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Milí Vrakunčania,
zima nám už nadobro odchádza a príroda sa budí do jari. Máme  

za sebou prvý jarný deň a prebúdzajúcu jar cítiť už aj na počasí, či pre-
chádzkach po našom krásnom lesoparku. Chcel by som vás poprosiť, 
v tomto jarnom období, aby ste na prechádzkach dávali pozor na sne-
žienky. Je to pekná zákonom chránená kvetina, ktorá by sa nemala  
trhať a mala by prinášať radosť. Množstvo kvitnúcich snežienok v na-
šom lesoparku je dôkazom toho, že sa o našu prírodu a naše okolie 
dobre staráme. 

Lesopark, ale aj zeleň na sídlisku, je jednou z našich priorít. Samo-
zrejme, ako som spomínal niekoľkokrát v minulosti, musíme hlavne za-
bezpečiť chod našich materských a základných škôl. Potom financie, 
ktoré ušetríme, budeme investovať hlavne do prírody, zelene, detských 
ihrísk a v neposlednom rade do opravy komunikácií, či už chodníkov ale-
bo ciest. Podarilo sa nám zodpovedným prístupom k financiám nejaké 
peniaze ušetriť, a preto mám pre vás radostnú novinu. Okrem výsadby 
nových stromov a kvetín pristúpime tento rok aj k obnove chodníkov 
a ciest. Samozrejme, nie každý bude môcť byť uspokojený, lebo aj my 
máme určité priority, ktoré chodníky a cesty sa musia opravovať. Určite uznáte, že cesta ktorá je medzi rodinnými 
domami nie je tak podstatná, ako cesta, ktorá je hlavná prístupová do Vrakune. Nehovorím, že sa nemajú opraviť 
obidve, ale ak máme financie len na jednu, tak musíme určiť prioritu. 

Tak isto sa to týka aj chodníkov. Na mnohých miestach nám chodníky chýbajú, sú rozpadnuté, ale v prvom rade 
potrebujeme opraviť tie, po ktorých chodí najväčší počet ľudí. Napríklad okolie materských a základných škôl, aby 
sa nestal nejaký úraz a tam, kde ľudia trávia voľný čas, čiže lesopark. Požiadali sme o dotáciu z eurofondov a v prí-
pade, že budeme úspešní, tak by sme opravili aj nejaké tie chodníky v lesoparku. Samozrejme, máme tých plánov 
na tento rok veľa, ale všetko bude závisieť od financií a tých nikdy nie je dosť. Ekonomickú krízu sme v zime ako-tak 
zvládli, ale ešte máme pred sebou nie najľahšie časy. Preto vás prosím o zhovievavosť a pochopenie pri všetkých 
našich investíciách, pri všetkom tom, čo chceme pre Vrakuňu urobiť. Z každého súdka chceme uspokojiť tú časť 
vrakunčanov, ktorým na tej ich veci čo najviac záleží. 

Mesiac máj bude venovaný kultúre a pripravili sme si pre vás pár divadelných predstavení. Určite sa vrátime  
ku kultúrnym akciám, ktoré mali úspech v lete alebo na jeseň. Ale o tom všetkom vás budem priebežne informo-
vať v nasledujúcich vydaniach vrakunských novín. Teraz si len poprajme, aby tá jar bola po zime naozaj krásna.  
Je to jedno z najkrajších ročných období. Počas jari, keď už sme boli pri tej ochrane životného prostredia a príro-
dy, máme aj Deň zeme, ktorý si každoročne pripomíname aj u nás vo Vrakuni. Či už nám dobrovoľníci prichádzajú  
pomáhať pri čistení okolia brehu Malého Dunaja, lesoparku, sídliska, Pentagonu a podobne, ale aj výsadbou stro-
mov. Vysadili sme ich na promenáde, v lesoparku, v areáloch základných a materských škôl alebo na sídlisku.  
Pár stromov vysadíme opäť aj teraz pri príležitosti Dňa zeme.

Prajem vám peknú a ničím nerušenú jar a vidíme sa na niektorej našej akcii. 

„Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý„ 
rímsky filozof SENECA

Príhovor starostu 
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Aktuálne
Dôležité telefónne čísla
Kam volať v prípade potreby?

Obvodné oddelenie policajného zboru 
Vrakuňa

Adresa: Šíravská 3, 821 07 Vrakuňa
Telefón: 09610 32905

Starostlivosť o verejnú zeleň
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa

Telefón: 02/ 45 24 55 65, 0911 543 541
E-mail: jan.lalik@vrakuna.sk

Magistrát hlavného mesta SR – oddelenie 
referátu správy a údržby pozemných  

komunikácií: 
Telefón: 02/ 59 35 67 61

E-mail: dispecing@bratislava.sk

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Telefón: 02/ 50 11 01 11

E-mail: zakazka@olo.sk

Poruchové linky:

Verejné osvetlenie Siemens
Telefón: +421 2 638 101 51.

Bratislavská vodárenská  
spoločnosť, a.s.

Telefón: 0850 121 333

Západoslovenská Energetika, a.s.
Telefón: 0800 111 567

Slovenský plynársky priemysel a.s.
Telefón: 0850 111 727
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ZÁKAZ POUŽÍVANIA ZÁKAZ POUŽÍVANIA 
STUDNÍ V ZÁHRADÁCH STUDNÍ V ZÁHRADÁCH 

A V RODINNÝCH  A V RODINNÝCH  
DOMOCH NAĎALEJ DOMOCH NAĎALEJ 

PLATÍ !PLATÍ !
Upozorňujeme občanov, že zá-
kaz s účinnosťou od 31.05.2002 
nebol zrušený a je stále v plat-
nosti. Požívanie vody zo stud-
ní na pitie, polievanie zeleniny 
a ovocných stromov určených 
na konzum je naďalej zakáza-
né až do odvolania. Dôvodom 
je znečistenie horninového pro-
stredia a podzemných vôd z bý-
valej skládky CHZJD na Vrakun-
skej ceste. Bližšie informácie 
dostupné na: www.vrakuna.sk 
v sekcii Životné prostredie.
 MÚ Vrakuňa

MČ BA-Vrakuňa v zimnom období 
od 01.11. – do 31.03. neudržia-
va areály detských ihrísk („DI“), 
vstup je len na vlastnú zodpoved-
nosť. Prevádzkový čas DI je: 
od 01.04. – do 31.10. 
v čase od 08.00 – do 21.00.
Začiatok údržby od 1.4.2023.

MÚ Vrakuňa

Detské ihriskáDetské ihriská

Darujte 2%
Podporte Vašimi 2% z daní školy a 
škôlky vo Vrakuni. Bližšie informácie 
nájdete na našej webovej stránke 
www.vrakuna.sk  v sekcii Pre obča-
nov/Školstvo/Aktuality a novinky v 
školstve. 
         MÚ Vrakuňa

Distribúcia vreciek na zber 
kuchynského bioodpadu

Spoločnosť Odvoz a likvidácia od-
padu a.s. (OLO) mení od 27.02. in-
terval odvozu kuchynského biood-
padu z 1x na 2x za 7 dní. 

Aj z tohto dôvodu došlo k zmene 
odvozových dní pre domácnosti  
vo vybraných mestských častiach. 
Odvozové dni si môžu obyvatelia 
overiť na stránke www.olo.sk. 

Obyvatelia Vrakune si môžu vy-
zdvihnúť balíčky na zber kuchyn-
ského bioodpadu na podateľni 
Miestneho úradu MČ Bratislava-
-Vrakuňa v termíne od 27.03.2023.

Viac na stránke www.vrakuna.sk 
         MÚ Vrakuňa

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VRAKUŇA

Zberný dvor na Majerskej 

Otváracie hodiny              

OTVÁRACIE HODINY PLATNÉ
V ZIMNÝCH MESIACOCH,

OD 01.12. DO 28.02.

Pondelok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Utorok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Streda 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Štvrtok 07:30 – 12:30 13:00 – 16:00 13:00 – 16:00

Piatok 10:00 – 12:30 13:00 – 18:00 13:00 – 16:00

Sobota 08:00 – 13:00

Nedeľa ZATVORENÉ

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 
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OOZZNNAAMM  oo  oobbmmeeddzzeenníí  zzbbeerruu  oobbjjeemmnnééhhoo  ooddppaadduu  nnaa  ZZbbeerrnnoomm  ddvvoorree  nnaa  MMaajjeerrsskkeejj  uull..  

Oznamujeme občanom, že od 01.01.2023 obmedzujeme zber objemného odpadu na 
Zbernom dvore na Majerskej ul. („ZD“).  Viac informácií na str. 8. Zároveň bude ZD od 
01.01.2023 otvorený v novom prevádzkovom čase:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((ttoottoo  bbyy  ssoomm  ddaallaa  kk  oottvváárraaccíímm  zzbbeerrnnééhhoo  ddvvoorraa))  

Radi by sme Vás upozornili na zmenu prevádzkovej doby Zberného dvora vo Vrakuni v 
zimnom období od 01.12. do 28.02.  

   

 
 

 

 Utorok:  1000-1230 1300 – 1800   

Štvrtok: 1000-1230 1300 – 1800      

Sobota: 0800-1300 – 

* otváracie hodiny platné v zimných mesiacoch, od 01.12. do 28.02. 
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* otváracie hodiny platné v zimných mesiacoch, od 01.12. do 28.02. 

Na Zbernom dvore na Majerskej ul. sme pristúpili k rôznym zmenám. Od 01.01.2023 
nepreberáme objemný odpad a odpad z dreva – nábytok. Pre hl. m. Bratislava slúži 
na odovzdávanie vyseparovaného odpadu Zberný dvor spoločnosti OLO, a.s., na Sta-
rej Ivánskej ceste 2. Tieto druhy odpadu tak môžete aj naďalej bezplatne odovzdať 
práve v tejto prevádzke. Zároveň je v platnosti aj nový „Prevádzkový poriadok“ s novými 
otváracími hodinami, ktorý je dostupný online na našej oficiálnej web stránke v sekcii 
„Zberný dvor Bratislava-Vrakuňa“. Zároveň dávame na vedomie, že pracovníci verejno-
prospešných služieb nebudú vykonávať upratovanie malých čiernych skládok znečis-
ťujúcich okolie kontajnerových stanovíšť. Zodpovednosť je na majiteľovi/správcovi 
kontajnerového stanovišťa a priľahlého pozemku bez ohľadu na to, akým spôsobom 
k znečisteniu došlo, a tento je povinný bezodkladne neporiadok odstrániť. Zodpoved-
ným subjektom budú zasielané výzvy na jeho odstránenie. Občanom odporúčame vyu-
žiť pre zbavenie sa objemného odpadu napr. službu OLO Taxi (odvážajú starý nábytok, 
čalúnený nábytok, skrine, stoličky, stoly, postele, matrace, drevo, podlahovú krytinu – 
linoleum, koberce, drevené a laminátové podlahoviny, periny, textílie). Bližšie informácie 
sú dostupné na oficiálnych stránkach spol. OLO, a.s. (https://lnk.sk/gtzz), prípadne 
môžete využiť každoročné bezplatné jarné alebo jesenné upratovanie, o ktorom obča-
nov včas informujeme.

Zberný dvor a kontajnerové stanovištia

Otváracie hodiny

http://www.vrakuna.sk 
http://www.olo.sk
http://www.vrakuna.sk
https://lnk.sk/gtzz)
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Horúca téma

Železničná zastávka vo Vrakuni bola sprevádzkovaná už v roku 1895 a zrušená v roku 1974. 
Nárastom automobilovej 

dopravy s nedostatočnou 
kapacitou ciest a každoden-
nými zápchami sa starosta 
mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa JUDr. Ing. Martin 
Kuruc rozhodol po 40 rokoch 
zriadiť dočasnú železničnú 
zastávku. Jej cieľom bolo 
umožniť cestujúcim rýchlej-
šie a bezpečnejšie sa dostať 
do centra mesta. Zastávka 
bola 15. októbra 2016 v pre-
vádzke a je plne funkčná 
doteraz. Súčasne v blízkosti 
železničnej zastávky bola 
zriadená na Ráztočnej ul. aj 
zastávka prímestskej dopra-
vy. 

V tomto čase Železnice 
Slovenskej republiky v rám-
ci TIOPU pripravujú stavbu 

novej železničnej zastávky vo Vrakuni, ktorá sa bude nachádzať pri obratisku trolejbusov Dopravného 
podniku mesta Bratislavy - Čiližská. V poslednom februárovom týždni boli zrealizované výruby v obvode 
a mimo obvodu dráhy. Nástupište novej železničnej zastávky bude umiestnené na jestvujúcom železnič-
nom telese. Súčasťou projektu je aj nový prístrešok pre cestujúcich vlakmi, kryté stojisko na bicykle,  
zastávky MHD a nové chodníky. 
Financovanie stavebných prác 
bude z eurofondov v rámci Ope-
račného programu Integrovaná 
infraštruktúra.

TIOP bude umožňovať pre-
stupy medzi železnicou a mest-
skou dopravou. Prestupy budú 
maximálne pohodlné jedno-
duchšie a časovo výhodné. 

Po nadobudnutí právoplatné-
ho stavebného povolenia bude 
zahájená realizácia stavebných 
objektov a prevádzkových sú-
borov s predpokladaným termí-
nom ukončenia 12/2023.

M. Brynkusová 
 referát DaPK

Začali sa práce na novej železničnej zastávke vo Vrakuni v rámci  Začali sa práce na novej železničnej zastávke vo Vrakuni v rámci  
výstavby terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP)výstavby terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP)

Vizualizácia železničnej zastávky

Zdroj: iMHD.sk
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Aktuálne

14.4.2023 (piatok) od 14:00 do 18:00 hod.
a

15.4.2023 (sobota) od 8:00 do 12:00 hod.
za prítomnosti detí

Žiadame, aby ste použili aktuálnu elektronickú prihlášku, ktorá je uverejnená na webo-
vých sídlach ZŠ

ZŠ Rajčianska 3 www.zsrajcianska.edupage.org
ZŠ Železničná 14 www.zszeleznicná.edupage.org
ZŠ Žitavská 1 www.zs-zitavska.edupage.org

Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku, najneskôr do štvrtka 13.4.2023. Rodič je zodpo-
vedný za správnosť vyplnenia údajov na prihláške.
Rodičia detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku, prídu na overenie správnosti úda-
jov v prihláške osobne v čase konania zápisu (14.4.2023 od 14:00-18:00 hod. 
a 15.4.2023 od 8:00-12:00 hod.)
Rodičia detí, ktorí z rôznych dôvodov nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, 
prídu zapísať svoje dieťa osobne 14.4.2023 (piatok) 14.00 hod. – 18.00 hod. 
a 15.4.2023 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.
V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú zrelosť, materská škola vydá rozhodnutie o po-
kračovaní v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole s informovaným súhlasom 
rodiča. Kópia rozhodnutia je súčasťou prihlášky do základnej školy.
 
Pri overovaní správnosti údajov zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:
• rodný list dieťaťa,
• občianske preukazy rodičov (identifikačnú kartu)
• podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
• v prípade neúplnej rodiny právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výcho-

vy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) 
• v prípade mimorajónneho dieťaťa aj žiadosť o prijatie mimo rajónu školy

Školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť  
Bratislava-Vrakuňa: 

Základná škola Rajčianska č. 3 
Bodliaková, Bodvianska, Brezová, Domašská, Hradská č, 91 – 105 a č. 140 – 154, 
Hrušovská, Jedľová 2 - 8, Jesienková, Kaméliová, Kazanská, Krokusová, Margarétková, 
Marhuľová, Ostružinová, Pod agátmi, Poľnohospodárska č. 32 – 119, Rajecká č. 30 
– 40, Rajčianska, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Slnečnicová, Stavbárska, Toplian-
ska, Toryská, Uzbecká, Vŕbová č. 8 – 14. 

Základná škola Železničná č. 14 
Arménska, Anízová, Bazalková, Borovicová, Bučinová č. 2 – 14, Čučoriedková, Egrešo-
vá, Estónska č. 11 – 27 a 43 – 53, Hlohová, Hradská č.1 – 89 a č. 2 – 138, Imelová, 
Kríková, Leknová, Levanduľová, Majerská, Malodunajská, Modricová, Mostná, Nechtí-
ková, Podbeľová, Pod gaštanmi, Podunajská č. 36 – 56, Poľnohospodárska č. 1 - 31, 
Priehradná, Rajecká č. 1 - 29, Rascová, Skorocelová, Šípová, Šíravská, Tymiánová, Že-
lezničná, žiaci prihlásení na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť. 

Základná škola Žitavská č. 1
Amarelková, Bebravská, Begóniová, Bučinová č. 16 – 18, Čakanková, Čiernovodská, 
Čiližská, Dvojkrížna, Hnilecká, Horcová, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová č. 1 – 7, 
Kalinová, Kosodrevinová, Magnóliová, Majoránová, Maková, Orgovánová, Orchideová, 
Osíková, Palinová, Píniová, Platanová, Podpriehradná, Prasličková, Ráztočná, Slatinská, 
Vážska, Vŕbová č. 2 - 6, Žihľavová, Žitavská.

Zápisy detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa budú 
prebiehať v termíne

od 09.05. – 12.05.2023 (utorok až piatok) elektronickou formou, 
bližšie informácie o zápisoch budú uverejnené v aprílovom čísle Vrakunských novín.

MÚ Vrakuňa

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy Zápis detí do 1. ročníka základnej školy 
na školský rok 2023/2024na školský rok 2023/2024

Ako sme Vás už informovali 

predtým, od septembra začne aj  

vo Vrakuni fungovať pobočka  

obľúbenej školy Felix, ktorá sa 

teší obrovskému záujmu vďaka 

inovatívnym učebným metódam. 

Aj preto sme radi, že už za ňou 

nemusia naši obyvatelia dochá-

dzať do iných mestských častí.

Jar je čas zápisov prváčikov  

do škôl a ak máte záujem práve 

o Felix, je potrebné vyplniť for-

mulár pre záujemcov najneskôr 

do konca marca na www.skoly-

felix.sk. V priebehu apríla bude 

prebiehať zápis a ďalšie aktivi-

ty spojené so zápisom. Pokiaľ 

máte mladšie deti, tak už teraz 

sa môžete prihlásiť aj na nástup 

od septembra 2024. 

Vo Felixe využívajú metódy, ktoré 

sú založené na akceptovaní indi-

viduálneho vývoja každého žiaka 

a na konštruktivistickom prístupe 

k vzdelávaniu. 

Patria medzi ne: Hejného metóda, 

Civilizácia, ExpEdícia – skús, skú-

maj, spoznaj, Informatika s Emi-

lom, SFUMATO či nespojité písmo 

Comenia script. 

Všetky potrebné informácie nájde-

te na stránke www.skolyfelix.sk.

Z. Šindlerová  
MÚ Vrakuňa

Posledná šanca Posledná šanca 
prihlásiť dieťa do prihlásiť dieťa do 
Felixa vo VrakuniFelixa vo Vrakuni

http://www.zsrajcianska.edupage.org
http://www.zszeleznicná.edupage.org
http://www.zs-zitavska.edupage.org
http://www.skolyfelix.sk
http://www.skolyfelix.sk
http://www.skolyfelix.sk
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V spolupráci s ENVIDOM – Združenie výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu sa v našej mest-
skej časti dvakrát do roka organizuje bezplatný 
zber elektroodpadu, tzv. jarný a jesenný zber, v rám-
ci ktorého sa môžete bezplatne zbaviť veľkého aj 
malého elektroodpadu (okrem TV a monitorov). 

Nepotrebná práčka, chladnička či sporák sa 
však môže u vás doma vyskytnúť aj mimo týchto 
termínov. Ak nemáte čas ani možnosť odviezť ich 
na napr. na zberný dvor spol. OLO, a.s. (na zbernom 
dvore vo Vrakuni tento druh odpadu nepreberáme, 
avšak drobný elektroodpad u nás odovzdať 
môžete), využite službu odvozu veľkorozmerného 
elektroodpadu priamo z adresy vášho bydliska 
počas celého roka. Najbližší termín zberu nájdete na 
www.zberelektroodpadu.sk, kde si ho môžete rovno 
aj objednať. 

✓ Aké spotrebiče vám zadarmo odvezú priamo 
z adresy vášho bydliska? 

 
Zber je zameraný na veľké a ťažké spotrebiče 

zo skupiny tzv. bielej techniky, ktoré majú ľudia 
väčšinou problém zmestiť do osobného auta 
a svojpomocne odviezť na zberný dvor. Pohodlne, 
ekologicky a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad 
chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, 
sušičiek, sporákov či rúr. Ak nahlásite do zberu aspoň 
jeden väčší spotrebič, spolu s ním vám odvezú aj iné 
menšie spotrebiče (napr. hriankovač, fén a pod.). 

✓ Ako zber elektroodpadu funguje? 

Cez webstránku www.zberelektroodpadu.sk si 
v časti „Objednať zber“ vyberiete mestskú časť 
Bratislava-Vrakuňa a zvolíte si vyhovujúci termín 
zberu. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu 
sa uzatvára vždy 2 dni pred konaním zberu. Zbery 
sa konajú po celý rok každú druhú sobotu (počas 
letných prázdnin približne každú tretiu sobotu).  
Po uzavretí objednávok na konkrétny zber sa zverej-
ňuje nový termín. V online objednávke poskytnete 
údaje o druhu a množstve spotrebičov, ktoré 
potrebujete odviezť a kontaktné údaje. Spotrebiče 
treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať 
vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. 

V deň zberu vyložíte staré spotrebiče do vchodu 
bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zate-

lefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod 
sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú  
na ekologickú recykláciu. Je dôležité nevykladať ich 
na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať „nelegálni zbe-
rači“. Tí ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok 
rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvá-
rajú sa tak čierne skládky a z amatérsky rozobratých 
spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé  
pre životné prostredie (napr. chladivá z chladničiek). 

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom 
nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odpo-
rúčame zaniesť ich na zberný dvor spoločnosti 
OLO, a.s. na Ivanskej ul. Ten môžete počas celého 
roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade, 
že nechcete čakať na termín mobilného zberu 
elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný 
dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, 
ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, 
je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného 
zberu cez predajne elektrospotrebičov. Drobný 
elektroodpad s rozmermi do 25 cm môžete odniesť 
naspäť do veľkých predajní elektrospotrebičov (nad 
400 m2 predajnej plochy aj bez povinnosti kúpy 
nových spotrebičov alebo ich odovzdať v rámci 
jarného a jesenného zberu elektroodpadu, prípadne 
ich zaniesť na náš zberný dvor alebo do budovy 
miestneho úradu na Šíravskej 7 (nádoba naľavo  
pri vstupe).

R. Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH

ZDROJ FOTO: ENVIDOM - https://www.envidom.sk/domacnosti-vy-

robcovia-predajne-obce-firmy/pre-obce-a-zberne-miesta/ 

Veľký elektroodpad po celý rok odvezú  Veľký elektroodpad po celý rok odvezú  
zadarmo priamo z adresy vášho bydliskazadarmo priamo z adresy vášho bydliska

https://www.envidom.sk/domacnosti-vyrobcovia-predajne-obce-firmy/pre-obce-a-zberne-miesta/
https://www.envidom.sk/domacnosti-vyrobcovia-predajne-obce-firmy/pre-obce-a-zberne-miesta/
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V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré zakazujú vypaľovanie trávy, aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti, 
napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, o ochrane ovzdušia, o ochrane pôdy, o odpadoch, VZN o čistote a poriadku, občiansky zá-
konník, a v neposlednom rade zákon o požiarnej ochrane. Podľa uvedených právnych noriem je možné spaľovanie odpadu a obťažo-
vanie dymom definovať ako priestupok a uložiť pokutu. Ak by sa postupovalo napr. podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o požiarnej 
ochrane, tak v blokovom konaní môže byť uložená pokuta vo výške do 33 €, a v správnom konaní do výšky 331 € (právnickým oso-
bám až do výšky 16 596 €). V prípade pálenia plastov je pokuta vyššia. Ak osoby spôsobia požiar, hrozí im okrem finančnej sankcie 
aj trestné stíhanie. Z uvedeného vyplýva, že vypaľovanie trávy, spaľovanie lístia, konárov a ďalšieho odpadu je zakázané, a to ako 
na verejných priestranstvách, tak aj na súkromných pozemkoch.

Každý rok sa nájdu nezodpovední jednotlivci, ktorí tento zákaz nerešpektujú. Poškodzujú tak životné prostredie a ohrozujú seba 
aj okolie. Pálenie záhradného odpadu, lístia, suchej trávy, rastlín a konárov je zakázané, pretože počas spaľovania dochádza k vzni-
ku a uvoľneniu oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov, oxidu dusnatého, dechtu a ďalších nebezpečných dioxínov. Ide o syntetické látky,  
ktoré majú fatálne následky nielen na ekosystém, ale aj na zdravie človeka. Vyvolávajú poškodenia nervového a imunitného systému.

Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) – odpadu zo záhrad (tráva, lístie, rastliny a konáre)  
je kompostovanie a úprava (drvenie), a následné spätné využitie, alebo odovzdanie na zberný dvor v obci. Hlavné mesto SR Bratisla-
va (ako obec) má zriadený Zberný dvor na Starej Ivanskej ceste 2, a zároveň zabezpečuje pravidelný zvoz BRO z mobilných zberných 
nádob. Aj v našej mestskej časti zabezpečujeme celoročne odber BRO na Zbernom dvore na Majerskej ul., a dvakrát ročne počas 
jarného a jesenného upratovania, popri zbere objemného odpadu pristavujeme aj veľkokapacitné kontajnery na odpad zo záhrad. 

Ak sa stanete svedkom vypaľovania trávy a spaľovania odpadov, príp. zadymenia okolia, teda porušenia niektorého z uvedených 
zákonov, odporúčame najprv priamo upozorniť takto konajúceho na nezákonnosť, pokiaľ je upozornenie bez účinku, je potreb-
né bezodkladne zavolať mestskú políciu (t. č. 159), prípadne štátnu políciu (t. č. 158). 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.

Ľ. Štefanková
Referát ŽP, VPS a OH

Jar je naozaj čarovná, spája sa s prebudením života a kvitnutím prvých jarných kvetov, napr. aj okrasných cibuľovín. Vhodným 
obdobím na ich výsadbu je september – október, z tohto dôvodu sme dňa 11.10.2022 realizovali výsadbu aj u nás vo Vrakuni,  
na frekventovanej lokalite - pešej zóne. 
Prvým dôležitým krokom je nákup kvalitných, veľkých a zdravých cibúľ. Vybrali sme mix cibúľ - tulipány, šafrány, modrice, scily, 
hyacinty, bledule a snežienky. Vysádzali sme ich na vopred pripravený záhon v tvare kruhu. Záhon sme si pripravili rýľovaním  
do hĺbky približne 25 cm. Odstránili sme z pôdy korene trvácich burín a kamene. Keďže pôda bola ťažká, pridali sme rašelinový 
substrát. Cibule sme vysádzali v skupinách a do riadkov, kombinovali sme rôzne výšky (len mierne rozdiely), rôzne farby a rôzne sku-
piny. Pri výsadbe je dôležitá aj hĺbka výsadby. Drobné sme vysádzali plytko, veľké do trojnásobku veľkosti cibule. To znamená, že ak 
mala cibuľa cca 3 cm na výšku, hĺbka bola trojnásobná, do 9 cm. Menšie cibule sme sadili hustejšie a väčšie druhy ďalej od seba  
na vzdialenosť asi 10 cm. Vložili sme ich do záhonu tak, aby užšia časť – rastový vrchol – smerovala nahor. Nakoniec sme ju zasypali 
zeminou, jemne utlačili a zaliali. 
Ako dominantu sme do stredu kompozície vysadili budleju dávidovú ´Royal red ,́ ktorá bude počas celého leta obsypaná množ-
stvom žiarivých, ružovo-fialových kvetov v podobe hustých súkvetí. Kvietky majú omamnú jemnú vôňu, ktorá z tejto rastliny robí 
najpríťažlivejší ker pre motýle. Láka všetky letné motýle ako sú mlynáriky, babôčky a vidlochvosty. Preto ju aj niektorí nazývajú motýlí 
ker. Výška kra dosahuje 2 - 2,5 metra. 

Výsadba bola realizovaná na základe projektu 
zameraného na ekológiu, ktorý financovala spol. 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group, za čo by sme sa veľmi pekne chceli poďa-
kovať. Zároveň ďakujeme za pomoc pri výsad-
be tímu šikovných zamestnankýň vyššie uve-
denej spol., pracovníkom VPS, pani zástupkyni 
Zuzke Schwartzovej, a v neposlednom rade  
aj nášmu starostovi, ktorý sa takisto podieľali  
na realizácii celého projektu. Pevne veríme,  
že výsadba poteší, a ďalší rok nám vo Vrakuni 
pribudnú ďalšie podobné farebné plochy. 

J. Mališková a R. Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH 

Zdroj foto: R. Mihóková

Zákaz zneškodňovania záhradného odpadu spaľovanímZákaz zneškodňovania záhradného odpadu spaľovaním

Výsadba okrasných cibuľovínVýsadba okrasných cibuľovín

Nezákonná likvidácia odpadu spaľovaním vás môže vyjsť poriadne draho.
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Individuálna ochrana obyvateľstva patrí z hľadiska jej účelu medzi protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia. 
Tieto opatrenia sú určené na zníženie, alebo vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok, ktorými sú prírodné alebo syn-
tetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne, alebo v kombi-
nácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Individuálna ochrana osôb sa zabezpečuje improvizovanými ochrannými prostriedkami, ktoré sa používajú bez vyzvania, ihneď 
po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.
Improvizované ochranné prostriedky sú prostriedky, ktoré sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a nekrytých častí 
tela z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na opustenie kontaminovaného 
priestoru. 
Odporúča sa zakryť celý povrch tela, kombinovať viac ochranných prostriedkov a čo najlepšie ich utesniť!

Ing. M. Kaskötö 
ÚKR, MÚ Vrakuňa

Individuálna ochrana obyvateľstvaIndividuálna ochrana obyvateľstva

Individuálna ochrana obyvateľstva 
2. časť – školenie obyvateľstva 

Individuálna ochrana obyvateľstva  patrí z hľadiska jej účelu medzi protiradiačné, protichemické a 
protibiologické opatrenia. Tieto opatrenia sú určené na zníženie, alebo vylúčenie následkov pôsobenia 
nebezpečných látok, ktorými sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, 
toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne, alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, 
zdravia alebo majetku. 

Individuálna ochrana osôb sa zabezpečuje improvizovanými ochrannými prostriedkami, ktoré sa používajú bez 
vyzvania, ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky. 

Improvizované ochranné prostriedky sú prostriedky, ktoré sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a 
nekrytých častí tela z bežne dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na 
opustenie kontaminovaného priestoru.  

(  

      Odporúča sa zakryť celý povrch tela, kombinovať viac ochranných prostriedkov a čo najlepšie ich 
utesniť! 
                                                                                                                               

                                                                                                                                             Ing. Mariana Kaskötö 
                                                                                                                                               ÚKR, MÚ Vrakuňa 

2. časť – školenie obyvateľstva

POĎAKOVANIE

p. Erika z Podunajskej: Z neopatrnosti som za-

buchla bezpečnostné dvere na byte, zostala som 

na dvore bez možnosti dostať sa do bytu. Záchra-

nu som hľadala na Obvodnom oddelení Policaj-

ného zboru Vrakuňa. Veľmi ochotne mi pomohli 

dvaja fantastickí mladí policajti Filip Holečka a Ši-

mon Kupec. Obdivovala som ich zručnosť a úžas-

nú ochotu mi pomôcť, čo sa im po vyše hodine aj 

podarilo. Zaslúžia si veľké poďakovanie. 

Odpoveď: Vážená p. Erika, ďakujem za Váš pod-

net . Aj ja si veľmi cením  prácu polície v našej 

mestskej časti  a verím, že naša dlhoročná dobrá 

spolupráca bude naďalej pokračovať aj v takých-

to situáciách aké zažívajú naši občania.

CENA ŠKOLSK ÝCH OBEDOV
p. Anonym z Vrakune: Dobrý deň p. starosta, 
mám pripomienky k tomu pamfletu, ktorý ste 
schválili pred mesiacom 14.2. o výške mesač-
ného príspevku na stravu. Konkrétne sa jed-
ná o to, že ako k tomu prídem, že musím platiť  
za jeden obed môjho syna 2,80 EUR. To kde sme, 
že 2,80 EUR stojí obed v škole. Zdvihla sa strava 
o 80% pritom inflácia je na úrovni 15%. Rád by 
som vedel na základe čoho ste zvýšil cenu obe-
dov na 2,80 EUR. My sme nespôsobili zvýšenie 
ceny energií, tak prečo ich musíme platiť. To kde 
sme a v akom storočí žijeme, že stojí obed 2,80 
EUR a Vy na nás prenášate zvýšenú cenu energií. 
Zaplaťte si to Vy so svojou bandou na úrade. 

Odpoveď: Vážený pán Anonym,

v prvom rade zvýšenie cien energií nespôsobil  

ani Miestny úrad vo Vrakuni, ale náklady na 

stravu nám to výrazne zvýšilo. Okrem inflácie 

nám to zvýšilo náklady aj na základné suroviny, 

a tak isto v zmysle zákona, ktorý schválila NR SR  

od 1.1.2023, sa zvýšili platy kuchárov a pomoc-

ných síl o 10%. K tomu, keď pripočítame zvýšenie 

cien energií (teplo 3- násobné zvýšenie, vodné  

a stočné 2- násobné zvýšenie), inflácia 15 %,  

zvýšenie cien základných surovín, tak by stál 

obed ešte viacej. Keďže chápeme, že to zaťaženie 

by už bolo neúnosné, tak sme zvýšili cenu obedu 

o 80% na 2,80 EUR v čom je už aj réžia. Naozaj  

za menej peňazí to robiť nevieme a na druhej 

strane tiež nemôžeme dotovať len určitú časť 

PodnetyPodnety
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Kúpelné liečebné pobyty sú seniormi vyhľa-
dávané, vždy mimoriadne žiadané a obľú-
bené.  Prospievajú  fyzickému a psychické-
mu zdraviu, organizmus sa pri procedúrach 
uvoľní a človek úplne zabudne na okolitý 
svet a  každodenné starosti.
V roku 2023 Vám, milí seniori, ponúkame kú-
peľný pobyt v kúpeľoch Nimnica  a to v dvoch 
termínoch. Prvý termín od 24.05-28.05.2023 
a druhý termín od 13.09-17.09.2023 s kapa-
citou 50 osôb v každom termíne. 

Cena tohto 5-dňového pobytu (4 nocí) je 
330.- € vrátane kúpeľného poplatku. Vrakun-
ským seniorom mestská časť Bratislava-Vra-
kuňa poskytne príspevok vo výške 20,00 €, 
takže cena pobytu je 310.- €.  V cene je za-
hrnutá doprava, strava – plná penzia, ubyto-
vanie v 2-lôžkových izbách v kúpeľnom dome 
Salvator, 8 procedúr s možnosťou dokúpenia 
si procedúr podľa vlastného výberu. 
Prihlasovanie na tento pobyt je možné v ter-
míne od 10.04.2023 do 19.04.2023  osob-

ne  na Referáte sociálnych služieb a nájom-
ných bytov Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava, 
číslo dverí 130 – prízemie, mailom na adre-
se: iveta.pochlopenova@vrakuna.sk s uvede-
ním mena, adresy a telefónneho čísla alebo 
telefonicky na tel. č. 0910 996 337.
Vzhľadom na obmedzený kapacitu, t, j. 50 
osôb v jednotlivých turnusoch, budú upred-
nostnení tí záujemcovia, ktorí sa v minulosti 
ešte pobytu nezúčastnili.

MÚ Vrakuňa

Koncom januára sme medzi nami privítali 
pána starostu Martina Kuruca, ktorý nám 
poprial veľa zdravia a entuziazmu do nové-
ho roku.

Poinformoval nás o plánovanom programe 
miestneho zastupiteľstva, ktorý ich čaká 
v roku 2023 a čo môžu urobiť aj pre nás dô-
chodcov. Odpovedal nám aj na otázky, ktoré 
sme mali v súvislosti s akciami, ktoré chysta-
jú v roku 2023 a tiež so životom vo Vrakuni.
Privítali sme medzi sebou aj poslanca miest-
neho zastupiteľstva Miroslava Macka, ktorý 
nás poučil o tom, ako si máme dávať pozor  
na kybernetickú hrozbu pri používaní mo-
bilných telefónov a počítačov, ktorá nás,  

dôchodcov, najviac ohrozuje. Ochotne nám 
odpovedal na otázky, ktoré nás zaujímali.
Naše pravidelné pondelkové stretnutia sme 
začali zaujímavou prednáškou aj vo februári. 

Pozvali sme medzi seba pani Kosíko-
vú, ktorá sa zaoberá výživovými do-
plnkami v oblasti prírodnej lekárne, 
Ajurvedskym poradenstvom a živo-
tosprávou. V neposlednom rade nám 
urobila praktickú ukážku doplnkov 
výživy na báze bylín a vysvetlila nám, 
ako by sme mohli riešiť zdravotné 
problémy, hlavne chronické ochore-
nia, ktorými sa Ajurveda zaoberá. 
Tiež nám ponúkla na ochutnanie čaje 
vhodné na posilnenie organizmu, 
ktoré má vo svojom portfóliu. 
Priestor pre zdravotné pred-

nášky máme vyhradený vždy jeden 
krát v mesiaci.
Zorganizovali sme fašiangový klub 
a všetci zúčastnení prišli v karnevalo-
vých maskách, ktoré boli zaujímavé 
a úsmevné. Povedali sme si tiež zau-
jímavosti o histórii a zvykoch fašian-
gov v minulosti a tiež aj o tom, ako 
sa slávia fašiangy v súčasnosti. Pri-
niesli sme si aj rôzne maškrty, ktoré 
sme si doma pripravili. Naše dievčatá  

zo speváckeho krúžku na čele s Martuškou 
Obšasníkovou si pripravili pekné piesne, 
ktoré sa v období fašiangov zvyknú spie-
vať. Samozrejme k spevu sme sa pridali 
aj my ostatní, a tak sme si toto popoludnie 
užili v pohode a v radosti. Tiež sme stihli 
navštíviť kráľovstvo medu a včiel, ktoré sa 
nachádza v Dunajskej Lužnej. Majiteľom je 
pán Dábus, ktorý sa stará o 853 včelích ro-
dín. Spracováva med od A po Z. Vo svojom 
"kráľovstve" organizuje tematické prednášky, 
prezentácie, ochutnávky pre všetky vekové 
kategórie, deti, ale aj pre dospelých. Bol to  
pre nás príjemný zážitok, ktorý stojí za to  
vidieť na vlastné oči.

G. Hrušovská
Klub dôchodcov Malý Dunaj

Kúpeľný pobyt v Nimnici  pre seniorovKúpeľný pobyt v Nimnici  pre seniorov

V Klube dôchodcov Malý Dunaj Vrakuňa to stále žijeV Klube dôchodcov Malý Dunaj Vrakuňa to stále žije

obyvateľov, ktorí majú deti či už v materských 
alebo základných školách. Sú tu aj obyvatelia, 
ktorí v materských alebo základných školách 
deti nemajú, alebo sú dôchodcovia a pre nich 
takúto dotáciu nemáme. Takže dotujeme to tak, 
ako nám finančné prostriedky stačia a vypočí-
tali sme, že stravná jednotka bude 2,80 EUR.   
Po zhodnotení situácie v celej Bratislave si naozaj 
myslím, že  v dnešnej dobe za polievku, hlav-
né jedlo a malinovku to až taká vysoká suma 
nie je, prihliadnuc na okolité ceny za obedové 
menu. Stále sme z môjho pohľadu výrazne nižšie  
a dá sa to zvládnuť. Ďakujem za porozumenie.

CYKLISTI V LESOPARKU
p. Kamila: VVážený pán starosta. Je neúnosné, 
že tí cyklisti, ktorí sa ženú cez lesopark niekedy 
aj štyridsať kilometrovou rýchlosťou  ohrozujú 
všetkých účastníkov lesoparku. Najmä však nás 
mamičky s kočíkmi. Veľmi sa bojím o zdravie môj-
ho malého dieťaťa ako aj mňa, nakoľko cyklisti 
prefrčia okolo mňa veľmi rýchlo a keď do mňa na-
razia, tak by určite prišlo k nešťastiu. Nemôžete 
zakázať cyklistom vstup do lesoparku? 
Odpoveď: Vážená pani Kamila, ono je to vždy 
uhol pohľadu. Lesopark je naozaj oázou pokoja, 
ktorá by mala slúžiť všetkým obyvateľom. My 

sme uvažovali o tom, že ako obmedziť cyklistov  

v lesoparku, ale nie je to úplne jednoduché.  

Nemôžeme zakázať vstup cyklistom , lebo by sa to 

vzťahovalo aj na štvorročné dieťa na odrážadle. 

Hľadáme riešenie, ako to spraviť. Možno vybudo-

vať cyklotrasu len pre cyklistov cez lesopark, aby 

tadiaľ mohli prejsť a aby mohli do toho lesopar-

ku na bicykli prísť. Lebo ak dáme zákaz vstupu  

do lesoparku na bicykli, tak by tam nemohol  

nikto nikdy prísť. Hľadáme riešenia, rozumiem 

Vám a budeme sa snažiť to do budúcna vyriešiť.
Z. Šindlerová 
MÚ Vrakuňa

pokračovanie zo strany  8

mailto:iveta.pochlopenova@vrakuna.sk
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Šport vo Vrakuni

ŠK Vrakuňa v znamení zimných zmienŠK Vrakuňa v znamení zimných zmien
Po výsledkovo nevydarenej prvej polovici sezóny 
sa v A tíme uskutočnila zmena na poste hlavné-
ho trénera tímu.
Chceli by sme sa v mene klubu poďakovať tréne-
rovi Opálkovi za odvedenú robotu a samozrejme 
vítame nového trénera pôvodom z Tuniska, Abdel-
haka Alamiho. Nového trénera sme si dovolili  

na úvod trošku vyspovedať.
Dobrý deň „Nino“ (prezývka pozn. red.). Povedzte nám niečo bližšie 
o sebe.
Moje meno je Abdelhak Alaimi , priatelia ma volajú ,,Nino”. Som bý-
valý hráč Club African, športový analytik pre arabské televízie, bývalý 
športový riaditeľ Club Sfaxian či tréner mnohých klubov naprieč množ-
stvom krajín ako Tunisko, Rakúsko či Albánsko. K tomu všetkému som 
občianstvom Tunisan i Slovák. 
Poznali ste pred tým Slovenský futbal, prípadne klubový vo Vra-
kuni?
Poznám veľmi dobre slovenský futbal, kluby a reprezentáciu. Videl 
som veľa zápasov približne od roku 2006. Zúčastňujem sa taktiež 
všetkých školiacich seminárov v rámci SFZ. Venoval som sa viac vyš-
ším súťažiam a o Vrakuni som toho veľa nevedel. 
Ako vidíte šance mužstva v jarnej časti? Aké boli pohyby v kádri?
Som veľmi motivovaný tréner, motivácia je súčasťou môjho života 
a snažím sa ju vštepiť aj mojim zverencom. Hans Flick je môj vzor,   
zúčastnil som sa s ním školiteľského seminára vo Viedni. Dať všetko 
je moja filozofia, ako trénuješ tak hráš. Páčia sa mi krátke prihrávky 
a moderná herná štruktúra. Novými hráčmi v kádri sú Jhoan Lopez 

z Kolumbie, Juraj Hric z Interu, Sophian Zarti 
z Viedne, Nidhal Soltani z Talianska, Victor z Ni-
gérie, Richard Csicso z Komárna. Keďže káder 

sa ešte dopĺňa, nie je tento stav ešte konečný. Dôverujem všetkým 
hráčom v danom čase. Pracujeme s modernou systémovou analýzou 
či mentálnym tréningom. Pre Vrakuňu je cieľom v tejto súťaži zachrániť 
sa.
Na záver pár vašich slov smerom k čitateľom.
Chcem sa poďakovať vedeniu klubu za všetku dôveru vo mňa. Cieľom 
je určite záchrana v 3.lige. Podľa mňa v 3.lige zostaneme a postavíme 
klub Vrakuňa na pevné nohy. 
Ďakujem
Zostáva veriť, že naši chlap-
ci zabojujú. Výhodou bude 
určite, že veľkú väčšinu 
zápasov (10) hrajú v domá-
com prostredí, kde budú 
potrebovať aj Vašu podpo-
ru. Tak neváhajte a príďte 
povzbudiť náš veľmi mladý, 
ale o to viac motivovaný tím 
s veľkým potenciálom.
V prípade, že chcete náš tím 
podporiť 2% zo svojich daní 
alebo iným spôsobom, nevá-
hajte a kontaktujte nás. Viac 
informácií nájdete na www.
skvrakuna.sk.

foto: A.  Alamiho

 Naše mužstvo HBK Vrakuňa patrilo od začiatku 
svojho pôsobenia v Bratislavskej Hokejbalovej Lige 
(BHBL) medzi to najlepšie, čo liga ponúka. Svedčí  
o tom fakt, že sme sa v štyroch sezónach po sebe doká-
zali prebojovať medzi 4 najlepšie tímy súťaže. Posledné  

2 sezóny sa však herne trápime, mnoho hráčov odišlo, iní majú pracovné povinnos-
ti alebo sú dlhodobo zranení. Úprimne, už nedisponujeme kvalitou, akú sme mali  
po minulé sezóny. 
Má to však svoje opodstatnenie. Na začiatku minulej sezóny sme sa rozhodli pre ge-
neračnú obmenu a šancu začali dostávať aj naši odchovanci z HBK Vrakuňa juniors, 
kde sa o ich tréningový proces starajú najmä tréneri Milan Fazekaš, Vladimír Čer-
nák a zakladateľ klubu Andrej Ravasz. A vyzerá to tak, že ich práca pomaly ale isto  
prináša aj svoje plody.
Za zmienku stoja najmä naše posledné dva zápasy, v ktorých sme porazili tímy, 
ktoré hrajú na vrchu tabuľky, pričom my sa nachádzame na 9.mieste s 2 bodovou 
stratou na SAV a zápasom k dobru. Mladíci sa šance chopili statočne, dostali množ-
stvo herného priestoru a rozhodne sa nestratili. Boli dôležitou súčasťou tímu a v zá-
pasoch dali súperom najavo, že s nimi treba do budúcna určite počítať.
V poslednom zápase jesennej časti sa nám Podarilo poraziť lídra tabuľky Golden 
Boys Bratislava, v ktorom sme prehrávali už 0:3, ale napokon sa nám troma gólmi 
v 3.tretine podarilo zápas zvrátiť a dotiahnuť do víťazného konca. 
V prvom zápase jarnej časti sme si zas poradili s Farmou, ktorú hokejbalovým fa-
núšikom netreba predstavovať. Mená ako Marek Kanich, Radoslav Kováč či náš 
niekdajší spoluhráč Erik Antl vzbudzujú rešpekt a pri pohľade na našu súpisku, kde 
bolo žalostne 5 hráčov (z toho 3 juniori), by našu výhru nepredpokladal ani najväčší 
optimista. Avšak výborné výkony nášho brankára Fazekaša, podporené odhodla-
ným výkonom našich juniorov a gólovým apetítom Soósa, ktorý sa v týchto dvoch 
zápasoch presadil 10 krát, nechali papierové predpoklady na papieri a milo prekva-
pili celú hokejbalovú verejnosť. 
Boli to dva veľmi napínavé zápasy a pre našich juniorov cenné skúsenosti, nakoľko 
sa na vlastnej koži presvedčili, že pri správnom nastavení sa dá poraziť každý súper. 
Vrakuňa - Golden Boys 4:3 /0:2,1:1,3:0/
G: Soos 4 - Urbanek, Bakoš, Zukal
A: Fabián 2, A. Ondrušek, Forro - Malinovsky, Šupol ml, Bombara 

Vrakuňa - Farma 7:5 /2:1,2:2,3:2/
G: Soos 6, Jančovič - Mikoczi 2, Synek, Antl, Š. Mydla 
A: A. Ondrušek 2, Fazekaš, Branik, Soos, Sivoň, Jančovič - Antl 2, Synek, Ra. Kováč

Zdroj Foto: V. Černák

HBK Vrakuňa mládež - má to zmysel...HBK Vrakuňa mládež - má to zmysel...

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa

http://www.skvrakuna.sk
http://www.skvrakuna.sk
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Po troch rokoch  sme si zorganizovali v školskom klu-
be fašiangový karneval. Konal sa  14.2.2023 vo veľkej 
telocvični, ktorú pani vychovávateľky krásne vyzdobili.
Deti si  v tento deň priniesli masky a poniektorí sa v mas-
ke učili už od rána. Boli to rôzne masky, ako  mačky, tigre, 
motýliky, zajačiky, ale mali sme aj policajta, princezné, 

víly, futbalistov, duchov,  šašov, policajtov, kuchárov, krá-
ľov, muchotrávku aj červené čiapočky a  a mnoho iných 
zaujímavých masiek. Aj pani vychovávateľky sa prezliekli 
do masiek, aby sa spolu s deťmi zabavili.
Po krátkej promenáde boli pre masky pripravené rôzne 
zábavné súťaže, ktoré si pripravili štvrtáci. Víťazi boli od-

menení sladkosťou. Počas karne-
valu nám hrala hudba, na ktorú sa 
roztancovali všetky masky. Každá 
maska dostala číslo do tomboly 
a medzi súťažami prebiehalo loso-
vanie čísel. Masky vyhrali zaujíma-
vé ceny, ako boli napríklad plyšové 
zvieratká a  farebné kľúčenky.
Po skončení karnevalu sa všetky 
masky postupne odfotili a pri od-
chode z telocvične všetci dostali 
sladkú odmenu. Nikto neodchá-
dzal domov s prázdnymi rukami.
Po čase sme  prežili krásne popo-
ludnie plné zábavy, smiechu, tan-
ca a súťaží.
  Ľ. Klčová

ZŠ Rajčianska

Po prehodnotení prvých dvoch rokov nového vedenia 
školy, ktoré sa v tomto čase prioritne sústredilo na zni-
žovanie energetických nákladov, konečne nadišiel čas, 
kedy sme našu pozornosť upriamili na modernizáciu 
školy či už v rámci priestorov, ale aj vybavenia. Vďaka 
zúročeniu nastavených úsporných opatrení a každoroč-
nému dvojcifernému nárastu žiakov, sme sa dopracovali  
k realizácii investície aj v priestoroch samotnej školy.  
4. februára sme začali s I. etapou rekonštrukcie prízemia, 
kde menšiu časť rekonštrukcie sme financovali z dotácie 
na haváriu, zvyšok si financovala škola z vlastných zdro-
jov. Termíny boli šibeničné, ale nakoniec sa nám práce 

podarilo ukončiť podľa harmonogramu. Počas rekon-
štrukčných prác nám veľmi pomáhali aj rodičia a priatelia 
školy, ktorým patrí jedno veľké poďakovanie. Veríme, že 
rekonštrukcia bude pokračovať II. etapou počas letných 
prázdnin.
Paralelne s týmito prácami dokončujeme celkové farebné 
zjednotenie spoločných priestorov školy a úplnú výmenu 
svetiel za nové led svietidlá.
Z veľkého množstva akcií, ktoré sa uskutočnili v posled-
nom čase na našej škole, môžeme spomenúť napríklad 
Hľadanie pokladu na „Žitke“, ktorá bola cielená na  pred-
školákov z našich materských škôl. 🤗

ZŠ Žitavská

Fašiangov ý karneval  ŠKD pri  ZŠ RajčianskaFašiangov ý karneval  ŠKD pri  ZŠ Rajčianska

Základná škola Ži tavská v  novom šateZákladná škola Ži tavská v  novom šate
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Ako každoročne aj tento rok sa na našej škole 
uskutočnil „English week“ s anglickými lektormi, 
ktorého sa zúčastnili žiaci 4. - 9.ročníka. Vyučova-
nie trvalo 5 dní, 6 vyučovacích hodín, počas ktorých 
žiaci boli nútení komunikovať len v angličtine, roz-
víjať vlastnú kreativitu pri aktivitách a rozprávať sa  
o rôznych témach z oblasti športu, zemepisu, his-
tórie. Dozvedeli sa o živote v Spojenom kráľovstve. 
Celý týždeň žiaci charakterizovali slovami: „Bola 
to sranda a veľa som sa naučil.“ Lektori boli vtipní  
a mali pochopenie s našou lámavou angličtinou. 
„Vyučovanie formou hier mi veľmi pomohlo odbúrať 
strach rozprávať v angličtine.“ Najväčšou srandou 
pre žiakov bolo učiť lektorov rýdzo slovenské slová 
napr. čučoriedka, Čičmany, zápästie. Všetci sa už te-
raz tešíme na naše budúcoročné stretnutie.

Najočakávanejším podujatím bol Školský ples, ktorý 
sa uskutočnil 10.2.2023 v jedálni našej školy, konečne  
po dvoch rokoch prestávky. Plesu sa zúčastnili nielen ro-
dičia a učitelia školy, ale aj priatelia ZŠ Železničná. Vďa-
ka podpore Rodičovského združenia Železnička a ďalším 
sponzorom sa nám podarilo zorganizovať krásne slávnost-
né podujatie, na ktorom sa zabávalo celkovo 120 hostí  
pri skvelej hudbe Be Happy. Mnohí si odniesli domov boha-
tú tombolu a zážitok z kultúrneho programu. Zabávali sme  
sa do skorého rána a pozitívne ohlasy nám pridali nielen 
na dobrej nálade, ale aj na motivácii pokračovať v tejto 
našej tradícii aj naďalej.

Ďakujeme za dôveru. 
ZŠ Železničná

Ak ý bol  začiatok roku 2023 na ZŠ Železničná?Ak ý bol  začiatok roku 2023 na ZŠ Železničná?

Kuchár/ka do Školskej jedálne pri ZŠ Železničná 14, Bratislava

Miesto výkonu práce: Železničná 14,  
Bratislava-Vrakuňa
Termín nástupu: ihneď 
Rozsah úväzku: 100%
Vzdelanie: vyučený v odbore

Základná škola
Železničná 14
82107 Bratislava-Vrakuňa
www.zszelba.sk
02 45247092

Kontaktná osoba
Helena Jurányiová
helena.juranyiova@zszelba.sk
02 45247964
02 45247028
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Recepty

Potrebujeme:

• 2400g vykôstkovaných datlí

• 60g masla izbovej teploty

• 2 vajcia

• 300g mletých mandlí

• 1 lyžička sódy bikarbóny

Postup:
Datle si zohrejeme v deci vody a rozmi-
xujeme ponorným mixérom. Pridáme 
maslo a sódu bikarbónu. Necháme 
mierne vychladnúť a ručne primieša-
me vajcia a mandle. Cesto vylejeme do 
malej formy vystlanej papierom na pe-

čenie. Ja som použila tortovú formu s 
priemerom 18 cm. Pečieme na 180 
stupňov približne 40 minút. Koláčik mô-
žeme poliať čokoládovou polevou, alebo 
ozdobiť šľahačkou. Koláčik je aj bez pole-
vy výborný, šťavnatý a môžete si dopriať 
bez výčitiek viac kúskov.

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie

Jednoduchý bezlepkový koláč Jednoduchý bezlepkový koláč 
bez cukrubez cukru

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Potrebujeme:
• 500 g lístkového cesta
• 500 g tvarohu
• 300 g marhúľ (alebo precedeného 

marhuľového kompótu)
• 100 g cukru
• 50 g hrozienok
• 1 vajce
• nastrúhanú citrónovú kôru

Postup: Cesto roz-
vaľkáme na pomúče-
nej doske na hrúbku 
asi 4 mm, naplníme 
tvarohovou plnkou 
a zavinieme. Potrie-
me rozšľahaným va-
jíčkom a pečieme 
v predhriatej rúre pri 
180°C 25-30 min.

Tvarohová plnka:
Tvaroh zmiešame s cukrom, hrozienkami 
a citrónovou kôrou. Pridáme ovocie. 

Dobré rady:
- Ak je tvaroh riedky, pridajte 2 PL det-

skej krupice
- Ak nechcete mať v závine ovocie, pri-

dajte vaječné žĺtky a z bielkov vyšľaha-
ný sneh

Vaša Gizka

Mestská časť Bratislava Vraku-
ňa organizuje dňa 01.04.2023 
(sobota) od 10:00 - 17:00 hod 
v budove miestneho úradu v spo-
ločenskej sále na Poľnohospo-
dárskej ul. č. 27/B, predajnú 
výstavu ručných prác "Festival 
ručnej tvorby". 

Budete mať príležitosť nájsť pekné darčeky pre 
svojich najbližších, alebo len tak sebe urobíte radosť. Príďte 
sa pozrieť a nazbierať nové inšpirácie k tvorbe. Určite bude 
čo obdivovať - rôzne (už aj veľkonočné) dekorácie, keramiku, 
šperky, háčkované hračky, čiapky a mnoho ďalších pekných 
vecí. Budú to všetko ručne vyrobené výrobky od lokálnych au-
torov. Všetci ste vítaní, budeme sa na vás tešiť.

VSTUP VOĽNÝ.

Tvarohovo-marhuľový závinTvarohovo-marhuľový závin

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Jarný Festival ručnej tvorby vo VrakuniJarný Festival ručnej tvorby vo Vrakuni

R. Krajčovičová
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Knižnica

Na projekt „V knižnici TO žije!“ sme mali vyhradených 1500,- 
€ a zorganizovali sme stretnutia s názvom  „Vrakunčania 
Vrakunčanom“, čítačky s liečebnou pedagogičkou, knižné 
kluby v slovenskom a anglickom jazyku a prednášky o mon-
tessori pedagogike. Besedy a aktivity v knižnici sú skvelou 
alternatívou trávenia voľného času.  Medzi našich čitateľov 
prišiel Juraj Vido, ktorý nám porozprával o svojich cestovateľ-
ských zážitkoch, ale aj Juraj Práger, ktorý nám sprostredkoval 
svoju osobnú skúsenosť zo života nevidiaceho človeka. Veľmi 
obľúbené boli aj čítačky s liečebnou pedagogičkou Miriam 
Halamičkovou, ktorá okrem troch knižných workshopov po-
pretkávaných hudbou a výtvarným umením viedla aj dva se-
mináre o zmysluplnom čítaní určené pre pedagógov. Čajočky 
z knižničky a  Cup of tea with books boli knižné kluby, ktoré 
sa v našej knižnici uskutočnili dvadsaťkrát v priebehu celého 
roka. Názov „Montessori s Mirkou“ nieslo desať prednášok, 
ktoré viedla pedagogička Mirka Loyová. Tí, ktorí navštívili 

všetky stretnutia, získali podrobný 
prehľad o tom, ako podporovať vý-
vin svojho dieťaťa v súlade s mon-
tessori pedagogikou.
Ďalší projekt, na ktorý sme získali 
peniaze od FPU sa volal „Zdieľanie je moderné“.  Nákup kníh 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 
3 500,00 €. Cez projekt sme zaobstarali všetky typy akvizície: 
beletriu pre deti, mládež i dospelých, poéziu, povinné čítanie, 
ale aj náučnú literatúru pre dospelých i mládež. Minimálne 
20% pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup kníh vy-
daných s podporou FPU. Vďaka projektu nám v roku 2022 
pribudlo 358 kníh, z toho 90 kníh bolo vydaných s finančnou 
podporou FPU. Novinky pravidelne zverejňujeme na našich 
sociálnych sieťach.
Ďakujeme!

T. Čechová 
Knižnica

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme sa rozhodli zapojiť do 
celoslovenského podujatia „Je nás počuť 2023“. 
Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektro-

nickom prostredí aj my chceme poukázať na to, že knižnice sú 
etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúci-
mi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdi-

vých a kvalitných informácií.
8.3. o 15,30 h. budeme čítať v našej 
letnej čitárni a zároveň vysielať Live 
prenos na našich sociálnych sieťach.
Keďže budeme oslavovať náš TÝŽ-
DEŇ, rozhodli sme obdarovať aj 
našich čitateľov a vyjsť v ústrety 
všetkým zábudlivcom. Doneste nám 
knihy, ktoré ste nestihli v stanove-
nom čase vrátiť, alebo ich jednodu-
cho vhoďte do biblioboxu umiestne-
ného na bráne. 
V marci odpúšťame pokuty za upo-
mienky.
Vďaka firme Tepede, ktorá sa zao-
berá veľkoformátovou tlačou, otvá-
rame v marci originálnu únikovú 
hru „Opice zmizli z police“ na motívy 
knihy Opice z našej police od Kristy 
Bendovej. Vstup je zdarma a objed-
návať sa môžete na kniznicavra-
kuna@gmail.com. 

T. Čechová 
Knižnica

Fond na podporu umenia v  roku 2022 prispel Fond na podporu umenia v  roku 2022 prispel 
na akt ivit y  v  našej  knižnici  sumou 5000. -na akt ivit y  v  našej  knižnici  sumou 5000. -  € €

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCHKNIŽNICE PRE VŠETKÝCH  – Knižnice,  záruka – Knižnice,  záruka 
kvalitných informáciíkvalitných informácií

mailto:kniznicavrakuna@gmail.com
mailto:kniznicavrakuna@gmail.com
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Čo a kedy

Počas mesiaca máj pre Vás každý piatok odohráme v spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ul. 27/B Počas mesiaca máj pre Vás každý piatok odohráme v spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ul. 27/B 
jedno komediálne predstavenie z dielne autorského divadla pART of ART, ktorého jadro tvoria herci  jedno komediálne predstavenie z dielne autorského divadla pART of ART, ktorého jadro tvoria herci  
Roman Pomajbo, Oľga Belešová a Števo Martinovič. Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť už teraz  Roman Pomajbo, Oľga Belešová a Števo Martinovič. Vstupenky na predstavenia si môžete zakúpiť už teraz  
na na www.predpredaj.sk. . 

5.5.2023 HRA O (CI)TRÓNY 5.5.2023 HRA O (CI)TRÓNY 
V divadelnej komédii Hra o (ci)tróny sa herci predstavia tak, ako ste ich 
ešte nevideli – znova však ako neodolateľní zabávači mnohých tvárí. 
V inscenácii každý z nich stvárni viaceré postavy zo slovenskej i sveto-
vej histórie. Počnúc Ľudovítom Štúrom, Miloslavom Hurbanom a prvou 
slovenskou herečkou Annou Jurkovičovou. Konečne sa dozviete pravdu 
o lámaní troch Svätoplukových prútov, kto bol v skutočnosti Golem a ako 
to bolo s vynálezom gilotíny. Navyše - všetci diváci sa vďaka Hre o (ci)tró-
ny dostanú do neba. Ako na to? Neváhajte, príďte a nechajte sa strhnúť 
zábavnými dejinami aj víziou budúcnosti nášho Slovenska.
Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo Martinovič

12.5.2023 RITA - Časopis nielen pre všetkých12.5.2023 RITA - Časopis nielen pre všetkých
Skvelé komediálne a improvizátorske trio vás vovedie do zákulisia redak-
cie lajfstajlového časopisu RITA v období, keď zostavujú vianočné číslo. 
A to musí „spievať“! Titulná stránka predáva, preto sa okrem tradičných 
rubrík, akými sú rady z Rity, varenie či módna polícia, sústredí všetko 
úsilie redaktorov na získanie najžiarivejšej celebrity na titulku. Ktorá ce-
lebrita sa dostane na jeho titulku? Kto proti komu? Ona s ňou? Všetci 
spolu? On sám? Alebo prečo? Show plná pesničiek, rôznych postáv, div-
ných „týpkov“ a nezameniteľného humoru vás naladí na Vianoce v kto-
rejkoľvek časti roka, v akýkoľvek deň. Všetko podľa sloganu: „Svadby, 
rozchody, recepty aj nové hity, to všetko sa dozviete z našej RITY“.
Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo Martinovič

19.5.2023 ZOZNAMKA alebo Prečo ešte nemám svoj-19.5.2023 ZOZNAMKA alebo Prečo ešte nemám svoj-
ho Milana?ho Milana?
Autorská komédia dvoch skvelých hercov a improvizátorov Oľgy Belešo-
vej a Romana Pomajba je vzrušujúcou hrou s mužsko-ženským princí-
pom. Stanete sa účastníkmi sedemdňového „spoznávacieho“ zájazdu 
do Bulharska. Spolu s Pani Erikou – odborníčkou na všetko, a pánom 
Milanom – delegátom a záchranárom v jednej osobe, pocestujete luxus-
ným autobusom k moru, aby ste sa naučili ako nadviazať očný kontakt, 
ako preskočí iskra a ako zvládnuť krízu vo vzťahu...
Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo

Ako čerešničku na torte sme sa rozhodli posledný piatok v mesiaci máj 26.3.2023 zorganizovať prvý Majáles  
vo Vrakuni. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.vrakuna.sk

Z. Šindlerová
MÚ Vrakuňa

K u l t ú r a  v o  V r a k u n iK u l t ú r a  v o  V r a k u n i
Kultúra vo Vrakuni 

Počas mesiaca máj pre Vás každý piatok odohráme v spoločenskej sále 221 jedno komediálne predstavenie z dielne 
autorského divadla pART of ART, ktorého jadro tvoria herci Roman Pomajbo, Oľga Belešová a Števo MarMnovič. Lístky 
na predstavenia si môžete zakúpiť už teraz na www.predpredaj.sk. 

  

5.5.2023 HRA	O	(CI)TRÓNY  

V divadelnej komédii Hra o (ci)tróny sa herci predstavia 
tak, ako ste ich ešte nevideli – znova však ako 
neodolateľní zabávači mnohých tvárí. V inscenácii každý z 
nich stvárni viaceré postavy zo slovenskej i svetovej 
histórie. Počnúc Ľudovítom Štúrom, Miloslavom 
Hurbanom a prvou slovenskou herečkou Annou 
Jurkovičovou. Konečne sa dozviete pravdu o lámaní troch 
Svätoplukových prútov, kto bol v skutočnosM Golem a ako 
to bolo s vynálezom gilobny. Navyše - všetci diváci sa 
vďaka Hre o (ci)tróny dostanú do neba. Ako na to? 
Neváhajte, príďte a nechajte sa strhnúť zábavnými 
dejinami aj víziou budúcnosM nášho Slovenska. 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo MarMnovič 

 

12.5.2023 RITA	-	Časopis	nielen	pre	všetkých	

Skvelé komediálne a improvizátorske trio vás vovedie do 
zákulisia redakcie lajfstajlového časopisu RITA v období, 
keď zostavujú vianočné číslo. A to musí „spievať“! Titulná 
stránka predáva, preto sa okrem tradičných rubrík, akými 
sú rady z Rity, varenie či módna polícia, sústredí všetko 
úsilie redaktorov na získanie najžiarivejšej celebrity na 
Mtulku. Ktorá celebrita sa dostane na jeho Mtulku? Kto 
proM komu? Ona s ňou? Všetci spolu? On sám? Alebo 
prečo? Show plná pesničiek, rôznych postáv, divných 
„týpkov“ a nezameniteľného humoru vás naladí na 
Vianoce v ktorejkoľvek časM roka, v akýkoľvek deň. Všetko 
podľa sloganu: „Svadby, rozchody, recepty aj nové hity, to 
všetko sa dozviete z našej RITY“. 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo MarMnovič 

19.5.2023 ZOZNAMKA	alebo	Prečo	ešte	nemám	svojho	Milana? 

Kultúra vo Vrakuni 

Počas mesiaca máj pre Vás každý piatok odohráme v spoločenskej sále 221 jedno komediálne predstavenie z dielne 
autorského divadla pART of ART, ktorého jadro tvoria herci Roman Pomajbo, Oľga Belešová a Števo MarMnovič. Lístky 
na predstavenia si môžete zakúpiť už teraz na www.predpredaj.sk. 

  

5.5.2023 HRA	O	(CI)TRÓNY  

V divadelnej komédii Hra o (ci)tróny sa herci predstavia 
tak, ako ste ich ešte nevideli – znova však ako 
neodolateľní zabávači mnohých tvárí. V inscenácii každý z 
nich stvárni viaceré postavy zo slovenskej i svetovej 
histórie. Počnúc Ľudovítom Štúrom, Miloslavom 
Hurbanom a prvou slovenskou herečkou Annou 
Jurkovičovou. Konečne sa dozviete pravdu o lámaní troch 
Svätoplukových prútov, kto bol v skutočnosM Golem a ako 
to bolo s vynálezom gilobny. Navyše - všetci diváci sa 
vďaka Hre o (ci)tróny dostanú do neba. Ako na to? 
Neváhajte, príďte a nechajte sa strhnúť zábavnými 
dejinami aj víziou budúcnosM nášho Slovenska. 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo MarMnovič 

 

12.5.2023 RITA	-	Časopis	nielen	pre	všetkých	

Skvelé komediálne a improvizátorske trio vás vovedie do 
zákulisia redakcie lajfstajlového časopisu RITA v období, 
keď zostavujú vianočné číslo. A to musí „spievať“! Titulná 
stránka predáva, preto sa okrem tradičných rubrík, akými 
sú rady z Rity, varenie či módna polícia, sústredí všetko 
úsilie redaktorov na získanie najžiarivejšej celebrity na 
Mtulku. Ktorá celebrita sa dostane na jeho Mtulku? Kto 
proM komu? Ona s ňou? Všetci spolu? On sám? Alebo 
prečo? Show plná pesničiek, rôznych postáv, divných 
„týpkov“ a nezameniteľného humoru vás naladí na 
Vianoce v ktorejkoľvek časM roka, v akýkoľvek deň. Všetko 
podľa sloganu: „Svadby, rozchody, recepty aj nové hity, to 
všetko sa dozviete z našej RITY“. 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, Števo MarMnovič 

19.5.2023 ZOZNAMKA	alebo	Prečo	ešte	nemám	svojho	Milana? 

Autorská komédia dvoch skvelých hercov a improvizátorov Oľgy Belešovej a Romana Pomajba je vzrušujúcou hrou 
s mužsko-ženským princípom. Stanete sa účastníkmi sedemdňového „spoznávacieho“ zájazdu do Bulharska. Spolu 

s Pani Erikou – odborníčkou na všetko, a pánom Milanom 
– delegátom a záchranárom v jednej osobe, pocestujete 
luxusným autobusom k moru, aby ste sa naučili ako 
nadviazať očný kontakt, ako preskočí iskra a ako zvládnuť 
krízu vo vzťahu... 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo 

Ako čerešničku na torte sme sa rozhodli posledný piatok 
v mesiaci máj 26.3.2023 zorganizovať prvý Majáles vo 
Vrakuni. Bližšie informácie nájdete na našej stránke 
www.vrakuna.sk

http://www.predpredaj.sk
http://www.vrakuna.sk
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Čo a kedyČo a kedy

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:                                        

Jarné upratovanie 2023
Jarné	upratovanie		2023	

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	jarné	upratovanie	umiestnené	

v	ranných	hodinách	po	dobu	24	hodín	na	týchto	uliciach:	
	 	 	

Dňa	15.03.	
Platanová	ul.	–	Priehradná	ul.		 	 +	zeleň																																																									
Arménska	ul.	–	Podunajská	ul.			 	 +	zeleň																																																												
Malodunajská	ul.	9	 	 	 +	zeleň																																																																																				

Dňa	16.03.	
Vŕbová																																																																																																										
Jedľová																																																																																																								
Jedľová	ul.	2	–	roh																																																																																						

Dňa	20.03.	
Píniová	14																																																																																																					
Brezová	5/A																																				 	 +	zeleň																																																																																																																					
Hradská	ul.	122	–	Estónska	parkovisko					 +	zeleň																																																																																																				

Dňa	21.03.	
Priehradná	ul.	–	Hradská	ul.				 	 +	zeleň																																																																																																																									
Šípová	ul.																				 	 	 +	zeleň																																																																																																																																										
Železničná	ul.	5														 	 	 +	zeleň																																																																																																																																						

Dňa	22.03.	
Rajčianska	ul.	8																																																																																											
Toplianska	ul.	2																																																																																										
Hnilecká	ul.	–	Bebravská	ul.	pri	ŠI																																																			

Dňa	23.03.	
Toryská	ul.	22	–	Bodvianska	ul.																																																												
Rajčianska	ul.	28-32																																																																																		
Toryská	ul.	21																																																																																													

Dňa	27.03.	
Hrušovská	ul.	–		Marhuľová	ul.										 	 +	zeleň																																																																																																														
Stavbárska	ul.	38	pri	trafostanici																																																										

Dňa	28.03.	
Čiližská	ul.	2																																																																																																	
Čiližská	ul.	26																																																																																														
Hradská	ul.	87	–	roh	Stavbárska	ul.	 	 +	zeleň																																																									
							
Dňa	29.03.	
Kríková	ul.	7																																																																																															
Rajecká	ul.	2																																																																																															
Stavbárska	ul.	52	pri	Talline									

Dňa	30.03.	
Anízová	ul.																															 	 	 	+	zeleň																																																																																																																											
Podpriehradná	ul.																																						 	+	zeleň																																																																																																						
Majerská	za	koľajnicami	–	záhrady														 	+	zeleň																																																																																														

Dňa	03.04.	
Rajecká	ul.	16																																																																																									
Bučinová	ul.	16																																																																																						
Poľnohospodárska	ul.	22																																																																			

Dňa	04.04.	
Slatinská	ul.	20																																																																																								
Žitavská	ul.	2	z	boku	pri	garážach																																																					
Vážska	ul.	za	Žitavou																																																																													

Dňa	05.04.	
Rebarborová	ul.	51																																		 	 +	zeleň																																																																																																									
Železničná	ul.	parkovisko	pri	zber.	surovinách	+	zeleň																																																																																																																										
Priehradná	ul.	–	Tymianová	ul.				 	 +	zeleň																																																									
Ráztočná		–		Ihličnatá		 	 		 +	zeleň																																																										

																																																										

Do	kontajnerov	je	zakázané	dávať	stavebný	odpad,	elektroodpad,	pneumatiky,	
recyklovateľný	odpad	(papier,	sklo,	plasty),	chemické	látky,	lieky,	farby,	riedidlá,	
žieraviny,	oleje,	batérie	a	akumulátory	a	iné	odpady	s	nebezpečnými	vlastnosťami.	

Kontajner	slúži	pre		objemný	odpad	z	domácností	(čalúnený	nábytok,	koberce	a	pod.).	
Nadrozmerný	odpad	je	potrebné	rozmontovať	na	menšie	diely.	

Kontajnery	na	zeleň	budú	pristavené	na	ulice,	kde	sa	nachádzajú	rodinné	domy.	
Ku	kontajnerom	na	zeleň	bude	určený	pracovník	verejnoprospešných	služieb.	

Dôrazne	žiadame	občanov,	aby	nemiešali	objemný	a	zelený	odpad.	

Jarné	upratovanie	na	objemný	odpad	zabezpečuje		MČ	BA-Vrakuňa	prostredníctvom	
spoločnosti	Marius	Pedersen,	a.	s.,	odvoz	zelene	zabezpečujú	VPS	MČ	BA-Vrakuňa.	

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

web	stránke	www.vrakuna.sk,	na	appke,	sociálnych	sieťach,	a	vo	Vrakunských	novinách.																																																																																			
Info:	Ing.	Lalík	–	VPS	–	0911	543	541

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

a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami. 

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.).  
Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.                                                                               

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.

Jaré upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA-Vrakuňa prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA-Vrakuňa.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach  
Miestneho úradu, na web stránke www.vrakuna.sk, na appke, a vo Vrakunskych novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541


