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Dobrý deň,  
milí vrakunčania,
prihováram sa vám v dnešný jesenný čas. Podľa môjho 
názoru je jeseň najkrajšie obdobie v roku, keď príroda hrá 
všetkými možnými farbami. Na druhej strane je veľkou 
prípravou na zimu či už pre poľnohospodárov, hospodá-
rov, záhradkárov, ale aj pre mestskú časť. Je potrebné 
urobiť posledné kosby, pohrabať lístie, ktorého je mnoho 
a stále padá... Tu by som vás chcel poprosiť trochu aj o 
zhovievavosť, lebo naozaj nie je možné za deň či dva dni 
pohrabať lístie v celej Vrakuni a naraz. A takisto to nie je 
možné, ak piatok pohrabeme, cez víkend zafúka vietor 
a v pondelok už máme čítať sťažnosti od nespokojných 
občanov. Prosto vietor fúka a lístie padá. Máme harmo-
nogram hrabania a čistenia na celý november, popritom 
čistíme krajnice, kanalizačné vpusty, zbierame smeti...

V novembri sa tiež pripravujeme na zimnú údržbu – kontrolujeme stroje, prehadzujeme na kosačke odhŕňače 
a „soľničky“. Musíme byť pripravení, aby nás zima ,,neprekvapila“. Niekto si povie, že zima v Bratislave nie je 
žiadna a keď aj nasneží, tak sa to hneď roztopí, alebo nenasneží vôbec. To je síce pravda, ale pripravení musí-
me byť aj na tie dva dni, keď snežiť bude. 

Popri tom všetkom sa musí robiť aj bežná práca. Museli sme bojovať aj proti „neduhu“ súčasnosti, ktorou je 
pandémia koronavírusu, a zorganizovať testovanie. Osobne si myslím, že celoplošné testovanie na základe 
uznesenia vlády sme zvládli vo Vrakuni na jednotku. Aj keď možno boli drobné chybičky, uvedomme si, že sme 
to robili prvý raz a miestami sme museli improvizovať, keďže informácie neboli vždy presné a načas. Ale zvládlo 
sa to, začo patrí veľká vďaka zástupcom armády, polície, lekárskym pracovníkom, zamestnancom miestneho 
úradu, ktorí odviedli pri organizácii skvelú prácu, a v neposlednom rade by som chcel poďakovať aj dobrovoľní-
kom, ktorí prišli a pomáhali. Veľká vďaka všetkým a klobúk dole pred vami! Viac o testovaní na strane 6.

Na záver by som chcel upriamiť pozornosť na vianočné osvetlenie, ktoré opäť vo Vrakuni máme, a bude nám 
prinášať vianočnú atmosféru, ktorú si môžeme začať vychutnávať už  sobotu 28. 11. 2020. Príďte sa pozrieť 
na pešiu zónu, bude krásne svietiť...  Vianočné svetielka nebudú chýbať na hlavných uliciach, ako sú Hradská, 
Železničná, Dvojkrížna, Kazanská, Ráztočná, ale aj Priehradná či Hrušovská. Inšpirovali sme sa zahraničím, 
kde vianočné osvetlenie je vždy na hlavných uliciach a nie je rozdrobené po malých uličkách v okolí. Verím, že 
všetci Vrakunčania si vychutnajú vianočnú atmosféru, keď ráno odchádzajú alebo večer prichádzajú z práce či 
školy. Aj keby sme chceli, na viac osvetlenia mestská časť momentálne nemá finančné prostriedky. Verím, že sa  
z toho čoskoro pozviechame, lebo tých investícii, ktoré vo Vrakuni plánujeme realizovať, je množstvo.

Na záver už len citát, pre tých, ktorí stále nie sú s niečím spokojní. Ja síce mám rád objektívnu kritiku, ale  
niekedy je to fakt cez čiaru. 

,,Nikdy neber kritiku od niekoho, ku komu by si si nešiel po radu.“

Príhovor starostu

Váš Martin
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 09610 32905
Starostlivosť o verejnú zeleň

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
02/ 45 24 55 65, 0911 543 541,

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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Poďakovanie 
Mestská časť Vrakuňa by chcela 
touto cestou poďakovať spoloč-
nosti Slovclean, ktorá darovala 
mestskej časti 10 litrov dezin-
fekcie. Poslúžila tak obyvateľom 
Vrakune počas celoplošného 
testovania. Ďakujeme.

MÚ Vrakuňa

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

obdobie 1.3. - 30.11.

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

obdobie 1.12. - 28.2.

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

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

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

Žiadame rešpektovať pokyny pracovníka zberného dvora. 

Priestor je monitorovaný kamerovým systémom 

BALADA O ĽUDSKOM SRDCI 
(za Ondrejom Hrivňákom)

Uzavrela sa balada 
o ľudskom srdci. 
Ďalší z mojich blíz-
kych odišiel. A zra-
zu mi zostalo úzko, 
ako nám býva vtedy, 
keď udrie blesk bez-
prostredne blízko. 
S posledným výdy-
chom Ondríka nám 
všetkým uviazol 

dych. Hoci nikdy nevládol, skôr tvrdo do-
liehal, a tak vrýval svoju stopu, zrazu je tu 
veľké prázdno.

„Všetko má svoj čas,“ píše múdry Kazateľ. 
A tak svoj čas má narodiť sa, svoj čas má...

Čo je vlastne opozitum k narodiť sa? Spo-
meňme si na víťaznú otázku sv. Pavla: 
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo?“ (1 Kor 15, 
55).

Smrť teda prekonáme tým, že v nej objaví-
me Boha. Potom nie smrť si nás berie, ale 
Boh. Ten Boh, ktorému Ondrík slúžil až do 
posledného výdychu. A Boh sa rozhodol, že 
už je čas uložiť úrodu do stodoly.

Balada o ľudskom srdci sa uzavrela. Všet-
kým je nám za ním ľúto. Veď ešte toľko mal 
urobiť...

Odišiel si, priateľ môj, a ja som zostal. No v 
skutočnosti som odišiel ja, lebo si prítom-
nejší a mocnejší ako za našich spoločných 
stretnutí.

A tak mi zostala nádej. Nádej v toho, ktorý 
svojím zmŕtvychvstaním vymazal opozitum 
k narodiť sa. Lebo jeho priateľ Ondrík len 
spí. Zmŕtvychvstalý však príde a zobudí ho.

A nastane ráno, deň prvý.

Teraz už spi, priateľ môj. A spomínaj si na 
mňa. Ja ti aspoň venujem básničku, kra-
tučkú spomienku:

PANYCHÍDA ZA PRIATEĽA 
(venované Ondríkovi Hrivňákovi)

Zas ďalší súpútnik...
Koľkýchže prežijem,
koľkýmže na pomník
napíšem rekviem?

Čo som mal na záloh,
je v slze na tvári.
Tú bolesť utrie Boh
a schová v jantári.

Netreba adresu,
už ich je priveľa.
Ďakovať, len že sú...

Že som mal priateľa.
Pavol Prikryl

APLIKÁCIA VRAKUŇA 
VŽDY AKTUÁLNA 

Už je to viac ako dva roky, keď sme spustili 
aplikáciu Vrakuňa, ktorá informuje občanov o 
aktuálnom dianí. Mestská časť ju pravidelne 
aktualizuje a dopĺňa o nové informácie.
Pre všetkých cyklistov pribudla mapa cyklo-
trás vo Vrakuni a v Bratislave, harmonogram 
zberu separovaného odpadu a aj stav ovzdu-
šia. Postupne pribúdajú informácie aj v sekcii 
zaujímavé miesta vo Vrakuni. 

Túto aplikáciu mestská časť využila aj pri 
celoplošnom testovaní, keď v pravidelných 
intervaloch informovala obyvateľov o ak-
tuál nom počte čakajúcich na odberových 
miestach. 
Aplikácia je prístupná pre mobilné telefónny 
Android aj Apple.                      

Aplikácia sa jednoducho ovláda a je 
urče ná pre všetkých, ktorých zaují-
ma aktuálne dianie vo Vrakuni. 

  MÚ Vrakuňa
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Mestská časť v spolupráci s Ma-
gistrátom hlavného mesta začala 
s výstavbou cyklotrasy vo Vrakuni, 
ktorá prepojí novobudovaný úsek 
a kruhový objazd s cyklotrasou na 
Ihličnatej. Po dokončení sa napojí 
na cyklotrasu Jurava.

Pre všetkých milovníkoch bicyklo-
vania máme výbornú správu. V Mest-
skej časti Bratislava-Vrakuňa sa zača-
la výstavba posledného chýbajúceho 
úseku cyklotrasy popri Malom Dunaji. 
Ak sadnete vo Vrakuni na bicykel 
a vyrazíte smerom na východ, pokra-
čovať môžete do Ivanky pri Dunaji cez 
Vajnory a Svätý Jur až do Rače.

V prvej etape, ktorej výstavba sa 
práve začala, bude sprejazdnený 
úsek od kruhového objazdu po ulicu 
Amarelková. V druhej etape budúci 
rok bude cyklotrasa pokračovať pre-
pojením na existujúcu cyklotrasou 
na Ihličnatej ulici. Úsek od Ihličnatej 
ulice po letisko bol dokončený v mi-
nulom roku z projektu cezhraničnej 
spolupráce INTERREG medzi Sloven-
skom a Maďarskom. Partnerom pro-
jektu je aj Bratislavský samosprávny 
kraj. Úsek od kruhového objazdu 
po Ihličnatú ulicu realizuje Hlavné 
mesto SR Bratislava prostredníc-
tvom svojej organizácie Generálny 
investor Bratislavy.

Dôležité detaily projektu:
• Celková dĺžka vybudovaného úseku 

bude zhruba 970 metrov. 
• Šírka obojsmernej cyklotrasy 3 met-

re v celom úseku
• V rámci cyklotrasy pribudne verejné 

osvetlenie, ktoré dnes chýba najmä 
na Ráztočnej.

Nová cyklotrasa pri Malom Dunaji
Horúca téma

„Rovinatý terén a Malý Dunaj 
vytvárajú vo Vrakuni ideálne 
podmienky na bicyklovanie. 
Posledné roky sme venovali 
nemálo úsilia tomu, aby sme 

rozširovali sieť cyklotrás. Okrem 
obľúbeného cyklochodníka 

popri Malom Dunaji sa z našej 
mestskej časti dostanete 
na bicykli skoro na všetky 

smery – k Dunaju, k Eurovei, 
do Podunajských Biskupíc a 

najnovšie až do Rače,“ povedal 
starosta Vrakune Martin Kuruc.

„Je to výborná správa pre 
obyvateľov Vrakune, pretože 

okrem toho, že budú mať 
bezpečnú trasu domov, súčasťou 

cyklotrasy sa osadí aj verejné 
osvetlenie, ktoré nám na 

Ráztočnej tak dlho chýbalo. 
Som nesmierne rád, že sa nám 

to spoločnými silami, hlavne 
v týchto ťažkých časoch podarilo. 

Ďakujem primátorovi Matúšovi 
Vallovi, že svoj sľub rozširovať 
cyklotrasy dodržal. Predbežný 
termín ukončenia prvej etapy 
je v polovici decembra, tak už 
iba držať palce, aby sa všetko 

podarilo a aby nám prialo 
počasie,” uzavrel Martin Kuruc.

  MÚ Vrakuňa
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Spoločnosť D4R7, zhotoviteľ nultého obchvatu 

Bratislavy, dokončila ďalší úsek D4 medzi križo-

vatkami Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Bra-

tislavskí vodiči a obyvatelia okolitých obcí ho 

môžu po otvorení využívať naplno.  

Nový úsek diaľnice D4 má dĺžku 3,5 kilometra, 

spája cesty I/63 a II/572A, konkrétne ide o úsek po 

nový obchvat Mostu pri Bratislave, cesta II/572A). 

Začína sa ako jeden z výjazdov z križovatky Podu-

najské Biskupice (pôvodný názov Rovinka) v smere 

do Vrakune a vyúsťuje na rovnomennej križovatke.

Súčasťou nového úseku je aj nadjazd dlhý 42 

metrov križujúci železnicu z Bratislavy do Komár-

na. Obyvateľov okolitých obcí a mestských častí 

Podunajské Biskupice a Vrakuňa budú pred hlu-

kom chrániť protihlukové bariéry v celkovom rozsa-

hu 10 500 m2.

Zdroj: Sita

Rok 2020 sa nesie v duchu pandémia COVID-19, 
čo sa „podpísalo“ v mnohých odvetviach, nevyní-
majúc sobášne obrady. Aj náš matričný úrad od 
marca 2020 eviduje niekoľko zrušených termínov, 
resp. snúbenci požiadali o zmenu termínov na ďal-
ší rok.
V našej mestskej časti si za toto obdobie povedalo „áno“ 
49 párov, a to  za prísnych opatrení, ktoré boli nariadené 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Pri obradoch bol obmedzený počet účastníkov, okrem 
snúbencov všetci prítomní mali ochranné rúška, bola za-
bezpečená dezinfekcia a vetranie priestorov. Počas naj-
prísnejších opatrení sa sobášne obrady vykonávali len 
s účasťou snúbencov, svedkov, sobášiaceho poslanca 
a matrikárky.
Do nového roka 2021 budeme kráčať s nádejou, že sa 
súčasná náročná situácia postupne pominie a sobášom 
vrátime svoje čaro.

MÚVrakuňa

Otvorenie D4 Sobáše v mestskej časti 
počas koronakrízy

Horúca téma

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

2

sú podkladom pri  
prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

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

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

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

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

3

na plánovanie novej 
infraštruktúry

1
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Aktuálne
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V prvom kole plošného testovania bola 
zaradená aj Bratislava. Mestské časti 
sa zo dňa na deň začali pripravovať na 
testovanie. 
Na začiatku chýbalo všetko – informácie, 
ľudia, pomôcky... Mestská časť Vrakuňa 
tak ako aj iné samosprávy sa snažila pri-
praviť najlepšie, ako vedela. To, že sa nám 
to podarilo, svedčí aj to, že testovanie pre-
behlo bez komplikácii a problémov. O prie-
behu a prípravách nám porozprávala vedú-
ca referátu vnútornej správy Mgr. Denisa 
Sedmáková. 

Prípravy 
Samosprávy mali na prípravu celoplošného 
testovania približne dva týždne. V ich prie-
behu sa informácie o organizácii a príprave 
často menili. Najprv Mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa armáda schválila 11 odbe-
rových miest, nakoniec sme museli počet 
upraviť a podľa regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva sedem odberových 
miest doplniť. Dokopy nám Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva SR schválil 18 od-
berových miest. Každé z nich muselo mať 
vlastný vchod a vlastný východ, kde sa ne-
mohli stretať testujúci s otestovanými. Vo 
Vrakuni sme zriadili dve externé odberové 
miesta, ktoré nemali určené ulice, a mohol 
sa tam ísť otestovať ktokoľvek. Odberové 
miesta a ulice, ktoré k nim prednostne pat-
rili, sme zverejnili na úradných tabuliach v 
MČ Bratislava-Vrakuňa, na našej webovej 
stránke, v aplikácii, cez sociálne siete, ako 
aj cez najväčšiu správcovskú spoločnosť vo 
Vrakuni – Spokojné bývanie,  s. r. o. 

Dobrovoľníci a personál
Ako obec sme mali povinnosť zabezpečiť 
administratívnych pracovníkov, dobrovoľ-
níkov, ktorí boli nápomocní pri evidovaní 
a usmerňovaní testujúcich. Taktiež sme 
ako obec mali za úlohu technicky zabez-
pečiť odberové miesta, t. j. dezinfekciu a 
jej priebežné dopĺňanie, stojany, ochran-
né obleky, vreckovky, opáskovanie von-
kajších priestorov a osvetlenie na večer. 
Mestská časť na svoju webovú stránku, 
aplikáciu a cez sociálne siete hľadala aj 
dobrovoľníkov, ktorí by boli pomáhali pri 
usmerňovaní testujúcich.

Deň pred testovaním k nám prišli infor-
mácie z armády, že nemáme dostatok 
zdravotníckeho personálu, tak sme 
znovu začali pátrať a zháňať ochotných 
zdravotníkov, ktorých sme našťastie zo-
hnali. 

Priebeh 
Celoplošné testovanie obyvateľov Sloven-
ska sa uskutočnilo od 31. októbra do 1. 
novembra 2020, od 7:00 do 21:30 (po-
sledný odber) s dvomi hodinovými pre-
stávkami na obed, oddýchnutie a posilne-
nie síl obetavého testujúceho tímu. 

Testujúci personál bol vopred testovaný, 
hneď ráno pri príchode. Testovanie bolo 
dobrovoľné a zúčastniť sa na ňom mohli 
všetci občania od desať rokov. Aj napriek 
tomu, že testovanie sa neodporúčalo oby-
vateľom nad 65 rokov, prišlo ich na testo-
vanie mnoho. Každú hodinu sme na našej 
aplikácii „Vrakuňa“ aj cez webovú stránku 
www.odberovemiesta.sk aktualizovali pri-
bližný počet ľudí čakajúcich na testovanie. 

V odberových miestach na poriadok a do-
držiavanie pravidiel dohliadali príslušníci 
Policajného zboru SR a príslušníci Ozbro-
jených síl SR. Po skončení testovania boli 
testy, vzorky a biologický materiál bez-
pečne zlikvidovaný a odvezený Armádou 
SR. Nakoľko sa testovanie uskutočnilo 
v troch základných školách, v jedálni pre 
dôchodcov, v knižnici, v dvoch budovách 
miestneho úradu, Mestská časť Bratisla-
va-Vrakuňa zabezpečila čistenie ozónom 
všetky objekty, kde sa testovanie konalo. 
Na začiatku sme mali všetci obavy, ako za 
taký krátky čas dokážeme pripraviť takú 
hromadnú a celospoločenskú udalosť. 
Zvládli sme to a ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomohli. 

Celoplošné testovanie

Cieľom bolo vybrať a pripraviť 
odberové miesta tak, aby každý 
občan vedel, kam ma prísť, a na 

miestach nevznikal chaos.

Dobrovoľníkom sa chceme 
verejne poďakovať, nakoľko 
sa prihlásil dostatočný počet 

dobrých a ochotných ľudí,  
a aj ich zásluhou testovanie 

prebehlo s úsmevom na tvárach 
a bez problémov

Ako jedna z mála mestských častí 
Bratislavy sme otvorili všetky 

odberové miesta načas o 7:00 h

Veľká vďaka patrí aj vám občanom, 
keďže v čakajúcich radoch vládla 
dobrá nálada, úsmev, trpezlivosť  

a tolerantnosť. 

MÚVrakuňa

Celoplošné testovanie 31. 10. – 1. 11.
18 odberových miest 
12 835 testovaných 
112 pozitívnych
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Aktuálne

7

Obyvatelia vchodov 34, 36, 38 
si po rokoch môžu zase trošku 
vydýchnuť. 
V spolupráci s mestskou časťou pra-
covníci VPS uzatvorili priestor pod te-
rasami. Využívali ho najmä neprispô-
sobiví občania a asociáli, ktorí pod 
prístreškom bývali. Na mieste sa hro-
madil odpad, ktorý pravidelne čistili 
pracovníci mestskej časti. Hluk a ne-
poriadok sa stal každodennou súčas-
ťou aj pre slušných obyvateľov v Penta-
góne. Vlastníci vchodov spoločne našli 
financie a rozhodli sa priestor zamre-
žovať. Veríme, že tento krok pomôže 
hlavne slušným obyvateľom bytového 
domu. 

MÚVrakuňa

Nemocnica Ružinov  
pred hlavným vchodom do nemocnice

- čas od 8:00 do 11:00
pred vchodom do nemocničnej polikliniky 

- čas od 8:00 do 12:00

Antolská nemocnica terasa, Antolská 11
- čas od 9:00 do 12:00

NovaPharm, Trnavské Mýto, Šancova 110
- čas od 10:00 do 14:00

V Bratislave dve odberné miesta len pre deti s rodičmi 
(otestovaný bude rodič aj dieťa):

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1
Od 10. – 13. 11. 2020 od 15:00 do 19:00

v priestoroch KDPaF v Podunajských Biskupiciach  
pred budovou kliniky, Krajinská 91

Od 11. 11. 2020 do skončenia núdzového stavu  
od 9:00 do 13:00.

Ďalšie opatrenia v Pentagóne 

Zoznam mobilných odberných miest na testovanie 
antigénovými testami v Bratislave 

MÚVrakuňa
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Životné prostredie

V posledných ro-
koch dochádza 
k nárastu počtu 
aktívnych dobro-
voľníkov a dob-
r o v o ľ n í c k y c h 
organizácií. Pri 

vykonávaní dobrovoľníckej práce 
je takmer zásadou, že ide o čin-
nosť vykonávanú z vlastnej vôle na 
prospech iných alebo okolia, a bez 
nároku na finančnú odmenu. 
Vo štvrtok 8. 10. 2020 sa vo Vrakuni 
opäť zbierali odpadky. Išlo o prvú akciu                                     
O. z. Mládežnícka Intervencia, vďaka 
ktorej sa v spolupráci so šikovnými 
študentmi zo súkromného gymnázia 
vo Vrakuni vyzbierali odpadky z verej-

ného priestranstva. V dopoludňajších 
hodinách sa im podarilo vyzbierať 10 
veľkých igelitových vriec, ktoré im boli 
poskytnuté od MČ BA-Vrakuňa, a kto-
ré boli následne pracovníkmi VPS vy-
zbierané a odvezené na Zberný dvor 
na Majerskej ulici. 
Mládežnícke občianske združenie je 
plné mladých ambicióznych a cieľave-
domých ľudí a je zamerané na podpo-
ru slovenskej mládeže. Týmto by sme 
sa chceli veľmi pekne poďakovať za 
oslovenie a zorganizovanie akcie. Ví-
tame aktivity občanov, obzvlášť keď 
ide o mládež, ktorá koná z vlastnej 
iniciatívy. Ako majú uvedené na svojej 
web stránke, ide o „MALÝ KROK PRE 
VEĽKÚ BUDÚCNOSŤ“.  Tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu!

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

Dobrovoľnícka činnosť – prvá 
akcia Mládežníckej Intervencie

„Rozhodli sme sa, že skôr, ako budeme čistiť svoje životy, tak by sme mohli                                              
vyčistiť svoje okolie.“   
                                                                                 - O. z. Mládežnícka Intervencia
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Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Bratislava-mesto v nadväznosti 
na vážnu situáciu v šírení afrického moru 
ošípaných (ďalej len „AMO“) a v zmysle 
§ 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov vyzýva obyvateľov 
a chovateľov ošípaných mať zaregistro-
vané svoje chovy aj v prípade, keď cho-
vajú iba jeden kus ošípanej. Občania 
majú povinnosť registrácie – vyzývame na 
maximálnu ostražitosť a dodržiavanie bio-
logickej ochrany vlastných chovov. 
Každý nekomerčný chov musí spĺňať pod-
mienky biologickej bezpečnosti, napríklad:
- ošípané nesmú prísť do styku s ošípa-

nými z iných chovov a ani s diviakmi,
- pri vstupe a výstupe z maštale musia 

byť zabezpečené hygienické opatrenia,
- poľovníci 48 hodín po poľovačke ne-

smú byť v kontakte s ošípanými,
-  slama z oblasti s výskytom AMO sa 

nemôže používať na podstielku, na kŕ-

menie sa nesmie používať ani čerstvá 
tráva a zrnovina z takejto oblasti,

- budovy chovov musia byť postavené 
tak, aby sa do nich nedostali diviaky, 
ani iné zvieratá (hlodavce, mačky,...),

- každá zmena v správaní ošípanej sa 
musí hlásiť na príslušnú RVPS alebo sú-
kromnému veterinárovi.

Upozorňujeme, že v prípade výskytu 
AMO v chove s nedostatočnou biologic-
kou ochranou, chovateľ stráca nárok na 
odškodné alebo poistné. Keď chovateľ 
nie je registrovaný, automaticky nedosta-
ne odškodnenie a taktiež mu bude ulože-
ná sankcia za neregistrovaný chov. Povin-
nosť registrácie chovov (fariem) a zvierat 
vyplýva zo zákona č. 39/2007 Z. z. o ve-
terinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov (§ 19 Identifikácia a registrácia 
zvierat, § 37 Povinnosti vlastníkov, drži-
teľov sprostredkovateľov, dovozcov, prí-
jemcov, prepravcov, predávajúcich alebo 
iných fyzických osôb, fyzických osôb-pod-

nikateľov alebo právnických osôb, ktoré sú 
oprávnené disponovať so zvieratami, ná-
sadovými vajcami, produktmi živočíšneho 
pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, 
krmivami alebo vybranými produktmi rast-
linného pôvodu, § 40a Registrácia chovu 
hospodárskych zvierat). 
Registračné formuláre pre chovateľov 
ošípaných, postup registrácie chovov 
a usmernenie pri postupe registrácie 
sa nachádzajú v prílohách dostupných                                                                                    
na našej webovej stránke, v sekcii Životné 
prostredie – Aktuality a oznamy (zverej-
nené dňa 26. 10. 2020). Viac informácií 
a potrebné dokumenty nájdete aj na ná-
stenke pri podateľni miestneho úradu na 
Šíravskej 7, a na referáte životného pros-
tredia, verejnoprospešných služieb a od-
padového hospodárstva.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Životné prostredie

Posledný čas registrujeme zvýšené 
množstvo podnetov, ktoré sa týkajú voľ-
ného pohybu psov na verených priestran-
stvách. Podľa § 4 Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2015 MČ Bratislava-Vra-
kuňa zo dňa 28. 4. 2015 o podmienkach 
držania psov na území MČ Bratislava-Vra-
kuňa (ďalej len „VZN“) sa zakazuje voľný 
pohyb psov na verejných priestranstvách 
(okrem priestranstiev na to určených) a 
vstup so psom sa zakazuje napríklad aj 
na detské ihriská a pieskoviská. 
Za psa vždy zodpovedá držiteľ alebo 
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom 
vykonáva dohľad. Vodenia psa sa podľa 
§ 3 „VZN“ riadi Všeobecne záväzným na-
riadením hl. m. SR BA č. 6/2003 z 11. de-
cembra 2003, ktorým sa upravujú pod-
mienky vodenia psov na území Hl. m. SR 
BA. Kontrolu dodržiavania týchto naria-
dení vykonáva mestská polícia (ďalej len 
„MsP“). Preto keď občania majú podozre-
nie z páchania akéhokoľvek priestupku, 
odporúčame ihneď kontaktovať MsP na 

skrátenom telefónnom čísle 159. Na 
miesto oznamu bude vyslaná hliadka, 
ktorá preverí oznámenie zo spáchania 
priestupku, a v prípade jeho potvrdenia, 
ho neodkladne vyrieši v zmysle platných 
právnych predpisov.
Aby boli spokojní všetci občania, majite-
lia psov, ale aj samotné psy, je nevyhnut-
né  vzájomne sa rešpektovať. Ďakujeme 
všetkým zodpovedným majiteľom psov, 
že po svojom psíkovi upracú, nevodia ho 
tam, kde je to zakázané, a na miestach, 
ktoré sú označené upozornením, ich ne-
vodia bez vôdzky. Je dôležité poskytovať 
svojmu psíkovi starostlivosť a lásku, ale 
popri tom je potrebné rešpektovať aj os-
tatných spoluobčanov. 

Voľný pohyb psov:
Dvojkrížna ulica – verejná zeleň pri želez-
ničnej trati,
✔ neupravená zadná časť vo vrakun-

skom lesoparku, medzi ulicami Brezo-
vá a Rebarborová,

✔ ľavá strana nábrežia Malého Dunaja 
od plota cintorína až po ústrednú čis-
tiareň odpadových vôd,

✔ vnútroblokový priestor nachádzajúci 
sa medzi bytovými domami na Buči-
novej, Vrbovej, Jedľovej a Poľnohospo-
dárskej ulici,

✔ Hrušovská ul. pod diaľnicou D 61. 

Voľný pohyb psa je zakázaný aj na 
miestach, ktoré nie sú verejným priestran-
stvom, ale sú verejnosti prístupné.

Vstup so psom sa zakazuje: 
✘ na detské ihriská a pieskoviská,
✘ na štadióny a iné verejnosti prístupné 

športoviská,
✘ do zdravotníckych zariadení,
✘ do škôl a predškolských zariadení,
✘ na cintoríny a pietne miesta,
✘ na miesta označené zákazom „Zákaz 

vstupu so psom“.

Registrácia chovu s jednou 
ošípanou na domácu spotrebu

Voľný pohyb psov 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 
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Aktuálne

Už od marca ťaží celé Slovensko, 
ako aj krajiny celého sveta, ocho-
renie COVID-19. Má dopad aj na 
fyzické a duševné zdravie a dotýka 
sa života rodín, jednotlivcov, soci-
álne slabších občanov, seniorov, 
teda nás všetkých.  Tak ako aj os-
tatné mestské časti, aj Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa poskytuje 
sociálnu pomoc svojim seniorom.
Jedným z nich je opatrovateľská služ-
ba, ktorá je zabezpečovaná nepretrži-
te prostredníctvom opatrovateliek. Po-
moc seniorom bola zo strany mestskej 
časti poskytnutá aj formou donášky 
základných potravín a liekov.
Jedáleň pre dôchodcov je v prevádzke 
nepretržite s obmedzeniami za prís-
nych hygienických opatrení. Dôchod-
covia si stravu berú domov a imobil-
ným a nevládnym občanom je strava 
zabezpečená dovozom.
Poskytovanie sociálnej služby v den-
nom stacionári je pozastavené vzhľa-
dom na vek a zdravotný stav klientov 
tohto zariadenia. Seniori, ktorí sú 

členmi denného centra (tzv. klubu 
dôchodcov), si svoje aktivity realizujú 
vo vonkajšom prostredí. Väčšinou sa 
stretávali vo vrakunskom lesoparku 
pri spoločnej opekačke, varení guláša 
či fazuľovice, robili si výstavku domá-
cich záhradných produktov a pod.. 
Mestská časť počas celého obdobia 
koronakrízy poskytuje aj ostatné so-
ciálne činnosti, ako sú jednorazová 
finančná pomoc, výdaj potravinového 
a drogistického tovaru v sociálnej vý-

dajni, umiestňovanie seniorov v zaria-
deniach pre seniorov a v zariadeniach 
opatrovateľskej služby, vyplácanie ro-
dinných prídavkov, prijímanie žiadostí 
o nájomné byty atď.. 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa aj 
napriek opatreniam vyplývajúcich z nú-
dzového stavu sa snaží vyjsť v ústrety 
každému občanovi, ktorý je na pomoc 
odkázaný.

MÚVrakuňa

KTO KOPE V LESOPARKU?
Antón napísal: DV našom peknom le-
soparku sú zase nejaké rozkopávky. Čo 
to má znamenať? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vra-
kuňa JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dob-
rý deň, spoločnosť SPP v rámci údržby 
a opráv rozkopala miesta, kde vedie 
plynové potrubie. Distribúcia SPP sa 
ospravedlňuje za nepríjemnosti spojené 
s uskutočňovanými výkopovými prácami. 
 

NOVÁ ZNAČKA NA RAJECKEJ
Peter napísal: Dobrý deň, chcem sa iba 
opýtať, či MU Vrakuňa vydal povolenie  
na vodorovnú dopravnú značku 621 /cik-
cak čiara/, zákaz státia po dobu 24 h. na 
Rajeckej ul. č. 11 v dĺžke asi 8 m z dôvo-
du zásobovania predajne drogéria TETA, 
ktoré je vykonávané asi 2 x týždenne.
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, 
vedúcej referátu regionálneho rozvoja 
a dopravy: Dobrý deň, značku určil Ma-
gistrát hl. m. SR Bratislava so súhlasom 

Krajského dopravného inšpektorátu Poli-
cajného zboru SR v Bratislave  a MČ Bra-
tislava-Vrakuňa. Značka bola osadená 
na základe viacerých požiadaviek obča-
nov a žiadosti Teta drogéria. Občania sa 
sťažovali, že nie je dobrý výhľad pri výjaz-
de z parkoviska, teda drogéria sa neve-
dela dostať k rampe pri zásobovaní . Ako 
informáciu uvádzame, že parkujúce autá 
boli v rozpore so zákonom č.8/2009 
o cestnej premávke  a poli porušované 
§23 až 25.

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ  
V INTRAVILÁNE 

Občan napísal: Dobrý deň, je možne 
chovať v intraviláne mesta Bratislava - 
Vrakuňa, hospodárske domáce zvieratá 
pre vlastnú spotrebu? Napríklad sliepky? 
Odpoveď vedúcej pracovníčky oddele-
nia životného prostredia, VPS a odpa-
dového hospodárstva Mgr. Rastislavy 
Mihókovej: Dobrý deň, ďakujeme Vám 
za dotaz. V intraviláne obce je možné 
chovať domáce a hosp. zvieratá pre 
vlastnú spotrebu, je však potrebné dodr-

žiavať a riadiť sa platným Všeobecne zá-
väzným nariadením mestskej časti Bra-
tislava-Vrakuňa č.2/2017 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Vrakuňa, dostupným na 
www.vrakuna.sk.

MÁME NÁROK NA NÁJOMNÝ BYT 
Karol napísal: Moja známa ma právo bý-
vať pod pentagónským prístreškom. Jej 
mama tam platila nájomný byt veľa rokov. 
Starosta aj s úradníckym personálom by 
mali vyhovieť žiadosti pridelenia záhrady. 
Ona ktorá bola nútená byť pod prístreškom 
vo vlastnom stane. Nájomne odvádzala vo 
forme – každý deň zametali areál schodov 
až po prístrešok, sú nato svedkovia.
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vraku-
ňa JUDr. Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, 
situácia Vašej známej ma mrzí, ale bývanie 
pod schodmi nie je v kompetencii mestskej 
časti, ale je to výhradne vo vlastníci maji-
teľov bytov. Mestská časť nemá žiadne zá-
hrady, ktoré by mohla prideľovať obyvateľom.

  HNovotná

Uvítanie detí do života
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
v nadväznosti na dôsledky pretrvá-
vajúcej pandémie a platných opat-
rení krízového štábu pozastavila 
organizovanie kultúrnych a spolo-
čenských akcií, čo bolo dôvodom 
prečo sa  nekonal slávnostný akt – 
uvítanie do života.
Mestská časť nezabudla na svojich 
najmenších obyvateľov a poskytla 

rodičom detičiek jednorazový príspe-
vok zaslaním priamo na ich bankový 
účet.
Uvítanie detičiek do života patrí me-
dzi jednu z najmilších akcií organi-
zovanú mestskou časťou a všetci si 
prajeme, aby sa situácia začala zlep-
šovať a my sme mohli opäť pokračo-
vať v jej organizovaní. 

MÚVrakuňa

Podnety z internetu

Sociálna pomoc mestskej časti v praxi
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Potrebujeme na korpus:
• 6 vajec
• 150 g masla
• 150 g práškového cukru
• 125 g polohrubej múky
• 150 g horkej čokolády
• 1 prášok do pečiva
na krém:
• 500 ml šľahačkovej smotany
• 250 g horkej čokolády
• 150 g mascarpone
• 80 g marhuľového džemu
Príprava torty: 
Vaječné žĺtky vymiešame s práškovým cuk-
rom a zmäknutým maslom. Pridáme polo-

hrubú múku a roztopenú, ale vychladenú 
horkú čokoládu a prášok do pečiva. Vláčne 
cesto vlejeme do tortovej formy, ktorú sme 
vymazali maslom a vysypali múkou. Pečieme 
pri 160 °C asi 40 minút.
Príprava krému: 
500 ml šľahačkovej smotany prevaríme s 
nalámanou čokoládou a ešte necháme variť 
asi minútu. Túto zmes dáme do chladničky 
na 24 hodín – preto je vhodné pripraviť krém 
deň vopred. Vychladnutú zmes vymiešame 
do tuhého krému a pridáme mascarpone. 
Tortový korpus prekrojíme na dve polovičky, 
potrieme marhuľovým džemom a 2/3 pa-
rížskeho krému. Tortu spojíme a vyzdobíme 
zvyšným krémom. zvyšnú tretinu krému pou-
žijeme na vonkajšie potretie torty.

Dobrá rada: 
Na ozdobu torty 
použijeme čoko-
ládové hoblinky 
alebo čokoládo-
vú polevu podľa 
chuti.

Vaša Gizka

PARÍŽSKA TORTA

Od marca 2020 pocítili z nariadenia vlády ob-
medzenie pohybu nielen všetci obyvatelia, ale 
aj naša Miestna knižnica vo Vrakuni. Ako sme 
už v predchádzajúcom čísle Vrakunských no-
vín (z mája 2020) spomenuli, čas povinného 
uzavretia knižnice sme využili na revíziu nášho 
fondu. Po uvoľnení opatrení sa nám podarilo 
18. mája obnoviť výpožičné služby cez okno 
na základe e-mailových žiadaniek od čitateľov. 
Tento núdzový stav sme využili aj na skvalit-
nenie našich služieb  - dokúpili sme k nášmu 
fungujúcemu knihovníckemu systému Clavius 
funkciu „Objednaj odloženie“. Tento modul sa 
stretol s pozitívnym ohlasom u našich používa-
teľov. Doterajšia možnosť rezervovať si vypoži-
čaný titul sa rozšírila aj o objednanie si fyzicky 
prítomného titulu v knižnici – čitateľ sa vyhne 
vyhľadávaniu žiadaného titulu na poličke, túto 
činnosť za neho urobí knihovník. Keďže webo-
vá stránka www.vrakuna.sk obsahuje aj link na 
on-line katalóg našej knižnice, týmto sa ešte 
zvýraznila jeho využiteľnosť. 

V tomto čase sme využili aj ústretový prístup 
našej čitateľky Ing. M. Binderovej, ktorá na-
hovorila rozprávky pre aktívne trávenie času 
počas karantény. Čítanie bolo zamerané na 
trénovanie pamäte a vytváranie detskej obra-
zotvornosti, pre rodičov na možnosť spoločnej 
diskusie o prečítanom texte so svojimi deťmi.  
Rozprávky si môžete vypočuť na www.vrakuna.
sk/rozpravky/.
V marci sme sa zapojili aj do projektu na získa-
nie dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) 
v programe 5.1.4 Akvizícia knižníc. Náš projekt 
bol podporený sumou 3 500 eur, ktoré využije-
me na nákup nových titulov do našej knižnice. 
Keďže išlo o projekt, ktorý má nové podmienky 
(nie je nutné spolufinancovanie), museli sme 
dlhšie čakať na pridelenú dotáciu. Dúfame 
však, že všetko dobre dopadne a koncom roka 
sa už naši čitatelia budú tešiť z nových prírast-
kov kníh v našom fonde. 
Touto cestou sa však chceme poďakovať tým 
našim čitateľom, ktorí iniciatívne pomáhajú 

obnove nášho fondu svojimi knižnými darmi 
– či už je to cielene zakúpený nový titul a ná-
sledne darovaný knižnici, alebo je to len „upra-
tovaním“ ich vlastnej knižnice a presunom do 
našej. Niektoré tituly použijeme na výmenu na-
šich, výrazne opotrebovaných kníh, niektorými 
doplníme náš fond a niektoré posúvame na 
ďalšie využitie.
Od júna 2020 naša knižnica naplno obnovila 

svoje služby pre všetkých používateľov. V lete 
sme vychádzali našim čitateľom v ústrety po-
čas každej stredy dlhým výpožičným časom (do 
20.00 hod.), od septembra sú výpožičné hodi-
ny v riadnom režime.

Ako funguje naša Miestna knižnica Vrakuňa v roku 2020

s adventným obdobím sa spájajú mnohé sku-
točnosti, ktoré každoročne spríjemňujú čas 
pred vianočnými sviatkami. Hoci sa často spo-

mínal v minulosti 
určitý zhon, predsa 
si určite každý z vás 
našiel čas, keď ste 
sa venovali veciam, 
ktoré boli príjemné 
a zároveň obohaco-
vali náš osobný, ale 
i spoločenský život. 
Počas môjho pôso-
benia vo Vrakuni 
som si všimol, že 

zvlášť počas adventného obdobia a potom aj 
na Vianoce sa odohrávali veľmi príjemné veci. 
Mnohé skutočnosti sa stali takmer prirodzenou 
súčasťou nášho života.
Napriek tomu, že tento príhovor píšem viac ako 
mesiac pred vianočnými sviatkami, uvedomu-
jem si, že tohtoročné adventné obdobie ako aj 
samotné Vianoce budú iné. Nevieme, čo nás 
presne čaká, a to do istej miery vovádza kaž-
dého z nás do určitej nepohody. Neistota ná-
sledných dní so stále a dosť rýchlo meniacimi 
sa podmienkami nášho života objektívne nie 
je príjemná, práve naopak. A napriek tomu, že 
sa možno budeme musieť zrieknuť väčšiny sku-
točností, ktoré spríjemňovali obdobie adventu 
a vianočných sviatkov, tak môžeme prežiť toto 
obdobie celkom príjemne. Nie je v našich silách 
a moci niektoré veci meniť. Môžeme však me-
niť náš vnútorný pohľad. Možno práve vianočné 

sviatky sú príležitosťou na zamyslenie, aby sme 
nestrácali nádej ani vtedy, keď objektívne sku-
točnosti nášho života nie sú príjemné a podľa 
našich zaužívaných predstáv. Som presvedče-
ný, že solidaritou a vzájomným tolerovaním mô-
žeme prežiť príjemné sviatky aj v tejto situácii 
charakterizovanej veľkou dávkou neistoty.
Všetkým vám prajem pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov a úspešný rok 2021.
Pre tých, ktorí by chceli mať informácie ohľa-
dom slávenie adventného a vianočného obdo-
bia v kostole, odkazujem na našu farské inter-
netovú stránku (vrakuna.eu) alebo na vývesku 
pred kostolom, kde pravidelne aktualizujeme 
informácie. Nakoľko aj slávenie bohoslužieb 
podlieha rôznym obmedzeniam, prosím, aby 
ste sledovali aktuálne informácie.

Marek Krošlák
farár v Bratislave-Vrakuni

Vážení 
spoluobčania

VARÍME S GIZKOU
MÚVrakuňa

Pondelok:  13.00 – 18.00
Utorok: 10.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda:  13.00 – 19.00
Štvrtok:  13.00 – 16.00
Piatok:  13.00 – 16.00
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Tréningy detí sú  
kvôli situácií aktuál-
ne pozastavené na 

neurčito. Žiaľ, už nie je veľmi vhodné 
počasie, aby sa trénovalo v exterié-
ri, telocvične sú síce dohodnuté, ale 
vzhľadom na situáciu nie je možné 
v nich aktuálne trénovať. Preto vám 
prinášame trošku iný pohľad, pohľad 
jedného z trénerov našich detí. Poroz-
právali sme sa s Vladimírom Černá-
kom.

Povedz nám niečo o sebe, kto si, čo 
robíš a aké máš záľuby? 
Som rodený Vrakunčan (ročník 1981). 
Navštevoval som Základnú školu na 
Žitavskej. Po strednej škole som pra-
coval na rôznych pozíciách, ale nako-
niec som našiel uplatnenie v IT odvet-
ví, v ktorom som načal už osemnástu 
sezónu.
Futbalu a hokeju sa venujem od ma-
lička. Ak mi čas a zdravotný stav dovo-
lí, idem si zahrať oba športy aj teraz. 
Je to však skôr o partičke, s ktorou 
sa stretnem, ako o športovaní. Me-
dzičasom som sa začal väčšmi veno-
vať ľadovému hokeju, a to nielen ako 
športovec. Mám trénerskú licenciu 
a z týchto znalostí čerpám aj teraz pri 
trénovaní nádejných mladých hokejba-
listov a hokejbalistiek v HBK Vrakuňa. 
Žijem v Bratislave s dvomi synmi, Sam-
kom (15-ročný), Miškom 
(9-ročný) a manželkou 
Slávkou.

Ako si sa dostal k hokej-
balu a trénovaniu v na-
šom vrakunskom klube?
V roku 2018 som sa išiel 
pozrieť na zrekonštruova-
né ihrisko na Hnileckej so 
svojím, vtedy 7-ročným 
synom, ktorý rád hral 
hokej. Stretol som tam 
vtedy bývalého kolegu 
Andreja Ravasza, ktorý 
práve rozbiehal tréningy 
pre deti.

Synátora som prihlásil a pár trénin-
gov som si pozrel ako nadšený rodič, 
keď jeho dieťa športuje. Jedného dňa 
však prišlo oslovenie o výpomoc. Ne-
váhal som ani sekundu a aj keď môj 
syn časom presedlal na futbal a s ro-
dinou sme sa presťahovali na druhú 
stranu Bratislavy, ja som zostal pri ho-
kejbale a venujem sa aj naďalej práve 
tomu vrakunskému. Skúsenosti s ho-
kejbalom mám od detstva, keď sme 
ešte hrávali s tenisovou loptičkou na 
parkovisku. 

Akú vidíš deti nášho klubu, ich po-
tenciál a šance sa presadiť?
Vzhľadom na to, že som trénovanie 
bral ako výpomoc a hobby, neriešil 
som v začiatkoch kvalitu a šikovnosť 
jednotlivcov. Sústredil som sa skôr 
na zábavu a disciplínu pri tréningoch. 
S odstupom času môžem povedať, že 
niektorí zverenci to berú vážne a je na 
nich vidieť značné zlepšenia, keďže na 
sebe pracujú aj mimo našich trénin-
gov. Nech im to vydrží čo najdlhšie a ja 
budem rád, keď o niekoľko rokov bu-
dem o nich počuť napríklad pri vyhla-
sovaní najlepšieho hráča z majstrov-
stiev sveta v hokejbale.

Ako vnímaš aktuálnu situáciu?
Vzhľadom na to, že mám po zdravot-
ných problémoch oslabenú imunitu, 

neberiem túto situáciu na ľahkú váhu 
a zaujímam sa o všetky informácie, 
ktoré sa k nám dostávajú. Je určite ne-
ľahké rozhodovať o zákazoch a obme-
dzeniach, ktoré sa každú chvíľu menia.
Šport je jedno z odvetví, ktoré na to 
najväčšmi dopláca.  Verím, že čoskoro 
sa situácia upokojí a my budeme môcť 
športovať a trénovať bez obmedzení.

Máš rád naše noviny? 
Vrakunské noviny sú jediné „letáky“ 
v schránke, ktoré si rád prečítam. Som 
rád, že aj v súčasnej digitálnej ére ešte 
fungujete aj v papierovej forme a infor-
mujete občanov o zaujímavých projek-
toch alebo o informáciách, ktoré by 
sme museli prácne vyhľadávať. A aj 
keď nakoniec vaše noviny používame 
pri čistení zemiakov, som rád, že sa 
vám darí.

Na záver sme sa opýtali aj zakladateľa 
klubu Andreja Ravasza na Vlada: „Vla-
do je pre mňa absolútnou súčasťou 
klubu. Má rozumné názory, skúsenosti 
z reálneho života a veľmi podobné ná-
zory, aké mám i ja. Som preto veľmi 
rád, že nám pomáha, že deťom odo-
vzdáva svoje skúsenosti a posúva ich 
vpred. Vlado Ďakujem!.“ 

HBK Vrakuňa

Rozhovor s trénerom 
Vladimírom Černákom
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Naši futbalisti vo 
všetkých kategóriách 
sú, žiaľ, kvôli opatre-
niam bez spo ločného 

tréningového procesu. „Aktuálne prá-
ve riešime, aby sa do tréningového 
procesu v skupinách zapojili aspoň 
súťažné kategórie od U9 až po mu-
žov. No zápasíme s tréningovými 
plochami, trávnik je v relatívne pre-
močenom stave, a tak trénovanie 
na ihrisku je prakticky nemožné. 
Dlhodobo absentuje ihrisko s ume-
lou trávou. Už dlhší čas o toto ih-
risko pre ŠK Vrakuňa bojujem na 
úrovni MČ, mesta či župy a mám 
prísľub, že v budúcom roku sa to 
konečne podarí, tak držte palce, 
aby to vyšlo. Miniihrisko s umelou 
trávou by bolo výraznou pomo-
cou v tréningovom procese mužov 
a mládeže. Som rád, že aj v tých-
to neľahkých časoch sa nám darí 
postupnými krôčikmi zlepšovať aj 
vybavenie. Za posledné dva roky 
sme kúpili kosačku, obnovili kotol-
ňu, vyregulovali kúrenie, vymenili 
okná a dvere na štadióne, obnovili 

sedenie na tribúne, vymaľovali šta-
dión, obnovili detské ihrisko a naj-
novšie sme zakúpili nový traktor 
s príslušenstvom. Za ten vďačíme 
SFZ a spoločnosti Niké, a. s., keďže 
sme boli úspešným uchádzačom 
o grant. Ešte minimálne jeden sľub 
na tento rok sme zatiaľ nesplnili – 
chceme kúpiť defibrilátor. V súčas-
nej ekonomickej situácií musíme 
byť však obozretný a čakáme, čo 
bude do konca roka, nakoľko ak-
tuálne nepredpokladáme, že by sa 
súťaže začali skôr ako vo februári 
či marci, tak túto kúpu odsúvame, 
keďže, žiaľ, financií nie je ako po 
minulé roky, a teda musíme riešiť 
najmä réžiu na štadióne. Chcel by 
som sa aj touto cestou poďakovať 
výkonnému výboru ŠK Vrakuňa, 
kde každý maká na tom, aby sme 
sa posúvali ďalej, tiež ľuďom, kto-
rí nám pomáhajú, tréneri, fanúši-
kovia, podporovatelia – nechcem 
menovať, aby som na niekoho 
nezabudol. Ďalej sa chcem poďa-
kovať mestskej časti Vrakuňa na 
čele so starostom, bez ich pomoci 

by futbal vo Vrakuni nebol možný. 
Taktiež Slovenskému futbalovému 
zväzu za finančnú pomoc z úradu 
vlády na rekonštrukciu štadiónu 
a zázemia, spoločnosti Slovnaft – 
nadácií Ecopolis za nové detské 
ihrisko v areáli nášho klubu, Tescu, 
a. s., a všetkým, ktorí prispeli na 
zveľaďovanie nášho klubu. Pevne 
verím, že sa nám podarí pokračo-
vať v nasadenom tempe a budeme 
stále vedieť ponúknuť lepšie a lep-
šie podmienky nášmu športovému 
klubu,“ povedal na margo minulosti, 
súčasnosti i budúcnosti prezident klubu 
Andrej Ravasz.
Športový klub Vrakuňa prejavuje úprim-

nú sústrasť zosnulému Ondrejovi Hrivňá-
kovi. Ondrej bol náš skalný fanúšik, ktorý 
s naším šálom chodil snáď všade. Česť 
jeho pamiatke.

Viac informácií nájdete na našom webe: 
www.skvrakuna.sk
Kontakt:  skvrakunaba@gmail.com, 
0908 858 864

ŠK Vrakuňa

ŠK Vrakuňa v núdzovom režime

http://www.skvrakuna.sk
mailto:skvrakunaba@gmail.com
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Poznáte pravdivosť slov „Čo človek 
rozsieva, to bude aj žať“?
Prečo sa o tom zmieňujem? Nasle-
dujúce riadky vám to vysvetlia.

Keď sme v marci prešli na dištanč-
né vyučovanie, nik z nás netušil, do 
čoho ideme. V krátkom čase iba 
niekoľkých dní sme už odučili naše 
prvé online hodiny. Mali sme plnú 
hlavu nových pocitov, informácií 
z oblasti počítačového programu, 
množstvo hodín webinárov, zvykať si 
na nepriamy kontakt so žiakmi,
neustále spracovávanie množstva 
úloh, projektov či testov, ktoré nám 
žiaci posielali. Priznáme sa, bolo to 
veľmi náročné. Všetko nové, skú-
senosti žiadne. Ale zvládli sme to 
a ukončili sme školský rok.
Prišiel september. Pravdu pove-
diac, nevedeli sme, čo nás čaká, či 
a ako pandémia opäť zasiahne do 
vyučovacieho procesu. Preto nás 
pani riaditeľka povzbudila, aby sme 
si na nový školský rok pripravili cez 

počítačový program zoznam skupín 
s menami žiakov, ktorých učíme. Po-
slúchli sme.
Všetko sme pripravili tak, aby náš 
prechod na prípadné dištančné 
vzdelávanie bol čo najplynulejší 
a neprekvapil nás. Museli sme počí-
tať s tým, že škola môže byť zavretá 
zo dňa na deň.
A ten čas prišiel. Vo štvrtok 22. ok-
tóbra vyšlo nariadenie, že od pon-
delka 26. 10. sa začína dištančné 
vyučovanie. V piatok sme to ozná-
mili žiakom. Vedenie školy promptne 
vypracovalo nový rozvrh hodín, a tak 
v piatok večer sme všetci učitelia 
vedeli, čo budeme učiť. Boli sme na 
túto mimoriadnu situáciu pripravení.
Bola som oslovená, aby som v Te-
leráne TV Markíza v pondelok 26. 
októbra o 7.30 h mohla predviesť 
verejnosti, ako takéto vyučovanie 
vyzerá a čo je za tým, teda ako sme 
pripravení. Po dohode s rodičmi 
a žiakmi som napokon túto výzvu 
prijala. Po odvysielaní priameho 
vstupu produkčná v TV Markíza bola 
veľmi spokojná, na záver ešte fotka 
s redaktorkou a žiakmi cez moni-
tor... a už sme sa ocitli na Instagra-

me. Nehovoriac o tom, že sme mohli 
zviditeľniť našu školu.
Poviem vám, bola to zaujímavá skú-
senosť. Som rada, že sme mohli 
televíznym divákom priblížiť aspoň 
malú časť našej práce. Naozaj to 
ide, keď je všetko dobre zorganizo-
vané a vopred pripravené.
Tak čo, teraz už rozumiete otázke 
uvedenej v úvode článku? Som pre-
svedčená, že áno. My sme od mar-
ca siali, v septembri sme pokračo-
vali, nuž a teraz koncom októbra už 
len žneme...

Krása 
jesene

Padajúce listy, vietor, dážď. To všet-
ko bolo za oknami našej 4.A triedy 
v Základnej škole na Rajčianskej uli-
ci 3 v Bratislave. My sme si však sprí-
jemňovali pobyt v škole projektovým 
vyučovaním Krása jesene. Trieda hý-
rila všetkými farbami.

V rámci projektového vyučovania 
sme sa oboznámili s jeseňou trochu 
netradične. Využili sme doterajšie 
poznatky, ktoré sme dopĺňali vlastný-
mi zážitkami a skúsenosťami. Riešili 
sme zaujímavé jesenné matematic-
ké úlohy, vytvárali jesennú výzdobu 
triedy z košíkov plných jabĺk, hrušiek, 
hrozna a drobných jesenných plodov.

Tvorili sme pojmové 
mapy a z nástenky sa na 
nás pozerali jesennými 
farbami vyzdobené ma-
jestátne stromy.
Projektový deň sme po-
prepletali piesňami, pri-
blížili sme si zvyky a tra-
dície, ktoré sa spájajú 
s jesenným obdobím. Ve-
novali sme sa pranosti-
kám, básňam, jesenným 
vybraným slovám.

Záver projektového vyučovania sa 
niesol v duchu tvorby príbehov a bás-
ní s jesennou tematikou. Výsledkom 
nášho tvorivého úsilia sa stala Je-
senná čítanka. Je to naše spoločné 
dielo, z ktorého sme sa veľmi tešili.

Mgr. Marta Jankovská 
ZŠ Rajčianska 3

Teleráno 
na Žitavskej

Ing. Helena Sandtnerová
ZŠ Žitavská
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Intolerancia, neznášanlivosť, agre-
sivita. Čoraz častejšie sa s týmito 
prejavmi správania stretávame aj 
v škole. Základom pozitívnej klímy 
v triede sú kladné vzťahy žiakov. My 
v 2.B sme sa počas aktivity SLOVÁ 

venovali práve tejto 
problematike. 
V prvej časti sme dis-
kutovali o tom, aká 
by mala byť trieda, 
v ktorej by sme sa cí-
tili dobre. Rozprávali 
sme sa o priateľstve 
v našej triede. Odpo-
vedali sme na otáz-
ky: Akého kamaráta 
by som chcel? Ako 
by sa ten kamarát 
mal správať? Som 
ja takýto kamarát? 
Sme v triede navzá-

jom všetci kamaráti? 
V druhej časti každý žiak anonym-
ne na papier napísal najškaredšie 
slovo, ktoré od svojho spolužiaka 
počul. Následne sme si tieto slová 
prečítali a odpovedali si na otázku: 

Ako by som sa cítil, keby mi niekto 
povedal také slovo? 
Tretia časť bola zameraná na vzá-
jomné odpúšťanie, uznanie si chyby 
a ospravedlnenie sa. Každé dieťa 
malo za úlohu nájsť spolužiaka, kto-
rému niekedy nejakým spôsobom 
ublížilo, a ospravedlniť sa mu. Potom 
si žiaci navzájom hovorili, čo sa mu 
na tom druhom páči. 
Na záver deti hovorili, čo najkrajšie 
im dnes pri aktivite spolužiak pove-
dal. Prišli sme k názoru, že sa cítime 
lepšie, keď od druhých počujeme 
milé slová. Zhodli sme sa na tom, že 
keď sa chceme v triede cítiť dobre, 
musíme sa k sebe navzájom správať 
dobre. O toto sa snažíme, a veru sa 
nám veľmi darí.....

 Mgr. Lucia Banasová
ZŠ Rajčianska 3

Prejav y  správania  v  škole

Pomôžme si navzájom
Na sociálnej sieti som si začiatkom 
októbra prečítala vyjadrenia inter-
pretov detských piesní o tom, ako 
ich zasiahla koronakríza, že nemôžu 
koncertovať a zabávať najmä tých 
najmenších.
„Pomôžme si navzájom,“ poveda-
la som si a oslovila ich, pretože deti 
v Materskej škole Kríková sú zvyknuté 
na divadelné predstavenia, výchovné 
koncerty, interaktívne vystúpenia det-
ských spevákov a iné kultúrne poduja-
tia a akcie. Súčasná situácia, keď sa 
nemôžeme zhromažďovať, premieša-
vať v jednotlivých triedach, to žiaľ mo-
mentálne neumožňuje, a tak sme už 
niekoľko mesiacov v materskej ško-
le nevideli žiadneho umelca. Hľadali 
sme alternatívu a našli. 
A tak v piatok 9. 10. k nám zavítalo 
duo Paci-Pac.
Aby sme dodržali pandemické opat-
renia, rozhodli sme, že koncert sa 
bude konať na školskom dvore 
zvlášť pre mladšie a staršie deti. 

Tie boli ešte rozdelené podľa tried 
v bezpečnej vzdialenosti od seba. 
Na tvárach všetkých zamestnancov, 
ako aj detských divákov, bolo vidno 
obrovské nadšenie a radosť. Deti 
sa vytancovali, zaspievali si so spe-
vákmi im známe melódie. Nezaobiš-
lo sa to ani bez vtipných detských 
poznámok: „Oni sú fakt naozajstní,  
vyskočili z telky ?“ alebo „ Ja vás 

mám rád, ste mojim fanúšikom.“
Spokojnosť a radosť prejavili aj mno-
hí rodičia ústne či písomne, pretože 
momentálne tých  kultúrnych akcií 
pre deti je málo, takmer nič. A takéto 
ocenenia od rodičov nás tešia a mo-
tivujú na organizáciu ďalších mož-
ných aktivít.

Iveta Kissová
MŠ Kríková
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presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaníbezpečnosť

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni 

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 

je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje 

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 

V prípade bližších informácii kontaktujte Mgr. Denisu Sedmákovú : 02/ 40 20 48 36 alebo mailom: denisa.sedmakova@vrakuna.sk
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