 
najmä z nedbanlivostným konaním osôb (306), z toho k 
140 došlo pri manipulácií s otvoreným ohňom, 70 prípadov 
súviselo s fajčením, 51 s obsluhou tepelného spotrebiča pri 
varení atď. Až 117 prípadov bolo spôsobených úmyselným 
konaním osôb, ostatné požiare vznikli z dôvodu rôznych 
technických porúch a pod. Zaznamenaných bolo približne 
400 požiarov v prírodnom prostredí, z toho 237 pri nakla-
daní s odpadom a ostatných 167 bolo zaznamenaných v 
ostatnom prírodnom prostredí (kríky, stromy, porasty). Naj-
častejšia príčina vzniku požiarov v prírodnom prostredí je 
manipulácia s otvoreným ohňom a úmyselné zapálenie.

2. Akých najčastejších chýb sa dopúšťajú ľudia v súvislosti 
s požiarmi?  

Ponechajú zapnuté spotrebiče (práčky, umývačky riadu 
a iné elektrické spotrebiče) bez dozoru, stravu na sporáku, 
zapálenú sviečku bez dozoru, preťažujú elektrické obvody,

hádžu tlejúce predmety do 
suchých porastov, nedoha-
sia ohniska v prírode a pod. 
Rovnako nedodržujú vy-
značené zákazy a príkazy 
týkajúce sa ochrany pred 
požiarmi. 

3. Čo by ste v tomto období 

sucha odkázali občanom?
Všeobecne, čo sa týka požiarov, v prípade, že k nejaké-

mu dôjde, nebyť ľahostajný, pokiaľ je možnosť vlastnými si-
lami malý požiar resp. tlenie uhasiť. V prípade, že ide o väč-
ší požiar, neodkladne volať tiesňovú linku 150 alebo 112  
a poskytnúť čo najpresnejšie informácie operátorovi na 
tiesňovej linke. V tomto suchom období je dôležité obme-
dziť spaľovanie v záhradách, neodhadzovať tlejúce pred-
mety do porastov, neparkovať na suchých porastoch a ob-
medziť kladenie ohňa v prírode v maximálne možnej miere.

Na otázky odpovedal a za rozhovor ďakujeme npor. 
Mgr. Petrovi Kováčovi, samostatnému odbornému inšpek-
torovi, zisťovateľovi príčin vzniku požiarov z Hasičského  
a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Rozhovor s hasičom 
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➠ Naša mestská časť kladie veľký dôraz 
na udržiavanie čistoty a poriadku, prijíma 
rôzne opatrenia na zamedzenie vzniku alebo 
rozširovaniu čiernych skládok a neporiadku 
okolo kontajnerových stojísk. Vynakladá ne-
malé ľudské a finančné úsilie na organizáciu 
každoročného jarného upratovania, ktoré 
prebiehalo tento rok od 6. 4. do 4. 5. V zmysle                                     
§ 6 VZN  č. 2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa 
o dodržiavaní čistoty a poriadku bolo na 24 
hodín pristavených 39 veľkokapacitných kon-
tajnerov, ktoré sa umiestnili v rôznych termí-
noch na 39 stanovištiach. Následne bol na 
Hrušovskej ulici doplnený ešte jeden nadroz-
merný kontajner, keďže došlo k enormnému 
vypratávaniu nehnuteľností. Kontajnery sa 
umiestňovali podľa schváleného harmono-
gramu, ktorý bol zverejnený v novinách, na 
verejných tabuliach, na našej webovej strán-
ke a na appke Vrakuňa. Kontajnery boli urče-
né na objemný odpad, ich odvoz zabezpečo-
vala spoločnosť OLO. V uliciach s rodinnými 
domami bolo pristavených 17 kontajnerov na 
odpad zo záhrad, ktorý bol zneškodňovaný 
našou MČ na Zbernom dvore Majerská. Dva 
kontajnery boli následné doplnené z dôvo-
du ich rýchleho naplnenia. Predovšetkým 
umiestnenie kontajnerov určených na zber 
konárov, stromov, kríkov, buriny, lístia, trávy 
či odpadového dreva má prispieť k eliminácií 
spaľovania tohto druhu odpadu, keďže naprí-
klad pálenie lístia a vypaľovanie trávy je prís-
ne zakázané.

➠ Na jar si občania najčastejšie vypratá-
vajú byty, domy, pivnice, garáže a zbavujú sa 
najmä starého  nábytku, kobercov, šatstva, 
matracov a iných nepotrebných vecí z do-
mácností. Skúseností sú zatiaľ veľmi dobré, 

vidíme opodstatnenie v tejto činnosti. Nemilo 
nás však prekvapuje, akí sú niektorí občania 
nedisciplinovaní, napriek viacerým výzvam a 
upozorneniam miešajú zelený odpad s objem-
ným, do kontajnerov hádžu pneumatiky, sta-
vebný odpad a elektroniku. Práve tento druh 
odpadov do kontajnerov nepatrí, stáva sa, že 
ostane vedľa nich pohádzaný a neodvezie sa, 
keďže odvoz iného ako objemného odpadu 
nie je pri jarnom upratovaní v súlade s uzav-
retou zmluvou. Následne musí MČ na vlastné 
finančné náklady doupratovať daný priestor. 
Pevne veríme, že si títo občania do budúcna 
svoje konanie uvedomia, nakoľko nielenže 
znečisťujú verejné priestranstvo, ale aj navy-
šujú náklady MČ, čo má koniec-koncov dopad 
na nás všetkých. 

➠ Počas obdobia karantény sme pred-
vídali nárast vzniku odpadov či už z rôznych 
rekonštrukcií, výmeny nábytku, revitalizácie 
záhrad a pod., preto sme náš Zberný dvor na 
Majerskej nezatvorili, ani sme neobmedzili 
otváracie hodiny. Bol otvorený okrem nede-
le a počas sviatkov každý deň. Registrujeme 
zvýšený počet návštev, a preto aj naďalej 
vyžadujeme dodržiavanie bezpečnosti – v 
priestore zberného dvora sa môžu pohybo-
vať len dve autá a vyžaduje sa (ako aj na 
iných verejných priestranstvách) používanie 
ochranných pomôcok na prekrytie horných 
dýchacích ciest a rúk. Na náš zberný dvor 

môžu občania Vrakune naďalej bezplatne vy-
vážať objemný odpad, drevo, biologicky roz-
ložiteľný odpad (zo záhrad), jedlé oleje (za 1 
liter dostanete darček 1 liter octu). Stavebný 
odpad a elektroodpad nemáme oprávnenie 
prevziať, preto ho za žiadnych okolností ne-
preberieme. Stavebný odpad je možné odo-
vzdať na Zbernom dvore spoločnosti OLO na 
Starej Ivanskej ceste 2. Prebiehal a naďalej 
prebieha zvoz odpadu z bielej techniky vyko-
návaný mobilným zberom, ktorý je pravidelne 
zvážaný pri jeho nahlásení na www.zberelek-
troodpadu.sk spred vchodov občanov.  

➠ Celkovo môžeme skonštatovať, že zá-
ujem o jarné upratovanie je veľký, vnímame 
záujem obyvateľov o separáciu odpadu a pev-
ne veríme, že do budúcna sa nám ho podarí 
ešte zvýšiť, aby sme dali šancu druhotnému 
využitiu odpadu a nezaťažovali životné pros-
tredie. Zároveň pevne veríme, že sa podarí 
znížiť tvorbu a rozširovanie čiernych skládok, 
nakoľko občanom ponúkame dostatok mož-
ností na bezplatné zbavenie sa odpadu – sta-
čí len separovať. 
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa do jar-
ného upratovania zapojili, a tešíme sa na 
spoluprácu pri jesennom upratovaní. 

RReferát životného prostredia, 
verejnoprospešných služieb 
a odpadového hospodárstva 

➠ JJarné obdobie so sebou okrem iného 
prináša aj zmeny v údržbe plôch verejnej ze-
lene, čo pozostáva najmä z jarného vyhrabá-
vania lístia z trávnikov, vyzbierania rozptýle-
ného (organického a anorganického) odpadu 
z trávnikov, kosenia, zhrabania pokosenej 
trávy, naloženia a odvozu odpadu na miesto 
jeho zhodnotenia (prípadne zneškodnenia). 
Vykonávanie prác spojených s kosením zá-
visí aj od počasia. MČ Bratislava-Vrakuňa 

zabezpečuje kosbu na pozemkoch vo svojom 
vlastníctve alebo v správe. Ide o plochy vo 
verejnej zeleni a plochy, na ktorých sa na-
chádzajú materské a základné školy. Finanč-
né prostriedky vyčlenené na tento účel sú v 
rozsahu schváleného rozpočtu na príslušný 
rok miestnym zastupiteľstvom. Prvá kosba v 
tomto roku bola zrealizovaná počas prvého 
májového týždňa. 

➠ Údržbu pozemkov vo svojom 
vlastníctve/správe zabezpečuje aj 
Magistrát Hl. m. SR Bratislava, kto-
rý prvú kosbu vykonal koncom aprí-
la. Kosbu pozemkov, ktoré nie sú vo 
vlastníctve ani v správe MČ Bratisla-
va-Vrakuňa, je povinný zabezpečo-
vať ich vlastník, správca, prípadne 
nájomca. MČ priebežne zabezpečuje 
ich monitoring, na mieste sa vykoná 

obhliadka, vyhotoví sa zápisnica a fotodo-
kumentácia. Nasleduje výzva na zjednanie 
nápravy a upovedomenie o povinnostiach, 
ktoré vlastníkom vo vzťahu k pozemku zo zá-
kona vyplývajú. V prípade neuposlúchnutia 
výzvy sa koná v zmysle príslušných zákon-
ných ustanovení a platného VZN. 

➠ Keďže kosenie realizuje okrem MČ aj 
magistrát a vlastníci súkromných pozemkov, 
žiadame občanov o trpezlivosť pri zosúladení 
kosieb. V prípade, že disponujete informá-
ciami o nepokosených pozemkoch, nahláste 
ich na referáte životného prostredia, verej-
noprospešných služieb a odpadového hos-
podárstva, kde sa najprv preverí, kto je za 
kosbu na danom pozemku zodpovedný, ná-
sledne sa nariadi zjednanie nápravy.

Referát životného prostredia, 
verejnoprospešných služieb 
a odpadového hospodárstva  
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JARNÉ UPRATOVANIE VO VRAKUNI

ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE – KOSENIE 

http://www.zberelektroodpadu.sk
http://www.zberelektroodpadu.sk
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➢ Ľudia sú už roky zvyknutí, že popri pre-
chádzke pri Malom Dunaji prikrmujú kačky, 
labute a iné divoké vtáctvo, a to zväčša chle-
bom. No takáto forma kŕmenia škodí jednak 
samotným divým zvieratám, a jednak život-
nému prostrediu. Znečisťuje totiž vodné toky 
a operencom by väčšmi prospela vyvážená 
strava – pečivo neobsahuje výživne látky a 
kalórie, ktoré potrebujú. Vyvolá v nich len 
pocit zasýtenia, nemajú potom takú potre-
bu hľadať si potravu, ktorú na prežitie na-
ozaj potrebujú. Veľa chleba môže spôsobiť 

divokému vtáctvu zdravotné problémy, bo-
lesti brucha, v extrémnych prípadoch môžu 
dostať chorobu, ktorá je známa ako „anjel-
ské krídla“. Prejavuje sa deformáciou krídel, 
ktorá im môže spôsobovať vážne problémy 
pri lietaní. A vyvoláva ju práve nedostatok 
živín v strave. Nespotrebovaný chlieb môže 
okrem hromadenia zlých živín spôsobiť aj 
väčší nárast rias, šírenie chorôb, a dokonca 
lákať potkany. 
Preto vás žiadame, aby ste dodržia-
vali zásady kŕmenia kačiek  

 používali krmivo zo špeciálnych obcho-
dov, ovsené vločky alebo ovocie, hrach, ku-
kuricu a iné vhodné krmivo, 

 kŕmili ich len na súši, nikdy nehádže 
potravu do vody, 

 neprekrmujte ich, 

 po kŕmení pozbierajte všetky zvyšky

Plesnivé potraviny nie sú pre kačky, 
ale patria do bioodpadu !

Referát životného prostredia, verejnoprospešných 
služieb a odpadového hospodárstva

Každý deň sa stretávame s nelegálnym odpa-
dom, neporiadkom a znečisťovaním životného 
prostredia vo Vrakuni. Preto nás obzvlášť pote-
ší, keď aj obyvateľom nie je ľahostajné prostre-
die v ktorom žijeme. Ďakujeme p. Márii, ktorá 

pri prechádzke našla neporiadok vo Vrakun-
skom lesoparku a neváhala priložiť ruku k dielu. 
Komentár p. Márie: Myslím si, že náš pán sta-
rosta a jeho ľudia spravil pre Vrakunský le-
sopark maximum. Je rad na nás, aby sa tiež 
udržoval čistý a zachovalý. Prečo je naša morál-
ka na takej nízkej úrovni, že všade okolo seba 
spôsobujeme len bordel? Ľudia, nie sme žiadne 
prasatá, tak sa tak aj chovajme.

Korona nie je dôvod ani hendikep, ktorý vám za-
bráni udržiavať svoje okolie čisté, ak dbáte na 
dostatočnú hygienu.y Ak nemáte rukavice, stačí 
vám vrecúško na ruku a potom poriadna dezin-
fekcia. Všetko ide, keď sa chce.
Ale nemuselo by, keby sme sa správali ako ľu-
dia.

Zaujalo nás 
na Facebooku

Kŕmenie divokého vtáctva
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Budúcnosť detských ihrísk vo Vrakuni
Dňom 1. 1. 2020 nadobudol účin-
nosť zákon č. 371/2019 Z. z. o zá-
kladných požiadavkách na bezpeč-
nosť detského ihriska.
Predmetom úpravy tohto zákona sú:
- základné požiadavky na detské ihris-

ko,
- základné povinnosti pri sprístupňo-

vaní detského ihriska,
- kontrola detského ihriska,
- oprávnenie na výkon kontroly det-

ského ihriska,
- dohľad Slovenskej obchodnej in-

špekcie nad bezpečnosťou detských 
ihrísk,

- sankcie za porušenie povinností.
Na základe požiadaviek na technickú 

spôsobilosť detských ihrísk mestská 
časť vykonala audit všetkých ihrísk 
v Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
ktorý bol prerokovaný a odsúhlasený 
miestnym zastupiteľstvom. Na zákla-
de výsledkov auditu sme pripravili plán 
opravy a údržby na rok 2020 a 2021. 
Opravy a údržba ihrísk sa budú vyko-
návať priebežne. 
Keďže na ihriskách sú inštalované 
detské prvky z čias výstavby sídliska, 
ktoré podľa platných noriem a záko-
na č. 371/2019 Z.z. nezodpovedajú 
bezpečnostným kritériám, sme nútení 
prvky demontovať. Výsledkom auditu 
je aj návrh na zrušenie dvoch nevyuží-
vaných detských ihrísk, a to na Toplian-

skej – pri tenisových kurtoch, a staré 
nevyužité ihrisko na Slatinskej ulici. 
Niektoré herné prvky si vyžadujú úpra-
vy, ktoré sú zahrnuté do plánu opráv. 
Našou snahou je zachovať čo najviac 
prvkov a opraviť ich v prospech detí, 
pričom najväčší dôraz sa kladie na 
bezpečnosť. 
Detské ihriská dostanú nové informač-
né tabule s názvom ihriska, prevádz-
kovým časom a kontaktmi v prípade 
úrazu alebo vzniknutej škody. 

,,Veríme, že detské ihriská, ktoré boli 
od ich vzniku dlhodobo zanedbávané, 
posunieme do súčasných moderných 
čias“ povedal starosta Martin Kuruc. 

Nový ovál na Rajčianskej
Fantastická správa pre všetkých 
prívržencov behu, pre žiakov a uči-
teľov základnej školy na Rajčian-
skej. 

V roku 2020 pripravujeme rekonštruk-
ciu bežeckého oválu v areáli školy. Starú 
antuku, ktorá slúžila 40 rokov, vymení-
me za nový a moderný povrch – tartan. 
Realizácia sa uskutoční do konca let-

ných prázdnin, takže so začiatkom no-
vého školského roka sa budeme všetci 
tešiť z nového povrchu. Tento projekt 
realizuje mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa.
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Multifukčné ihrisko Žitavská
Mestská časť Bratislava-Vraku-
ňa získala dotáciu v rámci výjaz-
dového rokovania vlády v Bra-
tislave koncom minulého roka 
na vybudovanie multifunkčného 
ihriska a na vybudovanie ihris-
ka na školskom dvore Základnej 
školy Žitavská. Spoločným cieľom 

je zveľaďovať a poskytovať športo-
vé vyžitie žiakov, ale aj verejnosti. 
Multifukčné ihrisko s umelým tráv-
nikom a osvetlením sa bude využí-
vať na basketbal, futbal, hádzanú a 
volejbal. Ihrisko bude vybudované v 
zadnej časti školského dvora. Pred-
pokladaný termín realizácie je jún – 
august 2020. 

,,Herné prvky určené prioritne pre 
deti z ŠKD budú umiestnené v pred-
nej časti dvora. Ide o novú  štvorbokú 
zostavu, nové pieskovisko s plachtou, 
veľkú preliezaciu „opičiu“ dráhu a le-
zeckú stenu. Už teraz sa na to teším. 
Bude to opäť niečo nové pre našich 
malých Vrakunčanov,“ povedal sta-
rosta Martin Kuruc. 

Dopravné ihrisko
Obľúbenému dopravnému ihrisku 
na ihrisku na Hnileckej pribudne 
„väčšia sestra“ v areáli Základnej 
školy Železničná. Dopravné ihrisko 

s osvetlením s rozmermi 45 x 25 
m bude obsahovať kruhový objazd, 
parkovacie miesta a semafory.
Tento projekt je financovaný dotáciou Úra-
du vlády SR. 

V rámci projektu je plánovaná oprava asfal-
tového povrchu okolo dopravného ihriska 
spolu s oplotením. Dopravné ihrisko bude 
osvetlené. Termín realizácie je jún – júl 2020. 

MÚVrakuňa
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Občiansky rozpočet umožňuje obyva-
teľom mestskej časti Vrakuňa spolu-
rozhodovať o využití časti prostriedkov 
z rozpočtu mestskej časti.
Aj v roku 2020 sa obyvatelia Vrakune 
zapojili do hlasovania o využití 20 000 
eur z občianskeho rozpočtu v štyroch 
základných kategóriách.
Hlasovanie prebehlo cez online formu-
lár na oficiálnej stránke mestskej časti 
alebo osobne v podateľni miestneho 
úradu. Vzhľadom na situáciu ovplyvne-
nú pandémiou Covid-19 bude mestská 
časť rozhodovať o realizácii jednotli-
vých projektov. O podrobnostiach vás 
budeme informovať. 

Medzi víťazné projekty sa zaradili tie, 
ktoré podávali miestni poslanci, občian-
ske združenia ale aj obyvatelia. Je to na-
príklad projekt Slovenského Červeného 
kríža (SČK), ktorý chce na základných 
školách a v klube seniorov predvádzať 

ukážky prvej pomoci s akreditovanými 
odborníkmi SČK tak, ako minulý rok pri 
úvodnom projekte na ZŠ Rajčianska, kde 
mal veľký úspech. 
Medzi víťazné projekty, ktoré podporí 
mestská časť v tomto roku, je aj moni-
torovanie dychu novorodencov, ktoré by 
mohlo slúžiť rodičom po narodení bábät-
ka v sociálne slabších rodinách. 
Samozrejme, že nezaostáva ani životné 
prostredie. V rámci občianskeho rozpoč-
tu sa tento rok upravia areály v Základnej 
škole Rajčianska a v Materskej škôlke 
Hnilecká a v okolí aj pieskoviská. Na Raj-
čianskej pribudnú stromy v okolí športo-
vého areálu. 
Kultúra bude tento rok obmedzená v dô-
sledku pandémie Covid-19, ale bude 
podporená aspoň takýmto spôsobom. 
Po minuloročnom veľkom úspechu stre-
dovekého festivalu v lesoparku boduje aj 
tento rok, len sa presúva z júna na ok-
tóber. Nebudú chýbať historický šerm, 

program pre deti a súboj o Vrakuňu. 
V rámci kultúry uspela aj trochu ,,exotic-
ká“ akcia, a to Kubánska noc, o ktorej 
vás ešte budeme informovať. Veríme, že 
čoskoro sa budeme môcť v lesoparku za-
baviť v štýle latinskej samby. 
Neostávame nič dlžní ani športu. V rám-
ci tejto kategórie medzi projekty, ktoré 
podporíme, patrí už tradične hokejbalový 
krúžok pre deti na ihrisku, ktorý organizu-
je HBK Vrakuňa. Myslíme aj na seniorov 
a malých futbalistov. Vybudujeme petan-
gové ihrisko vo vnútrobloku na Poľnohos-
podárskej ulici a minifutbalové ihrisko na 
ZŠ Železničná. 
,,Verím, že občiansky rozpočet tak ako 
pominulé roky priniesol zaujímavé pro-
jekty, ktoré budú slúžiť Vrakunčanom. 
A teším sa na občiansky rozpočet 2021. 
Čím viac ľudí sa zapojí, tým viac vieme, 
o čo ľudia majú záujem,“ povedal staros-
ta Martin Kuruc.
Neúspešné projekty mestská časť odkla-
dá a v prípade ušetrenia finančných pro-
striedkov je možné, že aj tie sa realizujú. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným. 

MÚVrakuňa 

Občiansky rozpočet 2020 
už po štvrtý krát 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pokračuje v rekon-
štrukcii sociálnych zariadení v školách a škôlkach. 
Momentálne prebieha rekonštrukcia v Materskej ško-
le Kríková. Detičky sa tak môžu tešiť na nové sociálne 
zariadenia. S rekonštrukciami bude mestská časť aj 
naďalej pokračovať. 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení

PRED POČAS
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LEKNOVÁ
Henrich napísal: Helou starosta! Prečo po 
Leknovej musia stále jazdiť tie nákladné autá. 
Jazdia strašne rýchlo a k tomu ešte aj vozia 
odpad. Čo ja ako obyvateľ Vrakune môžem 
urobiť, aby sa to nedialo?
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Dobrý deň, ďakujeme za 
podnet. Komunikácia Leknová nie je v správe 
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Po tejto uli-
ci jazdia nákladne autá preto, lebo na jej kon-
ci je Ústredná čistiareň odpadových vôd, do 
ktorej tieto vozidlá musia chodiť. A je to jediná 
prístupná cesta do tejto čističky. V prípade, 
že tam jazdia rýchlo, opäť o tom upovedomí-
me políciu, aby tam urobila náhodné kontroly 
rýchlosti. Pekný deň.   

CYKLOKAVIAREŇ 
V LESOPARKU

Napísali viacerí: Dobrý deň, v lesoparku už 
pred dvomi rokmi pribudla kontajnerová cyk-
lokaviareň, v ktorej sa hlavne v podvečerných 
hodinách zgrupujú ľudia, ktorí tam požívajú 
v prvom rade pivo a iné alkoholické nápoje. 
Potom močia do našich záhrad a na stromy 
v celom lesoparku. Prosím Vás, p. starosta, 
spravte s tým poriadok. Podľa nášho názoru 
nie je táto cyklokaviareň v súlade ani s hygie-
nickými ani s ostatnými povoleniami. Na jednej 
strane vítame takúto službu pre občanov, na 
druhej strane nočné hulákanie, nadávanie a 
vykonávanie potreby v blízkosti našich záhrad 
a domov nie je v súlade s dobrými mravmi ani 
hygienickými predpismi. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Vážení obyvatelia Vrakune, 

záleží mi na spokojnosti všetkých obyvateľov 
Vrakune. Teda aj tých, ktorí v danej lokalite 
bývajú, a aj tých, ktorí sa chodia do prevádzky 
občerstviť. Na základe Vami podaného pod-
netu, postupujem podnet do komisie verej-
ného poriadku, ktorá ho prešetrí, a hlavnej 
kontrolórke miestneho úradu. Na základe ich 
stanoviska budeme ďalej konať. Samozrejme, 
tento podnet dáme prešetriť aj okresnému hy-
gienikovi.
 

ŽIADOSŤ O RIEŠENIE MESTSKEJ 
HROMADNEJ DOPRAVY PRE 

MESTSKÚ ČASŤ BRATISLAVA-
VRAKUŇA OBYVATEĽOV ULÍC 

BREZOVÁ, PODBEĽOVÁ, 
BODLIAKOVÁ, PRIEHRADNÁ, 
ORCHIDEOVÁ, CAKANKOVÁ, 

ORGOVÁNOVÁ, LEVANDULOVÁ, 
PLATANOVÁ, NECHTÍKOVÁ, 

IMEĽOVÁ, BLATÚCHOVÁ A POD.
Darina napísala: BBývame na rohu ulíc Brezo-
vá a Podbeľová, sme dôchodcovia a manžel je 
ťažko zdravotne postihnutý. Najbližšia zástav-
ka MHD je na Hradskej ulici a je vzdialená ki-
lometer, pričom treba prejsť cez ulice Podbe-
ľová, Priehradná a Podpriehradná. Podbeľová 
a Podpriehradná nemajú a ani nikdy nebudú 
mať vybudované chodníky. Zvládnutie takejto 
dlhej a náročnej cesty je pre starých ľudí ale 
aj pre malých školákov nereálne alebo veľmi, 
veľmi ťažké a nebezpečné.
V kondomíniách - radových domoch najmä 
na uliciach Orchideová, Čakanková býva veľa 
mladých rodín so školákmi, ktorí denne musia 
cestovať nakoľko v okolí týchto ulíc nie žiad-
na škola. Na ostatných, vyššie uvedených, 
uliciach okrem občanov v produktívnom veku 

a detí žije aj veľa dôchodcov, ktorí musia ces-
tovať k lekárom a na nákupy, nakoľko v tejto 
oblasti nie sú žiadne služby ani obchody.
Situáciu by vyriešilo zavedenie autobusovej 
linky alebo minibusu, ktorý by mal trasu po 
Priehradnej ulici a minimálne tri zastávky 
na Priehradnej ulici. Trasovanie by mohlo 
viesť na Ružinovskú s možnosťou prestupu na 
električku a autobus a do Vrakune na Dvoj-
krížnu s možnosťou prestupu na autobusy.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Zavedenie MHD na Priehrad-
nej ulici už evidujeme dlhšie. Vašu požiadavku 
prepošleme dopravnému podniku na riešenie. 
Základom sú však financie na prevádzku lin-
ky, zakúpenie minibusu a technické riešenie 
umiestnenia prípadných zástaviek MHD na 
Priehradnej ulici.

PROBLÉMY SO SUSEDMI
Miroslav napísal: Dobrý deň. Prosím o riešenie 
vážnej situácie. Vzhľadom k vážnemu ohrozo-
vaniu môjho zdravotného stavu mimoriadne 
silným smogom /nevylučujem ani omamne 
látky/, ktoré vnikajú do môjho bytu asi najviac 
cez vetráky v kúpelni a vo WC. Po prisťahovaní 
dvoch rodín do našej bytovky sa výrazne zhorši-
la situácia. Na chodbe pri mojom byte skladujú 
práčku, rôzne vecí, ventilátor, starý nepoužíva-
ný stolík a z toho dôvodu sa celé mesiace na 
chodbe neupratovalo. Cítim sa vo vlastnom 
byte ohrozený.  
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
Martina Kuruca: Dobrý deň, spolunažívanie su-
sedov v bytovom dome naozaj nie je v kompeten-
cii starostu. Je potrebné obrátiť sa na správcu 
bytového domu, poprípade na políciu.  

           Hdvorská 

Podnety z internetu

Ako bude vyzerať školský rok 2020/2021 v školách v našej 
mestskej časti 
Za dodržaných podmienok v súvis-
losti s krízovou situáciou prebehli v 
dňoch 20. – 24. apríla 2020 zápisy 
prváčikov do základných a mater-
ských škôl v Mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa. Záujem o umiestnenie 
detí do  našich MŠ a ZŠ prejavili aj 
rodičia z iných mestských častí a 
okolitých obcí. Záujem o prijatie do 
MŠ a ZŠ je výrazne vyšší, ako sú 
naše kapacity, napriek tomu sa bu-
deme snažiť prijať v prvom rade deti 
z Vrakune a až následne ostatných. 
V materských školách zatiaľ nie je zná-
my počet odkladov predškolákov, čo 
môže mať vplyv na počet prijatých detí 
do materských škôl a na to nadväzujúc 
aj do základných škôl. 

Pri porovnávaní poč-
tu prijatých prihlášok 
do ZŠ stále pretrváva 
preferovanie ZŠ Že-
lezničná a Rajčianska 
na úkor ZŠ Žitavskej. 
Nová riaditeľka ZŠ 
Žitavská spolu s ko-
lektívom pedagógov 
predkladá zmeny, kto-
ré prispejú k zatrak-
tívneniu a pozdvihnutiu úrovne a mena 
školy. Riaditeľka Mgr. Kováčová pripra-
vuje pre žiakov od nového školského 
roka nový systém aktivít a projektov 
zážitkovou formou vzdelávania na pod-
poru cudzieho jazyka a prírodovedných 
predmetov. Plánuje tiež zapájanie žia-

Základná/
Materská 
škola

elektronické 
prihlášky

prihlášky 
osobne spolu

počet tried v 
školskom roku 
2020/2021

počet žiakov 
v triedach 
v šk. roku 

2020/2021

Rajčianska 127 5 132 4 88

Železničná 131 5 136 4 88

Žitavská 39 19 58 3 60

SPOLU 326

Kaméliová 113  113 3 70

Kríková 130  130 4 80

SPOLU 243

kov do celoslovenského projektu so 
zameraním na prípravu podnikateľské-
ho zámeru. Mestská časť v tomto roku 
pristupuje k revitalizácii vonkajšieho 
areálu základnej školy a vybudovania 
multifunkčného ihriska.  

MÚVrakuňa

Prehľad prijatých žiadostí:

236

150
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Miestna knižnica Vrakuňa prežíva v čase 
karantény z dôvodu šírenia COVID-19 
zmenu svojej bežnej činnosti. Od začiat-
ku marca zatvorila brány pre svojich či-
tateľov, ale to neznamená, že v knižnici 
sa nepracuje. Práve toto bol čas na to, 
aby sme sa pustili do agendy, ktorá sa 
počas bežnej prevádzky nedá vykonávať. 
Najprv to bolo riešenie odpisov vyradenej 
literatúry (vyše 1 500 knižničných jedno-
tiek), potom prišla na rad revízia fondu. 
Tá je zo zákona č. 126/2015 Z. z.

o knižniciach povinná pre všetky knižnice 
na Slovensku. A čas zatvorenia knižnice 
pre verejnosť vlastne umožnil posunutie 
tejto plánovej revízie z letných mesiacov 
na toto obdobie. Rukami knihovníčok 
a ľudí, ktorí nám prišli vypomôcť, musí 
prejsť takmer 35-tisíc zväzkov kníh. Je to 
náročná práca nielen po odbornej strán-
ke, ale popri tom sa snažíme náš fond 
čistiť, aby pri otvorení knižnice čakal už 
vyčistený na svojich čitateľov.
Mnohí nám telefonujete a e-mailujete, 

niekedy aj trochu podráždení, prečo nie 
je knižnica otvorená, prečo neposkytuje 
aspoň obmedzené služby. Nemôžeme 
mať otvorené nielen z dôvodu zákazu 
hlavného hygienika (pod vysokou poku-
tou nie je dovolené vykonávať ani obme-
dzené služby bez zabezpečenia úplnej 
dezinfekcie kníh a ochrany pracovníkov), 
ale aj preto, lebo v tomto čase vlastne 
vám vychádzame v ústrety tým, že čas 
vyhradený na karanténu sme využili na 
potrebnú zo zákona nám uloženú revíziu. 
Túto by sme ináč museli robiť v letných 
mesiacoch, keď by bola knižnica dva me-
siace zatvorená.
Dúfame, že vašu priazeň nestratíme a 
uvidíme sa v našej Miestnej knižnici Vra-
kuňa v najbližšom možnom čase – po 
ukončení vykonávanej revízie a schvále-
nom otvorení knižníc podľa nariadenia 
vlády.

Láska v čase cholery – to je názov  knihy 
od Gabriela García MÁRQUEZA.  Miestna 
knižnica Vrakuňa v čase,, koronakrízy“ 
využila maximálne svoj čas karantény – 
pre vás, našich čitateľov.

Za knižnicu   
A. Stanová

Knižnica v čase karantény

Dlhoročné skúsenosti, a najmä ľudová 
múdrosť nás upozorňujú, že každý hosť 
na tri dni dosť, tobôž, keď ide o hosťa 
nevítaného, ktorý aj na Slovensku roz-
prestrel svoje chápadlá, pevne sa usa-
lašil a ubližuje ľuďom.
Čo s ním? Ako sa ho zbaviť? Zatiaľ ne-
vieme. Väčšina ľudí sa chráni, nosíme 
rúška, málo chodíme von, len keď je to 
nevyhnutné. Aj my, seniori, dodržujeme 
odporúčania a nariadenia kompetent-
ných. Sedíme doma, nenavštevujeme 

rodiny, vymýšľame si všakovaké roboty, 
šijeme rúška, čítame, modlíme sa, sledu-
jeme „telku“ a s napätím čakáme, koľko 
nových prípadov zas pribudlo. No nieke-
dy je nám dlho.
Musíme domáce väzenie vydržať, lebo 
sme „ohrozený druh“, nechceme sa na-
kaziť, prípadne nakaziť iných. Občas 
nám býva smutno. Vtedy nás poteší, že 
dobrí ľudia na nás myslia, napríklad pán 
starosta dal každému rúško, ktoré ušili 
pre nás šikovné vrakunské ženy. Zato im 

patrí veľká vďaka.
Hoci je situácia vážna, neklesáme na 
duchu. Vieme o sebe, často vyzváňajú 
telefóny, povzbudzujeme sa, robíme si 
žarty. Niekto nazvala nášho nepriateľa 
„korunavírusom“, pričom koruny nemá-
me už dávno.
Keďže sme zavretí, všeličo nám chýba, 
najmä rodina, priatelia a náš klub. Teší-
me sa, že nevítaný hosť – koronavírus 
– čoskoro zmizne a my, dôchodcovia, sa 
konečne v zdraví stretneme.
 

Za Klub dôchodcov Malý Dunaj  
PhDr. Mária Sládková 

Život s nepozvaným hosťom 

Čas prípravy je 20 min.
Na jednu osobu počítame 2 vajcia. 
Omeletu pre každého pečieme zvlášť.
Postup: 
Rozšľaháme 2 vajcia, pridáme 1 PL 
mlieka, osolíme a nalejeme na horú-
cu panvicu, v ktorej sme rozohriali 1 
PL oleja.
Na horúcu omeletu nasypeme kúsky 
šunky a syra, šampiňóny alebo iné 
obľúbené pochutiny.

Pečieme asi 2 min iba z jednej stra-
ny.
Omeletu preložíme na polovicu a 
posypeme strúhaným syrom. Podá-
vame s varenými zemiakmi alebo 
chlebo.
Dobrá rada: 
Keď si dáte záležať a tanier pekne a 
bohato vyzdobíte, omeleta nahradí 
hoci aj sviatočný obed.                     

Vaša Gizka

BOHATÁ OMELETA

VARÍME 
S GIZKOU
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Hudobná odmena za disciplínu 
pre VrakunčanovPandémia spôsobila, že mnoho ľudí bolo nútených os-

tať doma. V domácej karanténe sa zrazu ocitli deti, do-
spelí či seniori. Je to neľahká situácia a byť ,,zavretí“ 
doma je náročné. Preto sa Mestská časť Bratislava-
-Vrakuňa rozhodla potešiť svojich obyvateľov hudobný-
mi koncertami pod svojimi oknami. 

Symfonicky orchester na Pešej zóne 
V rámci podujatia ,,Umenie po oknami“ na Poľ-
nohospodárskej ulici sa uskutočnil koncert Pavel 
Bogacz Kvartet. Hudobníci tento koncert odohrali 
bez nároku na honorár. Ich odmenou bol potlesk 
a radosť divákov v oknách a na balkónoch domov, 
pred ktorými vystúpili... 
„Priatelia, veľa z vás ostalo v nedobrovoľnej domá-
cej karanténe a kultúra dostala stopku. Nemôžeme 
navštíviť divadlá či navštíviť koncert obľúbenej ka-
pely. A umelcom zase chýbate vy – publikum. Spolu 
s organizáciou Viva Musica sme pre vás pripravili 
prekvapenie vo forme nevšedného kultúrneho zážit-
ku!“ povedal starosta Martin Kuruc.
Koncert zaujal všetkých okoloidúcich a balkóny sa 
postupne zaplnili nadšenými divákmi. Tento nevšedný 
kultúrny zážitok si vychutnali aj čakajúci ľudia na pošte 
a spoločne vytvorili publikum, ktoré na záver poďakova-
lo krásnym potleskom.

Legendy pod oknami

Aj ďalší traja skvelí hudobníci, 

bývalý člen kultovej skupiny 

Modus Marian Greksa, gitarová 

legenda Henry Tóth, elektrické 

violončelo Slávo Repaský prijali 

pozvanie starostu Martina  

Kuruca a v stredu 20.5.  

vystúpia vo Vrakuni  

pod oknami.

Úžasný.... skvelý Filip Jančík 

Namiesto predstavení, ktoré mal slávny huslista naplánované, vyrazil s pro-

jektom podoknami po celom Slovensku.

A prišiel zahrať aj k nám do Vrakune. Filip mal vo Vrakuni dve zastávky – 

najprv hral vo vnútrobloku Dvojkrížna a neskôr na Píniovej ulici.

„Prijal som pozvanie starostu Martina Kuruca a tým sme naštartovali šnúru 

koncertov pod oknami. Dúfam, že sa sem opäť vrátim.
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Máj v histórii 
Najkrajší jarný mesiac plný vôní a farieb. 
Bozkávanie sa pod rozkvitnutou čereš-
ňou a lásky čas. Prvomájové sprievody 
či stavanie mája. Vstup Slovenska do 
Európskej únie. Oslava dňa matiek... Čo 
znamená máj pre vás?
Mesiac máj je bohatý na viacero sviat-
kov, ktoré súvisia nielen s historickými 
míľnikmi, ale aj s výročiami a tradíciami, 
ktorú si rozhodne zaslúžia našu pozor-
nosť. Pre mnohých sú štátne sviatky len 
dňami voľna bez toho, aby si uvedomo-
vali, čo daný deň pripomína, akú má his-
tóriu. Keď sa však rozhodneme načrieť 
hlbšie a necháme sa viesť zvedavosťou, 
odhalia sa nám mnohé zaujímavosti. 
Hneď prvý májový deň so sebou prináša 
niekoľko významov a osláv.

Medzinárodný sviatok práce sa mnoho 
ráz mylne spája len s obdobím komuniz-
mu, predovšetkým už kvôli spomínaným 
prvomájovým sprievodom a dôležitosti 
triedy proletariátu, ktorú mu režim pri-
pisoval. Pôvod medzinárodného sviatku 
práce a pracujúcich má však oveľa hlbší 
význam a kontext. Koncom 19. storočia 
naberali na sile odborové a pracovné 
hnutia, ktoré sa snažili bojovať za prija-
teľnejšie pracovné podmienky. V rámci 
týchto iniciatív zorganizovali aj gene-
rálny štrajk za osemhodinový pracovný 
čas. Stalo sa tak začiatkom mája roku 
1896 v Chicagu. To, čo sa začalo ako 
pokojný pochod za práva pracujúcich, 
sa v dôsledku zásahu polície zmenilo 
na krviprelievanie, ktoré sa zapísalo do 
dejín ako vzbura na Haymarket Square, 
podľa miesta, kde sa odohrala. Pred-
stavuje najdôležitejší míľnik v boji za 
práva pracujúcich. Ako pripomienka 
týchto udalostí bol v roku 1889 počas 
kongresu Druhej internacionály v Parí-
ži ustanovený 1. máj za medzinárodný 
sviatok práce, ktorý sa oslavuje od roku 
1890. Odvtedy je tento dátum obľúbený 
aj na usporadúvanie rôznych protestov, 
pochodov a manifestácií.

Svätenie jari v pohanskej tradícii 
a stavanie mája v ľudovej kultúre pred-
stavuje duchovnejší rozmer tohto dňa. 
Začiatok mája sa tradične spája s osla-
vou plodnosti v prírode a začiatkom poľ-
nohospodárskych činností. V starove-
kých kultúrach Egypta, Grécka a Ríma 

súvisel s rôznymi rituálmi, 
ktoré mali zabezpečiť bo-
hatú úrodu. Práve v sta-
rovekom Ríme sa konal 
niekoľkodňový festival 
na počesť bohyne kvetov 
a plodnosti Flóry, ktorý za-
hŕňal okrem obetovania 
darov aj oslavy, tanečné 
a divadelné predstavenia.
V anglosaskej a keltskej 
kultúre sa spája s festivalom Beltane, 
čo doslova znamená „návrat slnka.“ 
Počas neho sa vykonávali rituály, ktoré 
mali podporovať plodnosť a očistu po 
zime. Tradícia, ktorá má v našej kultúre 
ekvivalent v pálení Moreny.
V našom prostredí sa dodnes zachovala 
tradícia stavania mája. „Máj“, v tomto 
prípade strom ako symbol vitality, zdra-
via a sily. Aj keď sa tento zvyk spája so 
slovenským folklórom, pravda je, že jeho 
korene siahajú až do staroveku, keď sa 
stromy umiestňovali pred príbytky na 
ochranu pred chorobami a zlými duch-
mi. V stredoveku sa v strednej Európe 
takýmto spôsobom začala prejavovať 
úcta k obyvateľom domu, pred ktorým 
bol máj postavený. Odtiaľ bol už iba krô-
čik k rituálu stavania mája ako vyjadre-
nia náklonnosti k dievčaťu. 
V súčasnosti sa táto myšlienka pretrans-
formovala na symbol začiatku nového ži-
vota, oslavu radosti z prebúdzajúcej sa 
prírody a v neposlednom rade predsta-
vuje aj príležitosť stretnutia sa komunity 
pri slávnosti stavania centrálneho mája 
pre celú obec.
Dátum 1. 5. je aj dôležitým míľnikom 
v novodobých slovenských dejinách, ke-
ďže v tento deň pred šestnástimi rokmi 
vstúpila Slovenská republika do spolo-
čenstva krajín Európskej únie.

Deň víťazstva nad fašizmom a ukon-
čenie druhej svetovej vojny v Európe 
si na Slovensku pripomíname 8. mája. 
Práve v tento deň prijali spojenecké 
vojská bezpodmienečnú kapituláciu zo 
strany nacistického Nemecka. Ukončila 
sa tým šesť rokov trvajúca vojna, ktorá 
vo svojej krutosti a počte obetí dovtedy 
nemala precedens. Dvadsať miliónov 
vojakov a 40 miliónov civilistov, z toho 
6 miliónov Židov v koncentračných tábo-

roch. Generálny tajomník OSN označil 
druhú svetovú vojnu za „za najepickejší 
boj za slobodu a oslobodenie v dejinách 
ľudstva.“ Dňa 22. novembra 2004 pre-
to Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 8. 
a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia 
na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase 
druhej svetovej vojny. Tento rok si pripo-
míname okrúhle 75. výročie. Napriek 
tomu, že kvôli všeobecným opatreniam 
sa tento rok nebudú môcť uskutočniť 
verejné oslavy, tento deň si zaslúži ko-
mornú spomienku a tichú úctu každého 
z nás.

Za históriou oslavy Dňa matiek sa mu-
síme vydať opäť do starovekého Grécka, 
kde oslavovali ženu ako darkyňu života. 
V tomto aspekte mala najvýznamnejšie 
postavenie bohyňa Rhea, matka všet-
kých bohov, ktorej bol zasvätený kaž-
doročný festival. V starovekom Ríme sa 
zase uctievalo materstvo bohyne Juno. 
Sviatku matiek, ako ho poznáme teraz, 
bol príbuzný v Anglicku oslavovaný tzv. 
Mothering Day, čiže „materský deň“ už 
od 16. storočia. V tom čase služobníctvo 
žilo v panských domoch, v ktorých slúži-
lo, no v tento deň sa mohlo vrátiť domov 
a stráviť ho so svojimi matkami. Medziná-
rodné uznanie tohto dňa súvisí s bojom 
za práva matiek, za ktoré sa intenzívne 
angažovala Američanka Anna Jarvisová, 
matka 11 detí. Jej iniciatíva bola úspeš-
ne zavŕšená v roku 1914, keď prezident 
Woodrow Wilson vyhlásil prvú oficiálnu 
oslavu Dňa matiek ako celonárodného 
sviatku konajúceho sa druhú májovú ne-
deľu. Do Československa sa oslava Dňa 
matiek dostala po roku 1918, najmä 
vďaka osvete Alice Masarykovej, dcére 
prvého česko-slovenského prezidenta 
Tomáša G. Masaryka a predsedníčke 
Československého červeného kríža.
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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: 
30.5.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vy-
stupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 

Základná škola

Žitavská 1

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zs-zitavska.edupage.org

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

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 
30.5.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vy-
stupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 

Základná škola

Žitavská 1

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zs-zitavska.edupage.org

Kuchár/ka 
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa
Miesto výkonu práce: Žitavská 1, 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
Žitavská 1
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zs-zitavska.edupage.org

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

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 
30.5.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vy-
stupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 

Základná škola

Žitavská 1

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zs-zitavska.edupage.org

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) 
– Matematika - Informatika
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa

Miesto výkonu práce: Žitavská 1, Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 
30.5.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Flexibilita, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, príjemné vy-
stupovanie.
Práca s PC – word, excel, powerpoint

Adresa školy 

Základná škola

Žitavská 1

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zs-zitavska.edupage.org

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167

Kontaktná osoba

Mgr. Helga Kováčová

riaditelka@zszitavska.sk

02 4524 1167
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