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Milí Vrakunčania,
človek je vo všeobecnosti pozitívne naladená bytosť, no v poslednom čase sme každý deň z rôznych 
zdrojov bombardovaní obrovskou porciou nenávisti, drzosti či hrubosti. Myslíte si, že to má na naše 
myslenie nejaký vplyv?

Pri odpovedi na túto otázku si pomôžem jedným jednoduchým experimentom. Svojho času americky 
psychológ John Barg ukázal, čo sa vlastne deje za dverami nášho nevedomia. Šiel na to až detsky 
jednoducho. Na svojej materskej univerzite v New Yorku urobil malý test. Rozdelil svoju triedu náhod-
ným výberom na dve skupiny a obom zadal identickú úlohu – napísať kratučkú esej. Pol stránky textu. 
Každému to zabralo asi desať minút. Lenže obe skupiny museli použiť niektoré „povinné“ slová. V prvej 
skupine to boli slová agresívne, „prerušiť „zaútočiť“, „nečakať“, „otravovať“. Druhá skupina mala povin-
nosť použiť slová ako napríklad „úcta“, „ohľaduplnosť“, „rešpekt“, „takt“, „zdvorilosť“. 

Povinných slov bolo zámerne málo a študenti mali pri tvorení kratučkej eseje úplne voľnú ruku, takže 
nevedeli odhadnúť, o čo ich profesorovi vlastne ide. Po dopísaní ju mali odovzdať profesorovmu asistentovi. Asistent, vediac o čo ide, mal jednodu-
chú úlohu – konverzovať so svojím kolegom, asistentom iného profesora.

Predstavte si dvojicu mladších vedeckých pracovníkov ako sa nenútene rozprávajú na konci chodby. A tu sa len začnú diať veci. Študenti, ktorí mali 
druhú sadu slov, pracovne ich volajme zdvorilá skupina, trpezlivo čakajú, kým sa páni asistenti dorozprávajú, a až potom im odovzdajú svoju esej. 
Rekord v čakaní bol na úrovni 40 minút, keby asistenti neprerušili rozhovor, zrejme by ten študent/študentka stáli so svojou esejou na chodbe školy 
dodnes. 

Ale tí študenti, ktorí dostali „agresívnu“ sadu slov, postupovali úplne inak. Bez bázne a hanby vstúpili asistentom do ich vzájomného rozhovoru a pre-
rušili ho, aby asistentovi profesora odovzdali svoju esej. Len tak, bez vyzvania, im skočili do reči a vrazili im papier do rúk.

Tu sa ukazuje, že to, čo považujeme za svoju osobnú vôľu, je pomerne veľká ilúzia. Naše správanie totiž podlieha vplyvom nášho okolia oveľa 
radikálnejšie, ako si vôbec dokážeme predstaviť. Alebo ako si to vôbec dokážeme pripustiť. Naše prostredie nás formuje do takej miery, ktorá je 
nepredstaviteľne väčšia, ako by človek-laik predpokladal. Sám profesor Barg bol mimoriadne prekvapený. A to je profík, ktorého denným chlebíkom 
je skúmať duše, akoby laik povedal.

Denne to zažívame aj na našich sociálnych sieťach, listoch či telefonátoch. Tie sú ďaleko anonymnejšie ako akademická pôda a ľudia tu navyše radi 
používajú aj identitu niekoho iného, úplne vymysleného. To je obzvlášť odsúdeniahodné, ale o tom možno niekedy inokedy. Ľudia nás vedia zraniť, 
uraziť či krivo obviniť. Keď sa to stane mne, je to krajne nepríjemné, ale hovorím si, že to musím zniesť. Horšie je, keď útoky smerujú na našich 
zamestnancov. Ja som starý kozák, poznáte ma, som chlap, čo znesie. Ale sprosto vynadať dáme, čo si len robí svoju prácu, je úplne dno. Najnešťast-
nejšie na tom je, keď sa na konci dňa ukáže, že ten anonymný hrdina nemal ani štipku pravdy. No trpká pachuť krivdy stále ostáva. Václav Havel to 
pomenoval krásne. Pravda a láska zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou. Len nie vždy sa toho ten konkrétny človek aj dočká... 

Dennodenne dostávame otázky typu: Prečo mám mať pred domom spomaľovač práve ja a nie sused? Prečo ste opravili práve tú časť cesty a nie 
inú? Prečo tam je obmedzenie rýchlosti na 30 a tam je 50? Prečo ste opravili práve tú školu, do ktorej (údajne) chodí dieťa toho a toho poslanca? 
Pritom sú to častokrát aj legitímne otázky, len tá forma ma desí. A áno, pri počte poslancov 15 – a prakticky sú to všetko ľudia v produktívnom veku 
– a pri počte našich škôl je jasné, že opravujeme aj školy, do ktorých decká poslancov chodia. Ale to je snáď v najlepšom poriadku, najradšej by som 
opravil všetko a naraz, ale viete, že to nejde! Chceli sme napríklad pomôcť rodine, ktorá pri požiari prišla takmer o všetko a „milý“ spoluobčan na nich 
zavolal políciu, lebo mu zavadzal ich kontajner na odpad po požiari. Niekedy fakt žasnem! Nehovoriac, že policajti možno vtedy chýbali niekde inde... 

Nie sme bezchybní, ani neomylní. Je veľa vecí, ktorým nerozumiem. Preto máme na úrade konkrétnych odborníkov. Ja sa rovno priznám, že nedoká-
žem odhadnúť, ktorý strom je v akej kondícii, ale práve preto mám na to človeka, ktorý tomu rozumie, a vie posúdiť správne stav stromov. A tak to 
platí vo všetkých odboroch, ktoré úrad má. Občas síce máte chuť sa na to celé vykašlať, alebo nič nerobiť. Pretože kto nič nerobí, ten ani nič nepo-
kazí, ale niekto múdry povedal: „Je tisíc dôvodov, prečo som chcel skončiť, ale ak existuje len jeden jediný dôvod, prečo pokračovať a urobiť niekoho 
šťastným, tak to je dôvod na pokračovanie.“ 

Prosím, majte krásny deň a usmievajte sa. A keď si myslíte, že čokoľvek sa dá urobiť lepšie, dajte nám vedieť, vždy sa snažíme všetkým pomôcť. 
Prosím, ale so slušnosťou ďalej zájdeme.

Príhovor starostu

Váš Martin
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V minulom čísle Vrakunských novín sme vás informovali, že v mesiaci marec začneme postupne čistiť nevyhradené parkovacie miesta. Zároveň sme infor-
movali majiteľov všetkých vyhradených miest, aby si v zmysle platných zásad čistili svoje parkovacie miesto. Zároveň s nevyhradenými parkovacími miestami 
plánuje mestská časť čistiť aj krajnice komunikácii. Krajnice sú častokrát nedostupné kvôli zaparkovaným autám. Oznamy o čistení občania nerešpektujú, 
a tak zabraňujú čisteniu verejného priestranstva.
Preto vás opätovne vyzývame, aby obyvatelia rešpektovali oznamy, ktoré mestská časť bude postupne umiestňovať na autá v jarných mesiacoch. 

Podľa bodu 7. povolenia na užívanie vyhradeného parkovania pre rok 2020 je „užívateľ parkovacieho miesta povinný zabezpečiť jeho zimnú a letnú údržbu, 
zodpovedá za čistotu vyhradeného parkovacieho miesta a jeho bezprostredného okolia. Nečistoty z vozidla sa nesmú vyhadzovať na vozovku alebo iné 
okolité priestranstvo“.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	MÚ	Vrakuňa

Milí občania, oznamujeme vám, že každý držiteľ psa, ktorý si psíka na miestnom úrade zaregistroval a riadne platí dane, si aj  
v roku 2020 môže vyzdvihnúť vrecká na psie exkrementy priamo v podateľni Miestneho úradu Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej ulici. 

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Štefanková, tel.č.: 02/32373574

Nezabudnite však na svoju daňovú povinnosť na rok 2020 a zaplaťte za psíka miestnu daň.

Kontaktná osoba: Ing. Monika Jablonická, tel.č.: 02/40204833	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MÚ	Vrakuňa

Aktuálne

Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru
Ružinov Vrakuňa

Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 02/452 596 07

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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Jarné čistenie parkovacích miest a krajníc

Aj tento rok dostanete vrecká pre svojich psíkov na celý rok!

DERATIZÁCIA
UPOZORNENIE na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Hl. m. SR Bratislavy a Mestskej časti Bratisla-
va-Vrakuňa, ktorá sa má uskutočniť  od 01.04.2020 - 31.05.2020 v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na 
vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) s tým že:
1/ obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí; 
2/ fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie aj bývanie, vrátane objektov 
školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení soc. služieb, 
bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skladov odpadov; fyzické osoby-podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobi-
losťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
3/ Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodár-
skych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov 
a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej 
sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na pred-
metný účel.

Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy a zabránili deťom a zvieratám v prístupe k ná-
sadám.
	 MÚ	Vrakuňa

Bezpečnostné opatrenia ku koronavírusu 
Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavíru-
su COVID-19 a hroziacou epidémiou tohto druhu chrípky v Bratislavskom kraji, boli prijaté 
preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu tejto nákazy.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ruší do odvolania všetky plánované : 
• kultúrne a športové podujatia
• všetky krúžky v pôsobnosti MČ 
• Zatvorená bude aj miestna knižnica
• Obedy pre seniorov budú vydávané len do obedárov
• Stránkové hodiny na miestnom úrade sú v obmedzenom režime

Počas  stránkových hodín bude otvorená iba podateľňa a matrika.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa na základe rozhodnutia starostov 17 miestnych častí a 
primátora hlavného mesta pristúpila aj k prerušeniu vyučovania na všetkých základných a 
materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:  Zák-
ladná škola Rajčianska, Základná škola Železničná, Základná škola Žitavská, Materská škola 
Kaméliová, Materská škola Kríková. 

Miestny úrad BA-Vrakuňa je pre občanov uzavretý a prosíme všetkých obyvateľov, aby so 
zamestnancami komunikovali mailovo alebo telefonicky. Za pochopenie ďakujeme
	 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 aj v tomto roku, už po štvrtý raz, vyčlenila vo svojom rozpočte 20-tisíc eur na projekty z Občianske-
ho rozpočtu. Umožňuje tak občanom Vrakune rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov mestskej časti. 
Vrakunčania mohli svoje podnety a námety na Občiansky rozpočet posielať na mailovú adresu obcianskyrozpocet@vrakuna.sk do 
14. 2. 2020. 
Do termínu podania návrhov projektov sme obdržali 30 podnetov, najviac v kategórii životné prostredie. O tom, ktoré z projektov 
sa budú realizovať, môže verejnosť rozhodnúť v hlasovaní. Hlasovanie sa uskutoční od 16. marca do 17. apríla 2020. Hlasovať 
sa môže online cez formulár na stránke www.vrakuna.sk alebo osobne v podateľni miestneho úradu mestskej časti na Šíravskej 7 
počas stránkových dní preukázaním sa identifikačným dokladom na predpísanom formulári.

Projekty sú rozdelené do štyroch kategórií. Víťaz v každej kategórii získa 3 000 eur, projekt druhý v poradí získa 2 000 eur.
 
Zoznam  podaných projektov na hlasovanie podľa kategórií:

Zelená škola v areáli ZŠ Rajčianska
Zlepšenie životného prostredia počas teplých dní v areáli pre žiakov Základnej školy Rajčianska a pre všetkých športovcov – výsadba 
stromov.
Komunitné kompostovanie na sídlisku Bučinová, Rajecká, Kríková
Vybudovanie kompostových státí na sídlisku – Bučinová, Rajecká, Kríková, prípadne vo Vrakunskom lesoparku.
Hracie prvky a komponenty detského ihriska Kríková
Rozšírenie oploteného detského ihriska o ďalšie herné prvky a komponenty kvôli zvýšeniu využiteľnosti a bezpečnosti.
Komunitný včelín v lesoparku
Vybudovanie včelínu spojené s exkurziami žiakov základných škôl, včelársky krúžok a predaj medu.
Úprava dvoru pre škôlkarov v MŠ Hnilecká
Úprava dvoru v Materskej škole Hnilecká – zarovnanie nerovnosti terénu a položenie dlažby okolo pieskovísk v areáli.
Verejný výbeh pre psov v lesoparku
Vybudovanie výbehu v lesoparku pri cintoríne.
Vsakovacie jazierko na dažďovú vodu
Odvádzanie vody zo striech do vsakovacích systémov. Možnosť využitia na závlahu.
Zelená strecha na MÚ MČ Bratislava -Vrakuňa, prípadne na strechách panelákov
Ochladenie vnútorného prostredia úradu bez klimatizácie, zadržiavanie vody v krajine, ochladenie vonkajšieho prostredia v letných 
mesiacoch.
Komunitné kompostéry na sídlisku
Kompostéry na sídlisku.
Skrášlenie predzáhradiek na sídlisku
Nákup sadeníc kvetov a cibuliek pre obyvateľov bytoviek, ktorí prejavia záujem si vytvoriť alebo skrášliť predzáhradky.
Trávnaté plochy – revitalizácia a úprava plôch na Bebravskej a Slatinskej
Výsadba kvetinových plôch pri domoch Bebravská, Slatinská, pri zdravotnom stredisku a ďalších miestach.
Posyp chodníkov v zime
Zabezpečenie posypového materiálu počas zimného obdobia pre majiteľov domov, správcov a spoločenstiev vlastníkov.
Psie toalety na Dvojkrížnej
Umiestnenie ďalších toaliet medzi Dvojkrížnou ul. a železničnou traťou.
Osvetlenie Hrušova – doplnenie osvetlenia v časti Hrušov
Osadenie pouličných lámp na už jestvujúcich stĺpoch.
Chodník Ráztočná – Píniová
Dobudovanie chodníka na Ráztočnej ulici na zástavku na Slovak Lines.

Občiansky rozpočet 2020
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Horúca téma

Životné prostredie

Šport
Súťaž v kopaní jedenástky ŠK Vrakuňa
Súťaž pre širokú verejnosť v kopaní 11-tok.
Deti na ihrisku – hokejbalový krúžok
Hokejbalový krúžok pre deti.
Petang pre seniorov na sídlisku
Výstavba petangového ihriska pre seniorov vo vnútrobloku Stavbárska – Poľnohospodárska.
Podpora nádejného vrcholového športovca, 5-násobného majstra SR v zápasení, zápasník MMA
Päťnásobný Majster SR v zápasení, zápasník MMA.
Futbalové miniihrisko na ZŠ Železničná
Dobudovanie mini ihriska 11 x 7 m na ZŠ Železničná.
Jánsky beh
Bežecká súťaž počas Jánskeho pivného festivalu v lesoparku v rôznych kategóriách.

mailto:obcianskyrozpocet%40vrakuna.sk?subject=
http://www.vrakuna.sk
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Horúca téma
Sociálne veci

Kultúra

Slovenský Červený kríž na základných školách Žitavská a Železničná a v Klube seniorov
Ukážky prvej pomoci na ZŠ Žitavská, ZŠ Železničná a v Klube seniorov akreditovanými odborníkmi SČK.
Nabíjacie stanice pre elektromobily
Na parkoviská nainštalovať možnosti dobíjania pre elektromobily.
Aplikácia na zdieľanie auta
Zdieľanie auta.
Zdieľaný elektromobil patriaci mestskej časti
Pod podmienkou, žeby sa obyvateľ vzdal auta, teda by nevyužíval žiadne parkovacie miesto, mohol by používať bezplatne alebo za 
symbolickú cenu mestské auto ako carsharing.
Kurz jógy pre seniorov v lesoparku
Monitorovacie zariadenia dychu pre novorodencov
Monitorovacie zariadenia dychu pre novorodencov, ktoré by boli k dispozícii na zapožičanie po narodení dieťatka pre sociálne slabšie 
rodiny.
Letná séria kurzov maľovania v lesoparku
Letné relaxačné maľovanie s lektorkou v lesoparku.

Stredoveký festival Vrakuňa 2020 v lesoparku
Stredoveké slávnosti vo Vrakunskom lesoparku s kultúrnym programom.
Podpora Dúhy
Podpora LGBT menšiny. Zriadenie miestnosti, poradne a vytvárať aktivity a komunikovať s verejnosťou.
Historický piknik na nábreží Malého Dunaja
Historický piknik v duchu 20. a 30. rokov.
Kubánska noc v lesoparku
Kubánska noc v lesoparku.                    MÚ	Vrakuňa

Mestská časť plánuje vybudovať výbeh pre psov v našom krás-
nom lesoparku, ktorý je obľúbenou lokalitou nielen pre psíčka-
rov. Na konci múra pri Vrakunskom cintoríne by sa vybudovalo 
oplotenie vo výške 2 m. Ľudia z okolia tak budú mať miesto, 
kde budú môcť tráviť čas so svojimi psími miláčikmi. Tiež plá-
nujeme osadiť hracie prvky pre psíkov. Ako aj lavičky, smetné 
koše a stojan s vrecúškami na exkrementy. Návštevníkov bude 
usmerňovať prevádzková tabula s informáciami. Vybudovaním 
výbehu pre psov prispejeme k lepšiemu spolunažívaniu obyva-
teľov a zároveň aj k zvýšenej čistote a poriadku na verejných 
priestranstvách, konkrétne v lesoparku.

            MÚ	Vrakuňa

V rámci jarného upra-
tovania lesoparku pri-
pravujeme miesto na 
revitalizáciu pumptrac-
ku, ktorý sme pred pia-
timi rokmi v spolupráci 
s OZ Pedal postavili ako 
prvý v Bratislave. Náš 
pumptrack sa teší veľ-
kej obľube, za tie roky 
si našiel mnoho fanú-
šikov a častokrát ,,pra-
skal vo švíkoch“. Aj 
preto sa mestská časť 
spolu s poslancami a 
občianskym združením 
rozhodli túto špeciálnu 
športovú dráhu zmo-
dernizovať. Dokončenie 
plánujeme do konca 
apríla. Momentálne je 
všetko pripravené a po-
stupne sa posúvame 
do realizácie rozšírenia 
pumptracku. Veríme, že 
sa potešia všetci, ktorí 
si pumptrack obľúbili,  
a nájde si aj nových 
priaznivcov.
       MÚ	Vrakuňa

Oficiálny výbeh pre psov  
vo vrakunskom lesoparku

Väčší a krajší pumptrack 
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Bobor vodný je na Slovensku chráne-
ný živočích podľa vyhlášky MŽP SR č. 
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zá-
kon NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny. Je teda druhom európ-
skeho významu, na ochranu ktorého sa 
vyhlasujú chránené územia. Jeho stano-
vená spoločenská hodnota je 1 380 €. 
Ide o najväčšieho európskeho hlodavca. 
Pri stavbe používa prírodné materiály, 
napríklad stromy, konáre a pod., a svoje 
prostredie si prispôsobuje tak, aby mal 
dostatok vody a potravy. 

Určite si každý pri prechádzke vrakun-
skou promenádou všimol stopy po jeho 
činnosti, tzv. pobytové znaky v podobe ob-
hryzených a popadaných stromov. Aj keď 
nás na jednej strane teší prítomnosť také-
ho vzácneho živočícha, na druhej strane 
musíme dbať na bezpečnosť občanov.

Z tohto dôvodu sme oslovili Štátnu 
ochranu prírody SR a správcu územia Ma-

lého Dunaja SVP, a. s., aby sme sa dohodli 
na ďalšom postupe a opatreniach. Nakoľ-
ko podľa pracovníkov ŠOP SR prevoz alebo 
presun na iné územie nie je možný, preto-
že bobor migruje prirodzene a nesmieme 
zasahovať do jeho činnosti, v spolupráci 
s Ing. Milenou Vargovou z SVP, a. s., sme 
sa dohodli na opatrení v podobe umiest-
nenia ochranného pletiva okolo viacerých 
drevín v okolí vrakunskej promenády. Rov-
nako sa umiestnili aj upozornenia, ktoré 
informujú občanov o jeho výskyte.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne 
poďakovať za spoluprácu a dovoľujeme si 
občanov požiadať, aby oplotenie a tabule 
neničili, slúžia nám všetkým. 

Rovnako ako každý živočích, aj bo-
bor má v prírode svoju funkciu. Tešíme 
sa, že jeho činnosť môžeme pozorovať aj 
v našom blízkom okolí, no musíme klásť 
dôraz na vašu bezpečnosť. V prípade, že 
sa zistí, že statika niektorého zo stromov 
sa naruší, bude sa konať okamžite. Podľa 
zoológov bobor obhrýza stromy tak, aby 
spadli do vody, preto plánujeme situáciu 
dôkladne sledovať a sme v stálom kontak-
te s odborníkmi. Keďže najväčšie presuny 

vykonávajú mladé bobry, ktoré si hľadajú 
partnerov, môže sa stať, že aj tento náš 
„vrakunský bobor“ sa časom presunie 
a nájde si vhodnejšiu lokalitu na život 
s novou polovičkou. 

Referát	životného	prostredia,	
verejnoprospešných	služieb		
a	odpadového	hospodárstva

Bobor 
vo Vrakuni

Zberný dvor na Majerskej 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Prevádzkovateľ:             
Povolenie vydal:             
Rozhodnutie:                  

MČ Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 
Okresný úrad Bratislava, OSŽP
OU-BA-OSZP3-2019/072884/PAE/II,  zo dňa 16.07.2019

Podrobné informácie sú uvedené v prevádzkovom poriadku. 

Zoznam preberaných komunálnych odpadov:

• sklo, papier a lepenka, plasty
• drevo neobsahujúce nebezpečné látky
• objemný odpad
• biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci zo starostlivosti o zeleň
• jedlé oleje a tuky

Zoznam odpadu, ktorý nepreberáme:

• elektroodpad, žiarivky 
• pneumatiky
• stavebný odpad 
• nebezpečný odpad 

Pre občanov MČ Vrakuňa je odovzdanie odpadu bezplatné.

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 
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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. 
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Využite možnosť získania octu výmenou za použitý kuchynský olej.

AKO ZBIERAŤ OLEJ?
• Môžete zbierať olej z vyprážania, fritovania, ale aj z olejových nálevov 

(rybičky v konzerve, nakladané paradajky v oleji, syr v oleji). Pozor!!! – 
nezbierame motorový olej, ani živočíšne tuky (masť). 

• Olej si postupne zlievajte do uzatvárateľnej plastovej fľaše. Po naplnení 
fľaše ju odovzdajte na našom ZD na Majerskej – olej by nemal obsahovať 
hrubé nečistoty a kúsky potravín.   

PREČO ODOVZDÁVAŤ POUŽITÝ OLEJ?
• Olej spláchnutý do výlevky ohrozuje životné prostredie a znečisťuje vodu 

(1 dcl oleja znečistí až 1 000 l vody). 
• Olej spláchnutý do výlevky upcháva potrubia a zvyšuje vám náklady na 

čistenie. 
• Olej vyliaty do kanalizácie láka hlodavce a upcháva potrubia.

AKO SA ODOVZDANÝ OLEJ VYUŽIJE? 
• Použitý kuchynský olej sa v spoločnosti MEROCO, a. s., dá premeniť na 

biopalivo – bionaftu! 
• Bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať motor vášho 

auta v kondícii. 

NAČO VŠETKO SA DÁ VYUŽIŤ OCOT? 
• na čistenie vodného kameňa,
• čistenie a odstránenie zápachu z práčky,
• leštenie okien a zrkadiel,
• odpudzovanie mravcov a vínnych mušiek,
• prvú pomoc pri bodnutí hmyzom,
• náhrada za leštidlo do umývačiek riadu,
• prírodný herbicíd proti burine,
• najmä na dochucovanie jedál, prípravu šalátov, zaváranie potravín a pod

Viac informácií o priaznivých dopadoch odovzdávania použitého oleja sa môžete dozve-
dieť aj na: www.meroco.sk. 

AKO NA TO?

1. Najneskôr do 22. apríla 2020 kontaktujte Miestny úrad 
Bratislava – Vrakuňa:    

• počas úradných hodín na tel. čísle: 02/3237 3574 
• non-stop e-mailom na: lubica.stefankova@vrakuna.sk

2. Nahláste nasledovné údaje: 
• druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
• meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, 

z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť 

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miest-
neho úradu ale aj online prostredníctvom 

 www.zberelektroodpadu.sk

4. V deň zberu 25. apríla 2020 do 8:00 hod. ráno vyložte 
elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu 
rodinného domu. 

Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:
• Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať ne-

oprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné 
komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych sklá-
dok vo Vašom okolí. 

• Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí pre-
vziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontak-
tujte nás do 14:30 na 0907 434 303.

• Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všet-
kých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z by-
tov, pivníc či povál. 

• Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad 
(chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a 
pod.) vám odoberieme! 

   
ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV 

 
 

V sobotu 25. apríla 2020 obyvateľom Vrakune 
bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad 

na ekologickú recykláciu. 
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Mestská časť Bratislava – Vrakuňa informuje, že osobné údaje občanov spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene organizácie 
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu. 

NOVINKA u nás na Zbernom dvore na Majerskej – OCOT za OLEJ 

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa informuje, že osobné údaje občanov spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

http://www.meroco.sk
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Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na rok 2020/2021 sa usku-
toční v daných termínoch:

ZŠ železničná – na prízemí v bloku B budovy školy
Piatok 17. 4.2020 od 14:30 h do 18:00 h
V sobotu 18. 4. 2020 od 8:00 h do 12:00 h
Kontakt: office@zszelba.sk , 02/45247092, 02/45247964 
 

ZŠ Žitavská 1
Piatok 17. 4. 2020 od 14:30 h do 18:00 h
V sobotu 18. 4. 2020 od 8:00 h do 12:00 h
Kontakt: www.zs-zitavska.edupage.org , 02/45241167

ZŠ Rajčianska na prízemí v sektore C 
Piatok 17. 4. 2020 od 14:30 h do 18:00 h
Sobotu 18. 4. 2020 od 8:00 h do 12:00 h
Kontakt: miriana.krajcikova@zsraba.edu.sk, 02/45242962

Zápisy detí v do základných škôl 

Zápisy detí v do materských škôl 
Oznamujeme, že žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie v materských školách v školskom roku 
2020/2021 bude prijímať:  

Materská škola Kríková 20
V termíne od 20. 4. 2020 do 23. 4. 2020 v čase od 8:00 h do 11:00 h 
a 21. 4. 2020 v čase od 13:00 h do 15:00 h.
Žiadosti sa podávajú len v priestore Materskej školy Kríková 20, Bra-
tislava, t. j. aj žiadosti pre prijatie dieťaťa na elokované pracoviská Ší-

ravská 8 a Bodvianska 4. Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá 
je uverejnená na www.mskrikova.sk.

Materská škola Kamélixová 10
Od 20. 4. – 23. 4. 2020 od 08:00 do 11:00 h a 21. 4. 2020 od 13:00 
do 15:00 h v priestoroch MŠ Kaméliová 10, Bratislava. Žiadame ro-
dičov, aby prišli podať žiadosť spolu s deťmi. Prosíme, aby ste použili 
aktuálnu žiadosť, ktorá je uverejnená na https://mskameliova.edu-
page.org/

Pri podávaní žiadosti prosím predložiť:
• kompletne vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom 

stave dieťaťa od lekára aj s údajom o povinnom očkovaní 
• kópiu rodného listu dieťaaťa
• keď ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, zákonný zástupca predkladá k žiadosti aj vy-
jadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie

• žiadosť a vyhlásenie, ktoré je súčasťou žiadosti, podpisujú 
obidvaja rodičia (zákonní zástupcovia dieťaťa)

• keď ide o dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, 
rodič predkladá okrem žiadosti aj rozhodnutie od riaditeľa 
základnej školy o odklade.

Kritériá prijatia:
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31. 8.
- deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej škol-

skej dochádzky,
- deti, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia po-

vinnej školskej dochádzky,

- deti, ktoré dovŕšia k 31. 8. príslušného kalendárneho roku 
tri roky veku 

- v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o pri-
jatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v MČ 
Bratislava-Vrakuňa, 

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

Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:
• mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostre-

dí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa 
musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho použiť, umyť si ruky, 
nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť 
z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť,

• vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komu-
nikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,

• mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch 
(s prikračovaním).

ZŠ Železničná 
Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov a predškolákov sa uskutoční 7. 4. 2020 od 8:00 h do 10:30 h. 
Kontakt: office@zszelba.sk , 02/45247092, 02/45247964
 

ZŠ Žitavská
Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 2. 4. 2020 od 8:00 h do 15:00 h. 
Kontakt: www.zs-zitavska.edupage.org , 02/45241167

ZŠ Rajčianska 
Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 8. 4. 2020 od 8:00 h do 10:30 h.  
Kontakt: miriana.krajcikova@zsraba.edu.sk, +421 02 45242962

MÚ	Vrakuna

MÚ	Vrakuna

Dni otvorených dverí na základných školách
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Ako sme vás už informovali, po výberovom konaní sa  
8. 3. 2020 stala novou riaditeľkou Základnej školy 
Žitavská Mgr. Heľga Kováčová. My sme sa už s novou 
pani riaditeľkou stihli zoznámiť a pripravili sme pre vás 
priateľský rozhovor, v ktorom vám ju radi predstavíme. 

Čo	vás	viedlo	stať	sa	učiteľkou?	

Po ukončení základnej školy moje kroky viedli na gymná-
zium, keďže som nebola rozhodnutá, akou cestou sa budú 
uberať moje ďalšie kroky. Počas stredoškolského štúdia mi 
vďaka empatickej a zanietenej profesorke učarovala ché-
mia, ktorá mi odvtedy prirástla k srdcu tak, že moje ďalšie 
profesijné napredovanie bolo jednoznačné. Po úspešnom 
prijatí na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach som si 
okrem chémie rozšírila aprobáciu aj o fyziku.

Čo	robíte	rada	vo	svojom	voľnom	čase?

Moje záujmy sa s vekom rôzne menili. Ako dieťa som cho-
dila na balet. Počas strednej školy mi učaroval folklór, ku 
ktorému sme mali v rodine vždy blízko. Žiaľ, po úraze pri tré-
ningu som musela svoje pôsobenie vo folklórnom súbore 
ukončiť. Pohyb bol naďalej súčasťou môjho života. Učaroval 
mi aerobik, ktorý som po určitom čase začala aj predcvi-
čovať. Po narodení detí sa moje záujmy úplne prirodzene 
začali prekrývať s pohybovými aktivitami detí. Keď mám 
občas čas a priestor, veľmi rada siahnem po dobrej knihe.

Ktorý	predmet	je	vašou	srdcovou	záležitosťou?	

Rozhodnutie byť učiteľkou ovplyvnili moji učitelia a pro-
fesori. Ako som už skôr spomenula, mojou aprobáciou sa 
stala chémia v súbehu s fyzikou. Obe sú pravidelnou sú-
časťou nášho každodenného života, pretože nás obklopujú 
doslova na každom kroku. Keď sa človek napriek možno 
prvopočiatočnému strachu z nich snaží im porozumieť, tak 
v nich môže objaviť krásy prírodných zákonov a funkčnosti. 
Svojim žiakom sa snažím oba predmety priblížiť pomo-
cou pokusov, rôznych meraní, formou rôznych hier s vyu-
žitím informačných technických zariadení. So žiakmi sa 
často rozprávam, kde sa stretnú s chémiou, že fyzika ich 
sprevádza na každom kroku od rána, keď sa zobudia, až 
kým nezaspia. Tieto témy ich zaujímajú a vždy ocenia, keď 
pochopia obsah a zmysel výkladu.

Čo	by	ste	chceli	zdôrazniť	vo	vašom	vyučovacom	procese?	

V žiakoch podporujem tvorivé myslenie, zážitkové učenie 
podporené projektami a exkurziami k preberanej téme. 
Veľmi dobrú skúsenosť mám s rovesníckym vzdelávaním 

starších žiakov s mladšími. Tí starší pochopia a vyskúšajú 
si prípravu a prácu učiteľa v mojej prítomnosti ako mento-
ra. Tí mladší si vytvoria výborný vzťah so staršími. Získajú 
„veľkých“ kamarátov.

Aké	sú	vaše	ciele	vo	funkcii	riaditeľky?

Moja predstava pre našu školu vychádza, samozrejme, 
s prírodovedných predmetov, ale aj jazykov. V rámci pro-
jektov Erasmus+, eTwinning by som rada rozvíjala komu-
nikáciu v cudzom jazyku. Okrem týchto projektov by bola 
podporou aj spolupráca s jazykovou školou Class v rámci 
vyučovania, ale aj voľného času detí. V rámci rozvoja prí-
rodovedných predmetov je rovesnícke vzdelávanie tzv. Ex-
perimentáreň. Oboznámenie sa s podnikateľským prostre-
dím ponúka projekt iKid, ktorý zážitkovou formou približuje 
žiakom svet inovácií a férového podnikania. Vnímam však 
aj iný problém, ktorý nesúvisí priamo so vzdelávacím pro-
cesom, ale je súčasťou života detí a rodičov. Mám na mysli 
stravovanie detí napríklad s celiakiou a podobnými diagnó-
zami, ktoré komplikujú deťom život. Rada by som sa zame-
rala aj na tento problém, ponúkla by som možnosť stravo-
vania aj pre tieto deti.

Prezradíte	nám	niečo	z	vášho	súkromia?

Som vydatá. Manžel pracuje v prostredí informačných tech-
ník. Máme dve deti. Dcéra študuje na lekárskej fakulte 
a syn navštevuje II. stupeň základnej školy.

Rozhovor s novou riaditeľkou  
ZŠ Žitavská p. Mgr. Helgou Kováčovou  

HDvorská

Rozhovor

9
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NEPORIADOK NA KRÍKOVEJ 
Jana napísala: Dobrý deň. Nemohli by 
ste, prosím, upratať neporiadok na Krí-
kovej ulici v okolí materskej školy? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Naši 
pracovníci postupne upratujú celé sídlis-
ko a budú upratovať aj Vami označené 
miesto. Pekný deň. 

KRÁTKODOBÉ PARKOVANIE  
Zuzana napísala: Pravidelne bojujem s 
problémom parkovania pri návšteve pošty 
na Rajeckej ulici. Nemohla mi mestská 
časť konečne vyriešiť tento problém a vy-
značiť miesta pre návštevníkov pošty??  

Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, 
vedúcej referátu regionálneho rozvoja 
a dopravy:  
Dobrý deň. Nové parkovisko na trhovisku 
bolo vybudované za účelom krátkodobé-
ho parkovania návštevníkov pešej zóny. 
Vodiči však častokrát  nedodržiavajú a 
nerešpektujú danú značku. Preto bu-
deme o tomto probléme diskutovať na 
najbližšom miestnom zastupiteľstve a 
zároveň uvažujeme o riešení, ktorým je 
osadenie rampy.  

ZAČNITE NIEČO ROBIŤ! 
Jozef napísal: Starosta, nech tvoji 
úradníci zodvihnú zadky a podľa ŠPZ 
vylustrujú majiteľov. A napíš im, aby si 
preparkovali autá, lebo bránia čisteniu 
komunikácie. Ak nepreparkujú, tak poru-

šujú VZN o údržbe komunikácie v rámci 
obce. A následne zariaď odtiahnutie. 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa Martina Kuruca:
Vážený p. Jozef. Čistenie komunikácii 
bude prebiehať v riadnom termíne od 
apríla 2020. Budeme ručne čistiť krajni-
ce takým spôsobom aby aj pri odparko-
vaných vozidlách bolo čisto. Zo zákona 
nemôžeme lustrovať autá my, ale iba 
polícia, a ani dať odtiahnuť auto z parko-
viska. Je to možné len v prípade, že tvorí 
prekážku v komunikácii. Bránilo by nám 
v tom aj množstvo zaparkovaných áut. 
Budeme to riešiť priateľskejším a hlavne 
zákonnejším spôsobom a nebojte sa, ko-
munikácie budú čisté. 

	 	 	 								Hdvorská	

Podnety z internetu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa pripra-
vuje otvorenie sociálnej výdajne pre ob-
čanov v ťažkej životnej situácii. Miestne 
zastupiteľstvo MČ Bratislava-Vrakuňa na 
svojom zasadnutí 28. 1. 2020 schválilo 
realizáciu tohto projektu v priestoroch 
na Toplianskej ul. 5, Bratislava. Účelom 
sociálnej výdajne je formou doplnkovej 

sociálnej služby pomôcť občanom mest-
skej časti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej 
sociálnej situácii, a tak im pomôcť k zlep-
šeniu životnej úrovne. Cieľom sociálnej 
výdajne však nie je zabezpečenie zák-
ladných životných a stravovacích potrieb 
obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou 
pomocou poskytnutou v sociálnej výdaj-

ni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä 
trvanlivých potravín, potravinových výrob-
kov, drogistického tovaru a iného spot-
rebného  tovaru osobnej potreby, ktorý 
sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je 
bezplatne darovaný občanovi v súlade so 
schválenými pravidlami. Pravidlá sú zve-
rejnené na webovom sídle 
www.vrakuna.sk.  

MÚ	Vrakuna

Sociálna výdajňa v mestskej časti

Mestská časť eviduje množstvo sťaž-
ností ohľadne nezodpovedného jazde-
nia vodičov vo Vrakuni. Niektoré sú aj 
opodstatnené. Ide hlavne o nedodržo-
vanie rýchlosti na cestách pri školách, 
škôlkach, ale aj v bočných uliciach (Prie-
hradná, Hrušovská, Majerská, atď). Na 
všetkých uliciach umiestňujeme obme-
dzujúce dopravné značenie, ale často-
krát to vodiči ignorujú. Jediný, kto môže 
vozidlo zastaviť a pokutovať, je polícia. 
Uvedomme si však, že nie je možné, aby 
polícia stála každý deň na každej ulici 
vo Vrakuni.
Ďalším možným spôsob je budovanie 
spomaľovačov, ktoré skutočne dokážu 
vodiča spomaliť. Mestská časť sa roz-
hodla vybudovať tento rok deväť spo-
maľovačov, ktoré nielen spomalia nezodpovedných vodičov, ale zároveň slúžia aj ako bezbariérové priechody pre chodcov, 
mamičky s kočiarikmi či pre imobilných spoluobčanov. Budú umiestnené hlavne na frekventované miesta, ako sú školy, 
škôlky či najväčšmi vyťažené ulice. V marci sme začali s ich budovaním na Železničnej a Priehradnej ulici a postupne bu-
deme pokračovať na Hrušovskej, Majerskej, Hnileckej, Bodvianskej, Poľnohospodárskej, Kaméliovej, Rajčianskej, Toplian-
skej a Žitavskej. Budúci rok je v pláne v osádzaní spomaľovačov pokračovať, takže keď máte nejaký podnet, kde spoma-
lovač pomôže, môžete nám napísať na starosta@vrakuna.sk. 
	 	 	 	 	 				 	 	 							 	 	 	 	 							HDvorská

Bezpečnosť na cestách je dôležitá

http://www.vrakuna.sk
mailto:starosta%40vrakuna.sk?subject=


11

Aktuálne

11

Milí spoluobčania,
sviatky Veľkej noci patria k najdôležitejším v celom roku, pretože historické udalosti zo židovského náboženstva spolu s tými 
kresťanskými môžu byť základom nádeje, ktorá pomáha dávať nášmu životu hlbší zmysel pretavujúci sa aj do našich myšlie-
nok, slov a skutkov, ktoré môžu aj v spoločenskej oblasti vytvárať prostredie príjemné pre všetkých ľudí. Chcem pozvať všet-
kých na slávenie sviatkov veľkonočného tajomstva takým spôsob, aby sa stali tieto pripomienky historicky dôležitých udalostí 
základom lepšieho života nás všetkých. K príprave slávenia Veľkej Noci patrí podľa dávnej tradície aj pobožnosť krížovej cesty, 
ktorú sa v našom farskom Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni modlievame každý piatok a nedeľu o 17:15 h počas celého 
pôstneho obdobia, čiže od Popolcovej stredy (26. 2.) do Kvetnej nedele (5. 4.).

Hovorí sa, že nielen chlebom je človek živý. Preto sa v našom klube venujeme nielen vážnym témam, ale radi si 

vypočujeme aj zaujímavosti z histórie a romantické historické príbehy o láske, sprevádzané slovami básnika. 

Naša krátka prechádzka mestom 6. februára nás priviedla k Primaciálnemu palácu, kde nás čakala ďalšia roman-

tická láska. Najprv sme sa dozvedeli o histórii paláca, kedy bol postavený a v akom slohu, komu patril, čo dôležité 

sa v ňom odohralo. Bližšie sme si všimli priečelie paláca s antickými gréckymi prvkami pôsobiacimi jednoducho, ale 

majestátne. V reprezentačných priestoroch galérie sme počuli a videli príbeh lásky krásnej Venušinej kňažky Hero 

a odvážneho Leandra, ktorý je vtkaný do veľkých gobelínových tapisérii. 

Šesť nádherných obrazcov predstavuje tajnú lásku zaľúbencov od prvého stretnutia po tragickú smrť. Veľké, oku la-

hodiace farebné gobelíny vzbudzujú obdiv k majstrom tkáčom z anglickej manufaktúry, ktorí jemné hodvábne nitôč-

ky spriadli do krásnych obrazov. Obdivuhodné sú aj prírodné farby, tajomstvo výroby ktoré si majstri zobrali do hrobu. 

Gobelíny majú 400 rokov, z toho takmer 100 rokov boli stočné a ukryté za tapetami, no pôsobia sviežo ako nové. 

Tkáči použili jasné farby, keď išlo o radosť z lásky, posledné dva obrazy aj farebne vyjadrujú smútok nad tragédiou 

mladých ľudí. Dokonca aj bôžik lásky Amor smúti a možno sa zamýšľa nad tým, k čomu aj on prispel svojím šípom. 

Po návšteve galérie sme ešte rozoberali svoje zážitky a tešili sme sa z vychádzky, ktorá sa skončila pred nádhernými 

gobelínmi.

PhDr.	Mária	Sládková	

Klub	dôchodcov	Malý	Dunaj	

Marek	Krošlák	-	farár	kostola	Mena	Panny	Márie

O láske v Primaciálnom paláci 

Spovedanie pred veľkonočnými sviatkami:
Piatok, 3.4. od 15:00 do 18:30 (viac kňazov)
Sobota,	4.4. od 15:00 do 18:30 (viac kňazov)

Pondelok, 6.4.	od 15:00 do 18:30
Utorok, 7.4. od 15:00 do 18:30
Streda, 8.4. od 15:00 do 18:30

Poriadok bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov:
Zelený	štvrtok,	9.4.:

Svätá omša o 17:00 (maďarsky), o 19:00 (slovensky)
Adorácia do 21:00 v kaplnke

Veľký	piatok,	10.4.:
Ranné chvály o 7:30 (kostol)
Krížová cesta o 8:00 (kostol)

Obrady o 13:00 (maďarsky), o 15:00 (slovensky)
Poklona v Božom hrobe do 20:00 (kaplnka)

Lamentácie proroka Jeremiáša o 20:00 (kostol)

Biela	sobota,	11.4.:
Ranné chvály o 7:30

Poklona v Božom hrobe do 17:00 (kaplnka)
Veľkonočná vigília:
O 17:00 (maďarsky)
O 20:00 (slovensky)

na záver bude procesia na oslavu vzkrieseného Krista – 
je vhodné si priniesť sviečku

Veľkonočná	nedeľa,	12.4.:
Sväté omše:

7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00; 18:00

Veľkonočný	pondelok,	13.4.:
Sväté omše:

7:30; 8:30 (maďarsky); 9:45; 11:00
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HBK Vrakuňa muži s úvodom ako hrom
HBK Vrakuňa v prvom dvoj-
kole jarnej časti zaknihova-
la dve vysoké výhry, keď v 
Lamači zdolali 5. tím súťaže 
SAV Lamač neuveriteľných 

12:0. V nedeľu doma potom nastrieľali tu-
cet gólov aj 6. tímu prebiehajúceho ročnika 
Indiánom, avšak často zabúdali na zadné 
vráta a tak vyhrali „iba“ o päť gólov 12:7. 
Poprosili sme o pár slov kapitána domá-
cich – „Tak	 takýto	 úvod	 sme	 nečakali	
ani	 vo	 sne,	 teší	 ma	 najmä	 hra	 dopredu.	
Na	čom	musíme	zapracovať	je	hra	vzadu,	
nakoľko	 ani	 v	 sobotu	 sme	 neexcelovali	
vzadu,	 avšak	 všetko	 pochytal	 výborný	
Menďo	(Martin	Mendl).	V	nedeľu	sme	sa	
však	 nepoučili,	 naopak	 vzadu	 sme	 hrali	
ešte	 horšie	 a	 tohoto	 sa	 budeme	 musieť	
vyvarovať.	 Som	 však	 rád	 za	 4	 body	 vo	

dvoch	kolách	a	tiež	strelecká	efektivita	
bola	vynikajúca.	Na	konci	prestupového	
obdobia	 sa	 nám	 podarilo	 ešte	 tím	 dopl-
niť,	z	Indiánov	k	nám	prestúpil	Niko	Kova-
čič	(tento	hráč	nám	dal	v	nedeľu	5	gólov	
zo	7mich	a	na	zvyšné	2	prihral).	Verím	že	
po	 Jožkovi	 Fabiánovi,	 ktorý	 vynikajúco	
zapadol	do	partie	a	od	prvého	zápasu	je	
jasné,	že	bude	oporou	nášho	tímu,	zapad-
ne	rovnako	aj	ďalší	novic	v	našom	tíme.	
Tešíme	sa	už	na	ďalšie	kolá. – povedal na 
margo zápasov Andrej Ravasz.
S mládežou kapitán nášho mužstva s po-
mocníkmi stále trénuje v telocvični. Aký je 
plán najbližšieho obdobia? Kedy sa chystá-
te ísť trénovať von? Chystáte sa aj s deťmi 
na turnaje?
„Trénovať	vonku	začneme	v	polovici	Mar-
ca,	 pevne	 verím	 že	 nám	 počasie	 umož-

ní	 vonku	 trénovať.	 Zimná	 príprava	 bola	
fajn	 na	 rozvoj	 sily,	 avšak	 v	 telocvični	
sa	 nedajú	 robiť	 veľmi	 nácviky	 herných	
činností,	 preto	 sa	 už	 von	 tešíme.	 Čo	 sa	
týka	turnajov	určite	sa	chceme	zúčastniť	
turnajov	 a	 tiež	 budeme	 opäť	 nejaké	 aj	
organizovať,	 najmä	 pre	 staršie	 deti	 kde	
už	 sa	 nám	 stabilizovala	 určitá	 základňa	
hráčov.“
Môžeme sa teda už teraz tešiť na veľa dob-
rého hokejbalu a neváhajte prísť povzbudiť 
náš tím pri zápasoch, veď reprezentujú 
našu Vrakuňu.
Podporiť nás tiež môžete poukázaním 2% 
z daní a tiež v hlasovaní v občianskom roz-
počte.

Viac informácií o dianí v klube nájdete na 
www.hbkvrakuna.sk, alebo na facebooku

 
HBK Vrakuňa fans 

HBK Vrakuňa

Senior svet

ŠPORT VO VRAKUNI

Aprílový program šitý na 
mieru aktívnych seniorov 
Seniori v súčasnosti pristupujú 
k životu aktívne. Časové benefity 
dôchodku vedia využiť na zdoláva-
nie nových výziev a získavanie ne-
zabudnuteľných zážitkov. Práve pre 
nich pripravila nezisková organizácia 
Stále dobrí aj tento rok ďalšie zo sé-
rie zábavných popoludní Radosť byť 
seniorom. V hoteli Carlton bude 19. 
apríla o 16:00 h na seniorov čakať za-
ujímavý program a atraktívni hostia. 
Prinesú informácie o seniorturizme, 
tipy a odporúčania, ako zvýšiť kom-
fort a bezpečnosť pri cestovaní, pred-
stavia turistické zaujímavosti Trnavy 

a poradia, ako meditovať na podporu 
fyzického a duševného zdravia. Vy-
vrcholením seniorského popoludnia 
bude talkshow Ivety Malachovskej 
Na slovíčko. Ambasádorka programu 
privíta dve úspešné dámy, obľúbené 
herečku Evu Matejkovú a úspešnú 
harfistku Katarínu Turnerovú. Ne-
chajú nás nazrieť do svojich pracov-
ných aj osobných životov a podelia sa 
o svoje, nielen cestovateľské zážitky.

Viac informácií o programe nájdete 
na www.staledobri.sk

Náš starosta opäť v klube 
Začiatkom januára sme v Klube dôchod-
cov Malý Dunaj prerokovali a schválili 
aktivity a návrhy činnosti, ktoré bude-
me vlastnými silami realizovať tento 
rok. Ide napríklad o osvedčené a obľú-
bené prednášky z oblasti zdravovedy, 
histórie, literatúry a umenia. Naďalej 
budeme navštevovať kultúrne a histo-
rické pamätihodnosti Bratislavy a jej 
okolia, divadelné a filmové predstave-
nia nevynímajúc. Samozrejme, nezabú-
dame na pobyt v prírode, osobitne v na-
šom lesoparku spojený s opekačkami, 

športovými zápoleniami, gulášparty 
– čo upevňuje naše dobré vzťahy a pria-
teľstvá.
V tejto súvislosti sme radi a vďačne opäť 
privítali v našom klube pána starostu 
Martina Kuruca, ktorý načrtol zámery 
miestneho úradu Vrakuňa, súvisiace 
s ,,pridanou hodnotou“ pre dôchodcov 
– od jednodenných výletov, po relaxač-
no-ozdravné pobyty pri mori. Informoval 
nás o plánoch a úlohách, ktoré bude plniť 
a riešiť naše zastupiteľstvo v tomto roku. 
Odpovedal aj na zvedavé otázky členov 

klubu týkajúce sa života v našej mestskej 
časti. Ďalej sumarizoval, čo sa vo Vrakuni 
vlani podarilo urobiť v oblasti životného 
prostredia, stravovania dôchodcov, skva-
litňovania života, skrášľovania našich ulíc 
a pod.
Vrakuňa naozaj každoročne opeknieva. 
Miestny úrad na čele so svojím starostom 
prispieva k tomu, aby každý jej obyvateľ 
mohol povedať ,,som hrdý Vrakunčan.“

Za	výbor	Klubu	
dôchodcov	Malý	Dunaj	

Phdr.	Mária	Sládková	

http://www.staledobri.sk


„Nemilovať	 knihu,	 znamená	 nemilovať	 múd-
rosť…”  J. A. Komenský

Na pôde Materskej školy Kríková sme sláv-
nostne otvorili novú školskú knižnicu. 

Pani riaditeľka Miroslava Koprdová a pani 
zástupkyňa starostu mestskej časti Vrakuňa 
Ing. Zuzana Schwartzová prestrihli zelenú stuž-
ku a oficiálne otvorili prevádzku knižnice a inte-
raktívneho  priestoru.

Hlavným cieľom takmer ročnej vízie bolo 
vytvoriť príjemné a esteticky príťažlivé pros-
tredie pre deti a pedagógov. Nájsť miesto, kde 

sa v knihách otvárajú nové príbehy, kde deti s 
úžasom počúvajú hlas pani učiteľky a fantázia 
naplno pracuje. 

O celkový vizuálny návrh a jeho realizáciu 
sa postarali pani učitelky Mgr. Zuzana Matejová 
a Mgr. Ivana Ledvényiová.

Knižnica je vybavená knihami novými aj 
darovanými, detskými aj odbornými. Sú v nej 
sprievodné pomôcky, maňušky, edukačné CD, 
hry. Vo vedľajšej miestnosti je inštalovaná inte-
raktívna podlaha Funtronic, ojedinelá novinka 
na overenie získaných vedomostí z kníh.

Za pomoc pri financovaní knižnice ďakuje-
me a. s. TESCO, ktorá projekt podporila sumou 
1 300 €,  Rodičovskému združeniu pri Materskej 
škole Kríková, ktoré dofinancovalo zariaďova-
nie knižnice  z 2 % z daní a z vlastných pros-
triedkov sumou 5 530 € a ďalším sponzorom.

Veríme, že naša, aj keď maličká knižnica 
prispeje k rozvoju predčitateľskej gramotnosti 
našich predškolákov a znovu im otvorí svet po-
znávania kníh.

Mgr.	Ivana	Ledvényiová
MŠ	Kríková

Fašiangy sú obdobie od Troch kráľov až 
do polnoci pred Popolcovou stredou. Po-
tom nasleduje 40-dňový pôst až do Veľ-
kého piatku. Je to prechodné obdobie 
medzi zimou a jarou.
Aj tento rok sme v našom školskom klu-
be zachovali dlhoročnú tradíciu a v utorok 
12. 2. 2020 sme pripravili s organizáciou 
StepUp fašiangový karneval.
Deti sa po vyučovaní prezliekli s pomocou 
pani vychovávateliek do rôznych kostý-
mov a presunuli sa do telocvične, kde na 
nich už čakali traja tučniaci. Tučniaci spo-
lu s jednotlivými oddeleniami urobili pre-
zentáciu masiek. Bol tam napríklad mimo-
zemšťan, Pipi dlhá pančucha, jednorožec, 
lesné víly, čarodejnice, futbalisti, hokejisti, 
kovboj, princezné, červené čiapočky, te-
nistky, roboty a iné  zaujímavé masky. 
Po úvodnej prezentácii sa všetky masky 
zapojili do tanca. Tučniaci im pripravili aj 
rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapojiť 
všetky masky. Na karnevale sa zabávali 

všetci, a najväčšmi sa páčil zlatý dážď, 
ktorý lietal nad nimi. Nakoniec si ešte 
všetci spolu zatancovali a rozišli sa do 
svojich oddelení, kde sa ešte občerstvili 
rôznymi dobrotami a prezliekli sa z kostý-
mov.

Karneval sa všetkým páčil, hlavne deťom 
nižších ročníkov, a už sa tešia na budúci 
karneval.
 

Ľubica	Klčová
ZŠ	Rajčianska

Malí vrakunčania
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Nová knižnica v materskej škole Kríková 

Fašiangový karneval v ŠKD pri Rajčianska 3, Bratislava

13
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Malí vrakunčania
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Aj tento školský rok sa nám podarilo zor-
ganizovať pre deti školského klubu pri 
ZŠ Rajčianska lyžiarsky kurz. Na kurze 
sa pod vedením organizácie Happy Kids 
zúčastnilo celkom 34 detí – dvadsať 
prvákov, štyria druháci, štyria tretiaci a 
šesť štvrtákov.
 Deti boli rozdelené do skupín podľa ly-
žiarskych schopností. Najviac detí bolo 
začiatočníkov. Už prvý deň bolo vidieť 
výsledky u začiatočníkov. Všetci sa na-

učili základy lyžovania, medzi ktoré patrí 
aj obúvanie do lyžiarok a lyží, vstávanie 
po páde, nastupovanie na pohyblivý 
chodník a na vlek. Tí zdatnejší sa zdoko-
naľovali a získavali lyžiarske schopnosti. 
Na konci lyžiarskeho sa už všetci doká-
zali lyžovať. Výsledky začiatočníkov boli 
veľmi viditeľné. Bola radosť ich sledo-
vať, hlavne to, ako ich to všetkých bavi-
lo. Lyžiarsky kurz dokončili všetky deti. 
Posledný deň bolo vyhodnotenie, všetci 

dostali pochvalu za správanie a dosiah-
nuté výsledky. Najväčšmi ich však pote-
šila medaila, ktorú im slávnostne odo-
vzdali lyžiarski inštruktori. Nás potešilo 
aj to, že nám vydržal sneh až do konca 
lyžiarskeho kurzu, lebo sa začali zhoršo-
vať snehové podmienky.

                                              
Zapísala Ľubica Klčová

Vedúca ŠKD pri ZŠ Rajčianska 3

Lyžiarsky kurz na Zochovej Chate

Ako občianske združenie už takmer 30 rokov chránime práva detí a mladých ľudí. Podporujeme a pomáhame najohrozenej-
ším skupinám mládeže. Hodnoty, ktoré vyznávame, sú zodpovednosť za seba a voči druhým, rovnocennosť, kde každý má 
rovnakú hodnotu, solidarita a spolupatričnosť. 
Tieto činnosti vykonávame prostredníctvom našich projektov v troch oblastiach pomoci. 

Prispievame deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením do 26 rokov na kompenzačné pomôcky v projekte Konto 
Bariéry. 
Poskytujeme bezplatné poradenstvo rodinám s deťmi s ADHD a poruchami správania v projekte Zdravé vzťahy. Oslovujeme 
široké spektrum okolia dieťaťa, podporujeme vzťahy v rodine, kontaktujeme sa so školami.
V rámci projektu Mixklub pracujeme s ohrozenými skupinami detí a rodín v bratislavskom Pentagone. Venujeme sa poraden-
stvu v sociálnej a psychologickej oblasti, prevencii, nácviku životných zručností a podpore rodín a ich vzťahov. 

Ešte stále sa rozhodujete, komu darujete vaše 2 %? Pridajte sa k nám a buďte súčasťou podpory a zmeny detí, mladých ľudí 
a rodín.  

Údaje, ktoré budete potrebovať na poukázanie 2%: 

Obchodné meno (Názov): Detský fond Slovenskej republiky
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00679755
Sídlo: Stavbárska 38, 821 07  Bratislava

Podporte Detský fond Slovenskej republiky svojimi 2 % dane z príjmu
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5% ZĽAVA 
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PREZUTÍ 

DARČEK PRE KAŽDÉHO 

ZÁKAZNÍKA

Hrachová 18, Bratislava

+421 905 828 668

NOVOOTVORENÝ 

AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
pre kamióny, autobusy

a osobné autá
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Jarné upratovanie 
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Jarné  upratovanie rok  2020
umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad a elektroodpad.
Kontajner slúži na objemný odpad zo spoločných priestorov obytných  domov a zelený odpad. Jarné 

upratovanie zabezpečuje vysúťažená spoločnosť OLO, a. s.
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú 

zverejnené vo vývesných tabuliach miestneho úradu, na internete a vo  
Vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

V zmysle § 6 VZN  č.2/2017  MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
budú  veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch::

Kontajnery budú umiestnené v ranných hodinách po dobu 24 hodín postupne na nasledovných uliciach:

Dňa 6. 4. pondelok
Platanová ul.- Priehradná ul.                                                                

Arménska ul. – Podunajská ul.                                                             
Malodunajská ul. 9,                                                                                   

Dňa 7. 4. utorok
Vŕbová                                                                                                         
Jedľová                                                                                                       

Jedľová ul. 2 – roh                                                                                     

Dňa 8. 4. streda
Píniová 14                                                                                                    

Brezová 5/A                                                                                               
Hradská ul. 122 – Estónska parkovisko                                              

Dňa 14. 4. utorok
Priehradná ul.- Hradská ul.                                                                   

Šípová ul.                                                                                                    
Železničná ul. 5                                                                                          

Dňa 15. 4. streda
Rajčianska ul. 8                                                                                          
Toplianska ul. 2                                                                                         

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI                                                  

Dňa 16. 4. štvrtok
Toryská ul. 22 – Bodvianska ul.                                                           

Rajčianska ul. 28 - 32                                                                                 
Toryská ul. 21                                                                                            

Dňa 20. 4. pondelok
Hrušovská ul. – Marhuľová ul.   

Stavbárska ul. 38 pri trafostanici

Dňa 21. 4. utorok
Čiližská ul. 2                                                                                                

Čiližská ul. 26                                                                                             
Hradská ul. 87 – roh Stavbárska ul.                                                  

Dňa 22. 4. streda
Kríková ul. 7                                                                                              
Rajecká ul. 2                                                                                              

Stavbárska ul. 52 pri Talline                                                              

Dňa 23. 4. štvrtok
Anízová ul.                                                                                                

Podpriehradná ul.                                                                                  
Majerská za koľajnicami – záhrady                                                  

Dňa 27. 4. pondelok
Rajecká ul. 16                                                                                        
Bučinová ul. 16                                                                                     

Poľnohospodárska ul. 22                                                                  

Dňa 28. 4. utorok
Slatinská ul. 20                                                                                       

Žitavská ul.2 z boku pri garážach                                                    
Vážska ul. za Žitavou                                                                            

Dňa 29. 4. streda
Rebarborová ul. 51                                                                                 

Železničná ul. parkovisko pri zberných surovinách                    
Priehradná ul. – Tymianová ul.    

Dňa 4. 5. pondelok
Ráztočná – Ihličnatá         


