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Milí Vrakunčania,
blíži sa nám koniec roka a s ním, podľa môjho ná-

zoru, aj najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Už ako 
malý chlapec som sa na Vianoce veľmi tešil a ne-
budem klamať, keď poviem, že najviac na darčeky 
pod stromčekom. Každé Vianoce sa snažím svoje 
deti takisto potešiť darčekmi. Samozrejme nie len 
svoje deti, ale snažím sa potešiť aj iné Vrakunské 
deti v našich materských a základných školách, ako 
aj seniorov a osamelých Vrakunčanov. Ale dnes je 
iná doba ako kedysi, hodnoty sa menia a musíme 
sa zamyslieť aj nad tým aký bol tento rok. Niektorí 
prišli o prácu, niektorí prišli zo zdravotných dôvodov 
o svojich blízkych - o priateľov, o rodinných prísluš-
níkov. A preto sa zamyslime nad tým, či majú byť 
aj tieto Vianoce opäť len o zháňaní čo najväčšieho 
počtu darčekov, alebo či nemajú byť radšej o tom 

najdôležitejšom - kto s nami okolo toho stromčeku bude sedieť. 

Rok 2021 bol pre nás všetkých hektický v mnohých smeroch, tak buďme vďační za to čo máme a čo 
nám ostalo, nemyslime iba na to čo nám tento rok zobral. Spomeňme si pri štedrovečernej večeri na 
tých, ktorí nás navždy opustili a ktorí s nami pri stromčeku už nie sú. To je pre nás tá najväčšia strata, 
ktorá nás mohla postihnúť, a nie je dôležité to, čo pod tým stromčekom máme v podobe darčekov. 
Viem, že malým deťom to budeme ťažko vysvetľovať, tie sa tešia hlavne na to, čo je pod stromčekom 
a nie na tých, ktorí pri stromčeku sedia, ale vekom to pochopia tak ako ja. Dnes ma teší to, že sa mô-
žem pri štedrovečernom stole stretnúť so svojou rodinou a blízkymi. To je to najväčšie šťastie čo nás 
mohlo postretnúť, že pri tom stole nás je z roka na rok viacej a nie menej. A preto by som chcel taký 
odkaz dať aj Vám: Spomeňte si na to, kto je na Vianoce s Vami a pevne dúfam, že každý ďalší rok Vás 
bude viac a viac. O tom by tie najkrajšie sviatky v roku mali byť. 

Samozrejme toto isté platí aj pre našu Vrakuňu. Budem rád, keď budúci rok budeme mať viac fi-
nančných prostriedkov než tento rok a budeme môcť nainštalovať aj viac vianočných osvetlení, lebo 
na základe mailov som pochopil, že toto v poslednej dobe „najviac trápi“ obyvateľov Vrakune, kde vy-
svietené lampy sú a kde nie. Ale vedzte, že celý rok sme sa borili s finančnými problémami a Vianoce 
nie sú o vianočnom osvetlení, ale o tom čo sa nám počas celého roka, v takto ťažkom období, podarilo 
zachrániť alebo vybudovať. 

A preto Vám všetkým prajem k štedrovečernej večeri všetko len to dobré, aby ste sa pri stole stretli 
s tými, ktorých máte radi, aby Vám samozrejme nezabehla kosť z kapra, aby Vás nebolel žlčník zo ze-
miakového šalátu, a aby ste si aj pod tým stromčekom našli to po čom túžite. A do nového roku vám 
želám všetko najlepšie, aby bol o niečo lepší ako ten odchádzajúci. 

Všetko dobré.

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

pondelok, streda, piatok od 10.00 do 16.00, obed 12.30 -13.00
utorok, štvrtok od 07.30 do 16.00, obed 12.30 - 13.00

sobota od 8.00 do 13.00 hod.

Prevádzková doba počas sviatkov
Dňa 23.12.2021 bude zberný dvor otvorený do 12:00 hod. Zberný dvor 
bude zatvorený od 24.12.2021 do 3.1.2022 a 6.1.2022. Bližšie informá-
cie na www.vrakuna.sk 

Ďakujeme za porozumenie. 

MÚ Vrakuňa

Vážení občania, Vážení občania, 

Dňa 7.12.2021 sa uskutočnilo posledné tohtoročné miestne za-
stupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Poslanci schvá-
lili rozpočet mestskej časti na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 
a 2024. 
Taktiež sa oboznámili s priebežným hospodárením tohto roka. Aj 
napriek finančným neistotám a rizikám sa nám podarilo tento rok 
udržať v dobrom hospodárení a pripraviť vyrovnaný rozpočet na nad-
chádzajúce roky.
Rozpočet na rok 2022 bol schválený tak, aby sme aj napriek pre-
trvávajúcej pandémii niečo zainvestovali do rozvoja našej mestskej 
časti a pokračovali v našich plánoch vo všetkých oblastiach. Pevne 
veríme, že nám to budúcoročná situácia dovolí. Pomáhať nám budú 
aj naši poslanci, ktorí si určili v rozpočte svoje priority . V prvom rade 
sa chceme postarať o prechodné bývanie učiteľov v našich školách, 
ďalej pokračujeme v obnove našich komunikácií, chceme zveľadiť 
jestvujúci zberný dvor v našej mestskej časti, investovať do miestnej 
knižnice.
Podrobný rozpočet je zverejnený na webovej stránke mestskej 
časti www.vrakuna.sk
Poslanci ďalej schválili správy o výchovnovzdelávacej činnosti v na-
šich základných a materských školách za rok 2020. Nebolo to vôbec 
ľahké v tom pandemickom období, museli sa popasovať s novou si-
tuáciou, za čo im vyslovili poslanci vďaku.                         MÚ Vrakuňa

Z MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVAZ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzýva vlastníkov bytov (pôvodne 
družstevných), ktorí  si doteraz neodkúpili spoluvlastnícke podiely na 
pozemkoch pod domom, majú si možnosť tieto podiely k bytu odkúpiť. 
Tlačivo je zverejnené na www.vrakuna.sk 

MÚ Vrakuňa

Mestská časť Bratislava-Vraku-
ňa vyhlasuje od 08.12.2021-
31.01.2022 obchodnú verejnú sú-
ťaž na nájom nehnuteľností - stavby 
na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 
v Bratislave a pozemku registra „C“ 
parc. č. 3607/1, ktorý tvorí dvor 
prináležiaci k stavbe, k. ú. Vrakuňa, 
pre účely škôl a školských zariadení 
od 01.09.2022 na dobu určitú v tr-
vaní 20 rokov. Súťažné podmienky 
sú zverejnené na www.vrakuna.sk

MÚ Vrakuňa

VýzvaVýzva

OZNAMOZNAM

http://www.vrakuna.sk


44

Otázka pre poslancov časť 2
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa pripravuje svoj rozpočet na rok 2022. V rozpočte 
budú zahrnuté aj „poslanecké priority“. Ako vždy sú pre mestskú časť dôležité priority 
do obnovy a údržby školských zariadení, do komunikácií a verejného priestoru, ako aj 
do životného prostredia a zelene, ďalej do rozvoja sociálnych a iných spoločenských 
služieb pre obyvateľov mestskej časti. 
Na akú prioritu bude použitých nami vyčlenených 10 tis. € pre každého?

Ing. Zuzana Schwartzová 
Asi každý z nás má rád 
doma upratané, čisté 
a úhľadné priestory. 
Sčasti na to slúži aj náš 
zberný dvor.

V našej veľkej vrakunskej „domác-
nosti“ sa /nielen/ o to starajú naši 
VPS-kári. Je to veľmi ťažká a namá-
havá práca, či v horúcom lete, či 
v treskúcej zime.
Pre vysporiadanie pozemkov stre-
disko VPS „opúšťa“ svoje zázemie na 
Ihličnatej ulici, rozhodli sme sa novo-
-dovybudovať pre nich areál na konci 
Majerskej ulici spolu so zberným dvo-
rom. Preto chcem svojich 10 000 € 
z poslaneckej priority v budúcom 
roku použiť na dobudovanie ich, tak 
potrebného, zázemia ako i revitalizá-
ciu už existujúceho zberného dvora, 
hoci táto suma zďaleka nepokryje 
všetko potrebné...
Lebo si vážim ich prácu...

Mgr. Robert Greizinger 
Moja poslanecká pri-
orita bude použitá na 
vybudovanie chodníka 
na Majerskej ulici, pre-
dovšetkým z dôvodu 

bezpečnosti a zlepšenia komfortu 
bývania, nakoľko na tejto ulici nie 
je vybudovaný žiadny chodník. Deti 
a dospelí chodia po ceste, kde sa 
musia vyhýbať autám prechádzajú-
cim touto lokalitou. Chcem poďako-
vať starostovi, pracovníkom úradu 
a poslancom, za skvelú spoluprácu 
a som rád, že spoločne posúvame 
Vrakuňu dopredu. 

Mgr. art. Jana Némethová
Kto by vo Vrakuni ne-
poznal budovu školičky 
v areáli ZŠ Železničná.
V poslednom období 
prešla výraznou preme-

nou, čo ste si určite všetci všimli, ale 
pokračujeme aj v prácach vo vnútri. 
Preto moja priorita logicky smeruje 
do areálu ZŠ Železničná a to konkrét-
ne na opravu dažďových zvodov, aby 
nám nezatekalo do budovy a tiež na 
kvetinovú výsadbu v okolí školičky..

JUDr. Ing. Marek Zajíček
Nie každá mestská 
časť v Bratislave ma 
svoj Zberný dvor, nie 
je to podmienka, na-
koľko centrálny zberný 

dvor ma OLO, a.s. na Ivanskej ceste 
a tam môžu ľudia nosiť čo je povo-
lené.
Napriek tomu, že nás náklady na 
ZD stoja ročne cez 100tis. eur, tak 
aby ho mali obyvatelia Vrakune bliž-
šie a pohodlnejšie, prevádzkujeme 
zberný dvor aj my.
Nakoľko je zberný dvor využíva-
né miesto a plní veľkú funkciu pre 
našich obyvateľov, tak si zaslúži aj 
postupné vylepšovanie a podobne. 
Na základe tohto som sa rozhodol 
svoju poslaneckú prioritu na rok 
2022 investovať do vylepšenia pod-
mienok ZD.

Mgr. Zuzana Magálová
Svoju poslaneckú pri-
oritu som sa rozhodla 
investovať to bezpečnej-
šej dopravy v časti na 
Piesku pred želez. prie-

cestím. Cesta je veľmi frekventovaná 
a používajú ju ako chodci, tak cyklisti 
a samozrejme automobily. Verím, že 
jej rozšírením a dostatočným osvet-
lením predídeme kolíziám a tento 
nebezpečný úsek cesty prestane byť 
priamou hrozbou pre jej účastníkov.

JUDr. Marcel Boris
Či  sneží, či je zima, ale-
bo horúco naša VPS je v 
teréne. Či je noc alebo 
deň, naša VPS maká. 

Či padajú stromy alebo fúka vietor, 
naša VPS zasahuje.
Ale na to, aby nám chalani z VPS 
mohli pomôcť, potrebujú mať ideálne 
podmienky ako aj materiálno-technic-
ké vybavenie. Bez toho by boli úplne 
bezmocní. A preto som sa rozhodol 
svoju poslaneckú prioritu na budúci 
rok 2022 investovať do našej VPS-ky 
na nákup všetkých potrebných chýba-
júcich alebo opotrebovaných veci. 
Všetkým Vrakunčanom prajem pokoj-
né prežitie Vianočných sviatkov.

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Rozhodnutie čomu pri-
deliť moju poslaneckú 
prioritu bolo motivované 
hlavne oblasťou, v kto-

rej sa ako poslankyňa najviac anga-
žujem. Pôsobím ako predsedkyňa 
Komisie pre kultúru, školstvo, šport 
a sociálne veci a viem, že práve táto 
oblasť býva najmenej financovaná, 
lebo sú aj dôležitejšie priority v živote 
a fungovaní MČ Vrakuňa. Preto som 
časť finančných prostriedkov prideli-
la na modernizáciu interiéru knižnice, 
ktorá si to naozaj po tých rokoch za-
slúži. Časť na vybavenie výdajne stra-
vy (jedáleň) pre seniorov. A samozrej-
me som nezabudla poslednou svojou 
časťou podporiť aj činnosť našich se-
niorov MČ Vrakuňa.
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Horúca téma

Mesto spolu s mestskými časťami 
Vrakuňa a Podunajské Biskupice 
podnikli kroky k získaniu nebytového 
priestoru domu na Stavbárskej ulici 
v oblasti Pentagonu. Priestory využije 
na zriadenie vysunutého pracoviska 
Mestskej polície s plným vybavením 
a kamerovým systémom. Príslušníč-
ky a príslušníci mestskej polície tak 
budú bližšie pre potreby ľuďom a zá-
sadne tak skrátia reakčnú dobu hlia-
dok na podnety z danej lokality.

Mestská polícia bude v rámci zriadenia 
novej stanice v oblasti spolupracovať 
s Policajným zborom SR ako aj mimo-
vládnymi organizáciami, ktoré v oblas-
ti dlhodobo pôsobia. Mesto v ohroze-
ných lokalitách vrátane Stavbárskej 
ulice, známej ako Pentagon, presadzu-
je kombinovaný prístup podpory jed-
nak sociálnych a zároveň represívnych 
opatrení. Vnímame dopyt po zvýšení 
kontroly a bezpečnosti v tejto oblasti, 
ale tiež potrebu poskytnutia dlhodobej 
a odbornej pomoci komunite - deťom, 
mladým ľuďom a rodinám v núdzi. Do 
konca januára by mali byť priestory 

v rukách mesta, ktoré ešte pred letom 
ráta s vybudovaním samotnej stanice.
Mestská polícia rovnako pôsobí v da-
nej lokalite už v súčasnosti a svoju 
činnosť bude môcť vďaka novému pra-
covisku zintenzívniť. Aktuálne v oblasti 
hliadkuje minimálne šesťkrát denne, 
pričom sa striedajú príslušníci z veli-
teľstva v Ružinove a členovia Útvaru 
zásahovej jednotky a kynológie, ktorí 
sú školení na to, ako pracovať v riziko-
vých oblastiach.

„Kontrolu priestorov vykonávame 
v denných aj v nočných hodinách. 
Hliadku je možné privolať, samozrej-
me, aj mimo pravidelných kontrol. 
Veríme, že vysunuté pracovisko pre 
mestskú políciu prinesie do tejto ob-
lasti ešte viac pokoja a uľahčí prácu aj 
občianskym združeniam a terénnym 
pracovníkom mesta, ktorí v tejto loka-
lite pôsobia. Ich aktivity sú nesmierne 
dôležité pre pomoc ľuďom žijúcim so 
závislosťou a len v kombinácii s nimi 
dokážeme pomôcť obyvateľkám a oby-
vateľom Stavbárskej ulice,“ priblížil ná-
čelník Mestskej polície Miroslav Antal.

„Sedem rokov, čo som vo funkcii 
starostu MČ Vrakuňa som bol pri 
všetkých krôčikoch, ktoré postupne 
zlepšovali podmienky a kvalitu živo-
ta pre komunitu v Pentagone. Sedem 
rokov som si uvedomoval, že jediné 
skutočné a efektívne riešenie je vy-
budovanie stanice mestskej polície 
priamo v objekte Pentagonu. Sedem 
rokov drobných krôčikov sa zúročilo 
a dnes sme sa ocitli, pre Vrakuňu 
a Podunajské Biskupice, pred dôle-
žitým veľkým krokom. Tým krokom 
je zriadenie stanice mestskej polície 
v objekte Pentagonu a ja úprimne 
ďakujem každému, kto tento nápad 
podporuje a bude podporovať. Slušní 
ľudia vo Vrakuni a Podunajských Bis-
kupiciach sa po dlhých desaťročiach 
môžu konečne dočkať skutočného 
zlepšenia kvality ich životov a záro-
veň zlepšenia bezpečnostnej situá-
cie. Ďakujem všetkým zúčastneným 
za aktuálnu aj budúcu podporu,“ vy-
jadril sa starosta mestskej časti Vraku-
ňa Martin Kuruc. 

TASR

Nová policajná stanica vo VrakuniNová policajná stanica vo Vrakuni
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Životné prostredie

6

V našej mestskej časti kladieme 
veľký dôraz na udržiavanie čistoty 
a poriadku, prijímame rôzne opatrenia 
na zamedzenie vzniku, alebo rozširo-
vania čiernych skládok a neporiadku 
okolo kontajnerových stojísk a na ve-
rejných priestranstvách. Organizácia 
každoročného jesenného upratovania 
nás stojí nemalé finančné prostried-
ky. Túto službu zabezpečujeme pre 
občanov, nakoľko máme dlhoročné 
skúsenosti, na základe ktorých môže-
me povedať, že ide o opodstatnenú 
činnosť. Túto jeseň prebiehalo v obdo-
bí od 11.10. do 03.11. V zmysle § 6 
VZN č. 2/2017 MČ Bratislava-Vrakuňa 
o dodržiavaní čistoty a poriadku bolo 
na 24 hodín pristavených 39 veľko-
kapacitných kontajnerov, umiestne-
ných v rôznych termínoch na 39 sta-
novištiach. Odvezených bolo 39,60 t 
objemného odpadu. Umiestňované 
boli podľa vopred schváleného harmo-
nogramu, ktorý sme zverejnili v novi-
nách, na verejných tabuliach, na našej 
webovej stránke a v aplikácii Vrakuňa. 
Zároveň bolo potrebné dočistiť 10 
stojísk, na ktorých bol objemný od-
pad umiestnený aj mimo kontajnerov 
(aj keď veľmi apelujeme na občanov, 
aby ho takto neukladali). Vyviezlo sa 
tak ďalších 10 ks kontajnerov, celko-
vo ich teda bolo 49. Odvoz zabezpe-
čovala spoločnosť OLO, a. s. V uliciach 
s rodinnými domami bolo pristave-
ných 17 kontajnerov na odpad zo 

záhrad, ktorý bol zneškodňovaný na 
našom Zbernom dvore na Majerskej 
ul. Predovšetkým umiestnenie kontaj-
nerov určených na zber konárov, stro-
mov, kríkov, buriny, lístia, trávy či odpa-
dového dreva má prispieť k eliminácií 
spaľovania tohto druhu odpadu, keďže 
napr. pálenie lístia a vypaľovanie trávy 
je prísne zakázané.

Občania si vypratávali byty, domy, 
pivnice, garáže, a zbavovali sa najmä 
starého nábytku, kobercov, matracov 
a iných nepotrebných vecí z domác-
ností. Tento rok sa nevyhadzovalo 
šatstvo, ktoré ešte môže byť využité, 
nakoľko u nás prebieha zber použi-
tých textílií, odevov a obuvi prostred-
nítcvom kontajnerov od OZ Ekochari-
ta Slovensko Slovensku. Nemilo nás 
však prekvapuje, ako sú niektorí 
občania nedisciplinovaní, napriek 
viacerým výzvam a upozorneniam 

miešali zelený odpad s objemným, 
do kontajnerov hádzali pneumatiky, 
stavebný odpad a elektroniku. Práve 
tento druh odpadov do kontajnerov 
nepatrí, stáva sa, že ostane vedľa nich 
pohádzaný a je neodvezený, nakoľko 
odvoz iného ako objemného odpadu 
nie je pri jesennom upratovaní v sú-
lade s uzavretou zmluvou. Pevne ve-
ríme, že si nedisciplinovaní občania 
do budúcna svoje konanie uvedomia, 
nakoľko nielenže znečisťujú verejné 
priestranstvo, ale navyšujú aj náklady 
MČ, čo má koniec koncov dopad na 
všetkých obyvateľov. 

Celkovo môžeme skonštatovať, že 
záujem o jesenné upratovanie je veľký, 
vnímame záujem obyvateľov o separo-
vanie odpadu a pevne veríme, že do 
budúcna sa nám ho podarí ešte zvýšiť, 
aby sme dali šancu druhotnému vyu-
žitiu odpadu a nezaťažovali tak život-
né prostredie. Zároveň pevne veríme, 
že sa podarí znížiť tvorbu a rozširova-
nie čiernych skládok, najmä v okolí 
kontajnerových stojísk, nakoľko obča-

nom ponúkame dostatok možností na 
bezplatné zbavenie sa odpadu – sku-
točne stačí len správne separovať. 

Týmto ďakujeme všetkým, ktorý 
sa do jesenného upratovania za-
pojili, správne separujú, a odpad 
ukladajú na miesto na to určené. 
Teší nás, že Vám záleží na život-
nom prostredí a svojom okolí. 

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Jesenné upratovanie  Jesenné upratovanie  
vo Vrakunivo Vrakuni
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Životné prostredie
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V poslednej dobe evidujeme zvý-
šené množstvo podnetov, v ktorých 
nás občania žiadajú, aby sme znížili 
počet holubov na strechách bu-
dov a verejných priestranstvách, 
ktoré znečisťujú verejný aj súkrom-
ný priestor. V tejto problematike má 
obmedzené možnosti Štátna veteri-
nárna a potravinová správa (ŠVaPS), 
Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva (RÚVZ), rovnako aj miestny 
úrad. Pri odchyte holubov je opa-
kujúcim sa problémom ich návrat 
na pôvodné miesto. V rámci našich 
kompetencií a možností sme dali vy-

robiť tabule s textom, „Zákaz kŕme-
nia holubov“ a osadili sme ich na 
frekventovaných miestach pohybu 
obyvateľov (napr. aj na pešej zóne). 
Viackrát sme zverejnili upozornenie 
do Vrakunských novín, na web strán-
ke úradu, na úradnej tabuli a ozna-
movacích tabuliach miestneho úradu. 
Všeobecné odporúčanie viacerých 
úradov je, aby občania zabezpečo-
vali kontajnery na odpad a holuby 
nekŕmili. Tomu, kto bude kŕmiť ho-
luby, hrozí pokuta do výšky 33 eur. 
Ide o porušenie všeobecne záväzné-
ho nariadenia o čistote a poriadku na 

území MČ BA-Vrakuňa v zmysle VZN 
č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017. 

Holuby dlhoročným spolunaží-
vaním s človekom stratili plachosť. 
V mestách majú prístup k potrave 
(napr. aj v podobe odpadkov), aj preto 
sa im v mestskom prostredí tak „darí“. 
Znečistený verejný priestor od zbyt-
kov potravy je však lákadlom aj pre 
hmyz a drobné zvieratá, no najmä pre 
potkany. Na takýchto miestach je ná-
sledne potrebné častejšie vykonávať 
deratizáciu, čo má dopad aj na roz-
počet MČ, správcov bytových domov 
– teda aj na samotných vlastníkov. 
Kŕmenie holubov na balkónoch by-
tových domov a umožnenie im hniez-

denia je obťažovaním a zhoršovaním 
podmienok bývania pre ostatných 
vlastníkov bytov. Kŕmením a precho-
vávaním holubov na balkóne sa poru-
šuje domový poriadok (zákon NR SR 
č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov). V zmysle 
uvedeného zákona si Domovým po-
riadkom vlastníci bytov a nebytových 
priestorov v dome schválili súbor pra-
vidiel a zásad dodržiavania dobrých 
mravov pri výkone práv a povinností 
vlastníkov bytov v dome. Zároveň sa 
porušuje aj Občiansky zákonník, 
v zmysle ktorého nikto nesmie nad 

mieru primeranú pomerom obťažovať 
susedov. To znamená, že sused ne-
môže obmedzovať suseda chovaním 
holubov, ktoré svoj agresívny trus za-
nechávajú na susedných balkónoch, 
čím ho znečisťujú a devastujú. Suse-
dia musia vynaložiť každodenné úsi-
lie na dodržanie hygieny, aby priestor 
balkóna mohli užívať. V prípade, že 
vyčistenie balkóna, alebo balkónov 
bude vykonané špecializovanou fir-
mou na odstraňovanie vtáčieho tru-
su, je možnosť aby sa poškodení (spo-
ločenstvo vlastníkov prostredníctvom 
správcu) dožadovali preplatenia prác 
– ako náhrady škody. 

K problematike prechováva-
nia a kŕmenia holubov sa nám 
vyjadrili aj RÚVZ a RVaPS, ktorí 
okrem iného navrhujú zásadné 

zamedzenie prístupu holubov ku 
zdroju potravy,  

to znamená nekŕmiť holuby!

Zároveň by sme Vás chceli upo-
zorniť na správny postup pri nahla-
sovaní uhynutých holubov, prípad-
ne iných uhynutých alebo túlavých 
zvierat. Na základe zmluvy o posky-
tovaní služieb v oblasti veterinárnej 
asanácie túlavých alebo uhynutých 
zvierat medzi Hl. m. SR BA a Slobo-
dou zvierat, je potrebné informovať 
Mestskú políciu hl. m. mesta SR 
BA (k dispozícii je číslo skráteného 
volania 159). Vzápätí mestská po-
lícia zašle oznámenie na dispečing 
Slobody zvierat mailom, a jej pred-
stavitelia zabezpečia odchyt túlavé-

ho alebo uhynutého zvieraťa. Pracov-
ník dispečingu si zaznačí dátum a čas 
nahlásenia, ulicu, kde sa dané zviera 
nachádza, meno a priezvisko nahla-
sovateľa, telefónny kontakt, druh 
zvieraťa, rasu a počet. Takáto forma 
sa osvedčila ako najvhodnejšia pri 
následnej fakturácii služieb - vytvára 
sa systém kontroly, čiže mesto uhradí 
len tie výkony, ktoré objednala mest-
ská polícia.

Referát životného prostredia,  
verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

H o l u b yH o l u b y
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Aktuálne

,,Nájdi rozdiel“,,Nájdi rozdiel“
Materská škola Bodvianska   
Pred pár rokmi sa nám podarilo otvoriť staro-novú mater-
skú školu na Bodvianskej ulici. Medzitým však bol areál 
materskej školy  využívaný na rôzne športové účely a tak 
sme museli celý areál „prekopať“. A myslím, že sa nám to 
skvele podarilo. V areáli malí škôlkári nájdu mnoho her-
ných prvkov a aktivít. 

HNovotná

 

HOLUBY
Pani Eva: Všimli ste si, že vo Vrakuni je 
zvýšený počet uhynutých holubov? Po-
tvrdili mi to aj psíčkári, nikto to nelikvidu-
je, niekde to rozjazdia auta. Čo môže byť 
príčina? Viem, že bola vykonaná derati-
zácia na potkany popri panelákoch, ale 
tam sa nemôžu dostať.
Odpoveď vedúcej referátu životného 
prostredia: Čo sa týka zvýšeného počtu 
úmrtia holubov, od RÚVZ neevidujeme 
žiaden oznam alebo upozornenie, ide 
teda pravdepodobne o ich prirodzený 
úhyn. Správny postup pri nahlasovaní 
uhynutých holubov, prípadne iných uhy-
nutých alebo túlavých zvierat, je bezod-
kladne informovať Mestskú políciu hl. m. 
mesta SR BA na č. 159, ktorá následne 
zašle oznámenie na dispečing Slobody 
zvierat e-mailom. Jej predstavitelia za-
bezpečia odchyt túlavého alebo uhynu-
tého zvieraťa. Viac na strane 7. 

KONTROL A OPATRENÍ
Pán Rudolf: Pán, opakovane zvolený, 
starosta, vám nevadí, že na Žitavskej na 
ihrisku s osvetlením, napriek lockdownu 
dennodenne hrajú ľudia futbal, hulákajú 
a pobehujú napriek zákazu vychádza-
nia??? svieti sa tam od 16-20. KAŽDÝ 
DEŇ!
Vy ste slepý alebo zaplatený, aby ste toto 
v blízkosti vášho uradu nevidel??? Nevadí 
vám 9000 nakazených denne s 80-100 
mŕtvych? buďte rád, že nepotrebujete 

umelú pľúcnu ventiláciu na ARE... ja som 
vás nevolil ani nikdy nebudem.... ako sta-
rosta ste POVINNÝ sledovať dodržiavanie 
nariadení Úradu verejného zdravotníctva 
vo vašej MČ!!! alebo ako je to???
Odpoveď starostu: Vážený pán Rudolf, 
dodržiavanie akýchkoľvek príkazov a na-
riadení, ktoré vydal RÚVZ alebo Vláda 
SR je v kompetencii toho, kto nariadenie 
vydal, teda Úradu verejného zdravotníc-
tva a jeho zamestnancov poverených na 
kontrolu dodržiavania nariadení, t.j. hy-
gienikov RÚVZ resp. príslušníkov polície 
SR. Ak máte teda podnet na niekoho, kto 
nedodržiava nariadenie Vlády SR resp. 
RÚVZ obráťte sa prosím na hygienikov 
RÚVZ alebo na štátnu resp. mestskú po-
líciu. Tieto inštitúcie majú kompetencie 
vo veci konať resp. udeľovať pokuty za 
nedodržiavanie pandemických opatrení 
v čase núdzového stavu.
 

VIANOČNÁ V Ý ZDOBA
Pani Soňa: Pán starosta, píšem Vám 
kvôli vianočnej výzdobe.
Pán starosta chcela som sa Vás spý-
tať, že či si myslíte, že iba v okolí úradu 
a kultúrneho domu žijú vrakunčania? Iba 
tam ste sústredil celú vianočnú výzdobu. 
Ozdobiť 4 stromčeky na úseku 200 met-
rov a ďalší pred úradom, plus dať tam 
krásne veľké ozdoby a aj na starej ceste 
a kruhovom objazde, je výsmech ostat-
ným vrakunčanom. Vy si myslíte, že iba 
tam žijú vrakunčania a vaši voliči? Oby-
vatelia Vrakune a vaši voliči by si zaslúžili 
trochu vašej pozornosti a vianočnej vý-

zdoby. Tie ozdoby, čo ste dal okolo zdra-
votného strediska, to je výsmech. 
Tento rok starosta Podunajských Bis-
kupíc vyzdobil hlavnú cestu z jednej čas-
ti krásnymi veľkými ozdobami a vôbec, 
hlavné cesty, ale vy úplne kašlete na os-
tatné časti Vrakune. 
Som veľmi sklamaná s týmto vašim prí-
stupom, ľudia z môjho okolia zdieľajú 
môj názor. 
Odpoveď starostu: Vážená pani Soňa, 
roky 2020 a 2021 boli náročné nielen 
v súvislosti s celosvetovou pandémiu 
COVID-u, ale aj v súvislosti s financiami. 
Vo Vrakuni sme mali niekoľko výrazne vy-
sokých investícií do rekonštrukcií našich 
materských a základných škôl, riešili sme 
zatekanie do nich ako aj kúrenie. Áno 
mohol som nakúpiť vianočné osvetlenie, 
ale naše deti by sa nemali kde učiť ale-
bo by im zatekalo do tried. Ja som zvolil 
tú cestu, že prioritne musíme mať v po-
riadku školy, škôlky, zdravotné stredisko, 
chodníky a cesty a následne vianočné 
osvetlenie. Každý rok niečo investuje-
me aj do nového vianočného osvetle-
nia, bude to tak každý rok a postupne 
budeme mať viac osvetlené aj ulice 
a cesty vo Vrakuni. Vianočné sviatky 
nie sú o osvetlení ulíc, ale sú o láske 
a pokoji v srdci každého jedného z nás.
Všetkým prajem krásne a pokojné pre-
žitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, 
vzájomnej úcty a radosti z dní stráve-
ných so svojimi najbližšími.

MÚ Vrakuňa

Podnety z internetuPodnety z internetu
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Senior svet

Cesto:
• 5280g hladkej múky
• 110g práškového cukru
• 2 lyžičky kypriaceho prášku
• 150 g zmäknutého masla
• 1 vajce
Plnka:
• 3-4 nahrubo nastrúhané jablká
• 1 vanilkový cukor (môžeme použiť aj 

škoricový cukor)
• 2 lyžičky škorice
• 1 vajce na potretie
Postup:
Múku, cukor a kypriaci prášok zmieša-
me, pridáme maslo, vajce a vypracuje-
me tuhé cesto. Ak sme mali veľké va-
jíčko a cesto sa nám nezdá dostatočne 
tuhé, pridáme ešte múku. Cesto zabale-
né v potravinovej fólii odložíme do chlad-
ničky na 30 minúť.  Zatiaľ si nahrubo 
nastrúhame ošúpané jablká a vytlačíme 
z nich prebytočnú šťavu. Stuhnuté cesto 
rozdelíme na dve časti. Polovicu cesta 
vyvaľkáme a prenesieme do tortovej 
formy, ktorú si trošku potrieme maslom. 
Ja cesto vaľkám na papieri na pečenie, 
ľahšie sa potom prenáša do formy.  Na 
cesto pridám nastrúhané jablká, ktoré 
posypeme vanilkovým cukrom a škori-
cou (alebo škoricovým cukrom). Druhú 
polovicu cesta vyvaľkáme a prikryjeme 
ňou plnku. Odrezky cesta použijeme 
na dekoráciu koláča. Vyvaľkáme ho a 
vykrojíme hviezdičky, stromček, alebo 
iné vianočné motívy. Nakoniec potrie-
me koláč rozšľahaným vajíčkom (nie je 
to však nutnosť) a popicháme vidličkou, 
aby mohla para z jabĺk unikať. Pečie-

me na 180 stupňov približne 40 minút. 
Okraje koláča budú zlatohnedé. Ak sme 
nepoužili odrezky z cesta na dekoráciu, 
po vychladnutí môžeme koláč posypať 
cukrom.  Tento koláčik patrí medzi moje 
obľúbené jablkové, je voňavý, šťavnatý a 
cesto je dokonalo krehké. Prajem krás-
ne vianočné pečenie. 

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Vianočný jablkový koláčVianočný jablkový koláč

Potrebujeme:
• 600 g kuracích prsíčok
• 6 PL oleja
• 200 g mrkvy
• 150 g zeleru
• 100 g petržlenu
• 2 cibule

• 3 bobkové listy
• 1 PL kryštálové-

ho cukru
• 1 PL horčice
• 1 PL múky
• 2 dl smotany 

na varenie
• soľ, korenie
Postup: Kuracie 
prsia nakrájame 
na rezne, mierne 
vyklepeme, osolí-
me a na horúcom 

oleji ich opečieme z oboch strán. Potom 
ich odložíme bokom.
Vo výpeku speníme cibuľu, pridáme na 
kúsky nakrájanú zeleninu, posypeme 
kryštálovým cukrom a za stáleho mieša-
nia opekáme 5 min.

Zeleninový základ 
zalejeme 1 litrom 
vody, ktorú osolí-
me a okoreníme; 
pridáme bobkové 
listy a varíme do 
mäkka.
Bobkové listy od-
stránime a celý 
obsah rozmixuje-
me ponorným mixérom.
V smotane rozmiešame múku a zahustí-
me ňou omáčku.
Na záver dochutíme horčicou, soľou, ko-
rením a prípadne aj citrónovou šťavou.
Do hotovej omáčky vložíme kuracie rezne 
a servírujeme s ľubovoľnou prílohou.

Vaša Gizka

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

Hydinová sviečkováHydinová sviečková
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Vrakunská hokejbalová liga  Vrakunská hokejbalová liga  
– výsledkový servis– výsledkový servis

1. kolo
Albion Dolné Hony - HBK Vrakuňa Juniors
5:3 (2:0, 1:2, 2:1)
góly: Pažitný 2, Horváth, Martíšek, Kollár - Sivoň, Kostelecký, 
Valla
prihrávky: Pažitný, Tanti, Horváth, Kollár - Forro, Majer

Milfox Miloslavov - Dravci
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
góly: Vyboštok - Knap 2, Fančovič, Pokorný
prihrávky: Zajac - Maceják, Šebok, Pokorný

2.kolo
HBK Vrakuňa Juniors - Dravci
1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
góly: Sivoň - Bajza, Knap, Ondrušík, Macejak, Šebok, Hanicz
prihrávky: Ravasz A. M. - Sebok, Pokorny, Hanicz

Milfox - Albion
3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
góly: Veliký 2, Morávek - Žák
prihrávky: Pažitný 2

3.kolo
HBK Vrakuňa Juniors - Milfox
1:5 (0:4, 1:1, 0:0)
góly: Adámik - Výbošťok 3, Dlabaj, Morávek
prihrávky: Forro - Matušek, Dlabaj, Pažitný, Veliký

Dravci - Albion
3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
góly: Knap, Bajza, Šebok - Tantoš 2, Horváth, Pažitný, Katona
prihrávky: Macejak 2, Šebok - Sloboda, Horváth, Pažitný, Katona

4. kolo 
HBK Vrakuňa Juniors - Albion Dolné Hony
1:7 (1:0, 0:3, 0:4)
góly: Čermák - Katona 3, Tantoš 2, Sloboda, Kollár V.
prihrávky: Valla P. - Katona 2, Tantoš, Žák, Martišek, Pažitný

Dravci - Milfox
1:2 sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)
góly: Pokorný - Výbošťok 2
prihrávky: Šebok - Pažitný

HBK Vrakuňa 

por tím Z V VP PP P Skóre rozd. body
1 Albion Dolné Hony 4 3 0 0 1 18 : 10 8 9
2 Milfox Miloslavov 4 2 1 0 1 11 : 7 4 8
3 Dravci 4 2 0 1 1 14 : 9 5 7
4 HBK Vrakuňa Juniors 4 0 0 0 4 6 : 23 -17 0

Tabuľka po jesennej časti
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ŠK Vrakuňa rok 2021ŠK Vrakuňa rok 2021
Blíži sa koniec roka a tak ako všetci, 
začíname pomaly bilancovať. Uplynulý 
rok bol... ťažký. Tak ako sa začal, tak 
sa aj končí, obmedzeniami a bez tré-

ningového procesu. Pozitívom je, že sme na jeseň stihli 
odohrať takmer všetky zápasy vo všetkých kategóriách. 
Ale poďme po poriadku. Po spustení súťaže naši cha-
lani z A tímu dohrali súťaž na peknom druhom mieste 
a tak vyzeralo, že nám opäť postup tesne unikol. Avšak 
keďže sa do súťaže neprihlásil jeden z tímov, týždeň 
pred súťažou sme dostali možnosť prihlásiť sa do tre-
tej ligy. Prvé kolá nám herne ani výsledkovo veľmi ne-
vyšli, keď sme po piatom kole mali jediný bod. Avšak 
vhodným doplnením kádra a tvrdou prácou chalanov 
sa to otočilo a v ďalších 10 zápasoch sme jediný raz 
nebodovali a až 8x sme bodovali naplno, porazili sme 
mužstvá ašpirujúce na postup do vyššej súťaže a hlav-
ne peknou kombinačnou hrou sme bavili stále viac ľudí 
na tribúnach. Bojovalo sa však aj mimo ihriska. Tento 
rok bolo najväčšou výzvou vybudovanie plochy s ume-

lým trávnikom. Takmer rok sa na tom pracovalo, avšak 
ihrisko na tzv. „Sahare“ nedostalo stavebné povolenie, 
nakoľko pod touto plochou sa nachádza vysokotlakové 
plynové potrubie. Aspoň malou náplasťou je vybudova-
nie ihriska s umelou trávou vedľa budovy, ktoré sa ak-
tuálne buduje a do konca roka by malo byť hotové. Žiaľ, 
ku koncu roka nás zasiahla smutná správa, keď nás 
opustil bývalý pán hospodár a člen nášho klubu Jaromír 
Ulrich. Mnohí z nás uja Jara poznali, bol s ihriskom spä-
tý, dokonca pomáhal pri výstavbe štadióna. O tom, že 
ho ľudia mali radi, svedčil aj veľký počet ľudí na jeho po-
slednej rozlúčke. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Viac informácií nájdete na webe: www.vrakuna.sk, prí-
padne na sociálnej sieti Facebook v skupine ŠK Vraku-
ňa.

Touto cestou chceme zapriať príjemné prežitie nad-
chádzajúcich sviatkov a veľa zdravia a šťastia v no-
vom roku 2022.

ŠK Vrakuňa

Náš hokejbalový klub prešiel kádro-
vou obmenou. Najviac nás však teší, 
že vďaka 4-ročnej práci s mládežou 

sme túto sezónu dali šancu štyrom mladým hráčom. 
Postupne dostali šancu Lukáš Fórro (17), Adam Ondru-
šek (16), Sebastián Sivoň (13) a Andy Max Ravasz (13). 

Andy Max Ravasz v 13 rokoch získal kanadský bod, 
ako najmladší hráč v Bratislavskej lige, keď prihral 
na gól svojmu otcovi. Je pekné vidieť chalanov herne 
rásť, k čomu prispieva pravidelný tréningový proces, 
ako aj obnovená Vrakunská hokejbalová liga. Výsled-
kovo síce naši muži v Bratislavskej lige úplne neoslnili, 
ale je to samozrejme daň za omladenie kádra, avšak 
všetkých zainteresovaných to teší. Chalani aktuálne 

žiaľ netrénujú, pevne veríme že  
v januári bude možné tréningový pro-
ces obnoviť. Chceli by sme sa touto 
cestou poďakovať podporovateľom 
nášho klubu, najmä MČ Vrakuňa 
Bratislava, Bratislavskému kraju 
za dotáciu na novú brankársku vý-
stroj a tiež mestu Bratislava. Viac 
informácií nájdete na www.hbkvra-
kuna.sk, prípadne na facebookovej 
stranke HBK Vrakuna fans. 

Touto cestou chceme zapriať prí-
jemné prežitie nadchádzajúcich 
sviatkov a veľa zdravia a šťastia 
v novom roku 2022.

HBK Vrakuňa

HBK VrakuňaHBK Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk
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Knižnica plná štedrej láskyKnižnica plná štedrej lásky

Rozhodnutie ísť pracovať do miestnej 
knižnice Vrakuňa, bolo mojím najlep-
ším rozhodnutím v roku 2021. Veď 
toľko krásnych stretnutí s láskavými 
ľuďmi, ktorí sa zapojili do projektu 

„Krabičky plné lásky“, by som inak ne-
mala možnosť stretnúť.
Veľkí i malí vianoční škriatkovia anonym-
ne prišli potešiť druhých ľudí. Takých, 
ktorých vôbec nepoznajú. Takých, s kto-
rými sa nikdy nestretli a nepozreli sa im 
do očí, nestisli im ruku. Takých, ktorých 
zrejme nikdy nestretnú... A predsa im 
poslali toľko teplého pohladenia cez 
darčeky v krabičkách! 
Som nesmierna rada, že knižnica sa 
stala, spolu so Špajzkou a Posedením 
na rohu, jedným z odberných miest vo 
Vrakuni, kde ste mohli nechať svoje dar-
čeky.
Knižnicou prešlo 340 krabičiek. 
Ďakujeme našej vianočnej víle, pani 
Emeše Ondík, ktorá sa obetavo starala 
o kontrolu a distribúciu krabičiek. Cez 
jej ruky prešlo 946 krabičiek, z ktorých 
sa tešia nielen šesťdesiati vrakunskí 
osamelí seniori, ale aj babičky a dedko-

via z celého Slovenska. 
A chcete vedieť koľko váži približne 1 
krabička? 
Dve kilá, takže pani Ondík dokopy 
zdvihla a preniesla približne 1500 kilo-
gramov. Vianočnú čiapku dolu!

Láskyplný adventný čas želá celá kniž-
nica.

Tatiana Čechová
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Literárnu súťaž vyhlásila knižnica 
Vrakuňa koncom októbra a žiaci 
základných a stredných škôl mohli 
poodhaliť svoje vnútro a odovzdať 
ďalej svoje názory na súčasný stav 
tolerancie medzi ľuďmi, inšpirovanú 

aktuálne prebiehajúcou výstavou 

„Zmysel to má aj bez zmyslov“.

Ocenenie za príbeh o človeku so zdra-

votným znevýhodnením získali:

1. Zuzka Loyová

2. Jakub Škultéty, Laura Vaváková

3. Viki Rybárová, Ondrej Košťany

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Tatiana Čechová

Mikulášska kniha tolerancieMikulášska kniha tolerancie

Už dlhší čas našu školu trápil nevyho-
vujúci vstup do budovy školy. Vnútorný 
vchod bol drevený a zastaraný, ktorý 
navyše spôsoboval nielen únik tepla, 
ale musel odolávať aj rannému návalu 
žiakov. Nehovoriac o tom, že prechod do 
zádveria bol komplikovaný aj pre samot-
ných žiakov a návštevníkov školy.

Naša škola sa rozhodla za pomoci mestskej 
časti Vrakuňa, v spolupráci s pánom sta-
rostom JUDr. Ing. Martinom Kurucom a s fi-
nančnou podporou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, pod vedením 
ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, 
vymeniť a zrekonštruovať vchod do budovy 
školy ZŠ Železničná 14, Bratislava.

Vstupné dvere a zádverie sme zmoder-
nizovali kombináciou hliníka a skla. A vy-
tvorili sme tak nový vstup, ktorý je nie-
len už vo vyhovujúcom stave, ale ktorý 
je zároveň aj bezbariérový a bezpečný. 
Bezbariérovosť je užitočná nielen pre 
ľudí s telesným postihnutím, ale svoje vý-
hody prináša aj všetkým našim žiakom, 
zamestnancom, ale aj ostatným návštev-
níkom našej školy. Človek potrebuje pre 
svoj pohyb čo najmenej bariér. Bezbarié-
rovosť mu uľahčuje mobilitu.
Aj keď deti vstupovali do školy novým 
vchodom už v septembri, tak až teraz sa 
nám podarilo ukončiť všetky práce, medzi 
ktoré patrilo v neposlednom rade aj osa-
denie zvukovej, či svetelnej signalizácie, 
ktoré pomôžu pri orientácii v škole ľuďom 
s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami.
Vstup do budovy je zabezpečený automa-
tickým otváraním dverí v čase ranného 
vstupu detí a neskôr vo forme vzdiale-
ného elektronického ovládania. Zároveň 
je, aj kvôli bezpečnosti našich žiakov, 
neustále monitorovaný kamerovým sys-
témom.
Veríme, že aj týmto našim krokom sme 
prispeli k tomu, aby bola naša škola na-
ďalej otvorená pre všetkých.

ZŠ Železničná

Nech sa páči, vstúpte !Nech sa páči, vstúpte !
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V tomto neľahkom období sa aj naša materská škola roz-
hodla zapojiť do zbierky „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO 
KRABICE OD TOPÁNOK“. Hlavnou myšlienkou je opäť po-
tešiť osamelých seniorov na Slovensku vianočnými dar-
čekmi. Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme 
vďaku, city či lásku. Aj tento ročník je poznačený pandé-
miou, starkí sú v domovoch mnohokrát bez povolených 
návštev a preto pocit, že ani v týchto ťažkých časoch nie 
sú sami, potrebujú o to viac. Ďakujeme za príspevky do 
balíčkov našim milým rodičom, z ktorých pre osamelých 
seniorov pripravili balíčky naše deti, z čoho sa veľmi tešili.

MŠ Bodvianska 

Deti z Materskej školy Kaméliová a jej elokované pra-
covisko Hnilecká získali nový, doteraz nepoznaný zá-
žitok.
Prvýkrát k nám prišla Astroshow – planetárium, ktoré pri-
šlo za nami priamo do škôlky. V telocvični bola umiestne-
ná kupola určená na projekciu špeciálnych filmov. Každá 
trieda si mohla vybrať film z ponuky, napríklad o plané-
tach, o kvapkách vody a polárnej žiare, o zvieratkách. 
Deti si väčšinou vybrali film o vesmíre.
Niektoré deti sa báli vojsť do kupoly, ale keď už boli vo 
vnútri, priestor sa im veľmi páčil.
Všetky si ľahli na žinenky a digitálna sférická projekcia 
s priestorovým efektom a kvalitným zvukom sa mohla 
začať. Filmy boli v rozlíšení 4K, vďaka tomu sa obraz pre-
mietal na celú plochu kupoly vo vysokej kvalite a deti boli 
vtiahnuté viac do deja. Astroshow mala veľký úspech, 
deti si filmy užili na maximum.

Mgr. Lucia Slováková
MŠ Kaméliová

V rámci projektu od 365.
bank, sme sa zapojili do 
zberu plastov v okolí na-
šej školy. Deti sa nadšene 
pustili do zverenej úlohy a 
podarilo sa nám vyzbierať 
6 vriec plastového odpa-
du. 
Okrem plastov sme si 
pravdaže vysvetlili aj to, 
kam patria papiere a čo 
už je netriedený odpad. Prekvapilo nás, koľko sa toho dá 
nájsť na zemi. Najjednoduchším riešením by bolo, keby 
každý z nás dával pozor na to, ako sa správa k odpadu. Či 
už je to papierik od cukríka, starý lístok na autobus ale-
bo prázdna plastová fľaša, nemáme nikdy právo hodiť ju 
bezmyšlienkovite na zem. Každý  z nás má na výber, či sa 

bude starať o svoje okolie alebo bude prispievať k znečis-
teniu, ktoré sa okolo nás vytvára. 
Veľmi ďakujem žiakom 6.B a 5.C triedy za pomoc ku kraj-
šiemu okoliu školy :). 
 Mgr. Martina Ondrejková    

ZŠ Rajčianska 3

Aj našim deťom na ZŠ Rajčianska záleží na čistote prostrediaAj našim deťom na ZŠ Rajčianska záleží na čistote prostredia

Nový zážitokNový zážitok

KOĽKO LÁSK Y SA ZMESTÍ  DO KRABICE OD TOPÁNOKKOĽKO LÁSK Y SA ZMESTÍ  DO KRABICE OD TOPÁNOK
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... a pre nás to je opäť príjemná možnosť sa s Vami podeliť o to, 
čo sa na našej škole za tých 30 dní udialo.
Hneď na začiatok mesiaca sme si naplánovali na našej škole po-
kračovanie v milej tradícii, ktorou je imatrikulácia prváčikov. Svoj 
veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako sláv-
nostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkáčov“. Kým 
boli prváčikovia pasovaní do cechu žiakov, museli splniť úlohy - 
zarecitovať básničku, prečítať úryvok, či sa popasovať s číslami. 
Za pomoci pani vychovávateliek, žiaci zložili slávnostný sľub, po 
ktorom prváčika pani učiteľky slávnostne pasovali za žiaka našej 
školy. Keďže deti všetky úlohy splnili, boli odmenené milými dar-
čekmi, ktoré venovalo vedenie školy. Všetkým prváčikom želáme 
veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole a pani učiteľkám a pani 
vychovávateľkám veľa krásnych chvíľ so svojimi žiakmi.
V priebehu pár nasledujúcich dní žiaci na škole mali veľa rozma-
nitých aktivít, za všetky môžeme napríklad spomenúť, že všetci 
žiaci I. stupňa za príjemného počasia absolvovali rôzne aktivity 
v rámci Didaktických hier. Pri realizovaní jednotlivých tém sa vy-
užívali poznatky žiakov z Prvouky, Vlastivedy, Prírodovedy a Te-
lesnej výchovy. Ďalej sme stihli vyhodnotiť helloweensku literár-
no-výtvarnú súťaž. Určiť poradie bolo obzvlášť náročné, pretože 
všetky práce, ktoré žiaci odovzdali boli nádherné.
Hneď v ďalšom týždni nás a určite aj celú Vrakuňu 
potešil Viktor Lukačka z 9.B triedy, ktorý v okresnom 
kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
skončil celkovo na výbornom 6. mieste a ako jediný 
z našej mestskej časti sa stal aj úspešným riešite-
ľom. Viktorovi ďakujeme za príkladnú reprezentáciu 
školy a mestskej časti.
V polovici novembra sme spustili hlasovanie o výber 
motívu, ktorý by reprezentoval našu školu na rôznych 
voľnočasových predmetoch, či už oblečení, šiltov-
kách, vakoch a podobne. Do hlasovania sme zapo-
jili žiakov, rodičov a priateľov školy, či už cez stránku 
školy, facebook, alebo instagram. Všetko sa zrealizo-
valo veľmi profesionálne a rýchlo a od 30. novembra 
do 14. decembra je otvorený eshop, kde je možné si 
tieto veci objednať.
Druhá polovica mesiaca sa niesla opäť v realizovaní 
veľkého množstva aktivít. Za mnohé môžeme spo-
menúť rozhlasovú reláciu, ktorá sa venovala medzi-

národnému dňu proti násiliu a šikanovaniu na školách, ktorú si 
pripravili žiaci 9.A – Simonka, Nikolaj a Jakub s pani učiteľkou 
Sandtnerovou. Žiaci 3.B si zábavnou formou opakovali vybrané 
slová a to tak, že tieto skladali z napadaného lístia. Spojenie vlas-
tivedy, výtvarnej výchovy a aj pracovného vyučovania využili žiaci 
3.A triedy pri tvorbe ich 3D projektov na tému „Okolie môjho byd-
liska s dopravou v obci“. S pani učiteľkou Sabolovou sa niektorí 
žiaci každú stredu stretávajú na výtvarnom krúžku a pri počúvaní 
slovenských ľudových rozprávok, alebo relaxačnej hudby vznikajú 
krásne umelecké a jedinečné dielka. Niektorí žiaci druhého stup-
ňa absolvovali školské kolá Olympiád v geografii, alebo anglickom 
jazyku.
Okrem aktivít žiakov nezaháľa ani vedenie školy. V spolupráci 
so sponzorom sa nám podarilo inštalovať dva 55“ televízory pri 
oboch vstupoch, na ktorých počas toho ako je otvorená škola sú 
zobrazované najnovšie aktivity školy a suplovanie. Žiaci si túto 
formu prezentovania veľmi obľúbili. Ďalší sponzori nám pomohli 
napríklad zakúpiť vnútorné stolnotenisové stoly pre prvý stupeň, 
prefinancovať stolný futbal na každé poschodie, ktoré sú tak ob-
ľúbené, že žiaci si museli v spolupráci s učiteľmi vytvoriť rozvrh. 
No a na konci novembra bol inštalovaný prvý z dvoch vonkajších 
stolnotenisových stolov, ktoré sa nám podarilo zakúpiť prostred-
níctvom výzvy BSK.

Úspešne pokračujeme aj v modernizácii 
interiéru, kde prebiehajú maliarske práce, 
začali sme s realizáciou malej kuchynky 
pre návštevy, kompletne sme obnovili 
chemickú učebňu, inštalujeme v každej 
triede držiaky na tekuté mydlo, dezinfek-
ciu a papierové utierky. 
Je toho ďaleko viac, čo by sa dalo napísať, 
ale to by nám nestačilo ani niekoľko strán. 
Všetky aktivity si ale viete pozrieť na strán-
kach školy, facebooku, alebo instagrame. 
Staňte sa našimi priateľmi a buďte medzi 
prvými, ktorí budú vedieť o všetkom čo sa 
na škole deje.

ZŠ Žitavská

Mesiac uplynul ako voda ...Mesiac uplynul ako voda ...
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Čo a kedy

adventné a vianočné obdobie prináša do nášho života veľa radosti, pokoja, vzájomného porozumenia 
a mnohých iných hodnôt, ktoré korešpondujú s našou prirodzenosťou a najhlbšími túžbami každého člo-
veka. Hoci prežívame najkratšie dni v roku a najdlhšie noci, táto skutočnosť by na nás nemala doliehať 
negatívne, pretože očakávanie vianočných sviatkov, príprava na ich slávenie, množstvo výzdoby, či samotné 
oslavy nám pomáhajú prekonať dĺžku noci a veľkosť tmy. Aj v minulosti naši predkovia prežívali rôznym 
spôsobom tieto chvíle a preto postupne vznikli rôzne tradície, ktorých cieľom je plnšie prežívať realitu via-
nočného tajomstva.

Všetci sme v situácii už druhý rok, keď rôzne protipandemické opatrenie istým spôsobom znepríjemňujú 
prípravu na sviatky, ako aj samotné slávenie. Je evidentné, že postojov a názorov je toľko, koľko je osôb. Je-
den z možných prístupov, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty tajomstva vianočných sviatkov je prijatie tejto 
situácie aké je a snaha spraviť čo najlepšie v danej situácii bez zbytočného snívania ako to by to mohlo byť 
keby... V tomto kontexte je veľmi zaujímavé posolstvo, ktoré odovzdáva Biblia, keď opisuje Ježišovo historic-
ké narodenie v Betleheme. Ježiš nevytvoril ideálny svet pre svoj príchod, ale prichádza do reálneho sveta 
aby ponúkol nádej všetkým, ktorí majú záujem, pretože rešpektuje slobodu každého človeka. Pápež Franti-
šek preto často pripomína myšlienku, že realita je viac ako idea a ako dôsledok je viac potrebné a osožné 
sa sústrediť na čas a dať mu prednosť pred priestorom.

V rámci možností, ktoré nám umožňujú protipandemické opatrenia by sme Vám chceli ponúknuť službu, 
ktorej cieľom chce byť pomoc pri príprave a samotnom slávení vianočných sviatkov. Všetky aktuálne infor-
mácie nájdete na výveske pred kostolom a na internetovej stránke farnosti vrakuna.eu.

Všetkým Vám prajem pokojné a radostné slávenie vianočných sviatkov.

Marek Krošlák
farár vo Vrakuni

Vážení spoluobčaniaVážení spoluobčania

http://vrakuna.eu

