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Milí Vrakunčania,
úvodom by som Vám chcel popriať do Nového roka všetko najlepšie, 

hlavne veľa zdravia  a čo najmenej starostí, aj keď môj úvod roka nie je 
úplne  podľa  predstáv.

Niekedy mám naozaj chuť hodiť „uterák do ringu.“

Začíname riešiť  zvyšovanie cien energií, služieb, ďalšie dopady krízy 
a vôbec nevieme,  ako to celé dopadne .

Celá situácia  bude mať dopad na  našu krajinu a hospodárstvo. 
Budú sa zdražovať základné potraviny, služby, alebo sa jednotlivé pre-
vádzky budú zatvárať. Od nás budete očakávať, že budeme dobre hos-
podáriť s verejnými financiami, aby sme mohli Vrakuňu nielen udržiavať, 
ale aj rozvíjať. Čo Vám poviem na rovinu,  bude to naozaj ťažké.

Mali sme od vlády očakávania, že obciam a mestám určite v tejto ťaž-
kej dobe pomôžu, ale stal sa presný opak. Zatiaľ nepomohli, ale uškodi-
li. Uškodili tým, že začali rozdávať daňový bonus (áno ľudia ho potrebujú 
a zaslúžia si ho), ale neurobili to z financií či šetrením ministerstiev, ale 
zobrali jednoducho samosprávam.

Vrakuni to bude robiť tento rok cca mínus stopäťdesiattisíc euro. K tomu keď prirátame nárast energií, nárast 
miezd vo výške cca jeden milión a štát nám dá financie len na platy učiteľov. Ale čo ostatným zamestnancom, ako 
sú kuchárky, pomocná sila v kuchyni, učiteľky materských škôl a ostatní zamestnanci? Tu musíme nájsť financie na 
zvyšovanie platov v našom rozpočte.

Poznáte ma. Nerád vyplakávam a robím, čo môžem. Snažím sa nájsť sponzorov na kultúrne podujatia, ktoré sa 
tešia veľkej obľube, ale neviem či  tento rok vôbec budú.

Žiadam o pomoc miestnych podnikateľov na fungovanie športových klubov, lebo tie to bez financií môžu zavrieť.

Nájdu sa firmy, ktoré nám v minulosti sponzorsky opravili sociálne zariadenia v materských, či základných ško-
lách, ale tomu bude už koniec. Každý musí prežiť a pomoc samospráve je asi to posledné, čo budú schopní urobiť.

Zabudnime na investície do lesoparku, do detských ihrísk, na opravu ciest či chodníkov. Budeme radi ak aspoň 
štyrikrát pokosíme, budeme môcť vynášať smeti či orezávať zeleň a nebudeme musieť zatvoriť knižnicu, školu alebo 
materskú školu. Ale ani tam to nebude jednoduché. Proste ekonomická kríza, zvyšovanie nákladov na energie a 
daňový bonus nás dostávajú na kolená. Budeme musieť postupne zvýšiť poplatky v materských školách, v ŠKD či 
kuchyniach. Aj tam všade nás nárast výdavkov núti zvyšovať poplatky.

 Musíme prehodnotiť aj ostatné dane, zaujatie verejného priestranstva, daň za psa, vyhradené parkovacie mies-
ta či fungovanie zberného dvora. Budeme však k tomu pristupovať veľmi citlivo, lebo každé zvyšovanie nám trochu 
pomôže, ale Vás občanov výrazne zabolí.

Je tu samozrejme aj iná možnosť. Nezvýšime žiadne poplatky, ale zavrieme jednu školu, dve materské školy, 
knižnicu. Športové kluby prestanú fungovať, budeme len svietiť a kúriť. Ale to potom bezo mňa. Pod takú likvidáciu 
obce sa nepodpíšem!

Mám rád našu Vrakuňu a urobím všetko pre to, aby naše deti vyrastali v peknej a slušnej štvrti. Ale k tomu potre-
bujem, aby ste naše kroky pochopili a pomohli našej štvrti v tejto ťažkej dobe, lebo inak je to na ,,uterák do ringu,,.

„Nezáleží na tom ,ako pomaly idete, hlavne sa nezastavujte„   Konfucius

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. neudržiava 

areály detských ihrísk („DI“), vstup 

je len na vlastnú zodpovednosť. 

Prevádzkový čas DI je: 

od 01.04. – do 31.10. 

v čase od 08.00 – do 21.00.

MÚ Vrakuňa

Detské ihriskáDetské ihriská

Na našom Zbernom dvore na Majerskej ul. sme pristúpili k rôznym zmenám. 
Od 01.01.2023 nepreberáme objemný odpad a odpad z dreva – nábytok. 
K tomuto rozhodnutiu sme pristúpili vzhľadom na finančnú náročnosť jeho 
zneškodňovania. Prevádzkovanie zberného dvora nie je našou povinnosťou, 
niektoré mestské časti ho ani nemajú zriadený, pretože pre hlavné mesto 
Bratislava slúži na odovzdávanie vyseparovaného odpadu Zberný dvor 
spoločnosti OLO, a.s., na Starej Ivánskej ceste 2. Tieto druhy odpadu tak 
môžete aj naďalej bezplatne odovzdať práve v tejto prevádzke. Zároveň 
je v platnosti aj nový „Prevádzkový poriadok“ pre rok 2023 s novými otvá-
racími hodinami, ktorý je dostupný aj online na našej oficiálnej web stránke 
v sekcii „Zberný dvor Bratislava-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     *1300 – 1600 

Štvrtok: 1000-1230 1300 – 1800     *1300 – 1600 

Sobota: 0800-1300 – 

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

Nový prevádzkový poriadok zberného dvoraNový prevádzkový poriadok zberného dvora
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Aktuálna téma

pôsobil ste ako miestny 
poslanec štyri roky vo 

Vrakuni. Pred dvoma mesiacmi ste v ko-
munálnych voľbách obhájil svoju funkciu 
miestneho poslanca vo Vrakuni, ale záro-
veň ste sa stal aj mestským poslancom. 
Získal ste 1332 hlasov. 

OTÁZKA č.1 :
Čomu pripisujete, že ste dosiahli takýto úspech ako 
dvojnásobný poslanec a zopakoval ste svoje poslanec-
tvo spred štyroch rokov?

V prvom rade ešte raz veľmi pekne ďakujem obyvateľom 
Vrakune za prejavenú dôveru. Je skvelé byť poslancom, 
ak sa starosta stará a s poslancami komunikuje a rozprá-
va sa. My máme takého starostu. Máme úrad s jeho pra-
covníkmi, ktorý funguje efektívne a je dobre riadený. Za 
takýchto okolností je poslanecká práca často radostná. 
Podarilo sa nám spolu spraviť veľa viditeľných aj nevidi-
teľných vecí, čo je kolektívna vizitka všetkých poslancov, 
kde väčšina z nás má prehľad v témach, 
ktoré ich zaujímajú, resp. sú blízke ich prá-
ci. Iste pomohlo, že vo Vrakuni bývam od 
skorého detstva. Bývam v Pentagone viac 
ako 20 rokov, poznám problémy, poznám 
ľudí. Zakladám si na spolupráci a osobnej 
integrite. Povinné testovanie pri Covide za-
chránili samosprávy. Vrakuňa ho zvládla 
veľmi dobre. Ubytovňu sme expresne 
poskytli ženám a matkám utekajúcim 
z Ukrajiny. Obrovská udalosť bola zriade-
nie a otvorenie stanice Mestskej polície 
vo Vrakuni. Ešte raz ĎAKUJEM primátorovi 
a starostovi za to, že vznikla. 

OTÁZKA č.2 :
Ako mestský poslanec budete dohliadať 
nad celým mestom, ale určite samozrej-
me Vaša priorita bude Vrakuňa. Čo by 
ste chceli počas štyroch rokov pre Vra-
kuňu urobiť?

Ja osobne chcem spolu s viacerými po-
slancami a samozrejme starostom Marti-
nom pokračovať v čom sme začali. Mnohí 
si všimli, že jedna z mojich priorít je bez-

pečnosť. Zriadenie stanice Mestskej polície vo Vrakuni je 
len začiatok. Dianie sledujem prakticky každý deň a sme 
v kontakte. Vrakuňa je aj lesopark, zdravotné stredisko, 
Hnilecká a ďalšie. Keď sme pri uliciach tak ďalšia priorita 
je parkovanie. Budem na tom usilovne pracovať tak, aby 
bolo v prospech našich obyvateľov.
OTÁZKA č.3 :
Čomu sa budete ako mestský poslanec najviac veno-
vať? Vieme, že niektorí poslanci pôsobia aj v mest-
ských firmách ako kontrolný orgán v dozorných radách. 
Budete aj Vy v nejakom pôsobiť a keď áno, čo bude 
vašou náplňou práce? 

Ako som už zmienil vyššie, moje priority sú bezpečnosť, 
doprava a v rámci nej aj statická doprava- parkovanie. 
Keďže budem v dozornej rade spoločnosti, ktorá má na 
starosť verejné osvetlenie, spravím všetko preto, aby sa 
šetrili peniaze, aby sa vymenili staré svietidlá za nové 
úsporné LED svietidlá, čím prispejeme k bezpečnosti 
chodcov, chodcov na prechodoch a samozrejme ciest. 
Taktiež som členom komisie pre ochranu verejného po-
riadku, čo ma veľmi teší. Každý kanál pre vzájomnú ko-
munikáciu medzi mestom a mestskou časťou je výborný 
a verím, že odpočet zmien k lepšiemu budeme môcť robiť 
skôr ako za štyri roky. Na tomto mieste ďakujem staros-
tovi Martinovi, bez ktorého pomoci by mi zorientovať sa 
v agende magistrátu trvalo dlhšie.

D o b r ý  d e ň  D o b r ý  d e ň  
p á n  p o s l a n e c ,p á n  p o s l a n e c ,
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Aktuálna téma

OTÁZKA č.4 :
Na záver by sme chceli poslednú otázku. Čo by ste po-
prial vrakunčanom do nového roka 2023? A kde by Vás 
mohli zastihnúť v prípade akýchkoľvek otázok, podne-
tov ? Môžeme zverejniť Vaše kontaktné údaje ako tele-
fónne číslo a mailovú adresu? Čím Vás môžu vrakunča-
nia kontaktovať a oslovovať? 

V prvom rade prajem všetkým našim obyvateľom zdravý, 
šťastný a úspešný rok. Po rokoch s Covidom nasledova-
ným vojnou Ruska voči Ukrajine sprevádzaných celý čas 
turbulentným dianím v domácej politike si ho všetci za-
slúžime. 
Kontaktné údaje aj s adresami všetkých poslancov sú 
zverejnené na webovej stránke našej mestskej časti 
www.vrakuna.sk s príslušnosťou podľa volebných obvo-
dov. Rád pomôžem s čímkoľvek, načo mám dosah, resp. 
odbornosť. V najbližších týždňoch pôjdem prednášať 
našim dôchodcom o kybernetickej bezpečnosti a o tom, 
ako nenaletieť podvodným emailom od falošnej pošty, od 
amerického vojaka na misii a podobne. 
Ja osobne sa najčastejšie stretávam najmä s tromi sce-
nármi: niekde sa potulujú „podozrivé indivíduá“, na našej 
ulici je vrak- odstráňte ho a nikto s tým nič nerobí a ne-
svieti nám tu lampa- opravte to. Riešenie je pomerne jed-
noduché. Ak niekto vidí priestupok, treba volať 159, pri 

podozrení z trestného činu 158. Mestská a štátna polícia 
sú orgány príslušné takéto veci riešiť, nie starosta ani po-
slanci. Všetky hovory na tieto linky sa nahrávajú, takže 
v prípade neuspokojivého plnenia alebo nevhodného prí-
stupu policajta sa dá dožadovať náprava. Pomáhal som 
likvidovať vraky áut. Proces je až zázračne jednoduchý, 
len mnoho ľudí si ho v týchto novinách nevšimne, alebo 
nejdú na stránku Vrakune, kde to zistia tiež. Auto stačí 
nafotiť, uviesť lokalitu a poslať fotky emailom na adre-
su vraky@vrakuna.sk, tak to na našom úrade vymysleli 
a funguje to. Často ma ľudia žiadajú, či žiadali o opravu 
nefunkčného osvetlenia. Pritom stačí si zapísať jedineč-
né číslo stĺpa a zahlásiť jeho funkčnosť dispečingu cez 
formulár na webe, alebo telefonicky na čísle 02 6381 
0151. Vo všetkých uvedených scenároch platí, že staros-
ta aj my poslanci sme rovnakí občania ako všetci ostatní. 
Nemáme žiadne výhody ani privilégiá a naše oznámenia 
sú rovnako dôležité ako ostatné. Okrem toho som organi-
zoval alebo podporil stretnutia s občanmi, či šlo o Tallin, 
Pentagón alebo ďalšie príležitosti. Samozrejme som k dis-
pozícii a podporím, zahlásim, oznámim, alebo pomôžem 
nájsť kontakt na správneho úradníka pri riešení konkrét-
nej životnej situácie. 

Zuzana Šindlerová 
MÚ Vrakuňa

http://www.vrakuna.sk


66

Aktuálne

OPÄŤ VIANOČNÉ OSVE TLENIE
p. Ján: Dovoľte mi vyjadriť nespokoj-
nosť s absenciou vianočnej výzdoby 
vo Vrakuni. Iné mestá sú vysvietené 
a my sme ako chudobných rodičov 
syn. Mali sme schôdzu vlastníkov 
a všetci sa sťažovali, že sme plevel 
v rámci Bratislavy a deti sa pýtajú, 
že nemajú Vianoce a prečo u nás nie 
je vianočné osvetlenie. Nechcem to 
hrotiť, ale som absolútne nespokoj-
ný a je to vrchol nedôstojnosti, že 
počas významných kresťanských 
sviatkov nemáme v uliciach osvetle-
nie, čím si sviatky nepripomíname. 
Odpoveď: Vážený p. Ján, niekoľko-
krát som spomínal, že Vianoce nie 
sú o svetielkach na ulici, ale o tom 
ako to cítite v duši. Ak Vianoce sú 
vtedy, keď bude osvetlená celá 
Vrakuňa, tak si myslím, že sme to 
v rámci tých kresťanských sviatkov 
ďaleko nedotiahli. Len pre informá-
ciu. Od nového roka nám zaslali 
preddavkovú faktúru len za naše 
budovy miestneho úradu. Z pôvod-
ných 60 000 EUR, ktoré sme platili 
doteraz, budeme platiť po novom 
170 000 EUR. Navýšenie o 110 
000 EUR len na piatich budovách 
miestneho úradu. Nehovorím o škôl-
kach, školách, knižnici a podobne. 
Takže áno osvetlenie sme nemali. 
Šetríme a finančné prostriedky sa 
budeme snažiť minúť na to, aby sme 
nezavreli školy a školské zariadenia. 
A to je podľa môjho názoru najpod-

statnejšie. Prajem Vám všetko dob-
ré do nového roku a dúfam, že ste 
to pochopili.

VERE JNÉ OSVE TLENIE
p. Rastislav: Dobrý deň, ďakujem 
za nové stĺpy osvetlenia v lesoparku. 
Je to super, dúfam že tam bude bez-
pečnejšie. Radi by sme mali však už 
osvetlenie aj na ulici Bodliaková. 
Odpoveď: Vážený pán Rastislav, Na 
ulici Bodliaková je jeden zásadný 
majetkovoprávny problém. Pozem-
ky, na ktorých by mali stáť stožiare 
verejného osvetlenia sú v súkrom-
nom vlastníctve. Magistrát, ktorý je 
správcom verejného osvetlenia (nie 
Vrakuňa), musí z jednotlivými vlast-
níkmi dotiahnuť zmluvy o vecnom 
bremene alebo o spravovaní, aby 
mohli na týchto pozemkoch stĺpy ve-
rejného osvetlenia stáť. Takže Vašu 
požiadavku sme opäť posunuli na 
magistrát a v prípade akýchkoľvek 
požiadaviek sa prosím obráťte na 
oddelenie magistrátu, ktorý má ve-
rejné osvetlenie na starosti.

PRECHOD NA GAGARINOVE J
p. Milan: Vážený pán starosta. 
Chcel by som Vám popriať všetko 
dobré do nového roku. Viem, že sa 
o Vrakuňu dobre staráte, ale mám 
jednu veľkú pripomienku a to je pre-
chod pre chodcov na Gagarinovej 
ulici. Bývam v Hrušove na Hrušov-
skej a ráno na autobus mám síce 
fajn, lebo na Gagarinovej ulici ide 
autobus v mojom smere. Nemusím 
prechádzať cez Gagarinovu, ktorá 

je naozaj veľmi frekventovaná. Ale 
v popoludňajších hodinách, keď prí-
dem autobusom domov na zástavku 
autobusu, ktorá je na Gagarinovej 
pri Hrušove musím prejsť cez pre-
chod pre chodcov, ktorý je veľmi 
frekventovaný. Častokrát sa bojím 
tadiaľ prejsť, aby ma nezrazilo auto. 
Nedá sa tu urobiť semafor? 
Odpoveď: Vážený pán Milan, o prob-
léme vieme. Keďže sa Gagarino-
va ulica nachádza v Ružinove a je 
v správe magistrátu, tak mestská 
časť Bratislava-Vrakuňa nemôže do 
toho zasiahnuť žiadnym iným spôso-
bom ako len upozorniť na to magis-
trát. Čo som niekoľkokrát upozorňo-
val a interpeloval pána primátora na 
ostatnom mestskom zastupiteľstve. 
Primátor prisľúbil, že sa týmto prob-
lémom budú zapodievať. Je tam 
nakreslený ostrovček v rámci cesty, 
ale je vyznačený len vodorovných 
dopravným značením a bude sa vy-
vyšovať, aby ten prechod tadiaľ bol 
naozaj bezpečnejším. Čo sa týka 
semaforu, ten tam z dôvodu plynu-
losti premávky nie je možné osadiť. 
O dvesto metrov ďalej pri Cintoríne 
Vrakuňa je jeden semafor a o dve-
sto metrov skorej pri výjazde na diaľ-
ničný obchvat je takisto druhý. Takže 
tu by krajský dopravný inšpektorát 
ďalší semafor neodsúhlasil a bude 
sa to riešiť vyvýšeným ostrovčekom 
a výstražným, blikajúcim zname-
ním v ceste.

Zuzana Šindlerová 
MÚ Vrakuňa

PodnetyPodnety

Rok 2022 vo VrakuniRok 2022 vo Vrakuni
Vo Vrakuni sa počas roku 2022 narodilo 171 detí, 
z toho 84 chlapcov a 87 dievčat. Najčastejším chlap-
čenským menom bolo meno Adam, Samuel a Jakub 
a dievčenským menom bolo meno Ema, Nina a Na-
tália. V mestskej časti bolo uzavretých 64 sobášov. 
Civilných sobášov bolo 59, z toho 57 sobášov bolo 
v sobášnej sieni a 2 sobáše boli vo Vrakunskom le-
soparku. Cirkevných sobášov bolo 5.
Oproti covidovému roku 2021 pri vysokom počte 
úmrtí 212, v tomto roku bola úmrtnosť na úrovni 

predchádzajúcich rokov v počte 174 úmrtí. Na tr-
valý pobyt sa do mestskej časti prihlásilo 555 no-
vých občanov a odhlásilo sa 696 občanov Vrakune. 
K 31.12.2022 mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
mala 20 330 obyvateľov, čo je mierny pokles opro-
ti predchádzajúcim rokom. Tento počet obyvateľov 
sa však zvyšuje o 672 cudzincov s trvalým pobytom 
v mestskej časti.

Matričný úrad
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Aktuálne

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými sig-
nálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou pros-
tredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 
Ak zaznie varovný signál: 
• nastáva mimoriadna situácia, 
• podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím Vás varuje, 
• počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského rozhlasu.

ČO ROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ( mimo doby pravidelného preskúšania) 
• Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy.
• Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte. 
• Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané. 
• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti 

prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). 
Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia. 

• Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia. 
• Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov. 
• Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. 
• Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá. 
• Čakajte doma na ďalšie pokyny. 

Poznámka: Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o 
deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

Ing. Mariana Kaskötö 
MÚ Vrakuňa

Varovné signály v civilnej ochraneVarovné signály v civilnej ochrane

Varovné signály v civilnej ochrane 
1. časť – školenie obyvateľstva 

 
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými 
signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.  

Ak zaznie varovný signál:  
• nastáva mimoriadna situácia,  
• podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím Vás varuje,  
• počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením mestského 

rozhlasu. 

 

ČO ROBIŤ KEĎ ZAZNIE SIRÉNA ( mimo doby pravidelného preskúšania)  

• Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy. 
• Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.  
• Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.  
• Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu 

(netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode  
s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.  

• Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.  
• Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.  
• Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.  
•  Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.  
• Čakajte doma na ďalšie pokyny.  

Poznámka: Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa 
o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu! 

                                                                                                                                                             Ing. Mariana Kaskötö . 
Útvar krízového riadenia 

1. časť – školenie obyvateľstva
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Horúca téma

8

Nakoľko od 01.01.2023 na na-
šom Zbernom dvore na Majerskej 
ul. nepreberáme objemný odpad 
a odpad z dreva – nábytok, vzhľa-
dom na finančnú náročnosť jeho 
zneškodňovania, naši pracovníci 
verejnoprospešných služieb (ďalej 
len „VPS“) už nebudú vykonávať 
každodenné upratovanie malých 
čiernych skládok znečisťujúcich 
okolie kontajnerových stanovíšť, 
ktoré boli do konca roka 2022 od-
vážané práve na vyššie uvedený 
zberný dvor (sedačky, postele, mat-
race, skrinky, stoly, stoličky a pod.). 
Mestská časť nie je povinná od-
straňovať uvedené čierne sklád-
ky. Zodpovednosť je na majite-
ľovi/správcovi kontajnerového 
sta novišťa a priľahlého pozemku 
bez ohľadu na to, akým spôso-
bom k znečisteniu došlo, a tento 
je povinný bezodkladne neporia-
dok odstrániť. MČ v prípade ziste-
nia, že došlo k vyššie uvedenému 
znečisteniu zašle zodpovednému 
subjektu výzvu na jeho odstráne-
nie, a pokiaľ nedôjde k náprave, 
môže mu byť uložená pokuta pod-
ľa Všeobecného záväzného naria-
denia č. 2/2017 z 12.12.2017 
o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Brati-
slava-Vrakuňa (ďalej len „VZN č. 
2/2017“), v zmysle § 8 ods. 1, ale-
bo podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zá-
kon o odpadoch“) za nezákonné 
umiestnenie odpadu na mieste, 
ktoré na to nie je určené. 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch je možné za ulože-
nie odpadu na inom mieste než 
na mieste na to určenom ob-
cou podľa § 115 ods. 2písm. a) 
až r) zákona o odpadoch možno 
uložiť pokutu do 1 500 eur.

Spoločnosť OLO, a.s., ktorá zabez-
pečuje vývoz zmiešaného odpadu 
z uzamknutých kontajnerových 
stanovíšť, nevyvezie odpad, ak je 
napríklad neporiadok v stanovišti, 
kontajner je preplnený tak, že od-
pad je nevysýpateľný, alebo kvôli 
odpadu sa nevedia dostať k brá-
ne stanovišťa. V takomto prípade, 
musí správca bytového domu za-
bezpečiť nápravu na vlastné ná-
klady, to znamená, že zabezpečí 
upratanie osobou na to určenou, 
alebo z fondu opráv zaplatí spo-
ločnosti OLO, a.s. za dočistenie 
stanovišťa (prípadne využije služ-
bu „OLO Taxi“), čiže v dôsledku za 
dočistenie zaplatí každý obyvateľ 
bytového domu. 
Dodržiavanie čistoty a poriadku 
okolia kontajnerových stanovíšť 
je povinnosťou vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov, prípad-
ne ich zástupcov, ktorými sú 
správcovské spoločnosti, ktoré 
majú povinnosť sa starať aj o pri-
ľahlé pozemky vo vlastníctve, alebo 
v nájme, a o kontajnerové stanoviš-
tia, ktoré sú príslušenstvom k byto-
vým domom. Správcovské spoloč-
nosti neporiadok okolo zberných 
stojísk neriešia okamžite z rôz-

nych dôvodov, a napokon len kvôli 
bezpečnosti verejného priestoru 
a udržiavania čistoty a poriadku, 
takýto neporiadok upratovali do-
posiaľ pracovníci VPS, na náklady 
mestskej časti, čo je pre náš roz-
počet naďalej neúnosné. 

Pre stále pretrvávajúci prístup 
niektorých obyvateľov k čiernym 
skládkam, ktoré vznikajú pri kon-
tajnerových stanovištiach preto 
odporúčame, pokiaľ vidíte takéto 
konanie, ak to okolnosti dovoľujú, 
upozornite osobu, ktorá ukladá 
odpad ku kontajnerom, aby ho od-
viezla na zberný dvor, kontaktujte 
správcu, alebo najlepším spôso-
bom je priamo kontaktovať mest-
skú políciu na skrátenom t. č. 
159, ktorá vie na mieste konať 
a zadokumentovať vzniknutú 
situáciu. MČ nie je príslušná na 
"pátranie po páchateľoch". Akákoľ-
vek pokuta vyrubená vlastníkovi 
kontajnerového stanovišťa sa do-
tkne každého obyvateľa bytového 
domu, a preto je potrebné, aby oby-
vatelia boli aktívni a nápomocní pri 
oznamovaní pôvodcov odpadov, 
ktorí odpad bezohľadne ukladajú 
mimo kontajnerových stanovíšť. 

Odpratávanie odpadu z okolia kontajnerových Odpratávanie odpadu z okolia kontajnerových 
stanovíšťstanovíšť
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Životné prostredie

9

Pokuta však nerieši okamžitú ná-
pravu znečisteného okolia, preto 
apelujeme na správcov bytových do-

mov, aby uvedeným konaniam o po-
kutách predchádzali, a to okamži-
tým uprataním vo vlastnej réžii. 

Čistota životného prostredia a ve-
rejného priestranstva nám nie je 
ľahostajná, naďalej budeme od-
straňovať čierne skládky z verej-
ného priestoru z pozemkov, ktoré 
sú v našom vlastníctve a správe. 
Finančné prostriedky ušetrené za 
odstraňovanie čiernych skládok 
pri kontajnerových stanovištiach 
a zrušenie zberu objemného odpa-
du, budú využité na zabezpečenie 
chodu škôl, opravu komunikácií, 
revitalizáciu detských ihrísk a ze-
lene. 

Mgr. Rastislava Mihóková,  
MÚ Vrakuňa 

Každoročné jesenné upratovanie prebiehalo od 10. do 31.10.2022. V zmysle § 6 VZN č. 2/2017 mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku bolo opäť na 24 hodín pristavených 39 veľkokapacitných kontaj-
nerov, umiestnených v rôznych termínoch až na 39 stanovištiach. Celkovo bolo počas jesenného upratovania odve-
zeného 43,02 t komunálneho odpadu. Najviac odpadu bolo uloženého na Šípovej ul. - 2,48 t, najmenej na Majerskej 
ul. (za koľajnicami) - 0,12 t. Priemerne sa vyzbieralo 1,10 t odpadu. Kontajnery pravidelne umiestňujeme podľa vopred 
schváleného harmonogramu, ktorý bol zverejnený v novinách, na verejných tabuliach, na našej webovej stránke, a na 
appke Vrakuňa. Určené boli na objemný odpad, ich odvoz zabezpečovala spoločnosť OLO, a.s. V uliciach s rodinnými 
domami bolo pristavených 17 kontajnerov na odpad zo záhrad, ktorý bol odvezený našou mestskou časťou na Zberný 
dvor na Majerskej ul. Pri poslednom upratovaní bolo potrebné dočistenie až 10 stojísk, kde bol komunálny odpad 
umiestnený mimo kontajnerov. Spolu 
to bolo celkovo 5,06 t odpadu. Nemi-
lo nás prekvapuje, že stále sú medzi 
nami aj takto nedisciplinovaní obča-
nia, nakoľko sme zverejňovali viaceré 
výzvy a upozornenia, ako sa má odpad 
správne umiestňovať. Stáva sa tiež, že 
občania miešajú zelený odpad s ob-
jemným, do kontajnerov hádžu pneu-
matiky, stavebný odpad a elektroniku. 
Práve tento druh odpadov do kontajne-
rov rozhodne nepatrí. Pevne veríme, že 
si takíto občania uvedomia svoje kona-
nie, nakoľko nielenže znečisťujú verej-
né priestranstvo, navyšujú aj náklady 
mestskej časti, čo má koniec koncov 
dopad na nás všetkých. 

Ďakujeme všetkým, ktorý sa do jesenného upratovania zapojili, tešíme sa na spoluprácu pri jarnom upratovaní, 
ktoré nás čaká už o pár mesiacov.

Mgr. Rastislava Mihóková,  
MÚ Vrakuňa

Jesenné upratovanieJesenné upratovanie
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Aktuálne
Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie 
hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislavahlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava

Vďaka finančnej podpore Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bra-
tislava, poskytnutej z Grantového 
programu pre rozvoj športu a vzde-
lávania v hlavnom meste Slovenskej 
republiky v Bratislave, Podprogram 
4 na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR 
Bratislave vo výške 52 607,00 eur 
sa MČ Bratislava-Vrakuňa podarilo 
uskutočniť projekt s názvom Vybu-
dovanie novej tribúny a osvetlenie 
hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Brati-
slava, ktorého cieľom bolo zmoder-
nizovať a zhodnotiť areál športové-
ho klubu Vrakuňa Bratislava.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa 
finančne spolupodieľala na realizá-
cií projektu, ktorého zámerom bolo 
zveľadiť najmä priestory šatní a soci-
álne vybavenie zázemia športového 
klubu a tiež dobudovať tribúnu. Are-
ál športového klubu využíva mnoho 
športujúcich detí a mládeže. Týmto 

projektom sa nám podarilo značne 
zlepšiť podmienky pre šport v našej 
mestskej časti. Areál ŠK Vrakuňa je 
prístupný verejnosti v pracovných 
dňoch v čase od 16:00 do 20:00 
hod. 

Referát investícií, 
obnovy a údržby objektov

Za rok 2022 evidujeme celkovo 160 podnetov, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu. 
Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje obyvateľom a návštevníkom našej mestskej časti nahlásiť problémy rýchlo a jed-
noducho. Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI. 
Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi, a to 
vďaka posilnenej komunikácii z oboch strán. Vyriešiť sa nám podarilo celkovo 144 podnetov, 8 je v riešení (na-
koľko ide o komplikovanejší postup riešenia), a 8 je uzavretých. Podnety v rámci ciest a chodníkov sa týkali najmä 
výtlkov, znečistených chodníkov a krajníc od lístia, buriny a neporiadku, výmeny vyblednutých alebo poškodených 
dopravných značiek, zle natočených dopravných zrkadiel, zle viditeľných prechodov a poškodených múrikov. Podnety 
v rámci zelene a životného prostredia sa týkali najmä neporiadku na verejnom priestranstve, poškodených alebo 
neorezaných drevín, neodprataného lístia, zlomených konárov po nepriaznivých poveternostných podmienkach, čier-
nych skládok a uhynutých zvierat. Nahlásených nám bolo aj pomerne veľa dlhodobo odstavených vozidiel a poško-
deného mestského mobiliáru. V rámci verejného poriadku ste nám hlásili najmä neoprávnenú reklamu, vandalizmus 
v podobe grafitov a čierne stavby.

Ďakujeme zodpovedným občanom, ktorým okolie nie je ľahostajné, nahlasujú nám podnety, prípadne prispejú 
k ich vyriešeniu. Zároveň úprimne ďakujem celému tímu na čele s vedením mestskej časti za zodpovedný prí-
stup a úspešné riešenie podnetov.

Mgr. Rastislava Mihóková,  
MÚ Vrakuňa

Odkaz pre starostu 2022Odkaz pre starostu 2022
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Šport vo Vrakuni

ŠK Vrakuňa v znamení zimnej prípravyŠK Vrakuňa v znamení zimnej prípravy
Hneď po skončení súťaže naše deti 
a mládež pokračovali v príprave v te-
locvičniach a na umelej tráve, jedine 
mužstvo mužov dostalo už na konci 

roka voľno. Naše mládežnícke kategórie a kategórie 
detí mali voľno medzi 24.12.2022 až 9.1.2023 a od no-
vého roku už opäť naplno zarezávajú, aby sa čo možno 
najlepšie pripravili na zápolenia vo svojich súťažiach. Od 
9.1.2023 začali zarezávať aj naši muži, ktorí by radi na 
jar zabojovali a pre Vrakuňu vybojovali nejaké tie body, 
ale hlavne chcú všetkým ukázať, že futbal hrať vedia. Do 
konca januára bude prevažovať kondičná príprava, od 
februára sa mužstvo zameria už aj na herné činnosti a 
v prípravných dueloch bude cibriť formu na prvý domáci 
duel, ktorý sa odohrá už 4.3.2023, veríme že na našom 
domácom štadióne, nakoľko na základe požiadaviek sme 
urobili pomerne rozsiahlu rekonštrukciu zázemia, najmä 
v dolnej časti našich šatní. Za túto rekonštrukciu sa chce-

me poďakovať starostovi Martinovi Kurucovi a tiež úradu, 
s ktorým sa mnohé veci riešili a ladili, aby bol výsledok 
čo možno najlepší. Tiež ďakujeme Matúšovi Vallovi a Ma-
gistrátu hlavného mesta Bratislava za dotáciu na tento 
projekt, bez ktorej by nebola rekonštrukcia takéhoto roz-
meru možná. Všetci vidíme, že doba momentálne vôbec 
nie je ľahká, náš klub to samozrejme taktiež zasiahlo a 
o to dôležitejšia je vzájomná pomoc, tolerancia a pocho-
penie v klube. Veríme, že spoločnými silami zvládneme 
aj toto neľahké obdobie a budeme tešiť ľudí z Vrakune 
hrou, či už našich detí, mládeže, alebo mužstvami mužov 
a starých pánov. V tomto období je možno ešte dôležitej-
šie udržať športového ducha, aby ľudia neupadali len do 
starostí dneška, ktorých máme každý dosť. Chceme Vás 
preto i tento rok požiadať o darovanie 2% z Vašich daní, 
Vás to nič nestojí, ale nám to pomôže. Viac informácií náj-
dete na stránke www.skvrakuna.sk. Ďakujeme 

ŠK Vrakuňa

HBK Vrakuňa zažila koniec roka v solíd-
nej forme, stále zlepšujúca sa mládež 
dokázala husársky kúsok, keď v decem-
bri v poslednom kole vo veľmi okliešte-

nej zostave (hrali v poli dvaja dospelí a štyria juniori) zdolala 
lídra tabuľky Golden Boys Bratislava 4:3 a zimovala tak na 
9. mieste tabuľky v kontakte s pozíciami zaručujúcimi play-
-off. „Kto nás troška sleduje vie, že už druhú sezónu nej-
deme až tak na výsledok, ale najmä sa snažíme začleniť 
chalanov z našej mládeže, ktorý u nás trénujú už 5 rokov 
a je čas ich postupne zapracovať do mužstva. Je mi ľúto, 
že v niektorých zápasoch sa nám nedarilo, najmä v kon-
covke. Myslím, že viacero zápasov vyzeralo výsledkovo 
úplne odlišne, ako vyzerala hra na ihrisku, avšak chala-
ni napredujú a som rád, že s nimi môžeme do budúcna 
určite počítať.“ – povedal na margo pol-sezóny zakladateľ 
a kapitán klubu Andrej Ravasz. Aktuálne si muži užívajú voľ-
no, resp. niektorí sa pripravujú individuálne. Pokračovanie 
súťaže je naplánované na 25.2.2023. Mládež však okrem 
prázdnin stále zarezáva. 

„Do Vianoc a tiež po vianočných prázdninách trénujeme 
s mládežou v telocvični. Sústredíme sa najmä na rozvoj 
sily, obratnosti a zlepšenie kondície. Keď nám to poča-
sie dovolí, od februára by sme radi išli už na vonkajšie 
ihrisko, nakoľko chalani potrebujú určite zlepšiť aj herné 
prvky a to v podmienkach v telocvični nie je možné.“ – po-
vedal na margo prípravy šéftréner mládeže Vlado. Tak nám 
držte palce v ďalšej činnosti a budeme radi, ak nás aj tento 
rok podporíte svojimi 2% z Vašich daní. Viac informácií náj-
dete na stránke www.hbkvrakuna.sk. Ďakujeme

HBK Vrakuňa HBK Vrakuňa 

HBK Vrakuňa

1111

http://www.hbkvrakuna.sk
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Žiaci 4.C triedy počas Týždňa pre deti opustili brány 
našej školy a vyrazili s MHD do ulíc Starého Mesta. 
Tam ich čakala zábavná a dobrodružná aktivita „Pátrač-
ka s Jánom“ v Pálffyho paláci. Hneď ako zhodili zo seba 
zimné oblečenie, rozdelili sa do štyroch skupín. Každý 
žiak dostal do rúk materiál, pomocou ktorého skú-
mal architektonické, historické, či iné zaujímavosti 
v celej budove spolu so svojimi spolužiakmi. Postup-
ne tak získavali všetky indície na odhalenie tajom-
stva. Každá úloha mala svoje čaro. Lúštili záhady 
v hlbinách, kde tajomné a temné podzemie ukrývalo 
hrobku človeka, ktorú museli skúmať. Zistili, že ko-
stra tohto muža má lebku ženy a nikto nevie prečo. 
Mohli sa tu dokonca aj pokochať pohľadom na kelt-
ské mince cez špeciálne zväčšovacie sklá. Na prvom 
poschodí žiaci objavovali umelecké diela maliarov či 
rôzne architektonické prvky v úlohách „Zašité rebrá“ 
a “Ukrytá šelma“. Počas pátrania prechádzali chod-
bami a doslova si užívali všetky zákutia paláca. Vy-
skúšali si tu aj „ chodník odvahy“, čo bola aktivita, 
ktorá sa v projekte nazývala „Nekonečný labyrint“. 
Išlo o výzvu prekonať strach z hlbokej priepasti. 
Zistili tak, že aj zrkadlo môže mať úžasnú moc. Na 
druhom poschodí v úlohe „Vyzdobené zákutie“ pro-
stredníctvom výstavy venovanej Gisele Weyde obja-
vovali časti, z akých sa skladajú historické budovy 
a ich výzdoba. Vďaka aktivite „Prebudená socha“ sa 
premenili aj na nehybné objekty, či schovávali hlavy 
do diery v stole ako pštrosy. A aké tajomstvo odkry-
li? To sme vypátrali na záver vyriešením šifry, vďaka 
ktorej zistili, čo Ján Pálffy „hovorí“ o nápise nad skle-
nenými dverami: „ARS LONGA, VITA BREVIS“. Verím, 
že ste rovnako zvedaví, ako sme boli aj my. Tak pozor, 
rozkódovaním šifry sme odhalili, že Ján Pálffy súhlasí 
s výrokom: „Život je krátky, umenie pretrvá." Veď aj 
jeho Bojnický zámok, paláce a umelecké zbierky sú 
tu dodnes. Na záver by sme sa veľmi chceli poďako-

vať pánovi Vladislavovi Malastovi, ktorý bol mimoriadne 
milý, ochotný, s profesionálnym prístupom a samozrejme 
aj jeho úžasným kolegyniam.

Mgr. Miroslava Vašková
ZŠ Rajčianska 3

Svet sa mení každým dňom nielen v oblasti technológií. 
Čo bolo platné pred tromi rokmi, dnes už nemusí fun-
govať vôbec. Nadmerná produkcia elektrospotrebičov 
a náš súčasný spôsob života zvyšujú dopyt po nových 
technológiách, na čo dopláca naše životné prostredie.
Základná škola Železničná sa zapojila do projektu „Elek-
troodpad-dopad“, v spolupráci s organizáciou Živica 
a spoločnosťou SEWA, ktorý rieši problém so spracova-
ním elektroodpadu. V škole prebiehajú vzdelávacie akti-
vity s cieľom poukázať na „životnú cestu elektroniky“ od 
ťažby drahých kovov, cez výrobu v rozvojových krajinách, 
nadmernú tvorbu elektroodpadu až po možné riešenia. 
Neobchádzajú sa ani témy detskej práce, vplyv na zdra-
vie či témy nelegálnych skládok elektroodpadu. V rámci 
školy sa vytvorili vzdelávacie tímy starších žiakov, ktorých 
úlohou je viesť aktivity pre mladších žiakov, tzv. rovesníc-
ke vzdelávanie. Tešíme sa na ich aktivity, nové nápady 
a možné riešenia problémov. 
Učitelia a pani vychovávateľky využili čas počas krátkych 
chrípkových prázdnin a zúčastnili sa tiež školenia „Elek-
troodpad-dopad“ a vyskúšali si rôzne aktivity spojené 
s touto problematikou. Do apríla bude pre žiakov mož-
nosť priniesť drobné elektrospotrebiče a použité batérie 
do špeciálnej zbernej nádoby.
Viac informácií na: https://zszelba.edupage.org/a/elek-
troodpad-dopad

 Mgr. Alexandra Ruttkayová
ZŠ Železničná

Detičky z Materskej školy Kaméliová zača-
li nový rok 2023 interaktívnym výchovným 
koncertom s názvom Fidlikanti deťom. 
Deti Fidlikantov poznajú z televízie, dnes 
ich mohli vidieť naživo. Deti sa na koncerte 
oboznámili s ľudovými nástrojmi napr. s cim-
bálom, píšťaľou koncovkou, fujarou, drum-
bľou. V rámci interaktivity si deti zaspievali 
známe piesne Macejko, Prší, prší a iné, za-
tancovali si klobúkový tanec. Deti si odniesli 
veselé a hudobné zážitky.

MŠ Kaméliová

Fidlikanti  deťomFidlikanti  deťom

Základná škola Rajčianska pátrala s JánomZákladná škola Rajčianska pátrala s Jánom

ELEKTROODPAD -DOPADELEKTROODPAD -DOPAD

https://zszelba.edupage.org/a/elektroodpad-dopad
https://zszelba.edupage.org/a/elektroodpad-dopad
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Seniori

Na naše pravidelné pondelkové stretnutia členov nášho 
klubu si pozývame  zaujímavých hostí, ktorí nás vždy svojim 
pútavým rozprávaním zaujmú. 

•
A tak to bolo aj tretí novembrový pondelok, kedy náš predseda 
Vlado Kosnáč pozval medzi nás hosťa, predsedu klubu vojen-
skej histórie „GABRIŠ“ pána Júliusa Kováča. Svoju prednášku 
nazval „Hodina dejepisu“. Priniesol rôzne rekvizity ako napr. 
knihy Z dejín Československa, O histórii Veľkej Moravy, O naj-
slávnejšom husárovi Ladislavovi Škultétym Gábrišovi z Mojtí-
na, ktorý bol  najdlhšie slúžiacich vojakom na svete vôbec, 
nakoľko zažil 22 vojen na 256 bojiskách. Zomrel ako 93-roč-
ný. Tiež sme mali možnosť vyskúšať si aj husárske uniformy 8. 
husárskeho kráľovského pluku a rôzne iné.
Po skončení prednášky si mohli klubáci zasúťažiť hry, ktoré 
hrávali vojaci vtedy, keď nebojovali, ako napr. hod podkovami 
a tiež aj hranie piškvoriek. Bolo pre nás zaujímavé, vypočuť si 
a dozvedieť sa čo to z histórie 1. svetovej vojny.

•
28. novembra prijal do nášho klubu pozvanie MUDr. Július 
Pavčo, riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej 
služby SR v Bratislave, poslanec mestskej časti Bratislava-
-Vrakuňa, ktorý nám svojou prezentáciou vysvetlil, kedy a ako 
volať záchranku. Vysvetlil nám kedy je treba volať  linku 112 a 
kedy 155. Linka 112 je európskym číslom tiesňového volania. 
Kontaktovať ju treba v prípade väčšieho nešťastia, napríklad 
dopravnej nehody, prírodnej katastrofy či požiaru, aby mohli 
pomôcť všetky zložky integrovaného záchranného systému - 

hasiči, polícia aj záchranári. Na linku 155 voláme v prípade 
vážnych zdravotných ťažkostí, doslova, keď ide o zdravie alebo 
o život, napr. ak ide o poruchu vedomia až bezvedomia (hypo-
glykémia), mozgová mŕtvica, bolesti na hrudníku, úraz, otra-
va liekmi, chemikáliami, popáleniny atď. Na záver pán doktor 
odpovedal na zvedavé otázky našich členov a prisľúbil, že ak 
bude záujem, s radosťou nám urobí ďalšiu prezentáciu.

•
Na poslednom decembrovom klube sme si dňa 19.12.2022 
v priestoroch klubu zorganizovali dve milé akcie. Oceňovanie 
našich členov klubu, ktorí sa v priebehu roka 2022 dožili vý-
znamného životného jubilea, a to 85, 80, 75 a 70 rokov. Pod-
predsedníčka výboru predniesla príhovor, ktorým jubilantom 
popriala všetko najlepšie k ich významnému jubileu a popriala 
všetko najlepšie a krásny život v kruhu klubákov a v kruhu svo-
jich rodín. Samozrejme, popriala všetkým, aby nestratili chuť 
žiť a smiať sa. Tak, ako to býva v klube každý rok, sme si urobili 
vianočný večierok. Speváčky z nášho speváckeho krúžku nám 
zaspievali krásne vianočné piesne. K spevu sa samozrejme 
pridali aj všetci klubáci. Vo vianočnej atmosfére sme mali vy-
zdobené priestory klubu. Pripravili sme si aj malé pohostenie. 
Podebatovali sme pri kávičke s koláčikom a samozrejme sme 
si štrngli s pohárikom vínka. Popriali sme si krásne prežitie 
vianočných sviatkov, krajší a lepší vstup do nového roka 2023, 
ktorý máme pred sebou. Veselou rozlúčkou sme úspešne 
ukončili rok 2022.

Gabika Hrušovská
  Klub dôchodcov Malý Dunaj

Každoročne mestská časť organizuje Vianočné trhy pre 
vrakunských seniorov. V roku 2022 jednoznačne vyhral 
Salzburg – mesto na západe Rakúska v tesnom susedstve 
s Nemeckom, ktoré je úžasným miestom na precítenie via-
nočnej atmosféry. Práve v tomto meste prvýkrát zaznela aj 
vianočná koleda Tichá noc. Unikátne Vianočné trhy tu majú 
dlhoročnú tradíciu už od  15. storočia. V období adventu 05. – 
06.12.2022, sa aj nám podarilo navštíviť tieto Vianočné trhy 
spolu s našimi seniormi. Prvý deň po príchode sme absolvo-
vali prehliadku historickej časti mesta s odborným výkladom. 
Večer sme  mali príjemné stretnutie s našim pánom staros-
tom JUDr. Ing. Martinom Kurucom. Už cestou do Salzburgu a 
zároveň počas celého nášho pobytu nás sprevádzala a veľ-
mi pútavo vtiahla do histórie tohto prekrásneho mesta Ing. 
Soňa Svoreňová, poslankyňa našej mestskej časti. Boli sme 
svedkami jedinečnej vianočnej tradície „Beh Čertov“, ktorú 
tu obyvatelia Salzburgu udržiavajú s veľkou vášňou a úsilím. 
Hlavnými postavami celej tejto show sú strašidelné bytosti,  
nazývané „Krampusi“. Zlovestná postava Krampusa  sa v 
inak  pokojnom vianočnom čase postará o hlučný rozruch 
a husiu kožu. Cestou domov sme sa zastavili na brehu  jed-

ného z najkrajších soľných jazier Wolfgangsee, v mestečku 
Sankt Wolfgang. Tyrkysová farba vody je doslova prírodným 
rajom. Prešli sme sa malebnými uličkami, v ktorých na nás 
dýchala vianočná atmosféra. Veríme, že  výlet, na ktorom 
sa za sociálny referát zúčastnili sociálne pracovníčky, Mgr. 
Zuzana Reisenbuchlerová a Mgr. Martina Hupková, sa všet-
kým páčil a radi si niečo podobné zopakujeme opäť.

Mgr. Miroslava Galajdová 
MÚ Vrakuňa

Aktivity členov klubu dôchodcov „Malý Dunaj“ Vrakuňa Aktivity členov klubu dôchodcov „Malý Dunaj“ Vrakuňa 
nezaostávali ani počas zimných mesiacovnezaostávali ani počas zimných mesiacov

Výlet do SalzburguVýlet do Salzburgu
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Recepty

Potrebujeme:

• 240 g čokolády 

• 110 ml olivového oleja

• 100 g trstinového cukru

• 50 g mletých lieskových orechov
• 5 vajec
• Štipka soli

Postup:
Čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli. 
Tip: ak vám ostali sladkosti z mikuláš-
skych balíkov, môžete ich zužitkovať. Ja 
som v tomto koláčiku použila všetkých 

nezjedených čokoládových mikuláškov 
z našej domácnosti. K roztopenej čoko-
láde pridáme olivový olej a 60 g cukru. 
Necháme mierne vychladnúť a pridá-

me mleté lieskové orechy, 
štipku soli a žĺtka. Zvlášť 
vyšľaháme bielka so zbyt-
kom cukru. Sneh postupne 
primiešame do čokoládovej 
zmesi. Cesto vylejeme do 
papierom vystlanej formy s 
priemerom 20 cm. Pečieme 
pri 160 stupňoch približne 
45 minút. Stred by mal os-
tať vláčny. Počas chladnutia 
koláčik popraská, to je v 
poriadku. Na efekt môžeme 

koláčik pred podávaním posy-
pať práškovým cukrom.  Vďaka krásnej 
vôni lieskových orieškov a intenzívnej čo-
koládovej chuti sa zje veľmi rýchlo.

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie

Šťavnatý čokoládový koláč Šťavnatý čokoládový koláč 
bez múkybez múky

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺

Potrebujeme:
• 400 g Tofu
• 3 PL olivového oleja

• 3 PL sójovej omáčky
• 1 PL steakového korenia

Postup: Tofu nakrájame na plátky a vloží-
me do marinády, ktorú pripravíme zmie-
šaním oleja, sójovej omáčky a steakové-
ho korenia. Necháme odležať asi 2 hod.
Potom na suchej horúcej teflónovej pan-
vici opečieme kúsky Tofu z každej strany 
asi 1 min.
Podávame horúce s dusenou zeleninou 
alebo pečenými zemiakmi.
Dobré rady: Skúste niekedy opiecť úde-
né Tofu, chutí vynikajúco. Jedlo môžete 
servírovať aj s tatárskou omáčkou.

Vaša Gizka

Pečené Tofu (sójový syr)  Pečené Tofu (sójový syr)  
s oblohous oblohou

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU
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Knižnica

Miestna knižnica Vrakuňa v roku 2022Miestna knižnica Vrakuňa v roku 2022
Veľmi sa tešíme, že do našej miestnej knižnice Vrakuňa našlo svoju 
pravidelnú cestu o 148 čitateľov viac ako v roku 2021. A tak naša 
knižnica má krásnych 913 používateľov, ktorí si môžu vyberať z bo-
hatej ponuky kníh. Máme 35 160 titulov, nielen beletristického zame-
rania, ale aj náučnú literatúru pre dospelých, deti a mládež, cudzojazyč-
nú literatúru a viacero titulov periodík. Naši čitatelia si spolu vypožičali 
viac ako 28 tisíc titulov kníh a periodickej tlače. V minulom roku do kniž-
nice pribudlo 1231 knižničných jednotiek, z toho 820 darom (za čo sme 
našim čitateľom vďační) a zvyšok kúpou. Na dva projekty sme získali 
finančné zdroje z Fondu na podporu umenia. Vnímame potrebu staršej 

mládeže čítať v cudzom jazyku a tak nám pribudlo 430 kníh, prevažne 
v anglickom jazyku. Kníhkupectvo Artforum nám darovalo vyše 60 kníh 
v ukrajinskom jazyku.
Aj naďalej našou obľúbenou službou pre čitateľov zostáva využívanie 
biblioboxu, ktorý je umiestnený pri vchode do objektu knižnice. Vy-
užívajú ho tí, ktorí nestíhajú prísť do knižnice v riadnych výpožičných 
hodinách. Knihy vložia do biblioboxu a v nasledujúci pracovný deň sú 
výpožičky z ich čitateľského konta odpísané. Takto sa vyhnú prípadným 
upomienkam. 
V knižnici sa okrem bežnej akvizičnej, katalogizačnej a výpožičnej agen-

dy konajú aj akcie pre verejnosť, ale aj 
pre ucelené kolektívy žiakov materských 
a základných škôl. V roku 2022 sme 
uskutočnili 214 rozmanitých aktivít, kto-
rých sa zúčastnilo 3268 účastníkov.
Spolupracovali sme s Medzinárodným 
domom umenia pre deti, BIBIANOU. 
Čitatelia si pochvaľovali možnosť za-
žiť výstavy: Tiché putovanie či Slovo, 
jazyk kniha, alebo pozrieť animované 
filmy ocenené Festivalom BAB. Zapojili 
sme sa napríklad aj do projektov: Celé 
Slovensko číta deťom; Písané ceruzkou 
(storočnica Kláry Jarunkovej), Koľko lás-
ky sa zmestí do krabice od topánok, či 
Hviezdoslavov Kubín.
Súčasťou knižnice sa stal canisterapeu-
tický psík Pluto, z ktorého majú radosť 
malí aj veľkí návštevníci knižnice.

Mgr. Tatiana Čechová

Láska ku knihám ma priviedla do miestnej knižnice, láskavosť ľudí mi skrášľuje každodenný pracovný život. V decembri sa naša kniž-
nica stala jedným z 1500 odberných miest pre projekt „Krabice plné lásky“. Na celom Slovensku obsah obyčajnej krabice od topánok 
potešil 60 236 ľudí. 
Sme nesmierne radi, že aj my – v knižnici za veľkej podpory MČ Vrakuňa, spolu so skvelou dobrovoľníčkou pani Emeše Ondik, ktorá bola 
obetavou kontaktnou osobou pre projekt vo Vrakuni a samotnými Vrakunčanmi, dokážeme rozžiariť tváre našim blížnym. 
A že sa dobrá vec podarila svedčí aj tento email, ktorý nám prišiel od takmer storočnej pani Mázorovej. Starenka bola jednou z tých, ktorú 
potešil darček od darcu, ktorý ho počas adventu priniesol práve do našej knižnice. 

Dobrý večer,
chceli by sme poďakovať vedeniu knižnice za úžasný nápad obdarovania "...koľko lásky sa zmestí 
do krabice". Patríme medzi tých šťastne obdarovaných a veľmi ďakujeme neznámemu darcovi - 
dievčatku alebo chlapcovi. Túto krabicu obdržala aj moja 99 ročná mama a ako dieťa vyberala 
z nej množstvo darčekov a veľmi sa tešila....tak, to sa jej ešte nestalo, aby od neznámeho dieťaťa 
dostala vianočný darček! Vyslovuje veľké ďakujem a rada by obdarovala aj ona, prípadne rada 
by mu bola "adoptívnou babičkou".

V prílohe zasielame aj foto s náručou plnou darčekov!
ĎAKUJEME ! Mázorová

Mgr. Tatiana Čechová
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Čo a kedy


