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Milí Vrakunčania,
máme tu september, väčšina z vás sa vrátila z letných dovole-
niek do práce a deti po prázdninách do školy. Prváčikov sme 
privítali pred dvoma týždňami prvý raz v škole a ja dúfam, že 
sa im tam páči a aj najbližších deväť rokov sa im páčiť bude. 
Žiaci ostatných ročníkov si určite všimli, že naše školy a škol-
ské areály prešli určitou obmenou. Podarilo sa nám zatepliť 
poslednú budovu Základnej školy Železničná tak, ako sú aj 
ostatné ZŠ. V Materskej škole Kríková sme rekonštruovali 
všetky sociálne zariadenia, ktoré si to už po rokoch naozaj 
zaslúžili. 

Ďalej sme sa venovali hlavne úprave školských areálov na 
všetkých základných školách. Pribudlo dopravné ihrisko na 
Železničnej, ktoré spĺňa najvyššie technické parametre. Do-
volím si povedať, že patrí medzi tie najkvalitnejšie v rámci 
Bratislavy. Na Žitavskej a Rajčianskej sme vybudovali nové 
multišportové ihriská. Veľmi sa z toho teším, lebo aj takýmto 
spôsobom chceme docieliť, aby naša mládež väčšmi športovala namiesto neduhov, ako sú sociálne siete, počítače 
a v poslednom čase aj vandalizmus.

Prečo to hovorím? Lebo naozaj sa vandalizmus vo Vrakuni poriadne rozmohol. A to si všímame všetci každodenne pri 
prechádzkach po Vrakuni. Či už je to vyhadzovanie stavebného odpadu, trávy, domáceho odpadu kdekoľvek vo Vra-
kuni, ale aj ničenie ihrísk a dolámané preliezky, počmárané steny, odrhnuté hojdačky, ale takisto v našom krásnom le-
soparku napríklad vytrhnuté lavičky, dolámané stromčeky, a pod. Vandalizmus sa rozmohol možno aj preto, lebo naša 
mládež nemá iné športové vyžitie a energiu si kompenzuje takto. Preto príďte na naše športoviská, športujte, cvičte 
a zabávajte sa lepším spôsobom. Vybite si svoju aktivitu na športovisku, nie na bezbrannej lavičke alebo stromčeku.

Tu by som chcel aj trošku apelovať na vás rodičov, lebo mládež, ktorá nemá čo robiť, vymýšľa a v niektorých prípadoch 
sa to skončí ničením nášho verejného majetku. Dohovorte im trošku, zabavte ich, nech nemyslia na hlúposti : )

V neposlednom rade by som chcel trochu apelovať aj na požiadavky vás Vrakunčanov. Snažíme sa vyhovieť každému, 
ako len vieme. Ale ako stále hovorievam, môžeme sa prikryť len takou perinou, na akú máme. Rozumiem tomu, že 
každý chce mať svoje okolie tip-top, či už je to pred domom, na ihrisku, vo vnútrobloku. Nie všetko je však možné urobiť, 
a už vôbec nie v týchto zlých časoch, keď bojujeme s finančnými problémami a stále s koronavírusovou pandémiou. 
Nedá sa každému vyhovieť, to musí každý pochopiť, ale nie každý to vie a myslí si, že jeho osobný problém je ten naj-
dôležitejší vo Vrakuni a všetky ostatné problémy musia ísť bokom. 

S týmto sa stretávam dennodenne a tu si musíme povedať, že sa rozhodujeme podľa najlepšieho vedomia a svedomia. 
Musíme si však uvedomiť, že sme jedna komunita a keď uprednostníme jednu vec pred druhou, tak sme vyhoveli po-
žiadavke občana, tak sme vyhoveli požiadavke občana, ktorá bola podľa nás urgentnejšia ako tá druhá, ale nezabud-
neme na žiaden podnet, to nemusíte mať strach...  

Priatelia, musíme vždy ťahať za jeden povraz v duchu známeho hesla mušketierov: „Jeden za všetkých, všetci za jed-
ného“. 

Prajem vám príjemnú jeseň, hlavne veľa zdravia a všetko dobré. 

Príhovor starostu

Váš Martin
222
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla

Kam volať v prípade potreby?
Obvodné oddelenie policajného zboru

Ružinov Vrakuňa
Adresa: Šíravská, 821 07 Vrakuňa

Telefón: 02/452 596 07
Starostlivosť o verejnú zeleň

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

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

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

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

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

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

Call centrum: 0850 123 122
Poruchová linka

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

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

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

Správca Vrakunského lesoparku
Ing. Ján Králik – 0903 412 292
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OZNAM PRE UŽÍVATEĽOV 
VYHRADENÉHO PARKOVANIA

Vážení občania, povinnosť na podanie žiadosti o predĺženie vyhradeného par-

kovania na rok 2021 je potrebné podať tak ako každý rok, a to najneskôr  do 

31.10.2020. Pri nesplnení tohto termínu bude parkovacie miesto pridelené ďal-

šiemu uchádzačovi v poradí. Žiadosť je potrebné doložiť povinnými prílohami.

Pripomíname, že v tomto roku aj s priloženými fotografiami vyčisteného parko-

vacieho miesta.
Podľa bodu 7. povolenia na užívanie vyhradeného parkovania na rok 2020 je každý 
užívateľ vyhradeného parkovania 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

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 

V prípade, že občania potrebujú pomoc mediátora pri riešení sporov, môžu sa 
prísť poradiť aj na miestny úrad na Šíravskej. Od októbra každú prvú stredu 
v mesiaci bude na 1. poschodí v zasadacej miestnosti k dispozícii mediátor, 
a to od 16:00 h. . 
   MÚ Vrakuňa

Poraďte sa u mediátora 

Podaril sa nám prvý krok k bezplatnej ana-
lýze vody v našich studniach vo Vrakuni. 
V prvom kole bolo vybraných 20 studní, 
ktoré Ministerstvo životného prostredia SR 
otestuje. Podľa lokalít spoločne mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa s ministerstvom 
vybrala 20 miest v celej Vrakuni. Všetky 
výsledky a aktuálne informácie nájdete na 
stránke www.vrakuna.sk, sekcia informá-
cie o skládke chemického odpadu vo Vra-
kuni alebo na www.minzp.sk/vrakuna/. 
         MÚ Vrakuňa

Zákaz používania studní 
naďalej platí

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
Začiatkom septembra sa poslanci po letnej prestávke opäť stretli na zasadnutí, 

ktoré sa konalo 8. 9. 2020, a opäť za prísnych hygienických opatrení. Nepriazni-

vá situácia poznačená pandémiou koronavírusu pokračuje a mestská časť musí 

ďalej bojovať s vynútenými obmedzeniami a finančnými následkami. 

Poslanci prerokovali momentálnu finančnú situáciu mestskej časti, odsúhlasili 

nájomcom prevádzok služieb, uzavretých počas pandémie z rozhodnutia vlády, 

úľavy ponúknuté štátom. Poslanci odsúhlasili umiestnenie BalíkoBoxov pri po-

štách na Rajeckej a a Čiernovodskej ulici, čím sa skvalitní a skráti manipulačný 

proces poštových služieb.  

Predstavitelia štátnej a mestskej polície informovali poslancov o bezpečnostnej 

situácii vo Vrakuni a o objasňovaní trestných činov a priestupkov.  

Starosta mestskej časti informoval poslancov o bezproblémovom otváraní škol-

ského roka vo všetkých vrakunských základných a materských školách. 

 MÚ Vrakuňa

Hľadáme KUCHÁRA/KU 
Základná škola, Bratislava-Vrakuňa
Miesto výkonu práce: Železničná 14,  
Bratislava-Vrakuňa

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia  
výberového konania: 31.8.2020

Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady: vyučený v odbore.

Adresa školy 

Základná škola

Železničná 14

82107 Bratislava-Vrakuňa

www.zszelba.sk

02 45247092

Kontaktná osoba

Mgr. Andrea Macháčová

office@zszelba.sk

02 45247092

02 45247964
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Počas letných prázdnin nám pribudlo v areáli Základnej školy na Železničnej ulici 
dopravné ihrisko. Deti a žiaci z vrakunských základných, ale i materských škôl sa 
hravou formou naučia dopravné predpisy a značky priamo na novom ihrisku.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Úradu vlády SR a Hlavného mesta SR 
Bratislava.
Ďakujeme Karinke a Jakubovi Botlovým, ktorí  nám pózovali na titulnej fotografi 
a ukázali, ako sa na ihrisku správne jazdí. 

MÚVrakuňa

V rôznych mestských častiach sa  re-
konštruujú atletické dráhy a už aj naša 
Vrakuňa sa môže pochváliť novou be-
žeckou dráhou. Po 40-tich rokoch fun-
govania základnej školy Rajčianska 
prišiel na rad aj športový areál, ktorý 
si už zaslúžil obnovu.  Počas leta sa 
nám podarilo zrekonštruovať bežec-
kú dráhu a antuku sme vymenili za 
tartanový povrch. Veríme, že žiaci  zo 
základnej školy, ale i široká bežecká 
verejnosť si nový povrch užijú. 

Oprava atletickej dráhy nie je všetko,  
čo by sme tento rok ešte stihli urobiť. 
Na jeseň pokračujeme revitalizáciou 
školského areálu. Plánujeme vynoviť  
asfaltovú plochu a osadiť hádzanár-
ske bránky. Vybudovať beachvolej-
balové ihrisko, pre menších žiakov v 
školskej družine osadiť nové moderné 
herné prvky, vynoviť doskočisko a na 
záver posadiť stromy. Veríme, že sa 
nám všetko podarí podľa plánu a teší-
me sa na finálny výsledok.

MÚVrakuňa

Nové moderné dopravné ihrisko vo Vrakuni

Profesionálna atletická dráha

Horúca téma

,,Dopravné ihrisko má semafory, kruhový objazd, parkovacie miesta a 
množstvo dopravných značiek. Patrí medzi najmodernejšie dopravné 
ihriská v Bratislave“ starosta Martin Kuruc.
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V letných mesiacoch sa nielen vo Vra-
kuni ale v celej Bratislave rozmohol 
neduh – vandalizmus. Snažíme sa 
proti tomu bojovať rôznymi spôsobmi 
a jedným z nich je kamerový systém. 
Vo Vrakuni máme viacero kamier a sú 
umiestnené na Poľnohospodárskej, 
Slatinskej, Stavbárskej, Kaméliovej, 
Majerskej (zberný dvor) a v lesoparku. 

Kamery sú napojené na stanicu mest-
skej polície, zaznám je monitorovaný 
24 hodín, a slúžia hlavne na objasne-

nie priestupkov a trestných činov ako 
dôkazový materiál. Tento rok sa nám 
podarilo získať dotáciu z ministerstva 
vnútra a rozšírili sme kamerový systém 
v lesoparku o dve nové kamery, kde 
vandali vyčíňali naplno. 
V závislosti od finančných prostriedkov 
bude mestská časť kamerový systém 
naďalej rozšírovať, ale nie vždy kame-
ra zachytí to, čo je potrebné.

HNovotná

Nové kamery v lesoparku
Horúca téma

,,Niektorí ľudia nevedia ako sa 
správať, a vedome ničia mobiliár v le-
soparku. Veríme, že nové kamery po-
môžu a vo Vrakuni spoločnými silami 
znížime vandalizmus na minimum.“ 
Starosta Martin Kuruc
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Životné prostredie

Pri udržiavaní čistoty a poriadku ve-
rejného priestoru veľmi pomáha angažo-
vanosť občanov. Nahlasovanie dlhodo-
bo odstavených vozidiel patrí medzi tie 
komplikovanejšie typy podnetov. Na vý-
ber je z viacero možností. Môže sa kontak-
tovať mestská alebo štátna polícia, ktorá 
po príchode na miesto zhodnotí stav vo-
zidla, zadokumentuje skutočnosti a ozná-
mi ich príslušnému správnemu orgánu, 
alebo sa podnet môže nahlásiť napríklad 
aj cez portál Odkaz pre starostu. 

Riešenie závisí od mnohých faktorov, 
či vozidlo bráni plynulosti v premávke, či 
spĺňa definíciu vraku, či má evidenčné čís-
la, platnú TK a EK, alebo na akom mieste 
vozidlo stojí, a kto má vlastnícke práva na 
pozemok. Prvotné zisťovania prebiehajú 
v spolupráci s okresným úradom, odde-
lením cestnej dopravy a s políciou. Keď 
niekde vozidlo stojí dlhodobo, hoci aj na 
prázdnych pneumatikách, neznamená to 
automaticky, že ide o vrak. Môže to byť 
napríklad len výsledok situácie, keď je 
majiteľ dlhodobo hospitalizovaný a niekto 
mu na vozidle vypustil či prepichol pneu-
matiky, prípadne je už vozidlo aj vykradnu-
té. Stávajú sa prípady, že po vylepení vý-
zvy neznáma osoba vrak presunie na inú 
ulicu, alebo dokonca do inej mestskej čas-
ti, alebo na cestu, za ktorú je zodpovedný 
iný subjekt. Pri presunutom vozidle, ktoré 
sa objaví v inej mestskej časti, sa stane, 

že výzva je vylepená opätovne iným sub-
jektom a celý proces sa opakuje.

Mestská časť má v zmysle zákona 
o odpadoch možnosť „odstrániť vozidlo 
z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo 
ohrozuje životné prostredie, alebo narušu-
je estetický vzhľad obce či osobitne chrá-
nenej časti prírody a krajiny“. Po prevere-
ní, komu vozidlo patrí (často bezvýsledne), 
je vyvesená výzva na jeho odstránenie na 
úradnú tabuľu a na samotné vozidlo. Ná-
sledne plynie 60-dňová zákonná lehota, 
počas ktorej má majiteľ možnosť so svo-
jím vozidlom vykonať nápravu, prípadne 
ho odstrániť. Zodpovednosť za vozidlo 
nesie v prvom rade držiteľ vozidla, a v 
prípade porušenia zákona je povinný 
vozidlo odstrániť na svoje náklady. Až 
následne môže zasiahnuť mestská časť, 
a to objednaním jeho premiestnenia na 
určené parkovisko. Spoločnosť, ktorá pre-
vádzkuje určené parkovisko, začne admi-
nistratívne konanie na okresnom úrade 
podľa zákona o odpadoch. Kľúčové pri 
riešení dlhodobo odstavených vozidiel je 
určiť, či ide o vrak, alebo nie. Príslušný 
okresný úrad je jedinou inštitúciou, ktorá 
rozhodne, či vlastníctvo k vozidlu nadobú-
da štát, alebo sa stáva starým vozidlom, 
teda vrakom, a je možné ho zrecyklovať. 
Dovtedy je vozidlo uskladnené na špeci-
álne povolenom parkovisku tzv. určenom 
parkovisku. Vzhľadom na tento zdĺhavý 

administratívny proces, a na preplnené 
určené parkoviská, ich prevádzkova-
telia odmietajú prijať ďalšie vozidlá. Aj 
našej mestskej časti bol odopretý výkon 
odtiahnutia a umiestnenia dlhodobo od-
stavených vozidiel spoločnosťou, ktorá za-
strešovala odstraňovanie vrakov z územia 
hlavného mesta, preto tento rok odstraňo-
vanie odstavených vozidiel takmer úplne 
stagnovalo. Táto služba bola poskytovaná 
pre mestské časti zdarma. 

Aby sme mohli uspokojiť iniciatívu 
občanov, ktorí sa snažia o odstránenie 
takýchto vozidiel, naša mestská časť v 
auguste uzatvorila novú zmluvu s iným 
prevádzkovateľom určeného parkoviska. 
Pevne veríme, že do konca roka sa nám 
podarí naštartovať odstraňovanie dlhodo-
bo odstavených vozidiel, čím sa uvoľnia 
parkovacie miesta, zlepší sa čistota život-
ného prostredia a vzhľad našej mestskej 
časti. Podrobnosti budeme uverejňovať aj 
na našej webovej stránke. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Milí vrakunčania, najmä obyvatelia v rodin-
ných domoch, 
ako ste určite zachytili, tak v tomto roku Hlav-
né mesto v spolupráci so svojou organizáciou 
OLO,a.s. začalo riešiť iným spôsobom separo-
vaný odpad a to je projekt separácia v špeciál-
nych vreciach, ktoré od Vás OLO raz mesačne 
odvezie. V poslednej dobe sme dostali množ-
stvo sťažnosti, že táto služba nefunguje, tak 
ako by mala. 
Preto Vás chceme upozorniť, že službu za-
bezpečuje primárne Hlavné mesto a OLO. nie 
mestská časť. Samozrejme, OLO sa osprave-
dlňuje za vzniknuté komplikácie a po dohovo-

re s OLOom sme sa dohodli, že im pomôžeme 
a to nasledovne:
Mestská časť vydáva vrecia aj 

- bez preukázania SMS správy od spoloč-
nosti OLO,  

- bez preukázania kódu od spoločnosti OLO. 
- pokiaľ nemáte správu SMS, ani kód, stačí 

ústne hlásenie, že platíte samostatne daň 
za vašu nehnuteľnosť (t. z., že máte samo-
statnú zbernú nádobu len  pre váš dom 
alebo byt v rodinnom dome).

Mestská časť nerieši harmonogram zberu, 
zmeny počtu vriec, neposiela žiadne letáky 
o uvedenom projekte, ani žiadne známky.
Akékoľvek otázky a nezrovnalosti týkajúce 
sa separovaného zberu pre rodinné domy 
adresujte priamo na spoločnosť OLO. +421 
2 50 110 111 (02/ 50 110 111), e-mailom: 
zakazka@olo.sk
Viac informácii nájdete na www.olo.sk
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Dlhodobo odstavené vozidlá vs. vraky 

SEPAROVANÝ ODPAD PRE RODINNÉ DOMY

Jesenný zber odpadu s obsahom škodlivých látok a elektroodpad
pre občanov Vrakune bude

sobota 24.10.2020 od 8.00  - 10.00 hod
Elektroodpad : televízory, monitory, PC a odpad so škodlivými látkami ako sú farby, riedidlá, batérie, 

motorový olej a pod.
Viac informácii získate na Odbore životného prostredia, MÚ Vrakuňa
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Na miestny úrad sme dostali niekoľ-
ko podnetov s upozornením na to, že kŕ-
mením holubov sa znečisťuje ako verej-
ný, tak aj súkromný priestor 

Holuby dlhoročným spolunažívaním 
s človekom stratili plachosť. V mestách 
nachádzajú dostatok potravy aj v podobe 
odpadkov, preto bývajú často v mestskom 
prostredí premnožené. Častým argumen-
tom na obmedzenie ich počtu je aj pre-
nos rozličných chorôb. Ich agresívny trus 
poškodzuje budovy a znečisťuje verejný 
priestor. Znečistený verejný priestor od 
zbytkov potravy je lákadlom nielen pre 
hmyz a drobné zvieratá, ale hlavne pre 
potkany, ktorých premnoženie hrozí vša-
de, kde majú ľahký prístup k potrave. Na 
takýchto miestach je následne potrebné 
častejšie vykonávať deratizáciu (na ob-
medzenie výskytu potkanov), čo má za 
následok zvýšenie nákladov pre mestskú 
časť alebo pre správcu bytového domu za-
stupujúceho vlastníkov bytov, čo v koneč-
nom dôsledku zaťaží aj vašu peňaženku.

Kŕmenie holubov na balkónoch byto-
vých domov a umožnenie im hniezdenia 

je obťažovaním a zhoršovaním podmie-
nok bývania pre ostatných vlastníkov by-
tov. Kŕmením a prechovávaním holubov 
na balkóne sa porušuje domový poriadok 
(zákon NR SR č. 182/1993 Z. z o vlast-
níctve bytov a nebytových priestorov). 
V zmysle uvedeného zákona si domovým 
poriadkom vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome schválili súbor pravidiel 
a zásad dodržiavania dobrých mravov pri 
výkone práv a povinností vlastníkov bytov 
v dome. 

Zároveň sa porušuje Občiansky zá-
konník, v zmysle ktorého nikto nesmie 
nad mieru primeranú pomerom obťažovať 
susedov. To znamená, že sused nemôže 
obmedzovať suseda chovaním holubov, 
ktoré svoj agresívny trus zanechávajú na 
susedných balkónoch, čím ich znečisťu-
jú a devastujú. Susedia musia vynaložiť 
každodenné úsilie na dodržanie hygieny, 
aby priestor balkóna mohli užívať. V prípa-
de, že vyčistenie balkóna alebo balkónov 
bude vykonané špecializovanou firmou na 
odstraňovanie vtáčieho trusu, je možnosť, 
aby sa poškodení (spoločenstvo vlastní-
kov prostredníctvom správcu) dožadovali 
preplatenia prác ako náhrady škody. 

Kŕmením holubov na verejnom priesto-
re dochádza k znečisťovaniu okolia, čo je 
porušením § 4 bod 15. písm. c) Všeobec-

ne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12. 
12. 2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území Mestskej časti Bratislava-Vraku-
ňa. Pri uvedenom porušení ide o priestu-
pok na úseku dodržiavania čistoty a po-
riadku na území mestskej časti, za ktorý 
hrozí pokuta do výšky 33,- €. 

Sú rôzne metódy na zníženie stavu 
holubov ako napríklad ich odchyt a pre-
miestnenie. Takéto opatrenie si však vy-
žaduje finančné náklady z rozpočtu MČ (aj 
z daní obyvateľov). Toto opatrenie tiež nie 
je účinné na 100 %, holuby sa zvyknú vrá-
tiť tam, kde vyhniezdili. K dispozícii máme 
k problematike prechovávania a kŕmenia 
holubov vyjadrenia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy, ktoré 
okrem iného navrhujú zásadné zamedze-
nie prístupu holubov k zdroju potravy, to 
znamená – nekŕmiť holuby! 

Záleží nám na čistote životného 
prostredia nielen verejného priestoru, 
a preto vás dôrazne žiadame, aby ste sa 
zdržali nevhodného konania – kŕmenia 
holubov. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

V priebehu jarných mesiacov sa 
nám na jednom z najobľúbenejších 
miest vo Vrakuni podarilo zasadiť štr-
násť nových krásnych stromov. 

Výsadba sa realizovala v lesoparku, 
a to neďaleko detského ihriska. Kon-
krétne sa návštevníci budú môcť tešiť z 
troch kusov topoľa bieleho, troch kusov 
jarabiny vtáčej, troch kusov jaseňa štíh-
leho a piatich kusov čremchy obyčajnej. 
Výber drevín sme konzultovali s odbor-
níkmi z Oddelenia tvorby mestskej ze-
lene Hlavného mesta SR Bratislava, 
nakoľko výsadba drevín sa môže reali-
zovať až po udelení súhlasu vlastníka 
pozemku. Dreviny musia spĺňať určité 
parametre, kvalitatívne požiadavky, v 
tomto prípade ide o hodnotné a per-
spektívne dreviny s obvodom kmienka 
14 – 16 cm. Týmto by sme sa ešte raz 
chceli veľmi pekne poďakovať spoloč-
nosti BNP Paribas Cardif Poisťovna, 
ktorá zafinancovala ich nákup. Srdečne 
vám ďakujeme! Z novej výsadby sa veľ-
mi tešíme, nech nám roky spríjemňujú 
voľné chvíle strávené v prírode. Ako 
hovorí jedno latinské príslovie: „Strom, 
pod ktorým ležíš, bol voľakedy prútom.“ 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Životné prostredie

7

Nekŕmte 
holuby

Poďakovanie



• Obnova Materskej  školy Kaméliová – rekonštrukcia a 
zateplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, hyd-
raulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

• Obnova Materskej  školy Hnilecká – rekonštrukcia 
a zateplenie strechy, obnova  fasády so zateplením, 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
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Aktuálne
Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí vo Vrakuni 
Už je to päť rokov, čo mestská časť uviedla do prevádzky obnovené a zrekonštruované objekty, ktoré sa 
financovali z prostriedkov európskych fondov v rámci projektu ISRMO (integrované stratégie rozvoja 
mestských oblastí). Niekoľko ráz sme vás vo Vrakunských novinách informovali o stave týchto projek-
tov a ich využití.

• Obnova objektu Základnej školy na  Rajčianskej ul. 
3 – obnova vzduchotechniky, hydraulické vyregulovanie, 
rekonštrukcia  a zateplenie strechy a fasády školy.

• Obnova objektu Základnej školy na  Žitavskej  ul. 1 
– kompletná sanácia rozvodov a kanalizácie, obnova 
hygienických zariadení a šatní, obnova vzduchotech-
niky, rekonštrukcia  a zateplenie strechy a fasády 
školy

Pevne veríme, že všetky investované prostriedky splnili svoj účel  
a zlepšili prostredie našich školákov, predškolákoch a seniorov.  

Projekt ISRMO

MÚ Vrakuňa

• Revitalizácia vnútrobloku  Slatinská – obnova a dobudova-
nie detského ihriska, revitalizácia a doplnenie zelene

• Sociálno -prevádzková budova  Čiernovodská 25 – obno-
va a úprava vnútorných priestorov, schodiska, plošiny pre 
imobilných, sanácia prístupovej rampy.

Projekt ISRMO

Projekt ISRMO
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Podnety z internetu
ZÁPACH VO VRAKUNI 

Silvia napísala: Dobrý deň, bývame na Most-
nej ulici a v posledných týždňoch denne evi-
dujeme neskutočný močovinový zápach, či už 
v priebehu dňa alebo večer. Viete nám pove-
dať, či zdrojom zápachu je ÚČOV alebo niečo 
iné?
Odpoveď vedúcej pracovníčky referátu ži-
votného prostredia, VPS a odpadového hos-
podárstva Mgr. Rastislavy Mihókovej: Dobrý 
deň, v priebehu posledných dní sme zisťovali 
možný zdroj zápachu. V prvom rade sme kon-
taktovali BVS, a. s., aby sme zistili, či v rámci 
ich činnosti nezmenili, resp. či nepribudli nové 
technológie čistenia odpadových vôd. Z ich 
strany sme dostali jednoznačnú odpoveď, 
že zápach nebol spôsobený ich činnosťou. 
Zápach, ktorý bolo cítiť v priebehu minulého 
týždňa, bol spôsobený vyvážaním organických 
hnojív na polia (močovka a maštaľný hnoj), 
ktoré neboli ihneď zaorané. Ďalším faktorom 
bolo aj počasie (nízky tlak). 

CYKLISTI NA BREZOVEJ 
Cyklisti napísali: My cyklisti, jazdiaci po 
Brezovej ulici po práci domov, žiadame Vás 
o nápravu na tejto ulici. Je tu 30 km povole-
ná rýchlosť na tejto ulici, prejazd zakázaný. 
Všade v Európe chcú, aby sa jazdilo na bicyk-
loch, ale nie na Brezovej ulici. Neveríme Vám, 
že by na Váš podnet od 14:30 do 18:00 hod. 
nemohli policajti z miestnej polície vo Vrakuni 
alebo mestská polícia kontrolovať tento úsek. 
Keď treba platiť dane, to je v poriadku, platia 
všetci, ale aby ste nám pomohli, to už je zaťaž-
ko. Príďte aj Vy raz na bicykli po 14:30 hod. 
k lesoparku, ostatným lesom na Brezovej ulici, 
bicyklujte sa, a potom zažijete realitu a bude-
te vidieť na vlastné oči a veriť tomu, čo sa tu 
deje. 
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej, vedú-
cej referátu regionálneho rozvoja a dopra-
vy: Dobrý deň, na Brezovej ul. je miestna ko-
munikácia III. triedy v správe Mestskej časti 
Bratislava -Vrakuňa. Táto ulica ma zmiešaný 
charakter využitia, zástavbu rodinných do-
mov, záhradkársku lokalitu a vstup do navšte-
vovaného lesíka. Po komunikácii prechádzajú 
motorové vozidlá, chodci, ale je aj značne 
využívaná cyklistami. Na ulici sa nenachádza-
jú chodníky, je na nej prejazd zakázaný a je 
tam obmedzená rýchlosť 30 km/h, bohužiaľ, 
vodiči však dopravné značenie nedodržia-
vajú. Komunikácia má obmedzené šírkové 
parametre. Na základe uvedeného Mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa investovala nie málo 
finančných prostriedkov do realizácie troch 
kusov stavebných spomaľovacích prahov, ta-
kzvaných retardérov. Retardéry sú vybudova-
né v miestach najväčšieho osídlenia z dôvodu 
bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. 
Stavebný spomaľovací prah pri prejazde nie 
je hlučný. Prejazd cez retardér núti vodiča 
znížiť rýchlosť. Opäť nás požiadali návštevní-
ci, cyklisti a záhradkári o doplnenie spoma-

ľovacích prahov, pretože dopravná situácia 
v miestach, kde nie sú retardéry, je veľmi ne-
bezpečná Mestská časť vypracovala projekt 
realizácie osadenia spomaľovacích vankúšov 
v miestach podľa požiadavky. K realizácii je 
potrebný súhlas Krajského dopravného in-
špektorátu Policajného zboru SR v Bratislave 
(ďalej len KDI) a Hlavného mesta SR Brati-
slavy (ďalej len Hl.m. SR Bratislava). Mestská 
časť má súhlas KDI a po odsúhlasený projektu 
Hl.m. SR Bratislava zabezpečí realizáciu spo-
maľovacích vankúšov. Súčasne mestská časť 
požiadala políciu o kontroly dodržiavania pra-
vidiel v cestnej premávke tak, ako sme ich už 
niekoľkokrát požiadali.
 

OBNAŽOVANIE NA CINTORÍNE 
Lucia napísala: Dnes som bola na cintoríne 
a to, čo som videla na vlastné oči, snáď nie 
je ani pravda! Počas toho, ako sme my čistili 
hrob, sa tam vyzliekla do naha a okúpala bez-
domovkyňa! Je to podľa Vás normálne?! Žia-
dam o okamžitú nápravu zo strany vedenia!
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dobrý deň, touto 
situáciou som veľmi znepokojený a plne chá-
pem Vaše rozhorčenie. Avšak mestská časť 
nie je správcom cintorína, preto sme kontakto-
vali priamo riaditeľa zodpovednej organizácie 
Marianum, aby tento problém okamžite riešil. 
Momentálne je prívod vody zatvorený. Bližšie 
informácie o používaní Vám poskytne správca 
cintorínov Marianum.

AUTOBUS 
Ladislav napísal: Na Železničnej ulici je už dlh-
šie odstavený autobus, čo sa s tým dá urobiť? 
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Dňa 20. 8. 2020 
sme požiadali Obvodné oddelenie PZ Vraku-
ňa, Šíravská 3, 827 49 Bratislava o súčinnosť 
pri riešení parkujúceho autobusu na Železnič-
nej ul. Policajná hliadka na základe obhliadky 
na tvári miesta vyhodnotila, že zaparkovaný 
autobus netvorí prekážku na ceste, parkuje 
na verejnom priestranstve, takže nie sú poru-
šené pravidlá v cestnej doprave a vodič sa ne-
dopustil priestupku. Následne sme požiadali 
vlastníka a autobus tam už neparkuje. 

ZAPLAVENÁ GAGARINOVÁ 
Martin z Hrušovskej napísal: Prečo Vrakuňa 
nečistí kanál na Gagarinovej? Tie záplavy a ne-
prejazdnosť je tam stále keď prší. Otras!
Odpoveď starostu MČ Bratislava- Vrakuňa 
JUDr.Ing. Martina Kuruca: Nakoľko je daná 
komunikácia v správe magistrátu hlavného 
mesta, požiadal som vedenie o vyjadrenie a rie-
šenie daného problému. Primátor Matúš Vallo 
sa vyjadril: ,,Čo sa týka zatápania komunikácie 
na Gagarinovej ulici, táto bola za posledných 5 
rokov uzatvorená z dôvodu zatopenia celkovo 
8 krát. Na základe umiestnenia potoku pod ko-
munikáciu Gagarinová má mesto v mieste pri 
moste Čučoriedková – Mierová vybudovanú 

prečerpávaciu stanicu s dvoma nádržami, v kto-
rej sú osadené 4 vysokovýkonné čerpadlá / 2 
v každej nádrži/, ktoré nepretržite odčerpávajú 
vodu do dažďovej kanalizácie. V prípade dažďov 
dažďová kanalizácia v okolí nestíha. Na základe 
uvedených faktov mesto realizovalo vyčistenie 
všetkých vpustov v zaplavovanom úseku. Ubez-
pečujem Vás, že z titulu správcu komunikácie 
som si vedomý dôležitosti prejazdnosti komuni-
kácií v našej správe a vyvíjam maximálne úsilie 
na jej zabezpečenie.“

HRUŠOVSKÁ - RIEŠENIE DOPRAVNEJ 
SITUÁCIE 

Podnet z portálu Odkaz pre starostu: Dobrý 
deň, pán starosta. Kedy sa bude riešiť bez-
pečnosť na Hrušovskej ulici? Keďže sa táto 
oblasť nachádza v OBYTNEJ ZÓNE, nie je tu 
umožnený bezpečný pohyb chodcov. Autá tu 
nejazdia max 20km/h ako predpisuje zákon 
ani v mojich najkrajších snoch. Na chodcov 
sa tu neberie absolútne ohľad. Na autá, ktoré 
idú pomalšie a sú ohľaduplné, ostatní vodiči 
trúbia, nebezpečne ich predbiehajú, čo znovu 
ohrozuje dopravu a chodcov. Na chodcov sa 
trúbi a čakám kedy tu niekto niekoho zrazí. 
Chýba tu ako značenie, tak aj betónové retar-
déry, ktoré by ako tak mohli spomaliť všetky 
autá, ktoré si tadeto skracujú cestu závodnou 
rýchlosťou. Dva retardéry, z čoho jedenje po-
lorozobratý, na túto oblasť nestačia. Bezpeč-
nosť v tejto oblasti nám tu slubujete už nejaký 
ten rok, no stále je to horšie a horšie. Ďaku-
jem.
Odpoveď Mgr. Margity Brynkusovej,vedúcej
referátu regionálneho rozvoja a dopravy: 
Dobrý deň, MČ BA-Vrakuňa oslovila mestskú 
aj štátnu políciu z dôvodu nedodržiavania 
predpisov cestnej premávky, aby sa v danej 
lokalite vykonávali častejšie kontroly. MČ 
v prechádzajúcom roku vybudovala 3 spoma-
ľovacie prahy, ktoré však, ako uvádzate, boli 
v noci rozobrané. Najpravdepodobnejšie ich 
rozobrali obyvatelia danej lokality, ktorí s nimi 
nesúhlasili. Tento rok sme osadili jeden betó-
nový spomaľovací prah, a aj proti nemu bola 
spísaná petícia. Týmto Vás žiadame, aby ste 
skúsili navrhnúť najvhodnejšie miesto na osa-
denie predmetného spomaľovacieho prahu, 
a my ho osadíme. Za posledné 4 roky bolo do 
Hrušovskej ulice investovaných približne 200 
tis. (do rekonštrukcie ulice a okolia). Rovnako 
v súčasnosti pracujeme na realizácii osadenia 
nového osvetlenia na Hrušovskej ulici, a v prí-
pade dostatku financií ďalší rok osadíme aj 
spomaľovacie prahy. Dopravné značenie, 
ktoré je na spomínanej ulici, je v súlade so 
všetkými právnymi predpismi, ktoré stanovuje 
cestný zákon, a je odsúhlasené aj KDI, a je-
dine polícia môže kontrolovať dodržiavanie 
predpisov.
  HNovotná
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Inzercia

V novom ročníku grantového programu môžu neziskové organizácie, základné, stredné a materské 
školy, centrá voľného času, komunitné centrá a samosprávy poslať žiadosti o podporu projektov 
zlepšujúcich život v komunite či okolí bydliska. Slovnaft v spolupráci s nadáciou Ekopolis poskytne 
na zaujímavé projekty sumu až do výšky 4000 eur. 

„Obyvatelia sami najlepšie vedia, čo treba vylepšiť 
na ich sídlisku, v škole či škôlke, aby tam mohli deti  
a dospelí tráviť voľný čas a cítili sa dobre. Prvý ročník 
programu Dobrý sused priniesol niekoľko originálnych 
projektov a verím, že aj druhý ročník bude motivovať 
obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc, Ružinova  
a Rovinky – našich susedov k zaujímavým nápadom. 
My im pomôžeme s ich realizáciou,“ hovorí Gabriel 
Szabó, podpredseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s.

Dobrý sused finančne podporuje nápady na zlepšenie 
kvality života komunít v okolí bratislavskej rafinérie. 
Témy projektov by sa mali sústrediť na vytváranie ale-
bo obnovu zaujímavých lokalít, voľnočasové aktivity 

obyvateľov či budovanie zázemia na rozvoj vodáckeho 
a cyklistického športu. O grant do výšky 4000 eur môžu 
požiadať registrované neziskové organizácie, základ-
né, stredné a materské školy, centrá voľného času  
a komunitné centrá a samosprávy.

V prvom ročníku programu Slovnaft podporil 12 pro-
jektov z 22 prijatých žiadostí o grant. Aktuálna výzva 
je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov  
v sume 30 000 eur.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár 
žiadosti sú na www.slovnaftludom.sk

DOBRÝ SUSED OPÄŤ PODPORÍ 
AJ OBYVATEĽOV VRAKUNE

SLN_208_18_PR_inzercia_DobrySused_Vrakuna.indd   1 8/18/20   11:26 AM
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Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
otvorila dňa 08.09.2020 prevádzku 
sociálnej výdajne pre občanov mest-
skej časti. Bezplatnou pomocou budú 
občanom poskytované trvanlivé po-
traviny, drogistický tovar a iný tovar 
osobnej spotreby, ktoré budú do soci-
álnej výdajne dodávané obchodnými 
reťazcami prostredníctvom Potravino-
vej banky SR. 
Účelom sociálnej výdajne je  pomôcť 
občanom mestskej časti, ktorí sa na-
chádzajú v zložitej  sociálnej situácii a 

napomôcť im tak k zlepšeniu životnej 
úrovne.

MÚVrakuňa

Sociálna výdajňa vo Vrakuni
Sociálna výdajňa bude 
otvorená 2 dni v týždni:  

utorok v čase  
od 14,00 – 16,00 hod.  

a vo štvrtok v čase  
od 9,00 – 11,00 hod. 

Príprava trvá 1 hod.
Potrebujeme: 
• 4 menšie baklažány
• 4 menšie cukíny
• 600 g mletého kuracieho mäsa 

(stehno)
• 100 g ryže
• 6 PL oleja
• 1 cibuľu
• 2 vajcia
• 50 g strúhaného syra
• 2 dl smotany na varenie
• 2 strúčiky cesnaku
• soľ, mleté čierne korenie

Postup: 
Cukíny a baklažány 
vydlabeme.
Uvarenú studenú 
ryžu spojíme s mle-
tým mäsom. Primie-
šame 1 celé vajce, 
jeden bielok a pre-
tlačený cesnak. Osolíme, okoreníme.
Zmesou naplníme vydlabané cukíny a 
baklažány.
Vydlabané vnútro nastrúhame a udusí-
me na oleji a cibuli. Na tento základ po-
ukladáme naplnené cukíny a baklažány.

V smotane rozhabarkujeme 1 žĺtok; 
osolíme, okoreníme a polejeme tým 
obsah hrnca. Vrch ešte posypeme 
strúhaným syrom a dáme zapiecť do 
rúry.

Vaša Gizka

VARÍME S GIZKOU

PLNENÉ CUKÍNY A BAKLAŽÁNY

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
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ŠINTER-ské novinky a plány  
v školskom roku 2020/2021

Dňa 21. augusta 2020 sa na pôde úradu 
MČ Vrakuňa uskutočnilo stretnutie starostu 
Martina Kuruca a zástupcov občianskeho 
združenia ŠINTER, Martina Huňu a Mira Šve-
ca. Témou rozhovoru bol šport a zaznelo po-
čas neho aj niekoľko zaujímavých noviniek a 
plánov z tejto oblasti.

Nový basketbalový klub vo Vrakuni
O.z. ŠINTER je spoluorganizátorom ŠINTER ligy, 
ktorej 4. ročník by sa mal počas nadchádzajú-
ceho školského roka uskutočniť a mali by byť 
do neho opäť zapojené aj vrakunské základné 
školy. K tejto aktivite pribudla novinka – basket-
balový klub, ktorý bude vystupovať pod názvom 
ŠINTER Vrakuňa. „Dopravnú situáciu v Brati-
slave pozná každý. Voziť niekoľkokrát týždenne 
dieťa na akúkoľvek aktivitu z Vrakune smerom 
do centra zaberie hodiny a je to pre rodičov ná-
ročná úloha a keďže sme sa za tri ročníky or-
ganizovania turnajov našej ligy stretávali u detí 
s rastúcim záujmom o basketbal, priniesť sem 
tento krásny šport na klubovej úrovni bol logický 
krok. Chceme sa venovať dievčatám aj chlap-
com, hlavne tým mladším a bolo by super, keby 
sa nám časom darilo vyhľadávať pre silné znač-
ky ako Slovan alebo Inter šikovné baskeťáčky a 
baskeťákov. Toto by mala byť tiež dôležitá črta 
našej filozofie, s tradičnými klubmi spolupraco-
vať, samozrejme mimo ihriska, tam si to s nimi v 

duchu fair-play rozdáme.“ objasňuje k tejto téme 
s úsmevom Martin Huňa, riaditeľ o.z. Čo sa týka 
klubového športu, iných športových aktivít a 
ich podpore Martin Kuruc poznamenal: „Máme 
futbalový klub ŠK Vrakuňa, kde podporujeme 
detské a mládežnícke súťaže. Potom tu máme 
hokejbalový klub HBK Vrakuňa, ktorý podporuje-
me finančne aj priestorovo. A som rád, že vzni-
kol aj tretí športový klub ŠINTER Vrakuňa, takže 
máme futbal, hokejbal a už aj basketbal. Taktiež 
tu existuje aj šermiarsky klub, sú to nadšenci 
historického šermu, s ktorými spolupracujeme 
aj pri hodových slávnostiach, kde sú v dobových 
kostýmoch. Máme aj mažoretky, ktoré sú súčas-
ťou športu a viem, že vznikajú tiež florbalové 
krúžky. Veľa chlapcov a dievčat začína hrávať 
tento šport. Uvidíme, aký to na školách bude 
mať úspech a podľa toho ho podporíme. Máme 
aj netradičný šport so švihadlom - rope skipping, 
ktorý popularizuje FUN Skippers na Železničnej. 
Vlani sme podporili účasť jednej športovkyne 
a jej trénerky na majstrovstvách sveta v Číne 
kúpou letenky. A potom sú tu samozrejme aj 
sídliskové športy zastrešené občianskymi zdru-
ženiami, ktoré, ak o to požiadajú, podporujeme 
malými dotáciami. Nie je to úplne šport, ale sú to 
aktivity, ktoré patria do našej športovej rodiny.“

Revitalizácia areálov základných škôl vo Vrakuni
Práve na Mikulášskom turnaji ŠINTER ligy v de-

cembri 2019 pán starosta prvý-
krát verejne prezentoval am-
bíciu mestskej časti postupne 
renovovať športoviská a vonkaj-
šie areály vrakunských ZŠ. Vý-
bornou správou je, že jeho slová 
sa postupne stávajú skutočnos-
ťou a on sám k tomuto dodáva: 
„Tento rok dokončíme areál na 
ZŠ Rajčianska, kde by do kon-
ca augusta mal byť dokončený 
bežecký ovál a v priebehu sep-
tembra - októbra by tam malo 
byť ihrisko na plážový volejbal, 
basketbalové a mini-futbalové 
ihrisko. A vo vnútri pribudnú aj 
nejaké hracie prvky, preliezač-
ky. Na Žitavskej má byť dokon-
čené multifunkčné ihrisko do 
konca augusta a na Železničnej 
robíme dopravné ihrisko a robí-
me tam aj mini-futbalové ihris-
ko. Potom by sme tieto priestory 
mohli využívať aj v rámci špor-
tovej aktivity našich klubov a 
samozrejme na športovanie 
ši rokej verejnosti. V budúcom 
roku by sme mohli zrekonštru-
ovať aj telocvičňu a palubovku 
na Žitavskej.“ Takže športuchti-
ví obyvatelia Vrakune všetkých 

vekových kategórií sa majú v najbližšej dobe na 
čo tešiť a zostáva veriť, že tieto priestory budú 
po otvorení žiť čulým športovým životom.

Športová vízia „Otvorenej školy“
Všeobecný trend je dnes taký, že deti sa už ne-
hrajú vonku ako kedysi a stále častejšie počuť: 
„Ulica zmizla...“. V tejto súvislosti zástupcovia 
o.z. ŠINTER predostreli M. Kurucovi zaujímavú 
myšlienku: „Radi by sme rozbehli projekt Otvore-
ná škola a začali na úvod so sobotami a keby sa 
to osvedčilo, tak neskôr pridať aj nedele.  Otvoriť 
doobeda školské telocvične pre deti a rodičov, 
ktorí by sa chceli hýbať. Vyjadriť to v úsmevnej 
forme, maminy budú mať cez víkend doobeda 
pokoj, tatinovia  zoberú deti „vyvetrať“, zabehajú 
si s nimi, zahrajú si s nami nejakú súťaž, turnaj. 
Plán bol to rozbehnúť od septembra, bohužiaľ to 
kvôli všeobecne známym okolnostiam nie je za-
tiaľ možné. Ak to naberie reálne kontúry, určite 
budeme verejnosť cez našu stránku www.ozsin-
ter.sk alebo sociálne siete o tomto informovať“.

Na záver stretnutia všetci účastníci súhlasili s 
faktom, že v dnešnej dobe je ozaj ťažké predpo-
vedať, čo bude o niekoľko dní, tobôž nie v dlho-
dobom horizonte. Zhodli sa spoločne na tom, že 
je síce pekné mať zrekonštruované športové are-
ály, ale pokiaľ nebudú aj využívané, tak to strá-
ca zmysel. Starosta Martin Kuruc musel smutne 
pripustiť, že momentálne sa mestská časť borí 
s úplne inými starosťami a podpora športu, bo-
hužiaľ, asi nebude taká, ako v minulosti, ale v 
rámci možností urobí všetko pre to, aby šport 
vo Vrakuni napredoval. Dobrým príkladom môže 
byť aj ďalší ročník Vrakunského behu, ktorého 
by sa mala aktívne zúčastniť aj početná „šinte-
rácka“ rodina nového klubu ŠINTER Vrakuňa. 

o.z. ŠINTER

M. Kuruc a M. Huňa po diskusii o športe
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 Muži a tímy detí 
sa pripravujú na 
n a d c h á d z a j ú c u 

sezónu. Muži, ako ste už mnohí čítali, 
skončili opätovne na nepopulárnom 4. 
mieste. Stalo sa tak už tretiu sezónu po 
sebe. Cez leto sa zúčastnili na Bratislav-
skom pohári, kde tím Vrakune pod vede-
ním Ladislava Soósa obsadil 3. miesto. 
K semifinále sa nám vyjadril motor tímu 
Ladislav Soós: „Stretli sa dva toptí-
my. Zápas mal super tempo, mys-
lím si, že kameň úrazu boli osla-

benia. Ale nikomu nemôžem nič 
vyčítať, od prvého do posledného 
hráča všetci odviedli kus roboty a 
reprezentovali náš klub. Ďakujem 
všetkým, že si našli čas, prišli si 
zahrať a zabaviť sa. Teším sa, že 
aj hráči, ktorých naše deti obdi-
vujú, si obliekli náš dres. Už teraz 
sa teším na ligové zápolenia.“

Dňa 12. 9. 2020 začína BHBL prvým 
kolom. Zmena je v čase domácich zápa-
sov, tie budú v sobotu od 9:00 h. V pr-
vom kole si zmeria HBK Vrakuňa sily so 

susedným Hancopom, 
srdečne vás pozývame 
na tento zápas.

Dňa 6. 9. sa uskutoční 
na našom ihrisku na Hni-
leckej turnaj Memoriál 
Emila Valka. Na turnaji 
sa zúčastnia tímy zo Slo-
venska a z Čiech. Viac 
informácií nájdete na 
facebooku HBK Vrakuna 
fans.

Mládež do 14 rokov začne turnajom 5. 9. 
2020, keď sa na Hnileckej uskutoční Vra-
kunský pohár. Viac o plánoch nám povedal 
zakladateľ klubu Andrej Ravasz: „Deťom 
sme už tradične nedali vydýchnuť 
ani cez prázdniny a v tréningoch sme 
pokračovali celé leto. Na jeseň v sep-
tembri sa koná turnaj starších detí, 
na prelome septembra a októbra 
by mal byť u nás aj turnaj mladších 
detí. Máme v pláne tiež viacero ak-
cií, ale to bude záležať od opatrení 
ohľadom pandémie. Pevne verím, že 
sa táto situácia čoskoro zlepší a ne-
bude nás obmedzovať.“

Pripomíname, že ešte stále sa dajú daro-
vať 2 % vašich daní, ak ste tak ešte neurobili, 
budeme radi, keď nás podporíte. 

Viac informácií nájdete na stránke: 
www.hbkvrakuňa.sk, prípadne na FB 
stránke HBK Vrakuňa fans. 

Viac informácií nájdete na strán-
ke www.skvrakuna.sk.

ŠK Vrakuňa

Úvod sezóny plný práce

Muži a tímy detí 
sa pripravujú na 
nadchádzajúcu 
sezónu. Muži, 

ako ste už mnohí čítali, skončili opä-
tovne na nepopulárnom 4. mies-
te. Stalo sa tak už tretiu sezónu po 
sebe. Cez leto sa zúčastnili na Bra-
tislavskom pohári, kde tím Vrakune 
pod vedením Ladislava Soósa obsa-
dil 3. miesto. K semifinále sa nám 
vyjadril motor tímu Ladislav Soós: 
„Stretli sa dva toptímy. Zápas mal 
super tempo, myslím si, že kameň 
úrazu boli oslabenia. Ale nikomu 
nemôžem nič vyčítať, od prvého do 
posledného hráča všetci odvied-
li kus roboty a reprezentovali náš 
klub. Ďakujem všetkým, že si našli 
čas, prišli si zahrať a zabaviť sa. 
Teším sa, že aj hráči, ktorých naše 

deti obdivujú, si obliekli náš dres. 
Už teraz sa teším na ligové zápole-
nia.“

Dňa 12. 9. 2020 začína BHBL prvým 
kolom. Zmena je v čase domácich 
zápasov, tie budú v sobotu od 9:00 
h. V prvom kole si zmeria HBK Vra-
kuňa sily so susedným Hancopom, 
srdečne vás pozývame na tento zá-
pas.

Dňa 6. 9. sa uskutoční na našom 
ihrisku na Hnileckej turnaj Memoriál 
Emila Valka. Na turnaji sa zúčastnia 
tímy zo Slovenska a z Čiech. Viac in-
formácií nájdete na facebooku HBK 
Vrakuna fans.

Mládež do 14 rokov začne turnaj-
om 5. 9. 2020, keď sa na Hnileckej 
uskutoční Vrakunský pohár. Viac o 
plánoch nám povedal zakladateľ 

klubu Andrej Ravasz: „Deťom sme 
už tradične nedali vydýchnuť ani cez 
prázdniny a v tréningoch sme po-
kračovali celé leto. Na jeseň v sep-
tembri sa koná turnaj starších detí, 
na prelome septembra a októbra by 
mal byť u nás aj turnaj mladších detí. 
Máme v pláne tiež viacero akcií, ale 
to bude záležať od opatrení ohľadom 
pandémie. Pevne verím, že sa táto 
situácia čoskoro zlepší a nebude 
nás obmedzovať.“

Pripomíname, že ešte stále sa dajú 
darovať 2 % vašich daní, ak ste tak 
ešte neurobili, budeme radi, keď nás 
podporíte. 

Viac informácií nájdete na stránke: 
www.hbkvrakuňa.sk, prípadne na FB 
stránke HBK Vrakuňa fans.

HBK Vrakuňa

Príprava na novú sezónu  
v plnom prúde

http://www.hbkvrakuňa.sk,
http://www.skvrakuna.sk
http://www.hbkvrakuňa.sk
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Na základe manuálu opatrení pre školy a školské za-riadenia sme pripravili informácie pre rodičov a uči-teľov k nástupu 2. 9. 2020. Ráno sme všetkým žiakom vykonali ranný filter – meranie teploty, prevzali sme ro-dičmi podpísaný dotazník a presne určili ranné časy a vstupy žiakov do budovy školy. Týmto sme zabezpečili nemiešanie jednotlivých tried. K dnešnému dňu máme prihlásených 604 žiakov, z ktorých 2. 9. 2020 nastúpilo 589. O žiakoch, ktorí nenastúpili, sme mali presné infor-mácie ohľadom ich zdravotného stavu. Momentálne naďalej pokračujeme vo vykonávaní ran-ného filtra, dodržiavame časy vstupov do budovy školy, žiaci aj zamestnanci sú povinní mať v priestoroch školy rúško, všetky vstupy aj triedy sme vybavili dezinfekciou, zriadili sme izolačnú miestnosť..    
M. Smoláriková,  
ZŠ Rajčianska 3

Základná škola Rajč ianska 

Školský rok 2020/2021 sa v MŠ Bodvian-
ska začal vďaka ústretovým rodičom a ob-
novenému kolektívu veľmi dobre.
Informácie o nástupe boli rodičom vopred 
poskytovane e-mailovou formou. Oznamy a 
piktogramy boli tiež umiestnene na viditeľ-
ných miestach pri každom vchode, ako aj na 
bránke MŠ.
Do materskej školy nastúpilo v prvý deň 72 
detí z celkového počtu 87 prijatých detí. 
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situ-
áciu deti aj so svojimi rodičmi ako správni 
škôlkari disciplinovane dodržiavali rozostupy 
a pri príchode do MŠ si dezinfikovali ruky. 
Dodržiavali aj všetky aktuálne nariadenia. 
Vôbec to však nepokazilo náladu paniam 
učiteľkám a natešeným deťom, ktoré po dl-
hom čase s radosťou prišli za svojimi kama-
rátmi do svojej škôlky za novými zážitkami.

Mgr. Iveta Stranovska 
MŠ Bodvianska

Mater ská škola 
Bodvianska 

Otvorenie školského roka 2020/2021 na ZŠ Žitavská 1 ovplyvnila vy-

víjajúca sa epidemiologická situácia. Do budovy školy sa vstupovalo 

len cez hlavný vchod.

Ranný filter prebiehal meraním teploty, dezinfekciou rúk a odovzdaním 

zdravotného dotazníka a vyhlásenia o zdravotnom stave žiaka.

Všetci žiaci i rodičia 0. a I. ročníka vstúpili do budovy s prekrytím horných 

dýchacích ciest.

Všetci zamestnanci školy dodržiavali bezpečnostné nariadenia. V prvý 

deň nastúpilo 386 žiakov. 

Ďakujeme vedeniu mestskej časti za darček pre prváčikov. Všetkým de-

ťom sa veľmi páčil, ako môžete vidieť aj na fotografii.  

Mgr. Helga Kováčová

riaditeľka školy ZŠ Žitavská 

ZŠ Žitavská

Naša škola otvorila svoje brány za prísnych epide-

miologických opatrení 2. 9. 2020. Nastúpilo k nám 

686 žiakov, z toho 88 prváčikov. Veľmi sme sa tešili 

na nový školský rok, na našich žiakov, ale aj na krás-

nu, konečne zateplenú školu, za čo ďakujem mest-

skej časti a najmä p. starostovi JUDr. Ing. Martinovi 

Kurucovi. Žiaľ, tento slávnostný deň nemohol byť v 

našom vynovenom átriu, ale žiaci sa po odmeraní 

teploty a vydezinfikovaní rúk presunuli do tried. Po 

vstupe všetkých žiakov podľa časového harmonogra-

mu začal školský rok štátnou hymnou SR a príhovo-

rom starostu MČ a riaditeľky školy. Opatrenia, ktoré 

nastavila škola (denný ranný filter – meranie teploty, 

dezinfekcia rúk, vstupy podľa harmonogramu, po-

vinné rúška a dodržiavania ROR) potrvajú do 18. 9. 

2020. Všetci žiaci aj zamestnanci nosíme rúška, do-

držiavame ROR a držíme si palce, aby sa nám všetky 

choroby oblúkom vyhli. Tak spolu buďme zodpovední, 

empatickí a pomáhajme si navzájom! Pre každého je 

toto obdobie ťažké a len spolu ho zvládneme.

Andrea Macháčová

Riaditeľka ZŠ Železničná 

Základná škola 
Želez ničná 
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Do Materskej školy Kríková v školskom roku 2020/21 
nastúpilo 156 detí a jej elokovaného pracoviska na 
Šíravskej ulici 61 detí. Otvorenie oboch pracovísk bolo 
podmienené zabezpečením prísnych protiepidemiologic-
kých opatrení. Splniť všetky opatrenia bolo náročné aj 
preto, lebo sa do posledných augustových dní v objekte 
Kríková vykonávala rekonštrukcia dvoch detských umý-
variek. Všetko sa však zvládlo do začiatku školského 
roku a deti sme privítali v nových priestoroch. Poďakova-
nie patrí zamestnancom firmy POHAS a následne všet-
kým zamestnancom na Kríkovej, ktorí obetovali aj voľné 
dni na vykonanie veľkého upratovania a dezinfikovania 
priestorov.

Miroslava Koprdová
MŠ Kríková

Nov ý  školsk ý  rok 
v  Mater skej  škole 
Kr íková V novom školskom roku 2020/2021 má Materská škola Kaméliová 10 a jej elokované pracovisko zapí-saných spolu 253 detí. Prvý školský deň prišlo do MŠ Kaméliová 146 detí a do MŠ Hnilecká 79 detí.Prvý deň, ale aj tie ďalšie sú pre všetkých náročnejšie z hľadisko zabezpečenia bezpečných podmienok na zák-lade epidemiologickej situácie. Opäť sa pri vstupe meria teplota, každý musel priniesť a odovzdať vyplnené tlači-vá, čím sa celé preberanie detí spomalilo. Pred triedou ešte pani učiteľka zisťuje aktuálny zdravotný stav detí. Zrušili sme zberné triedy, deti sa stravujú v triedach aj v jedálni tak, aby neboli s ďalšou triedou. Pozitívom je, že môžu materskú školu navštevovať všetky zapísané deti

Mgr. Lucia Slováková
Materská škola Kaméliová

Mater ská škola 
Kamél iová

Základná škola Rajč ianska 

MIXKLUB – pred a po Korona kríze
Pred Korona krízou

Mixklub – nízkoprahové zariadenie 
pre deti, mládež a rodiny v bratislav-
skej Vrakuni – Pentagone – fungoval 
v predkrízovom období (do 12. marca) 
na plný výkon. Pre najmenších účast-
níkov do 6 rokov prebiehala predškol-
ská príprava. Deti a mladí školáci sa 
zúčastňovali na rozbehnutom individu-
álnom doučovaní. Pre deti do 9 rokov 
tri razy v týždni otváral svoje brány Mi-
xáčik. A široká veková kategória detí 
a mládeže prichádzala do Bežného 
Klubu. Taktiež pre mladých dospelých 
a dospelých žijúcich v komunite bolo 
k dispozícii individuálne poradenstvo 
v našej Poradni.

Čo zmenila Korona kríza? 
Na základe usmernení z MPSVaR SR 
a od regionálneho hygienika uzavrel 
Mixklub vstup pre početné skupiny 
detí, mladých a dospelých. Činnosť 
Mixklubu však pokračovala naďalej, 
v rámci schválených opatrení indivi-
duálnou formou – jeden na jedného. 
Napríklad aj v čase najväčšej krízy sa 
v poradni za tri mesiace odohralo 61 
individuálnych poradenských stretnutí 
s 26 klientmi. Tím pracovníkov Det-
ského fondu Slovenskej Republiky sa 

v čase najväčšej krízy rozhodol vyjsť 
z bezpečného prostredia nízkopra-
hového centra a vstúpil do prvej línie 
zápasu s covid-19: poskytoval huma-
nitárnu pomoc, hygienické a dezin-
fekčné balíčky, dával potravinovú po-
moc konkrétnym potrebným rodinám, 
rozdával rúška deťom a mladým v ko-
munite ako aj preventívne info letáky 
s odporúčaniami ochrany pred šírením 
nákazy. Môžeme len chváliť zodpoved-
né deti a dospelých z Mixklubu, ktorí 
poctivo dodržiavali nariadenia s nami, 
nosili rúška, ak ich niekto v ich okolí 
nemal, boli ochot-
ní mu ich odniesť, 
a veľa iných pre-
javov základnej 
ľudskosti, ktorá 
sa nás osobne do-
tkla. 

Ako sa máme  
v Mixklube  
po Korone? 

Počas júna sa 
vďaka klesajú-
cemu riziku pan-
démie covid-19 
uvoľnili bezpeč-
nostné opatrenia. 

My v Mixklube sme tak mohli otvoriť 
brány centra pre početné skupiny detí 
a dospelých z komunity v Pentagone. 
Najmä deti ocenili túto možnosť počas 
letných prázdnin a spoločne sme si 
užili školské voľno a vrúcne stretnutia 
po dlhom odlúčení. V auguste sa nám 
podarilo napriek všetkému zorganizo-
vať skvelý pobytový tábor pre deti od 5 
rokov do 12 rokov. Od septembra pre-
chádzame zmenou programu a nás aj 
deti čakajú nové výzvy. Veríme, že to 
spolu zvládneme.\

Detský fond Slovenskej republiky 
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Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty
a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery

na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:                                        

Jesenné upratovanie 2020

Jesenné	upratovanie	2020	
Umiestnenie	veľkokapacitných	kontajnerov		

	
V	zmysle	§	6	VZN	č.2/2017	MČ	Bratislava–Vrakuňa	o	dodržiavaní	čistoty																							
a	poriadku	na	území	mestskej	časti	budú	veľkokapacitné	kontajnery																												
na	jesenné	upratovanie	umiestnené	24	hodín	na	týchto	uliciach:																																									

	
	

Dňa	26.10.	pondelok	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.																																																																	
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.																																																														
Malodunajská	ul.	9																																																																																				
	

Dňa	27.10.	utorok	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						
	

Dňa	28.10.	streda	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																																																																																
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko																																															
	

Dňa	29.10.	štvrtok	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.																																																																				
Šípová	ul.																																																																																																					
Železničná	ul.	5																																																																																											
	

Dňa	2.11.	pondelok	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			
	

Dňa	3.11.	utorok	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28	–32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													
	

Dňa	4.11.	streda	
Hrušovská	ul.	–	Marhuľová	ul.																																																															
Stavbárska	ul.38	pri	trafostanici			

Dňa	5.11.	štvrtok		
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.																																																			
	

Dňa	9.11.	pondelok	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline		
																																																													

Dňa	10.11.	utorok	
Anízová	ul.																																																																																																	
Podpriehradná	ul.																																																																																			
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady																																																			
	

Dňa	11.11.	streda	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			
	

Dňa	12.11.	štvrtok	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													
	

Dňa	18.11.	streda	
Rebarborová	ul.	51																																																																																		
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zberných	surovinách																					
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				
	

Dňa	18.11.	utorok	
Ráztočná	–	Ihličnatá			

	
																																																				

	
	
	
	

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	

žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	všetkého	druhu,	ako	aj																																																
ostatné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.		

Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.		
	

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad 
(papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory všetkého druhu, 

ako aj ostatné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad zo spoločných priestorov obytných domov. Jesenné upratovanie zabezpečuje 
vysúťažená spoločnosť OLO, a. s.                                                                               

Jesenné upratovanie na zeleň zabezpečuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa.
Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.
Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad. 

 
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných 

tabuliach Miestneho úradu, na internete, na appke, a vo Vrakunských novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541 


