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Milí Vrakunčania,
po zime prichádza jar a s ňou aj kopa práce. Dobrý hospodár 

hovorí, že „ kto na jar dobre zaseje, tak na jeseň bude ešte lepšie 
žať.“ A tak isto je to aj v našej mestskej časti. 

Pripravujeme sa na prvú kosbu, ktorá dúfam, že nebude skôr 
ako v máji, ale zas na druhej strane treba orezávať stromy, ktoré po 
zime aj vďaka víchrici a snehu neboli úplne v ideálnom stave a pri 
väčšom vetre hrozilo nebezpečenstvo rôznych úrazov. Čaká nás aj 
množstvo iných jarných prác, zametáme ulice, čistíme kanalizačné 
vpuste, aby počas aprílových jarných dažďov nezostávali veľké mlá-
ky. V zime nebolo veľa snehu a aj prichádzajúca jar bola dosť suchá, 
tak pevne dúfam, že stromy, ktoré sme na jeseň vysadili nevyschnú 
a ujmú sa, aby skrášlili naše prostredie. Chystáme výsadbu stromov 
aj na jar, lebo naša mestská časť je naozaj zelená a stromy ju robia 

krajšou. Okrem lesoparku plánujeme aj výsadbu stromov na sídlisku, najmä v okolí zdravotného strediska, kde 
by sme chceli v júni začať s celkovou revitalizáciou tohto okolia, kde by mohol vzniknúť krásny park s príjemným 
posedením pri kávičke pre obyvateľov Vrakune.

 Takýchto rozvojových projektov máme viac, tak uvidíme, ktoré z nich sa nám tento rok podarí zrealizovať. Veľ-
mi ma teší, že po rokoch sľubov, práve v tomto období podpísalo Ministerstvo dopravy SR s investorom zmluvu 
na vybudovanie novej vlakovej zastávky vo Vrakuni. Má to byť moderná vlaková zastávka, ktorá by mala spĺňať 
štandardy 21.storočia, s parkovaním pre bicyklistov, s napojením na mestskú hromadnú dopravu, Bratislavskú 
integrovanú dopravu a mala by byť bližšie k sídlisku ako bola v minulosti. Ja som rád, že tá naša malá vlaková 
stanička, ktorú sme si pred 6 rokmi postavili, plnila to čo plniť mala a od budúceho roku by ju mala nahradiť nová, 
priestranná, pekná a moderná železničná zastávka. Veľmi sa z toho teším, že aj štát plní tie sľuby, ktoré nám sľú-
bil, aj keď možno trošku pomalšie, ale niekedy je lepšie neskôr ako vôbec. Taktiež ma teší, že po minuloročnom, 
trochu problematickom schválení zákona o parkovaní na chodníkoch poslanci Národnej rady SR vypočuli naše 
pripomienky a schválili odklad tejto novely o jeden a pol roka. Máme teda 1 a pol roka na to, aby sme pripravili 
vo Vrakuni dostatok parkovacích miest takým spôsobom, aby boli zlegalizované na chodníkoch, kde to bude mož-
né, aby sme dodržali 1 a pol metrovú šírku no a samozrejme v spolupráci s magistrátom začali budovať už aj tie 
nejaké parkovacie domy a parkoviská lebo parkovania nie je nikdy dosť. 

Tých projektov v rámci parkovacej politiky je veľa, samozrejme sa potýkajú aj s rôznymi nesúhlasnými stanovis-
kami obyvateľov, vznikajú petície, ktoré musíme vyhodnocovať, ale vedzte, že robíme vždy v prospech verejného 
záujmu tak, aby väčšinový verejný záujem bol naplnený, a tým je v súčasnosti nedostatok parkovísk a parkova-
cích plôch, a preto tie nové parkovacie plochy budovať treba. Je len otázkou kde, za aké financie a ako rýchlo.  
Aj na toto budeme v spolupráci s poslancami, mestom a Vami obyvateľmi hľadať odpovede.

Ako som už spomenul, jar je jedno z najkrajších období. Blíži sa Veľká noc, tak Vám chcem popriať krásne 
Veľkonočné sviatky a ukončiť by som to chcel jedným krásnym citátom od známeho francúzskeho spisovateľa 
Victora Huga „Moja hlava je biela ako v zime, ale v mojom srdci vládne jar„.

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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UPOZORNENIEUPOZORNENIE
na povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú deratizáciu na území hlavného mesta SR Bratislavy

pre Mestskú časť Bratislava-Vrakuňa, 

od 01.04.2022  -  31.05.2022
v zmysle § 12 ods. 2 Zák. č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 
so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie

CELOPLOŠNEJ  DERATIZÁCIE - JAR 2022 
(regulácia živočíšnych škodcov prípravkami na profesionálne použitie)

1/ obec - v objektoch a na verejných priestranstvách : v správe a vo  vlastníctve 
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa upozorňuje, že od 4.04 budú kladené odbornou firmou nástrahy na 
verejných priestranstvách: verejná zeleň, oddychové zóny, nábrežie M.Dunaja, okolie detských ihrísk.
2/ PO-právnické osoby a FO–podnikatelia v objektoch v ich vlastníctve, alebo v nimi spravovaných ob-
jektoch, v kanalizačných a kolektorových rozvodoch, v areáloch určených na podnikanie, bývanie, vrátane 
školských, predškolských, zdravotníckych, športovo- rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov, skládok 
odpadov, prevádzky obchodov, spoločného stravovania, pohostinstiev, a to prostredníctvom oprávnených 
firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti, s prípravkami na profesionálne po-
užitie;
3/ Fyzické osoby – občania vykonanú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hos-
podárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch  rodin-
ných domov a objektov určených na bývanie; deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti 
dostupnými biocídnymi prípravkami, v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na 
predmetný účel. 

Upozorňujeme všetkých, aby dodržiavali bezpečnostné predpisy!
� MÚ�Vrakuňa

Zápis detí do materských škôl v našej mestskej časti sa uskutoční v termíne 
9.5.2022  – 12.5. 2022 

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 
prijíma každá materská škola elektronicky.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú 3 materské školy:
1. Materská škola Bodvianska 4 s elokovaným pracoviskom Šíravská 8

Spádové ulice Materskej školy Bodvianska 4 a jej elokovaného pracoviska Šíravská 8
Bazalková, Bebravská, Bodliaková, Bodvianska, Brezová, Čiernovodská, Hradská č. 1 – 89 a č. 2 
– 138, Kazanská, Kosodrevinová, Nechtíková, Píniová, Podbeľová, Poľnohospodárska č. 1 - 31, Raj-
čianska, Ráztočná, Šíravská, Toplianska, Toryská.

2. Materská škola Kaméliová 10 s elokovaným pracoviskom Hnilecká 2 
Spádové ulice Materskej školy Kaméliová 10 a jej elokovaného pracoviska Hnilecká 2
Amarelková, Arménska, Begóniová, Čakanková, Čiližská, Čučoriedková, Domašská, Dvojkrížna, Egre-
šová, Estónska č. 13 – 53, Horcová, Hradská č, 91 – 105 a č. 140 – 154, Hnilecká, Ihličnatá, Irisová, 
Jazmínová, Jedľová, Kalinová, Kaméliová, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majoránová, Maková, 
Malodunajská, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, Osiková, Podunajská, Poľnohospodár-
ska č. 32 – 119, Rajecká č. 21 – 42, Slatinská, Stavbárska, Vážska, Vŕbová č. 2 – 14, Uzbecká, 
Žitavská, deti prihlásené na trvalý pobyt Bratislava-Vrakuňa – mestská časť.

3. Materská škola Kríková 20
Spádové ulice Materskej školy  Kríková 20
Anízová, Borovicová, Bučinová, Hlohová, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Kríková, Magnoliová, Ma-
jerská, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Palinová, Podpriehradná, 
Platanová, Prasličková, Priehradná, Rajecká č. 1 – 20, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, 
Skorocelová, Slnečnicová, Šípová, Tymiánová, Železničná, Žihľavová.

Kritériá pre prijatie:
• prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa spádovej ulice MŠ 

(VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2020)
• deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31.08. 2022
• v prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy budú upred-

nostnené deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
• prijímanie detí mladších ako tri roky (tie deti, ktoré do 31.08. nedovŕšia vek 3 rokov) bude v súlade so 

školským zákonom výnimočné, ak to umožní kapacita materskej školy.

Upozornenie: dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti: 
nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, 
umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komuni-
kuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku.
POZOR: sledujte webovú stránku materskej školy, do ktorej plánujete dieťa zapísať. 
Termín vydávania rozhodnutí: do 30.06.2022

Zápisy detí do materských škôlZápisy detí do materských škôl

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 

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 



44

Horúca téma

O tom ako sa zvýšenie cien energií do-
tkne samotných vlastníkov bytov a ne-
bytových priestorov sme sa rozprávali 
s konateľkou správcovskej spoločnosti 
Spokojné bývanie, s.r.o. Ing. Janou Ada-
movou 
Ako správcovia bytových domov a spo-
ločenstvá vlastníkov pristupujú k zvý-
šeniu cien energií ?
Na začiatku roka 2022 v súvislosti s re-
kordným nárastom cien energií museli 
spoločenstvá vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov a správcovia bytových 
domov zareagovať predpísaním vyšších 
zálohových platieb najdôležitejších pl-
není spojených s užívaním bytu t.j. teplo 
na kúrenie, teplo na prípravu teplej vody, 
plyn v prípade domových kotolní a elek-
trická energia v spoločných priestoroch, 
včítane elektriky na prevádzku výťahov, 
vzduchotechniky a pod. Keby tak správ-
covia neurobili, tak by sa mohlo stať, že 
nebudú môcť uhrádzať zvýšené platby za 
energie a vlastníci budú mať pri vyúčtova-
ní v týchto položkách nedoplatky.
Postupovalo tak aj SPOKOJNÉ BÝVANIE 
?
Samotná úprava zálohových predpisov 
a ich následná distribúcia si vyžaduje 
čas, preto o potrebe úpravy zálohových 
predpisov v súvislosti so zvýšením cien 
energií sme najskôr informovali zástup-
cov vlastníkov v jednotlivých bytových 
domoch. 
Následne boli u nás upravené zálohové 
predpisy všetkým vlastníkom. V súlade 
so zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve 
bytov a NP a zmluvou o výkone správy 
správca určí mesačný preddavok za pl-
nenia spojené s užívaním bytu, pričom 
pri určení výšky preddavku vychádza zo 
skutočných spotrieb za predchádzajúce 
obdobie a z predpokladaných nákladov 
na nasledujúce obdobie.
Z čoho konkrétne ste vychádzali, t.j. 
ako ste vypočítali nové zálohy na po-
skytované dodávky a služby ?
Pri úprave zálohového predpisu sme vy-
chádzali zo skutočných nákladov za rok 
2020, ktoré boli predmetom ročného vy-
účtovania vyhotoveného v máji 2021 za 
účtovný rok 2020. Tieto náklady boli ná-
sledne upravené podľa aktuálnych zvýše-
ných cien energií a nárastu miery inflácie 
v roku 2021. 
Môže sa stať, že niekomu sa predpísa-
ná záloha aj napriek zvýšeniu cien ener-
gií znížila ?

V niektorých bytoch alebo nebytových 
priestoroch došlo pri úprave zálohového 
predpisu aj k jeho zníženiu. Bolo to v prí-
pade vlastníkov, ktorí mali v minulom 
roku vyššie preplatky a teda zvýšenie 
cien pokryjú, alebo v prípadoch, keď sa 
v byte znížil počet bývajúcich osôb, čo 
má vplyv na spotrebu vody a nákladov 
na služby, ktoré sa rozpočítavajú podľa 
počtu osôb ako napr. spotreba elektriky 
na osvetlenie, prevádzku výťahov a pod. 
Ako je dodávané teplo do bytového 
domu ? 
Dodávka tepla môže byť v bytovom dome 
zabezpečená viacerými spôsobmi :
- Samostatné kúrenie v jednotlivých 

bytoch zabezpečené plynovým alebo 
elektrickým kotlom.

- Bytové domy s vlastnou kotolňou, kde 
spoločenstvo vlastníkov alebo správca 
bytového domu zabezpečuje dodávku 
paliva, zväčša plynu.

- Bytové domy s vlastnou kotolňou, kde 
vlastníci bytov a nebytových priestorov 
prenajali centrálny zdroj tepla inej oso-
be, ktorá podniká v tepelnej energeti-
ke.

- Napojenie na centrálny zdroj tepla, kde 
výrobcom a dodávateľom tepla je fyzic-
ká osoba alebo právnická osoba, kto-
rá vyrába teplo na účel jeho predaja, 
a ktorá je držiteľom povolenia na výro-
bu tepla podľa zákona.

O spôsobe dodávky tepla do bytového 
domu musí byť rozhodnuté už pri vypra-
covaní projektovej dokumentácie na jeho 
realizáciu. Po kolaudácii domu je síce 
možné urobiť zmenu v zmene dodávky 
tepla, ale väčšinou na to nie sú vhodné 
podmienky, či už dané zákonom, potreb-
ným priestorom alebo finančné. V praxi 
sa preto občas stretávame len s odpoje-
ním bytového domu od centrálneho zdro-
ja tepla.
Podľa rozdielneho spôsobu dodávky tep-
la je aj rozdielny dopad na výšku platieb.
Aký je rozdiel medzi samostatným kú-
rením, vlastnou kotolňou a centrálnym 
zdrojom tepla z hľadiska zvýšenia pla-
tieb?
- Samostatné kúrenie v jednotlivých by-

toch – už z názvu samostatné kúrenie 
vyplýva, že si ho zabezpečuje vlastník 
bytu alebo nebytového priestoru samo-
statne, nie cez spoločenstvo vlastníkov 
alebo správcu bytového domu a preto 
táto položka nie je v zálohovom predpi-
se. Podľa toho či je samostatné kúrenie 

na plyn alebo elektriku sa môže vlast-
ník rozhodnúť individuálne a vybrať si 
podľa vlastného uváženia dodávateľa.

- Napojenie na centrálny zdroj tepla - tu 
je výrobcom tepla fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá vyrába teplo na 
účel jeho predaja, a ktorá je držiteľom 
povolenia na výrobu tepla podľa zákona 
č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, 
pričom výrobca tepla je zväčša aj jeho 
dodávateľom. Teplo na kúrenie a teplo 
na prípravu teplej vody je regulovanou 
komoditou a jeho cenu schvaľuje výrob-
covi tepla Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví. Výrobcu tepla a dodávateľa 
tepla si vlastníci nemôžu vybrať ale-
bo ho vymeniť tak ako je to v prípade 
dodávateľa elektriky alebo plynu, je to 
z dôvodu vybudovaných rozvodov s na-
pojením na konkrétny centrálny zdroj 
tepla – centrálnu kotolňu. Za určitých 
podmienok však existuje možnosť od-
pojenia od centrálneho zdroja vykuro-
vania a vybudovanie vlastnej domovej 
kotolne.

- Bytové domy s vlastnou kotolňou, kde 
vlastníci bytov a nebytových priestorov 
prenajali centrálny zdroj tepla inej oso-
be, ktorá podniká v tepelnej energetike 
– tak ako v predchádzajúcom prípade 
cenu tepla schvaľuje Úrad na reguláciu 
sieťových odvetví, ale keďže kotolňa 
je vo vlastníctve vlastníkov, tak môžu 
zmeniť nájomcu a tým zmeniť aj dodá-
vateľa tepla a dohodnúť výhodnejšie 
podmienky nájmu.

- Bytové domy s vlastnou kotolňou, kde 
vlastníci bytov a nebytových priestorov 
neprenajali zdroj tepla inej osobe – tu 
spoločenstvo vlastníkov alebo správ-
ca zabezpečujú dodávku paliva, zväč-
ša plynu. V prípade vlastnej kotolne 
sa do ceny tepla v zmysle vyhlášky č. 
240/2016 Z.z. započítavajú ekonomic-
ky oprávnené náklady t.j. náklady na 
palivo, elektrinu, technologickú vodu 
a technologické hmoty. 

Viete porovnať zvýšenie ceny tepla pri 
napojení na centrálnu kotolňu vo viace-
rých mestských častiach Bratislavy?
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s .r.o. má v sprá-
ve bytové domy v každej mestskej čas-
ti Bratislavy, do ktorých dodáva teplo 8 
rôznych výrobcov a dodávateľov tepla. 
K zvýšeniu cien došlo najmä aj vo varia-
bilnej zložke, ktorá predstavuje priame 
náklady na vyrobené teplo t.j. náklady 
na palivo včítane jeho dopravy, nákla-

Zvyšovanie cien energií Zvyšovanie cien energií 
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Horúca téma
dy na elektrickú energiu, technologickú 
vodu, technologické hmoty, náklady na 
odvoz a likvidáciu nespálených zvyškov 
paliva, poplatky za znečistenie ovzdušia 
a náklady na nákup emisných kvót. Vo 
variabilnej zložke došlo k zvýšeniu ceny 
tepla v rozpätí od 3% do 70%. Pri väčšine 
dodávateľov došlo k zvýšeniu aj vo fixnej 
zložke ceny tepla, ktorá predstavuje os-
tatné náklady t.j. osobné náklady (mzdy 
zamestnancov), náklady na obstaranie 
hmotného a nehmotného majetku pou-
žívaného na činnosť, odpisy obstarané-
ho hmotného a nehmotného majetku, 
nájomné za prenájom hmotného a ne-
hmotného majetku, nájomné za prená-
jom nehnuteľnosti, náklady na poistenie, 
revízie, zákonné prehliadky, náklady na 
opravy a údržbu tepelných zariadení, ná-
klady na splácanie úverov včítane úrokov 
a pod. K zvýšeniu fixnej zložky ceny tepla 
došlo v rozpätí do 1% do 15% .
Obdobne sa uvedené vzťahuje aj na byto-
vé domy s vlastnou kotolňou, kde vlastní-
ci bytov a nebytových priestorov prenajali 
centrálny zdroj tepla inej osobe, ktorá 
podniká v tepelnej energetike.
Ako sa zvýšili náklady na teplo v prípa-
de vlastnej kotolne ?
V bytových domoch s vlastnou kotolňou, 
kde vlastníci bytov a nebytových priesto-
rov neprenajali zdroj tepla inej osobe sa 
v drvivej väčšine jedná o plynové kotolne. 
Plyn pre domové kotolne nebol regulova-
nou komoditou a jeho cena na burze stú-
pla oproti roku 2021 o cca 500%. Tu je 
podstatné najmä kedy a za akých finanč-
ných podmienok bola zmluva na dodávku 
paliva uzatvorená. Vo väčšine bytových 
domov v našej správe boli zmluvy na 
dodávku plynu pre rok 2022 uzatvorené 
ešte v roku 2020, takže k zvýšeniu ceny 
plynu nedošlo. Okrem prípadov, keď sme 
prevzali do správy nový bytový dom, pre 
ktorý zmluvu uzatvoril pôvodný správca 
alebo aj v prípade, keď vlastníci sami roz-
hodli o inom, než nami navrhnutom dodá-
vateľovi plynu.
V akom rozsahu došlo k zvýšeniu ná-
kladov na spotrebu elektrickej energie 
v spoločných priestoroch ?
Elektrická energia je regulovaná pre do-
mácnosti, ale elektrická energia do spo-
ločných častí a zariadení bytového domu, 
tak ako aj plyn pre domové kotolne, ne-
bola regulovanou komoditou. Ceny elek-
trickej energie oproti roku 2021 stúpli na 
burze o cca 480 %. Oproti predchádzajú-
cemu obdobiu dochádza v bytových do-
moch v našej správe k zvýšeniu celkovej 
ceny elektriky o cca 40%.

Hovoríte v minulom čase, že plyn pre 
domové kotolne a elektrická energia 
neboli regulovanou komoditou, aká je 
teda aktuálna situácia ?
Dňa 1.4.2022 vstúpil do platnosti zákon 
č. 85/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺ-
ňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v znení neskor-
ších predpisov, a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony.
Z dôvodovej správy : „Naliehavosť prijatia 
návrhu zákona vyplýva zo súčasnej mi-
moriadne nepriaznivej situácie na európ-
skom trhu s energetickými komoditami, 
najmä elektrinou a zemným plynom, kto-
ré ohrozujú cenovú dostupnosť dodávok 
elektriny a zemného plynu pre odberate-
ľov v domácnosti a niektoré ďalšie skupi-
ny odberateľov elektriny a zemného plynu.
Cieľom návrhu zákona je posilnenie 
a zefektívnenie prvku cenovej regulá-
cie na trhu dodávky elektriny a dodávky 
plynu pre súčasné cenovo regulované 
skupiny odberateľov elektriny a plynu: 
pre odberateľov elektriny v domácnosti, 
odberateľov plynu v domácnosti a tzv. 
malé podniky, t.j. odberateľov elektriny 
a odberateľov plynu mimo domácnosti 
s ročným odberom elektriny najviac 30 
000 kWh alebo ročným odberom plynu 
najviac 100 000 kWh. Návrh zákon priná-
ša aj rozšírenie okruhu cenovo regulova-
ných subjektov v elektroenergetike a ply-
nárenstve o odberateľov elektriny mimo 
domácnosti, ktorí prevádzkujú zariadenia 
sociálnych služieb na základe zápisu do 
registra sociálnych služieb alebo zariade-
nia sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately a na odberateľov plynu mimo 
domácnosti, ktorí odoberajú plyn na vý-
robu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody 
v spoločnom tepelnom zdroji bytového 
domu, a to už od nasledujúceho kalen-
dárneho roka 2023. Naliehavosť prijatia 
právnej úpravy už v tomto čase vyplýva 

z potreby získania časového priestoru 
na potrebnú prípravu regulovaných sub-
jektov, ktoré by mali začať obstarávať 
elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023 
už v tomto čase, a to nielen pre súčasný 
okruh regulovaných odberateľov, ale aj 
pre rozšírený okruh.“ 
Týmto zákonom sa rozširujú subjekty 
definované ako zraniteľný odberateľ aj 
o odberateľa elektriny mimo domácnosti 
s celkovým ročným odberom elektriny za 
predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, 
aj o skupinu koncových odberateľov ply-
nu, ktorými sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v bytovom dome, odobe-
rajúci plyn na výrobu tepla a ohrev teplej 
úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne 
zastúpenú fyzickou osobou alebo práv-
nickou osobou vykonávajúcou správu 
spoločného tepelného zdroja zásobujú-
ceho bytový dom teplom a teplou úžitko-
vou vodou vlastníkov bytov a NP. 
Čo teda môžete povedať na záver ?
V prípade dodávky elektrickej energie do 
spoločných častí a zariadení BD, aj v prí-
pade dodávky plynu pre domovú kotolňu, 
bude cena regulovaná. Najskorším regu-
lačným obdobím, kedy bude cena elektri-
ny a plynu pre bytové domy regulovaná, 
je rok 2023. 
Takže od 1.1.2023 vlastníci bytov a NP 
zaplatia za spotrebu elektrickej energie 
v spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu a za spotrebu plynu v do-
movej kotolni cenu, ktorá bude stanove-
ná ÚRSO. 
Zároveň ale treba uviesť, že v zmysle zá-
kona č. 85/2022 Z.z., ak pominú dôvody 
na cenovú reguláciu, môže ÚRSO obme-
dziť rozsah cenovej regulácie alebo usta-
noviť, že táto sa nevykonáva, t.j. že budú 
platiť doterajšie pravidlá.
 

Mgr.�Jana�Adamová�
SPOKOJNÉ�BÝVANIE,�s.r.o.II. Zverejňovanie burzovej ceny plynu  

 
Graf č. 3 

Vývoj cien THE (Trading Hub Europe), ktoré vstupujú do regulovanej ceny dodávky plynu 
zraniteľným odberateľom na obdobie roku t podľa údajov zverejnených burzou EEX (European 
Energy Exchange) na jej webovom sídle https://www.powernext.com/futuresmarket-data, 
v časti All contracts, Settlement prices on Seasons and Calendars, ako aritmetický priemer 
denných cien produktu THE Calendar +1 v eurách na megawatthodinu za plávajúce obdobie 
12 kalendárnych mesiacov spätne (zobrazené v grafe č.3). 
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VODA
NAŠE BOHATSTVO

Víkend venovaný vode a prírode
pri príležitosti Dňa Zeme

22. – 24. apríl 2022

AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME PODPORILI:

Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania, už majú vlastné lode, 
alebo vedia, kde si ich požičajú. Začiatočníci, alebo príleži-
tostní objavovatelia tejto podmanivej záľuby tu nájdu tipy, na 
koho sa pri plánovaní svojho výletu môžu s dôverou obrátiť: 

1.   www.splavmoravy.sk
2.   Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
3.  Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
5.  Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
7.  Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk

Život je tam, kde je voda. V akejkoľvek podobe. Kým je jej 
dostatok, je človek schopný proti nej bojovať. Keď chýba, 
tak bojuje o ňu. Naoko nudný cyklus jej kolobehu sa stáva 
pod Bratislavou, na Dunajských ostrovoch, tajuplným prí-
behom.

Po takmer 1900 km rýchleho tempa si aj dunajské vody po-
trebujú oddýchnuť. Spomalia, aby si cez milióny rokov sta-
ré nánosy štrku a piesku trpezlivo predierali cestu do hlbín 
zeme. Rozlievajú sa do šírky a do hĺbky, aby vytvorili snáď 
najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Dokonale prefil-
trovanej a pripravenej kedykoľvek sa vrátiť na povrch zeme 
a poskytnúť svoju životodarnú silu všetkému živému.
Ak ju ľudská ruka usmerní tým správnym smerom, doká-
že zázraky. Dokáže dať koreňom dostatok vlahy pre život 
stromu. Dokáže dať stromu dostatok živín pre vôňu kvetu. 
A jemu zas dostatok sily na premenu v šťavnatý plod.

Tam, kde je voda, nie je len život, ale je aj živo. Pri vode si 
človek oddýchne, na vode si zašportuje, vo vode sa príjem-
ne schladí, keď je letný deň až príliš horúci. Zdá sa, že tých 
horúcich dní bude stále viac a budeme potrebovať stále 
častejšie vodu, aby sme sa v nej schladili, zrelaxovali a na-
brali nové sily v prostredí prírody. Čím bude čistejšia, tým 
viac nás bude lákať. 

Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň 
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba 
starať. 
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode 
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, 
v ktorom žijeme.

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru 
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do 
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na 
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípa-
de, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete 
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.

Voda nás baví Voda je život
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VZDELÁVAME SA V ŠKOLÁCH
Enviromentálna výchova je už dnes samozrejmou súčasťou 
učebných osnov na našich školách. Skúsenosti odborníkov 
potvrdzujú, že deti sú nie len veľmi vnímavé, ale aj schopné 
významným spôsobom ovplyvniť správanie rodičov a pod-
necovať ku zmene návykov v rodine. 

V tejto oblasti pomáhajú aj mnohé mimovládne organizá-
cie, v našom kraji je jednou z najznámejších Daphne – Inšti-
tút aplikovanej ekológie. Aj v týchto dňoch, pri príležitosti 
Dňa Zeme, bude na bratislavských základných školách učiť 
najmenšie deti vzťahu k prírode a potrebe sa o ňu aj sta-
rať. Na deti čakajú aj rôzne sprievodné programy v podobe 
premietania filmov, výstav žiackych prác či stretnutí so skú-
senými ochranármi. Do envirovýchovy sa zapájajú aj ďalšie 
obce pozdĺž Malého Dunaja.

STARÁME SA O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Stará múdrosť našich predkov Ohýbaj ma mamko, pokiaľ 
som ja Janko sa už dnes tak často nespomína, ale tento 
víkend dostáva aj druhý zmysel. Okrem výchovy poukazuje 
aj na potrebu nebáť sa ohnúť a pozbierať zo zeme i z vody 
rôzne odpadky a pomôcť tak prírode. Zaslúž si to. 
Každý, kto má chuť, sa môže pripojiť a vybrať si niektoré 
z mnohých miest, kde sa už tradične organizuje jarné čis-
tenie vodných tokov a ich okolia, ktoré koordinujú vodácke 
a ochranárske organizácie ako aj dobrovoľníci: 

Dunaj: Karloveské rameno, Petržalka, Jarovecké rameno, 
Vlčie hrdlo
Malý Dunaj: Vrakuňa, Zálesie, Bernolákovo, Nová Dedinka, 
Tomášov 
Na území trnavského kraja zabezpečuje čistenie Malého 
Dunaja OZ Kukkonia.

Býva dobrým zvykom, že po skončení čistenia sa organi-
zátori a obce poďakujú všetkým dobrovoľníkom domácim 
gulášom alebo inými miestnymi špecialitami.

Detailné informácie o miestach a časoch čistenia nájdete 
aktualizované na našom komunitnom portáli:

ODDYCHUJEME V PRÍRODE
Nedeľa je deň zaslúženého odpočinku. Čistá príroda je 
miesto osviežujúceho oddychu. Živá kultúra je ako balzam 
na dušu. Toto všetko ponúka posledná aprílová nedeľa:

Morava / Vysoká pri Morave 10.00 – 16.00 hod.    
•  člnkovanie spojené s pozorovaním flóry a fauny (bezplatne)
Dunaj / Karloveská zátoka 10.00 – 16.00 hod.
•  požičiavanie kanoe a kajakov na Karloveskom ramene 

(bezplatne)
•  možnosť krátkeho splavovania Dunaja z Devína (5 €, po-

trebná registrácia vopred na www.vodackecentrum.sk)
Malý Dunaj / Vrakuňa 14.00 – 18.00 hod.
(pri kruhovom objazde)       
•  člnkovanie na Malom Dunaji spojené s pozorovaním flóry 

a fauny (bezplatne)
•  ZáBAVka – divadlo a workshop pre deti spojené s enviro- 

výchovou
•  enviro program – Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, 

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie, 
Knižnica Vrakuňa

•  kultúrny program – Street Dance Academy, Monika Ližbetin 
a kapela

•  občerstvenie
Malý Dunaj / Táborisko Nová Dedinka 9.00 – 18.00 hod.
•  deň otvorených dverí - plavby na kanoe na úseku Nová 

Dedinka - Tomášov (bezplatne), výstava fotografií
•  ukážky dravcov a prezentácia ochrany  vtáctva 

(13.00 – 16.00 hod.)
 SplavBus 
•  bezplatná linka pre účastníkov splavov Vrakuňa – Zálesie – 

Nová Dedinka – Tomášov – Jelka a späť

Piatok 22. apríla Sobota 23. apríla Nedeľa 24. apríla
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Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň 
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba 
starať. 
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode 
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, 
v ktorom žijeme.

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru 
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do 
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na 
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípa-
de, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete 
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.

Voda nás baví Voda je život

TOMÁŠOV

BRATISLAVA
KARLOVA

VES ZÁLESIE

NOVÁ
DEDINKA

VRAKUŇA

ČUNOVO

Dunaj

M
orava

DEVÍN

DEVÍNSKA
NOVÁ VES1

2 3

4 5 6

8

7
7

9

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VODA
NAŠE BOHATSTVO

Víkend venovaný vode a prírode
pri príležitosti Dňa Zeme

22. – 24. apríl 2022

AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME PODPORILI:

Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania, už majú vlastné lode, 
alebo vedia, kde si ich požičajú. Začiatočníci, alebo príleži-
tostní objavovatelia tejto podmanivej záľuby tu nájdu tipy, na 
koho sa pri plánovaní svojho výletu môžu s dôverou obrátiť: 

1.   www.splavmoravy.sk
2.   Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
3.  Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
5.  Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
7.  Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk

Život je tam, kde je voda. V akejkoľvek podobe. Kým je jej 
dostatok, je človek schopný proti nej bojovať. Keď chýba, 
tak bojuje o ňu. Naoko nudný cyklus jej kolobehu sa stáva 
pod Bratislavou, na Dunajských ostrovoch, tajuplným prí-
behom.

Po takmer 1900 km rýchleho tempa si aj dunajské vody po-
trebujú oddýchnuť. Spomalia, aby si cez milióny rokov sta-
ré nánosy štrku a piesku trpezlivo predierali cestu do hlbín 
zeme. Rozlievajú sa do šírky a do hĺbky, aby vytvorili snáď 
najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Dokonale prefil-
trovanej a pripravenej kedykoľvek sa vrátiť na povrch zeme 
a poskytnúť svoju životodarnú silu všetkému živému.
Ak ju ľudská ruka usmerní tým správnym smerom, doká-
že zázraky. Dokáže dať koreňom dostatok vlahy pre život 
stromu. Dokáže dať stromu dostatok živín pre vôňu kvetu. 
A jemu zas dostatok sily na premenu v šťavnatý plod.

Tam, kde je voda, nie je len život, ale je aj živo. Pri vode si 
človek oddýchne, na vode si zašportuje, vo vode sa príjem-
ne schladí, keď je letný deň až príliš horúci. Zdá sa, že tých 
horúcich dní bude stále viac a budeme potrebovať stále 
častejšie vodu, aby sme sa v nej schladili, zrelaxovali a na-
brali nové sily v prostredí prírody. Čím bude čistejšia, tým 
viac nás bude lákať. 

Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň 
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba 
starať. 
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode 
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, 
v ktorom žijeme.

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru 
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do 
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na 
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípa-
de, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete 
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.
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Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania, už majú vlastné lode, 
alebo vedia, kde si ich požičajú. Začiatočníci, alebo príleži-
tostní objavovatelia tejto podmanivej záľuby tu nájdu tipy, na 
koho sa pri plánovaní svojho výletu môžu s dôverou obrátiť: 

1.   www.splavmoravy.sk
2.   Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
3.  Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
5.  Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
7.  Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk

Život je tam, kde je voda. V akejkoľvek podobe. Kým je jej 
dostatok, je človek schopný proti nej bojovať. Keď chýba, 
tak bojuje o ňu. Naoko nudný cyklus jej kolobehu sa stáva 
pod Bratislavou, na Dunajských ostrovoch, tajuplným prí-
behom.

Po takmer 1900 km rýchleho tempa si aj dunajské vody po-
trebujú oddýchnuť. Spomalia, aby si cez milióny rokov sta-
ré nánosy štrku a piesku trpezlivo predierali cestu do hlbín 
zeme. Rozlievajú sa do šírky a do hĺbky, aby vytvorili snáď 
najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Dokonale prefil-
trovanej a pripravenej kedykoľvek sa vrátiť na povrch zeme 
a poskytnúť svoju životodarnú silu všetkému živému.
Ak ju ľudská ruka usmerní tým správnym smerom, doká-
že zázraky. Dokáže dať koreňom dostatok vlahy pre život 
stromu. Dokáže dať stromu dostatok živín pre vôňu kvetu. 
A jemu zas dostatok sily na premenu v šťavnatý plod.

Tam, kde je voda, nie je len život, ale je aj živo. Pri vode si 
človek oddýchne, na vode si zašportuje, vo vode sa príjem-
ne schladí, keď je letný deň až príliš horúci. Zdá sa, že tých 
horúcich dní bude stále viac a budeme potrebovať stále 
častejšie vodu, aby sme sa v nej schladili, zrelaxovali a na-
brali nové sily v prostredí prírody. Čím bude čistejšia, tým 
viac nás bude lákať. 

Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň 
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba 
starať. 
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode 
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, 
v ktorom žijeme.

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru 
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do 
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na 
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípa-
de, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete 
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.
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na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.

Voda nás baví Voda je život

TOMÁŠOV

BRATISLAVA
KARLOVA

VES ZÁLESIE

NOVÁ
DEDINKA

VRAKUŇA

ČUNOVO

Dunaj

M
orava

DEVÍN

DEVÍNSKA
NOVÁ VES1

2 3

4 5 6

8

7
7

9

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VODA
NAŠE BOHATSTVO

Víkend venovaný vode a prírode
pri príležitosti Dňa Zeme

22. – 24. apríl 2022

AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ZEME PODPORILI:

Mnohí, ktorí prepadli vášni splavovania, už majú vlastné lode, 
alebo vedia, kde si ich požičajú. Začiatočníci, alebo príleži-
tostní objavovatelia tejto podmanivej záľuby tu nájdu tipy, na 
koho sa pri plánovaní svojho výletu môžu s dôverou obrátiť: 

1.   www.splavmoravy.sk
2.   Lodenica UK, www.vodackecentrum.sk
3.  Klub vodných športov Karlova Ves, www.lodenicakvs.sk
4. OZ Otvorená lodenica, www.spoznajdunaj.sk
5.  Teamspirit s.r.o., www.teamspirit.sk
6. SMT GROUP s.r.o., www.splavuj.sk
7.  Eurorafting s.r.o., www.splavdunaja.sk
8. AMAVET klub 946, www.lodenicazalesie.sk
9. OZ Klub Malý Dunaj, www.splavma.sk

Život je tam, kde je voda. V akejkoľvek podobe. Kým je jej 
dostatok, je človek schopný proti nej bojovať. Keď chýba, 
tak bojuje o ňu. Naoko nudný cyklus jej kolobehu sa stáva 
pod Bratislavou, na Dunajských ostrovoch, tajuplným prí-
behom.

Po takmer 1900 km rýchleho tempa si aj dunajské vody po-
trebujú oddýchnuť. Spomalia, aby si cez milióny rokov sta-
ré nánosy štrku a piesku trpezlivo predierali cestu do hlbín 
zeme. Rozlievajú sa do šírky a do hĺbky, aby vytvorili snáď 
najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Dokonale prefil-
trovanej a pripravenej kedykoľvek sa vrátiť na povrch zeme 
a poskytnúť svoju životodarnú silu všetkému živému.
Ak ju ľudská ruka usmerní tým správnym smerom, doká-
že zázraky. Dokáže dať koreňom dostatok vlahy pre život 
stromu. Dokáže dať stromu dostatok živín pre vôňu kvetu. 
A jemu zas dostatok sily na premenu v šťavnatý plod.

Tam, kde je voda, nie je len život, ale je aj živo. Pri vode si 
človek oddýchne, na vode si zašportuje, vo vode sa príjem-
ne schladí, keď je letný deň až príliš horúci. Zdá sa, že tých 
horúcich dní bude stále viac a budeme potrebovať stále 
častejšie vodu, aby sme sa v nej schladili, zrelaxovali a na-
brali nové sily v prostredí prírody. Čím bude čistejšia, tým 
viac nás bude lákať. 

Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň 
zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba 
starať. 
Tento víkend je pri príležitosti Dňa Zeme venovaný vode 
a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, 
v ktorom žijeme.

Vyskúšajte si SplavBus, ktorý bude mať premiéru 
v nedeľu 24. apríla.
Z parkoviska pred Vrakunským cintorínom vás odvezie do 
Zálesia alebo do Novej Dedinky, kde vás vezmú na vodu na 
malý výlet. Privezie vás naspäť do Bratislavy a to aj v prípa-
de, že si splav organizujete sami a jeho koniec si naplánujete 
na niektorú zo zastávok: Vrakuňa [11:00] – Zálesie [11.30] 
– Nová Dedinka [12.00] [15.00] – Tomášov [15.20] – Jelka 
[16.00] [18.00] – Vrakuňa [19.00] 
V letnej sezóne bude SplavBus jazdiť počas víkendov.
Viac informácií a možnosť rezervovať si miesto nájdete na 
www.bratislavaregion.travel.
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Máme to šťastie, že máme vodu. Čistú a dostatok, aspoň zatiaľ. Nie je to samozrejmosť. Je to dar, o ktorý sa treba starať.
V piatok 22. apríla si pripomíname medzinárodný Dňa Zeme a tento víkend bude venovaný vode a okolitej prírode. Každý, kto sa zapojí do niektorej z mno-
hých aktivít, prejaví dobrú vôľu a záujem chrániť prostredie, v ktorom žijeme.
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POKR AČOVANIE CYKLOTR ASY  
OD KRUHOVÉHO OBJA ZDU  

POPRI MALOM DUNA JI 
Pán Jaroslav: Dobrý deň, rád by som sa infor-
moval kedy bude dokončená chýbajúca časť 
cyklotrasy medzi Amarelkovou a Ihličnatou ul. 
Starosta: Dobrý deň, po vyriešení majetkovo-
-právnych vzťahov, projektovej dokumentácie, 
následného stavebného povolenia, a v nepo-
slednom rade získania dostatočného množ-
stva finančných prostriedkov, ktoré by sme 
chceli čerpať prostredníctvom externých zdro-
jov, bude cyklotrasa dobudovaná. MČ realizu-
je projekty, na ktoré má dostatok finančných 
prostriedkov, resp. na ktoré získa financie, 
napr. aj z externých zdrojov. To je prípad aj 
tohto úseku cyklotrasy.

BLÚDIACA HOL ANĎANK A
Dobrý deň, blúdila som okolo kostola a hľa-
dala vlakovú zastávku vo Vrakuni. ...no nema-
la som šancu, nikde pri ceste žiadna šípka 
s označením. Až po telefonáte so známou 
som našla cestu k nej.
Moja otázka k starostovi: prečo zastávka 
nie je označená z cesty tak, aby neznalý člo-

vek ju ľahko našiel a neušiel mu vlak? Možno 
by stačila tabuľka ako sú označené ulice, ale-
bo ju dať na plot.
Očakávam odpoveď ako sa to nedá, ale je 
problém dať napr. na plot tabuľku akou sú 
označené ulice s nápisom Železničná zastáv-
ka Vrakuňa a nečakať, kým túto maličkosť 
zariadi orgán, ktorému to patrí, bez mnohých 
potvrdení a dlhého čakania?
Starosta: Je mi veľmi ľúto a mrzí nás, že sa 
Vám stala takáto nepríjemnosť. Dovolím si 
však upozorniť, že vlaková zastávka nie je 
v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 
ale je v správe Ministerstva dopravy SR a Že-
lezníc SR, ktorých povinnosťou je zabezpečiť 
označenie zastávky. Na tento nedostatok 
upozorníme zodpovednú inštitúciu, aby za-
bezpečili označenie zastávky, aby sme sa 
v budúcnosti vyhli takýmto nepríjemnostiam. 
 

NEPORIADOK VEDĽ A ZBERNÉHO DVOR A
Pani Iveta: Za zberným dvorom vo Vrakuni 
sa nachádza neskutočný neporiadok, nepo-
užité časti áut, pneumatiky dokonca azbest. 
Chcela by som sa opýtať, pán starosta, či 
by sa tam nedali namontovať kamery, aby 
zachytili tých milovníkov poriadku, ktorí to 
tam usilovne naznášali. V minulosti to tam 
bolo upratané, ale dlho to tam nevydržalo, 

čo s tým? 
Starosta: Ďakujeme za podnet, ako stále 
tvrdím, neporiadok nevzniká sám od seba, 
ale ľudia sú nezodpovední voči svojmu oko-
liu a životnému prostrediu. Nakoľko sa jed-
ná o súkromný pozemok, tak ho nemôže-
me upratovať, lebo máme na starosti dosť 
vlastných pozemkov. Upozorníme vlastníka 
pozemku, aby zjednal nápravu a upratal svoj 
pozemok.

PORIADOK V BY TOVOM DOME
Pani Eva: Vo vchode nášho bytového domu 
je neustále špina, neporiadok. Nakoľko sa 
bytový dom nachádza vo Vrakuni, a vy ste 
starosta zodpovedný za Vrakuňu, tak zabez-
pečte, aby tento neporiadok bol okamžite 
odstránený a vyčistený. My tu v takomto ne-
poriadku nebudeme a nechceme žiť, platíme 
dane, tak si prajeme, aby ste to okamžite 
vyčistili. 
Starosta: Vážená pani, nakoľko sa jedná 
o chodbu v bytom dome, kde sú byty v súk-
romnom vlastníctve, tak toto naozaj nespadá 
do kompetencie starostu. Napriek tomu, že 
Váš bytový dom sa nachádza vo Vrakuni, je 
treba obrátiť sa na správcu bytového domu. 
Ďakujem za pochopenie.

Redakcia

Podnety z internetuPodnety z internetu

IN WHITE
ZUBNÁ AMBULANCIA
Kompletné ošetrenie zubov
Bezbolestná stomatológia
- laserová terapia 
Fixné zuby za jeden deň
Zubné implantáty
Ošetrenie detí
Profesionálne bielenie zubov
AKCIE! 
Vyrovnávanie zubov neviditeľným
strojčekom SMILEZOR, len za 2699 €
Dentálna hygiena + Curaprox Black is White
zubná kefka s pastou ako darček.
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Zdravie 

v ústach  

Príjímame nových pacientov

Mob.: 0940 754 738, 0903 712 455
Padlých hrdinov 71,821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice-Tryskáč
www.inwhite.sk, inwhite@inwhite.sk
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Životné prostredie

Vždy 22. marca si celá naša planéta 
pripomína Svetový deň vody. Dobrý 
sused – Slovnaft a.s. našej mestskej 
časti v rámci tohto dňa podaroval 150 
ks testov, ktoré si od 30.03.2022 
mohli naši obyvatelia, ktorí vlastnia 
studne, bezplatne prevziať na poda-
teľni miestneho úradu. 
Rýchly a jednoduchý test zmeral šesť 
najdôležitejších hodnôt vody a vý-
sledky boli čitateľné už do minúty. Ak 
test indikoval, že niektorý z paramet-
rov studničnej vody – hlavne dusična-
ny a dusitany – presahoval maximál-
ne povolené hodnoty, odporúčalo sa 
obrátiť na laboratórium VÚRUP ale-
bo iné laboratórium v okolí, ktoré 
vykonáva akreditovaný rozbor vody. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody 
Slovnaft pripomenul, že prevádzkuje 
unikátny hydraulický systém ochrany 
podzemných vôd a najväčšiu ekolo-
gickú stavbu svojho druhu v Európe, 
Mechanicko-chemicko-biologickú čis-
tiareň odpadových vôd s japonskou 
technológiou Kurita. V areáli rafinérie 
je tiež veľa odkrytých vodných plôch 
s čistou vodou, ktoré najmä v čase 
veľkého sucha, zvlhčujú ovzdušie 
a slúžia ako napájadlo pre zvieratá, 
ktoré žijú v areáli Vlčieho hrdla.

Týmto by sme sa chceli veľmi 
pekne poďakovať Slovnaftu, a.s. – 
Dobrému susedovi za poskytnutie 

testov.

Prajeme Vám krásnu jar!
MÚ�Vrakuňa�
R.�Mihóková

Svetový deň vodySvetový deň vody

Každým rokom rastie počet aktív-
nych dobrovoľníkov a dobrovoľníc-
kych organizácií. Mimo našich plá-
novaných aktivít sa nám pravidelne 
ozývajú občania a skupiny, ktoré by 
radi svojou činnosťou pomohli v rám-
ci čistenia územia našej Vrakune. Pri 
vykonávaní dobrovoľníckej práce je 
zásadou, že ide o činnosť uskutočne-
nú z vlastnej vôle, pre prospech iných 
alebo okolia, a bez nároku na finanč-
nú odmenu.  
V nedeľu, dňa 06.03.2022 sa kona-
la akcia zorganizovaná Geocaching 

komunitou v rámci ich každoročného 
sezónneho upratovania prírody, vďa-
ka ktorej sa vyzbieral odpad v oblasti 
mŕtveho ramena Malého Dunaja ne-
ďaleko letiska. V doobedňajších hodi-
nách sa podarilo vyzbierať 25 veľkých 
igelitových vriec rozličného odpadu, 
5 ks pneumatík, plasty z áut, izolá-
cie z káblov, sklenené fľaše a pod. 
V priebehu ďalšieho dňa bol odpad 
umiestnený na vopred dohodnutom 

mieste vyzbieraný pracovníkmi VPS 
a odvezený na Zberný dvor na Majer-
skej ulici. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať 
za oslovenie a zorganizovanie ak-
cie. Vítame aktivity občanov, ob-
zvlášť, ak ide o konanie z vlastnej 
iniciatívy. 
� MÚ�Vrakuňa

R.�Mihóková

Dobrovoľnícka činnosťDobrovoľnícka činnosť
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Životné prostredie

V priebehu minulého mesiaca sme 
popri bezpečnostných a zdravotných 
orezoch drevín a frézovaní pňov vo 
Vrakunskom lesoparku osádzali aj 
nové vtáčie búdky. Keďže sa verejnú 
zeleň snažíme udržiavať v čo najbez-
pečnejšom stave, niekedy sú odstra-
ňované aj odumreté časti stromov, 
tzv. bútľaviny, ktoré sú príležitosťou 
pre hniezdenie vtákov. Aj z tohto dô-
vodu dopĺňame nové búdky, aby boli 
zabezpečené vhodné podmienky na 
hniezdenie vtáctva a podporila sa ich 

biodiverzita aj na našom území.

MÚ�Vrakuňa
R.�Mihóková�

N o v é  v t á č i e N o v é  v t á č i e 
b ú d k yb ú d k y

Dôrazne žiadame občanov,
aby s príchodom jari

rešpektovali hniezdenie labutí
a nerušili ich.

                                                    
Labuť veľká (Cygnus olor) je chráneným druhom

národného významu, na jej ochranu
sa vzťahuje § 35 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny.

JE ZAKÁZANÉ:
zbierať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia 

chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej 
prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec,

odstraňovať, úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda 
chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli,

poškodzovať, ničiť miesta rozmnožovania
alebo miesta odpočinku chráneného živočícha

v jeho prirodzenom areáli.

MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-VRAKUŇA

Oceňovanie�učiteľovOceňovanie�učiteľov
Poslanie učiteľov je znamenité a ušľachtilé, preto sa vo Vra-
kuni pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa každoročne osla-
vuje 28. marca, uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov 
základných a materských škôl. 
Zámerom bolo takouto cestou formálne vzdať úctu a vďaku vy-
braným učiteľkám za ich usilovnú a oddanú prácu, ako aj uc-
tiť si povolanie učiteľa ako takého. Oceňovanie prebehlo pod 
záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa JUDr. Ing. 
Martina Kuruca, ktorý formou slávnostného odovzdávania ďa-
kovných plakiet poďakoval učiteľkám za ich dlhoročné úsilie 
a ocenil znamenitú prácu pri výchove a vzdelávaní detí. Ďakov-
né plakety odovzdával deviatim učiteľkám spolu so zástupky-
ňou starostu Ing. Zuzanou Schwartzovou a slávnostná ceremó-
nia sa zakončila príjemným spoločným posedením.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom za ich vytrvalú prácu, pre-
tože vy ste tí, ktorí vzdelávaním formujete budúcnosť našich 
detí.
� MÚ�Vrakuňa

M.�Galajdová
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Každému pozornému fanúšikovi ne-
uniklo, že HBK Vrakuňa tento rok vý-
razne omladila. Je pravda. že výsled-

kovo to nie je ako v minulých sezónach (HBK skončila 2. 
resp. 3. po základnej časti), avšak omladenie kolektívu 
bolo nevyhnutné, nakoľko starší chalani pomerne dosť 
vypadávali z rôznych dôvodov a mladí sa bili o šancu. V A 
tíme postupne dostali šancu Lukáš Forro (17), Adam On-
drušek (16), Andy Max Ravasz (13), Sebastiá Sivoň (13) 
a Miroslav Mayer (13). Takmer každý z nich si už pripísal 
aj nejaký ten bod, ale najmä získavajú v mladom veku 
neoceniteľné skúsenosti. Je to vidieť najmä pri reštarte 
Vrakunskej ligy. Po jeseni naši juniori mali po 4och pre-
hrách 0 bodov. V dvoch jarných kolách získali 5 bodov 
keď v 5. kole zdolali v dramatickom zápase Dravcov 5:4 
po nájazdoch a v 6.kole porazili Milfox 3:1. Na hre cha-
lanov bolo vidieť výrazné zlepšenie oproti jeseni napriek 
tomu, že cez zimu tiež nemohli mať tréningové dávky. Do 
konca Bratislavskej ligy zostáva ešte 5 kôl, HBK Vrakuňa 
sa takmer s istotou prvý raz nedostane do vyraďovacej 
časti. Preto sústredíme už teraz prípravu na novú sezónu, 
kde ku základnej kostre tímu určite opäť pripojíme i mlá-
dež. HBK Vrakuňa tiež na ihrisku na Hnileckej organizu-
je Vrakunskú hokejbalovú ligu, kde si v nedeľu doobeda 
schuti zahrajú amatéri i deti.
HBK Vrakuňa Juniors v mesiacoch apríl a máj robí nábor 
detí a mládeže od 5 do 17 rokov, každý kto má chuť si 
zahrať je vítaný. Na úvodnom tréningu zapožičiame ho-
kejku. Tréningy sú vždy vo štvrtok od 17:00 hod v Aréne 
Vrakuňa na Hnileckej ulici.

Výsledky juniorov vo VHBL:
HBK Vrakuňa Juniors  – Dravci Vrakuňa 5:4 sn  
(0:1, 2:2, 2:1-1:0)
Góly: Sivoň 2, Adámik 2, Valla rozhodujúci nájazd
Prihrávky: Valla, Čermák

Milfox – HBK Vrakuňa Juniors 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: Valla, Ravasz, Forró
Prihrávky: Ravasz, Valla, Ondrušek

Viac informácií nájdete na www.hbkvrakuna.sk

HBK�Vrakuňa

HBK Vrakuňa – Jarná časť v réžii mládežeHBK Vrakuňa – Jarná časť v réžii mládeže

Golden BoysGolden Boys
Po dlhej odmlke sa Vám opäť pri-
hovárame prostredníctvom Vra-
kunských novín. Sezóny sú v plnom 
prúde a nám neostáva nič iné ako 
konštatovať, že náš cieľ napĺňame 

tak ako sme si povedali pred sezónou.
V Petržalskej hokejbalovej lige figurujeme na druhom 
mieste so stratou jedného bodu na petržalský celok me-
nom Empíria a v Bratislavskej hokejbalovej lige, ktorá je 
mimochodom najstaršou hokejbalovou ligou sveta vo for-
máte 3 + 1 figurujeme na aktuálnej 3. priečke.
V tíme nám koluje pozitívna nálada,  všetci sa hokejbalom 
bavíme a myslíme si, že tak to má byť v športe. Ako jedi-
nému mužstvu z celej Bratislavy sa nám podarilo prihlásiť 
sa na najväčší turnaj v celej Európe a to na Országh CUP,   
kde figuruje najväčšia elita slovenského hokejbalu a tak-

tiež tam budú hrať hviezdy ako Samuel Takáč - bronzový 
medailista z Olympijských hier a Rastislav Gašpar z HC 
Slovan Bratislava. Sme nesmierne radi, že sa nám podari-
lo dostať sa na tak prestížny turnaj. Ideme tam s pokorou,  
zanechať dobrý dojem a reprezentovať našu rodnú štvrť. 
Držte nám palce, budeme sa tešiť ak nás prídete podporiť 
na niektorý z našich zápasov. Momentálne hrávame do-
máce zápasy na ihrisku na Hnileckej ulici a budeme radi 
za každú jednu návštevu.
Všetky informácie nájdete na našej Facebookovej (Gol-
den boys Vrakuňa) alebo Instagramovej Fanpage (Golden-
boys_wra). Snažíme sa tam zdieľať rôzne aktuality,  vtipné 
videá a taktiež robievame súťaže o super ceny, určite to 
stojí za Vaše vzhliadnutie lebo iba spolu sme Vrakuňa. 
#togetherwra

CEO�Jakub�Alex�Urbánek

http://www.hbkvrakuna.sk
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ŠINTER aktualityŠINTER aktuality
Aj� vďaka� postupnému� návra-
tu�do�„normálu“�počet�športo-
vých�aktivít�a�akcií�organizo-
vaných� pod� značkou� ŠINTER�
utešene� rastie.� K� dvom� nos-

ným�dlhodobým�projektom�–�basketbalovému�klubu�
ŠINTER�Vrakuňa�a�školskej�súťaži�ŠINTER�liga�prie-
bežne�pribúdajú�ďalšie,�do�ktorých�sa�bude�môcť�za-
pojiť�aj�širšia�športová�verejnosť.

ŠINTER Vrakuňa
V ročníku 2021/2022 máme ako úplný nováčik v súťa-
žiach prihlásené dve družstvá – mladšie žiačky a mlad-
ších žiakov. Súťaže v týchto kategóriách sa pomaly blí-
žia k záveru. K 4. aprílu dievčatá odohrali celkom 14 
zápasov s bilanciou 3 víťazstvá a 11 prehier, chlapci 
majú za sebou 17 zápasov, z toho 7 víťazných. Obidvom 
tímom do konca zostáva odohrať ešte po štyri zápole-
nia. Najbližšie, v sobotu 30. apríla nás čakajú v telocvič-
ni Základnej školy Železničná 14 posledné domáce zá-
pasy – mladší žiaci doobeda proti MBK Karlovka a BBA 
Komárno, mladšie žiačky poobede dvakrát proti MIBA 
Stupava/Lozorno. Podrobnosti k všetkým zápasom je 
možné nájsť na stránke www.ozsinter.sk a FB stránke 
@sintervrakuna.

ŠINTER liga je späť
Školské krúžky a družstvá zapojené do tohto projektu 
už usilovne trénujú a veľmi nás teší fakt, že po viac ako 
dvoch rokoch sa opäť uskutočnia medzi deťmi veľmi 
obľúbené školské turnaje ŠINTER ligy. V utorok 12.4. 
doobeda si medzi sebou zasúťažia vrakunské školy Raj-
čianska (miesto akcie), Žitavská a Železničná. Podob-
né turnaje budú aj pre „ŠINTER“ školy v Novom Meste 
(pondelok 11.4.) a Podunajských Biskupiciach (streda 
13.4.).

Športové nedele - novinka pre deti a rodičov
Je nová aktivita, ktorú realizujeme od začiatku apríla 
v areáli ZŠ Rajčianska. Prvé nedele boli určené hlav-
ne pre deti a rodičov, ktorí sú spojení s klubom ŠINTER 
Vrakuňa. Postupne by sme radi zapojili aj širokú športo-
vú verejnosť. Cieľom je v spolupráci s našimi trénermi 
a dobrovoľníkmi pripraviť každý 7. deň v týždni v tomto 
areáli pestrý mix kolektívnych a individuálnych športov.

1. máj na Rajčine
Sviatok práce pripadol tento rok na nedeľu a spoločne 
s „basketbalovou“ sobotou 30.4. by to mal byť z nášho 
pohľadu taký „super-športový“ víkend. O tejto nedeli 
bližšie napovedá priložený leták a ak počasie pomôže, 
mal by z toho byť veľmi príjemný športový sviatok.

Kto sa chce hýbať, má dvere otvorené
Smelé plány máme aj do blízkej budúcnosti. Postupne 
nimi chceme oslovovať aj deti v predškolskom veku 
a ich rodičov, takisto by sme radi niečo športové pripra-
vili pre staršiu generáciu. Ako je vidieť, akcie a poduja-
tia postupne pribúdajú a sú rôzneho typu, zamerania. 
Aby to celé malo určité prepojenie, tak to bude „zastre-
šovať“ spoločný názov „ŠINTER nás baví“. Čitatelia Vra-
kunských novín, ktorých touto cestou v mene o.z. ŠIN-
TER srdečne pozdravujem, sa môžu o tomto všetkom 
viac dozvedieť na našich webových stránkach www.
ozsinter.sk a www.sinterliga.sk alebo na našich FB strán-
kach @sintervrakuna, resp. @sinterliga.

Na�záver�by�sme�veľmi�radi�poďakovali�všetkým,�ktorí�
nám�pomáhajú�s�realizáciou�našich�zámerov�a�cieľov.
Do skorého videnia na niektorej ŠINTER akcii!

Martin�Huňa
riaditeľ�o.z.�ŠINTER

NAŽIVO NA YouTube kanály ŠINTER TV

1. 5. 2022
9:00 - 14:00
areál a telocvične ZŠ Rajčianska

súťaže pre návštecníkov akcie

kolektívne a individuálne športy (podľa počasia)

predstavenie tímov basketbalového klubu ŠINTER Vrakuňa 

špeciálni hostia (prekvapenie)

o 13:00 krájanie ŠINTER torty k 2. výročiu založenia klubu

/sintervrakuna

ORGANIZATORI: PARTNERI:

Oslávte s nami športom
Sviatok práce na akcii

1. máj na Rajčine

DETSKÉ  A      DÁMSKE MÓDNE TRENDY

vstup zdarma

http://www.ozsinter.sk
http://www.ozsinter.sk
http://www.sinterliga.sk
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Recepty

Tento recept mám z knižky Ema a Ema Teke-
lyové. Mierne som si ho upravila.
Korpus:
• 200g masla izbovej teploty

• 160g kokosového alebo trstinového cuk-
ru

• 6 vajec
• 200g mletých lieskovcov (prípadne vlaš-

ských orechov)
• 160g mletých mandlí
• 2 ČL kypriaceho prášku
• 2 malé silné espressá
• mandľový likér Amareto (môžeme vyne-

chať)
Plnka:
• 2 alebo 3 balenia čokoládového pudingu
• mlieko na prípravu pudingu
• 60g kokosového alebo trstinového cukru
• 2 malé silné espressá
• 100g nasekanej tmavej čokolády (70%)
• 120g Lučina (syr bez príchute)
Postup:
Maslo a cukor vyšľaháme mixérom do peny, 
postupne pridám vajcia a nakoniec prisypem 
zmiešané mleté orechy s kypriacim práškom.  
Masu vylejem do papierom vystlanej torto-
vej formy s priemerom 25 cm a pečiem na 
170 stupňov približne 40 minút. Po upečení 
nechám korpus úplne vychladnúť. Zatiaľ si 
pripravím puding. Uvarím 2 alebo 3 pudingy. 
Množstvo záleží od toho, či chcete potierať aj 
boky torty, ak nie, úplne postačia aj 2. Pred 

zhustnutím ešte do horúceho mlieka prile-
jem 2 esspresá. Puding sa snažíme urobiť čo 
najhustejší. Do hotového horúceho pudingu 
pridáme polámanú čokoládu. Premiešame a 
necháme úplne vychladnúť. Po vychladnutí 
primiešame do pudingu 1 syr Lučina. Kor-
pus prekrojíme na 2 časti. Spodnú polovicu 
korpusu polejeme kávou a amaretom, potrie-
me pudingovým krémom. Na krém položím 
druhú polovicu korpusu a tiež polejeme ká-
vou a amaretom, a potrieme krémom. Buď 
zvolíme štýl „naked“ torty, alebo potrieme aj 
bok. Tortu necháme stuhnúť v chladničke. 
Pred podávaním môžeme posypať kakaoml. 

Doba prípravy je 40 min.
Potrebujeme:
• 400 g mletého hovädzieho mäsa
• 1 vajce
• 4 PL strúhanky
• 2 strúčiky cesnaku
• 1/2 KL mletého čierneho korenia

• 1/2 KL kari korenia
• 8 PL oleja
• soľ
• strúhanku na obaľovanie

Postup: NVšetky prísady okrem oleja 
vymiešame na hladkú hmotu a mokrými 

rukami vyformu-
jeme malé guľôč-
ky, ktoré obalíme 
v strúhanke.
Na horúcom oleji 
ich všetky naraz 
opekáme asi 10 
min. Nemieša-
me varechou ale 
chytíme hrniec 
za uchá a občas 
potrasieme, aby 
sa guľky rovno-

merne opiekli.
Zelerová omáčka: V 1/2 litri vývaru ale-
bo bujónu uvaríme menšiu hlávku zeleru. 
Po zmäknutí rozmixujeme ponorným mi-
xérom, prilejeme 1 dl šľahačkovej smota-
ny. Osolíme, okoreníme.
Dobrá rada: Namiesto zelerovej omáč-
ky môžeme uvariť aj paradajkovú alebo 
chrenovú.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Švédske guľky v zelerovej omáčkeŠvédske guľky v zelerovej omáčke

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Kávová tortaKávová torta

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺
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Senior svet

Seniori sú fyzicky slabší, dôverčivejší a preto sú naj-
zraniteľnejšou skupinou. Ich dôverčivosť a bezbrannosť 
zneužívajú podvodníci svojím podvodným konaním.

Nestaňte sa obeťami podvodníkov, ktorí vám 
volajú ako vaši príbuzní, lekári, či zdravotné sestry 

a žiadajú peniaze na rôzne účely.

Za uplynulé obdobie sa množia prípady podvodu pá-
chaného práve na senioroch s veľmi podobným modusom 
operandi. Volajúci seniorovi oznámi, že jeho príbuzný za-
príčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil nejakú osobu. 
Nakoľko je Váš príbuzný v šoku, bezvedomí, v nemocni-
ci, alebo pre svoje zranenia nemôže komunikovať, avšak 
súrne potrebuje peniaze na zaplatenie škody, ošetrenie 
alebo vyplatenie peňazí poškodenému, páchatelia Vás 
žiadajú, aby ste prípad neoznámili polícii. Podvodníci vždy 
volajú viackrát za sebou, niekedy aj v neskorých nočných 
hodinách. Žiadajú, aby ste peniaze, ktoré máte doma či 

v banke odovzdali neznámym osobám, ktoré si ich prídu 
prevziať osobne alebo Vás žiadajú, aby ste ich vložili na 
konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finanč-
nú službu do zahraničia.

Počas hovoru vás dôrazne upozornia, aby ste nikoho 
nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo 
Váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, alebo pôj-
de do väzenia.

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že 
podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipu-
lačných techník ako získať dôveru seniorov, preto buď-
te obozretní a ak máte pochybnosť, alebo Vás do niečo 
tlačia, nehanbite sa a poproste o radu susedov, rodinu, 
prípadne hneď volajte POLÍCIU na bezplatné číslo 158 

plk.�Mgr.�Roman�Fekete
riaditeľ�Okresného�riaditeľstva��

Policajného�zboru
�v�Bratislave�II

SENIORI, POZOR na telefonáty,  SENIORI, POZOR na telefonáty,  
v ktorých od Vás pýtajú peniaze!v ktorých od Vás pýtajú peniaze!

Výbor Klubu dôchodcov Malý Dunaj sa snaží, aby 
pondelkové stretnutia našich členov boli užitočné a za-
ujímavé pre všetkých. Vymýšľame všakovaké témy, kto-
ré by mohli zaujať.

Nedávno zavítala medzi nás pani Gizka Oňová, známa 
umelkyňa, obyvateľka Vrakune. Tentokrát nespievala, ale 
povedala nám s patričným humorom rozličné zaujímané 
príhody zo svojho osobného i umeleckého života. Potešila 
nás tým, že niekedy opäť príde s nošou pekných pesni-
čiek.

Nás postarších „navštevujú“ kadejaké neduhy. Musí-
me si dávať pozor na naše zdravie. V tejto súvislosti dobre 
padla prednáška pani Irenky Šopovej o mozgových prího-
dách a infarktoch. Zdôraznila, čomu sa máme vyvarovať 
a dávať pozor na príznaky, ktoré varujú pred najhorším.

S obavami sledujeme, čo sa deje u našich susedov. 
Prajeme si, aby už bol pokoj, zavládol mier a aby sa ute-
čenci mohli vrátiť do svojej vlasti. O dejinách Ukrajiny veľa 
nevieme, vedomosti zo školy sme už dávno zabudli. Preto 
sme si so záujmom vypočuli aspoň čo-to z dejín tejto ťaž-
ko skúšanej krajiny. V pamäti nám ožila Kyjevská Rus, jej 
zápasy so Zlatou hordou, zjednotenie Ukrajiny s Ruskom 
a pod. Pri 300-m výročí tohto zjednotenia, kde hlavné slo-
vo mal Bohdan Chmelnický. V roku 1954  vysoký stranícky 
funkcionár Nikita Chruščov, dal Ukrajine do správy Krym. 
Dozvedeli sme sa aj vzťahy Kataríny Veľkej ku Krymu 
a o tom, že už v 6. stor. pred. n. l. Krym patril Grékom a vo-
lal sa Tauris. K nemu sa viažu aj povesti o Argonautoch 

a hľadaní Zlatého rúna alebo známa Ifigenia na Tauride.
Ďalej sme si pripomenuli i Deň učiteľov a ústami náš-

ho predsedu Vladimíra Kosnáča dostali ocenenie aj starší 
učitelia za to, ako pripravili mladých ľudí na život. 

A teraz na veselšiu nôtu. Gabika Hrušovská vo svo-
jom príhovore oslovila jubilantov, ktorých sme pre Covid 
nemohli osláviť. Preto všetci, ktorí mali okrúhle jubileum  
v r. 2020 a 2021 „dostali“ vinše, peknú pesničku a malý 
darček. Všetci sme sa tešili, že v relatívne dobrom zdraví 
sú stále medzi nami. Gratulujeme!

Za�Klub�dôchodcov�Malý�Dunaj��
PhDr.�Mária�Sládková

Vážne i veselo v KlubeVážne i veselo v Klube
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Malí vrakunčania

Dňa 29.3.2022 sa naši deviataci, Lukáš Cích, Zuza-
na Kollárová a Michaela Markotánová, s názvom tímu 
„Smartheads“ zúčastnili na krajskom kole prezentačnej 
súťaže „Prezentiáda“, kde sa im podarilo získať krásne 
tretie miesto a šancu na postup do grandfinále, ktoré 
bude prebiehať na NEWTON Univerzity v Prahe. Žiaci 
získali skúsenosti, ako zlepšiť svoje prezentačné schop-
nosti. Bola to veľmi príjemná a obohacujúca súťaž, ktorá 
viedla k zamysleniu nad mnohými inšpiratívnymi témami. 
Dúfame, že sa našim žiakom podarí postúpiť do grandfi-
nále a tým reprezentovať našu školu aj v zahraničí. Gra-
tulujeme a tešíme sa z ich úspechu.

Mgr.�Božena�Klementovičová�
ZŠ�Železničná�14

Marec je mesiac knihy... 
ale my by sme to pokojne 
mohli prepísať na „Marec 
– mesiac čitateľov“!
V priebehu tohto mesiaca 
sme totiž mali možnosť pri-
vítať 18 triednych kolektí-
vov miestnych  materských 
a základných škôl. Tešíme 
sa, že ďalších 230 detí 
a žiakov už vie, kde je kniž-
nica a ako to v nej vyzerá. 
Deti si vypočuli rozprávky, 
prelistovali niekoľko knižiek 
a dozvedeli sa, ako sa môžu 
stať používateľmi našej 
knižnice. Veríme, že s mno-
hými deťmi sme sa nevi-
deli naposledy! Pedagógov, ktorí by mali záujem o pre-
hliadku knižnice prosíme, aby sa nahlasovali mailom  

na kniznicavrakuna@gmail.com.
Ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie milé stretnutia!

Základná škola Železničná sa zaradila medzi 110 škôl na 
celom Slovensku, ktoré sú v súčasnosti zapojené do progra-
mu Tréneri v škole. Cieľom programu, ktorý je podporovaný 
Úradom vlády SR a ktorého ambasádorom je splnomocnenec 
vlády pre mládež a šport SR - Karol Kučera, je skvalitnenie 
a zatraktívnenie hodín Telesnej a športovej výchovy zážitko-
vým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu k športu 
a prehĺbenie záujmu detí o šport a pohybové aktivity. 

„Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov do 
vyučovacieho procesu hodín telesnej a športovej výchovy na 
1. stupni základnej školy, ktorí v spolupráci s pedagógom roz-
víjajú všestrannú pohybovú gramotnosť žiakov. Tréneri učiteľky 
nenahradzujú, ale pomáhajú s výučbou telesnej a športovej vý-
chovy a zároveň pedagógov inšpirujú. Žiaci sa zoznámia s via-

cerými druhmi športovo-pohybových 
aktivít a športovým náčiním jednotli-
vých športov. Dôraz kladieme na hravú 
formu výučby a zapájanie čo najväč-
šieho počtu žiakov, s cieľom prehĺbiť 
ich záujem o rôzne pohybové aktivity. 
Ako som už naznačil, program Tréneri 

v škole je založený na prepojení rôznych športov, a preto do-
chádza aj k pravidelnej rotácií trénerov.“ spresnil koordinátor 
programu pre západné Slovensko Tibor Balga.

Koordinátor tiež upozornil, že zapojené školy dostávajú 
v rámci programu aj športové pomôcky, ktoré po pôsobení 
programu už v školách zostanú. V školskom roku 2022/2023 
by sa mal program rozširovať v každom kraji o ďalších 10 škôl. 
Školy, ale aj tréneri sa tak môžu zapojiť a vyplniť prihlášku na 
stránke www.trenerivskole.sk.

Tréneri v školeTréneri v škole

Prezent iádaPrezent iáda

V knižnici  TO ž i je!V knižnici  TO ž i je!

mailto:kniznicavrakuna@gmail.com
http://www.trenerivskole.sk
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Škola je miestom, kde žiaci trávia značnú časť svoj-
ho času. Je preto dôležité, aby sa v nej cítili príjemne. 
A vhodné prostredie tento pocit umocňuje. 
Revitalizácia vnútorných priestorov, aby zodpovedali 
dnešným potrebám vzdelávania a trávenia voľného času 
počas a aj po vyučovaní, aj vzhľadom na to, že škola bola 
otvorená už v roku 1979, je preto neustálou výzvou. 

Potreba obnoviť niektoré časti školy na moderný priestor 
trávenia času v 21. storočí bol teda podnet, aby sa naša 
ZŠ Rajčianska 3 zapojila do projektu Modernejšia škola, 
ktorú vypísalo MŠ SR. Financie, ktoré sme v tomto pro-
jekte získali, sme okrem iného investovali do rekonštruk-
cie vstupného respíria, ktoré sa touto úpravou zmenilo 
na modernú oddychovú časť pre žiakov počas čakania 
na poobedňajšie vyučovanie i reprezentačný priestor zá-
roveň. Vstupné respírium sme zariadili kaskádovým pó-
diom a modernou sedacou súpravou, steny sme vybavili 
novými dizajnovými prvkami. 
Vďaka financiám z projektu sa nám tak podarilo vstup-
ný vestibul premeniť nielen na nové moderné priestory, 
ktoré spĺňajú prvky oddychovej zóny, ale vytvorili sme aj 
príjemné prostredie pri vstupe do budovy školy pre rodi-
čov a iných návštevníkov školy. Po spojení oboch častí 
vznikol veľký priestor, ktorý v blízkej budúcnosti budeme 
využívať na besedy, stretnutia s rodičmi, uvítací priestor 
na Deň otvorených dverí, triedne besiedky a iné kultúrno-
-spoločenské akcie školy.

�PaedDr.�M.�Tutokyová
ZŠ�Rajčianska�3

Od poslednej nádielky informácií z našej školy už uply-
nul ďalší mesiac, a tak sa patrí zrekapitulovať všetko, 
čo sme odvtedy stihli. Poďme na to. 😉
Prednedávnom sme avizovali a prezentovali návrh zmeny 
identity školy vo forme nového loga, čo už pomaly začína-
me pretavovať aj do reálnych krokov. Vo vstupnom respíriu 
pribudlo logo školy a citát od Thomasa Carlyla: „Nie to, 
čo mám, ale to čo viem, je mojím bohatstvom,“ ktorý je  
aktuálny aj v dnešnej dobe. Okrem toho sme začali použí-
vať hlavičkový papier a vizitky s novým vizuálom.
Množstvo súťaží, ktorých sa naši žiaci zúčastňujú, sme 
tentoraz rozšírili o školské kolo súťaže v prednese poézie 
a prózy Hviezdoslavov Kubín. Porota mala veľmi ťažkú úlo-
hu, musela určiť poradie na prvých troch miestach a vy-
brať žiakov, ktorí budú našu školu reprezentovať v obvod-

nom kole. Poďakovanie však patrí všetkým žiakom, ktorí 
sa zúčastnili školského kola a samozrejme aj ich rodičom, 
s ktorými sa pripravovali. Veľmi nás svojím úspechom 
v obvodnom kole tejto súťaže potešil Milan Miklo, ktorý 
skončil na 3. mieste v I. kategórii v prednese poézie.
Posledné 2 roky sa v našej škole snažíme zaradovať do 
výchovno-vzdelávacieho procesu inovatívne technológie, 
ktoré žiakom priblížia možnosti 21. storočia. Po vizualizé-
roch a interaktívnych obrazovkách sme sa rozhodli, ako 
jedna z prvých základných škôl v Bratislave, zakúpiť 3D 
tlačiarne pre oba stupne ZŠ. Veríme, že si žiaci túto moder-
nú technológiu zamilujú.
Nevieme, či je to málo alebo veľa, ale jedno vieme. Robí-
me všetko pre to, aby naši žiaci boli spokojní a hrdí na to, 
že sú žiakmi našej školy.

Mgr.�Helga�Kováčová
Riaditeľka�ZŠ�Žitavská

Obidve pracoviská Materskej 
školy Bodvianska sa od roku 
2020 zapájajú do projektu Zbie-
rame použité batérie so Šmud-
lom, cez spoločnosť SEWA. Za 
odovzdaný elektro-odpad a po-
užité batérie v roku 2021 sme 
získali Zelený certifikát a logo.

Toto logo je potvrdením, že naše pracoviská pristupujú 
zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym 
triedením elektro-odpadov. Tento rok sa nám podarilo 
zrealizovať pre deti aj interaktívnu prednášku na tému 

eko-výchovy. V zbieraní použitých batérií pokračujeme aj 
naďalej a teší nás, že prispievame k ochrane životného 
prostredia a vedieme k tomu aj naše deti.

Zelený certifikát pre MŠ Zelený certifikát pre MŠ 

PREMENAPREMENA

Nezaháľame...Nezaháľame...
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