
mesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňamesačník mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Ročník XI • Máj 2022• NepredajnéRočník XI • Máj 2022• Nepredajné

ROZKVITNUTÁ VRAKUŇA



2

Milí Vrakunčania,
máme tu máj. Máj je síce mesiac ako každý iný, 

akurát mu väčšina ľudí na svete priraďuje spoje-
nie „lásky čas“. Keď sa človek pozrie okolo seba, 
všade sú zamilované páry fotiace sa pod čerešňou, 
samé bozky a radosť. Máj je mesiacom, keď je už 
jar v plnom prúde a pomaly sa blíži leto. Je to jeden 
z najkrajších mesiacov v roku. Všade sú rozkvitnuté 
kvety, včely lietajú z kvetu na kvet a znášajú med, 
proste život sa začína. To inšpiruje ľudí aj k rozkve-
tu ich lásky. 

Samozrejme svoje city k svojmu milému treba 
vyznať počas celého roka, nielen počas mája, ale 
ten máj, keďže je lásky čas, tak tú lásku viac posil-
ní. Niekto rád píše zaľúbené básne o láske, niekto 
pripraví svojej drahej chutnú večeru, niekto so svo-
jou polovičkou popracuje v záhrade, či urobí domá-
ce práce. Možno spoločne strávia romantický večer 
pri sviečkach. Nebojte sa dať svoje city najavo svo-
jím vyznaním, Vaša polovička sa určite poteší, veď čo je krajšie ako prejaviť si lásku každý deň a tým 
dať najavo partnerovi, že ho ľúbite rovnako ako on Vás. Takto isto to platí aj o našej krásnej Vrakuni. 
Tú lásku by sme jej mali dávať síce počas celého roka, ale v máji jej ju dávame predsa len trochu viac. 
Staráme sa o naše rozkvitnuté kvety, vysádzame nové stromy, určite ste si všimli kvetinové záhony, 
ktoré dnes naozaj krásne kvitnú po celej Vrakuni. Vtáčiky počuť poletovať po našom lesoparku, proste 
raj na zemi.

 Druhá májová nedeľa je všeobecne vo svete uznávaná ako Deň matiek. Svoju lásku a vďaku by sme 
svojim mamám mali vyjadriť aspoň v podobe kvetov či sladkého potešenia. Je to minimum za to všetko, 
čo pre nás robili, ale aspoň takouto malou čiastkou ich môžeme potešiť. Samozrejme prejaviť lásku 
by sme im mali počas celého roka, nielen počas tohto jedného dňa v mesiaci máj. Veď si to zaslúžia. 
Povolanie matka je najťažším, ale zároveň najkrajším povolaním na celom svete, ale to asi všetci vieme.

Na záver by som Vám chcel popriať krásny a slnečný máj a všetko dobré do ďalšieho mesiaca. Nech 
sa nám spoločne všetkým darí, nech sme zdraví a šťastní, aj keď nám momentálne súčasná celosve-
tová situácia nepraje.

„Najosamelejším človekom je ten, kto stratil lásku„ E. Hemingway.

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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BVS a.s. zaviedla na vývoz žúmp rezervačný systém. Bližšie informácie sú 
dostupné na ich oficiálnej web stránke www.bvsas.sk v sekcii Firmy ➞ Služby 
a produkty pre firmy a organizácie ➞ Žumpové vody. 

 
Referát životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Rezervácia vývozu odpadových vôd na ČOVRezervácia vývozu odpadových vôd na ČOV

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyzýva vlastníkov bytov (pôvodne 
družstevných), ktorí si doteraz neodkúpili spoluvlastnícke podiely na 
pozemkoch pod domom, majú si možnosť tieto podiely k bytu odkúpiť. 
Tlačivo je zverejnené na www.vrakuna.sk
Bytové domy:
Bučinová 2-4, 6-8
Poľnohospodárska 32-34, 34A-36
Rajecká 1-3, 2-4, 5-7, 6-8-10, 12-14, 22-24-26, 34-36-38, 38A-40,
Stavbárska 2-4

MÚ Vrakuňa

VýzvaVýzva

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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44

Otázka pre poslancov - 1.časť
Na jeseň tohto roku sa končí Vaše 4-ročné funkčné obdobie. Ako by ste zhodnotili tie 4 roky vo funkcii poslanca?  
Čo sa Vám podarilo za toto obdobie, načo ste hrdí a čo by ste ešte chceli do budúcna podporiť v našej mestskej časti.

Ing. Michal Hrapko 
Do funkcie poslanca 
som nastupoval ako ná-
hradník a moje funkčné 
obdobie trvalo iba dva 
roky. Za ten čas som 

riešil a podporil dopravné zmeny 
v prospech Vrakunčanov, ako parko-
vací dom na Bebravskej, autobusové 
a trolejbusové spojenia s centrom 
mesta a tiež urýchlenie riešenia ko-
ľajovej dopravy z Vrakune. Intenzívne 
sme s miestnym úradom, zastupiteľ-
stvom a starostom riešili aj kúpu uby-
tovacieho zariadenia na Čiližskej, kde 
som podporil zriadenie stanice mest-
skej polície a ubytovania pre mest-
ských policajtov a učiteľov. Z roz-
počtu na poslanecké priority som 
podporil Vrakunských seniorov a tiež 
riešenie nebezpečného „esíčka“ me-
dzi Ružinovom a Vrakuňou. Do ďal-

Mgr. Robert Greizinger 
Som rád, a ďakujem vo-
ličom, že mi dali dôveru 
a zvolili ma za poslanca 
našej mestskej časti. 
Do poslancovania som 

išiel s tým, že chcem pomôcť zveľa-
diť našu mestskú časť a robiť veci 
tak, aby moje hlasovania boli v pro-
spech všetkých obyvateľov Vrakune. 
Zjednodušene, podporiť dobré veci, 
a nepodporiť veci, ktoré by znamena-
li zhoršenie komfortu bývania a spo-
lužitia obyvateľov Vrakune. 
Čo sa mi podarilo? Skôr by som od-
povedal, že čo sa nám 15tim poslan-
com, starostovi, zástupkyni starostu 
a pracovníkom mestskej časti po-
darilo.. Moja filozofia je, že mali by 
sme pre dobro a rozvoj Vrakune ťa-
hať všetci za jeden povraz, bez ohľa-
du na politickú príslušnosť. Toto sa 
myslím, za posledné 4 roky podarilo 
- spolupracovať.
A ak mám byť predsa len konkrét-
ny… Naposledy sa podarila opraviť 
Borovicová ulica, aj keď len časť, ale 
ďalšia časť by sa mala opraviť budúci 
rok. Tento rok vybudujeme chýbajúci 
chodník na Majerskej ulici.
Do budúcna, ak budem zvolený by 
som chcel pokračovať a pomôcť na-
predovať našej mestskej časti aby 
bola ešte krajšia a príjemnejšia na 
bývanie.

Mgr. Miroslav Macko
S radosťou môžem kon-
štatovať, že rozhodnutie 
kandidovať na poslanca 
v samospráve bolo správ-
ne rozhodnutie. Vďaka 
mandátu som získal 

možnosť aktívne ovplyvňovať dianie 
v okolí môjho bydliska a v spolupráci 
s ostatnými poslankyňami a poslan-
cami, starostom a pracovníkmi úradu 
robiť Vrakuňu lepším a príjemnejším 
miestom na život. Zvlášť oceňujem 
vzájomnú komunikáciu a spoluprácu, 
kde v komisii či na zastupiteľstve, väč-
šinou riešime a vyriešime problém ako 
taký - so zreteľom na záujem Vrakune. 
Vrakuňa vďaka vedeniu a pracovní-
kom úradu excelentne zvládla príchod 
a manažment kríz ako Covid alebo ne-
skôr následky diania na Ukrajine. Reš-
pekt a potlesk. My ako poslanci sme 
jednohlasne podporili všetky potrebné 
rozhodnutia na prijatie opatrení.
Všeobecne, obstarali sme lepšiu zim-
nú údržbu chodníkov a ciest za menej 
peňazí. Zlikvidovali sme veľa vrakov 
áut. Vybudovali parkovacie miesta. 
Som rád, že sa podarilo získať uby-
tovňu. Zlepšujeme a skrášľujeme ve-
rejný priestor. Podaril sa zámer vybu-
dovania stanice mestskej polície pre 
viac ako 40 tisíc obyvateľov Vrakune 
a Podunajských Biskupíc, ktorá za-
čne slúžiť v lete. Očakávam a verím, 
že s jej pomocou bude opäť verejný 
priestor bezpečnejší a lepší. Výzvy do 
budúcnosti sú jasné - príchod parko-
vacej politiky, s ním súvisiaca paspor-
tizácia, značenie a budovanie parko-
vacích miest, výstavba parkovacieho 
domu, rozšírenie a skvalitnenie cen-
trálnej zóny od kostola až na koniec 
Poľnohospodárskej ulice, skrášlenie 
lesoparku, obnova a zlepšenie verej-
ného osvetlenia, podpora električke 
a MHD ako takej, a mnoho ďalších pro-
jektov. Som rád že môžem byť pri tom, 

Lívia Benedeková
V prvom rade sa chcem 
poďakovať Vrakunčanom 
za túto novú príležitosť 
a skúsenosť. Ako poslan-
kyňa som mala možnosť 

sobášiť mladomanželov, spoznať na-
šich seniorov a viac sa zblížiť s ľuďmi 
žijúcimi vo Vrakuni. Počúvať ich názo-
ry, návrhy, požiadavky a snažiť sa im 
v rámci možností pomôcť. Avšak práca 
poslanca nie je o jednotlivcovi, ale tímo-
vá práca, tak nie vždy sa dá občanom 
vo všetkom vyhovieť. Budem hrdá na 
to, keď sa v lete zrealizuje moja posla-
necká priorita na zrevitalizovanie ihris-
ka na Bodvianskej a ľudia budú spokoj-
ní. Do budúcna želám Vrakuni, aby ako 
doteraz stále napredovala a poslanci aj 
naďalej hájili záujmy obyvateľov.

som rád že so mnou ľudia zdieľajú svo-
je názory a problémy a zastupujem ich 
najlepšie, ako viem.

šieho obdobia bude pre Vrakunčanov 
kľúčová doprava, ktorej by sa naďa-
lej poslanci a starosta mali venovať. 
S novou parkovacou politikou sa totiž 
pre občanov zúžia možnosti parkova-
nia mimo trvalého bydliska a do mes-
ta sa budeme väčšinou prepravovať 
MHD. Pozornosť bude potrebné veno-
vať aj skládke chemického odpadu, 
kde sa už niekoľko rokov čaká na sta-
vebné povolenie, ale prakticky sa nič 
nevyriešilo.
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Otázka pre poslancov
Mgr. Zuzana Magálová

Milí Vrakunčania,
funkčné obdobie miest-
nych poslancov sa poma-
ly schyľuje ku koncu a je 
preto načase pozrieť sa 

nato, ako sa nám podarilo zvládnuť úlo-
hy, na ktoré sme sa predsavzali. Som 
veľmi rada, že vo väčšine otázok sme 
sa s kolegami zhodli a nedochádzalo 
k zbytočným problémom a priekom pri 
schvaľovaní jednotlivých návrhov. Bez 
vzájomnej spolupráce by to šlo len 
veľmi ťažko. Ako predsedníčku komi-
sie výstavby a živ. prostredia ma teší, 
že sme pristúpili k regulácii územných 
plánov na uliciach Ráztočná, Priehrad-
ná a Hrušovská. Nový územný plán by 
mal zabezpečiť, aby nevznikalo nežia-
dúce zahusťovanie výstavbou a aby 
sme docielili zachovanie pôvodného 
rázu územia. V preklade to znamená, 
aby sa nestavali bytovky, ktoré sa tvá-
ria ako rodinné domy v prostredí, ktoré 
nato nie je vhodné. Veľmi ma teší, že 
náš Lesopark sa stal naozaj pekným 
a upraveným miestom. Pribudlo množ-
stvo preliezok, nové ohniská, osvetle-
nie  a moja srdcovka - obľúbený pump 
track dostal nové asfaltové prekrytie. 
Samozrejme, nedá mi nespomenúť 
aj romantickú novinku - možnosť so-

PhDr. Eva Samolejová, MPH
Čas veľmi rýchlo a ne-
úprosne letí, len pred ne-
dávnom som písala ako 
hodnotím prvých sto dní 

vo funkcii poslanca a už sa poslanec-
ké obdobie končí. Ja za seba hodnotím 
tieto štyri roky veľmi pozitívne, aj keď 
sme sa museli vysporiadať s veľmi ťaž-
kými obdobiami - hlavne v poslednom 
období. Ja som pôsobila ako predsed-
kyňa Komisie pre kultúru, školstvo, 
šport a sociálne veci, teda v sfére, kde 
tých finančných prostriedkov je najme-
nej, ale o to viac aktivít potom treba 
vyvíjať a organizovať aj pre “nadstav-
bové“ potreby obyvateľov Vrakune. 
Mám radosť hlavne z možnosti využiť 
pridelené finančné prostriedky v rámci 
poslaneckej priority. Tieto som prideli-
la na modernizáciu interiéru knižnice, 
ktorá si to naozaj po tých rokoch zaslú-
ži, na vybavenie výdajne stravy pre se-
niorov a ostalo aj na podporu činností 
našich seniorov. V budúcnosti, s Vašou 
podporou, sa chcem ostať venovať so-
ciálnej a školskej oblasti v našej mest-
skej časti.

bášiť sa priamo v lesoparku. Teší ma 
aj rozhodnutie zvýšiť kapacitu našich 
škôlok, aby všetky deti, ktorých aspoň 
jeden rodič má trvalý pobyt vo Vrakuni 
mali garantované miesto v materskej 
škole po dovŕšení 3 rokov veku. Určite 
ste si všimli upravené chodníky, vylep-
šené ihriská, či vybudovanie spoma-
ľovačov na miestach, kde to bolo po-
trebné. Za veľmi dôležité považujem 
vybudovanie nového osvetlenia v časti 
ulice Na Piesku, ktorá bola zle osvet-
lená a hlavne pre cyklistov veľmi ne-
bezpečná. Teraz k tomu, čo ma mrzí…. 
kvôli zvyšovaniu cien v stavebníctve 
firma, ktorá mala realizovať projekt 
Zelenej strechy na MŠ Kríková od 
zmluvy odstúpila. Na toto vodozádržné 
opatrenie sme chceli využiť prostried-
ky z Eurofondov, bohužiaľ schvaľovací 
proces trvá extrémne dlho, čo v tom-
to prípade viedlo k jeho predraženiu. 
Ale najviac ma hnevá fakt, že Projekt 
enkapsulácie vrakunskej skládky bol 
zo strany Min. životného prostredia 
zastavený:(. Neostáva nám nič iné, len 
na Ministerstvo tlačiť, aby túto časo-
vanú bombu začalo opätovne riešiť so 
všetkou vážnosťou, keďže hrozí obrov-
ská ekokatastrofa, ktorá môže zasiah-
nuť spodné vody nielen Vrakune, ale aj 
celého Žitného ostrova.

Dňa 28.4.2022 sme si opäť pripo-

menuli Deň narcisov, aj vďaka dob-

rovoľníkom, ktorí vyšli do ulíc po 

dvojročnej prestávke spôsobenej ko-

ronavírusom. Každý rok nám na Slo-

vensku pribudne 40 000 pacientov 

s onkologickým ochorením a preto 

Liga proti rakovine organizuje zbierku 

na podporu a prejav solidarity s ľuď-

mi, ktorí sa ocitli v náročnej životnej 

situácii, spôsobenej onkologickou 

diagnózou. Dobrovoľníci navštívili aj 

Miestny úrad, kde sa zapojili do zbier-

ky aj starosta Matrin Kuruc s vicesta-

rostkou Zuzanou Schwartzovou.

MÚ Vrakuňa

D e ň  n a r c i s ovD e ň  n a r c i s ov
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Rekonštrukcia školičkyRekonštrukcia školičky

TICHÉ PUTOVANIE  - interaktívna výstavaTICHÉ PUTOVANIE  - interaktívna výstava

V rámci našich rekonštrukčných prác sme sa pustili aj do opravy vnútorných priestorov obľúbenej budovy „ško-
ličky“, kde prebieha hlavne mimoškolská výučba, a to či už výučba tanca, hudobných nástrojov, spevu alebo ma-
ľovania. Takto prešla rekonštrukciou chodba na prízemí, kde ešte v letných mesiacoch prebehne aj výmena podlahy 
- linolea. Na stenách sú obrazy svetových maliarov, hudobných skladateľov alebo tanečníkov. 
Dúfame, že sa Vám naša nová školička veľmi páči. Veď posúďte sami podľa priložených fotografií pred a po rekon-
štrukcii.

V knižnici TO žije vystavenými knihami z celého sveta! 
Do konca júna si k nám môžete prísť oddýchnuť pri pre-
zeraní 130 tichých kníh z 35 krajín sveta. A vôbec ne-
musíte byť pri tom ticho! Okrem kníh totiž na vás čakajú 
aj rôzne hravé úlohy, ktoré sú inšpirované práve týmito 
výnimočnými publikáciami. Pripravené je tieňové divadlo, 
kompas, tichá pošta, príbehové kocky, kufre, twister, ka-
mene, puzzle a ďalšie, ktoré zaujmú nielen tých najmen-
ších, ale aj tínedžerov. Tiché knihy sú tvorené prevažne z 
ilustrácií a majú čitateľa motivovať k vlastnej interpretácii 

príbehu na základe vlastných skúseností. Knihy sú rozde-
lené podľa rôznych oblastí napríklad putovanie, fantázia, 
rodina, príroda, humor či dobrodružstvo.
Výstavu zapožičala BIBIANA, medzinárodný dom umenia 
pre deti v Bratislave.
Na sprievodné akcie spojené s výstavou sa kolektívy 
môžu prihlasovať prostredníctvom emailu: 
kniznica@vrakuna.sk. 
Vstup voľný.

Tešíme sa na Vás!

Pred Počas Po

MÚ Vrakuňa

mailto:kniznica@vrakuna.sk
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KOSENIE
Pani Dáša: Dobrý deň, prečo na Čiližskej kosia 
trávu bez toho aby predtým vyzbierali odpadky 
z trávy? Nezdá sa Vám to potom v komposte, 
že ten odpad tam bude problém? Ja by som na-
vrhovala, aby sa najprv všetko čo je v tej tráve 
vyzbieralo a až potom kosilo. 
Odpoveď starostu: Ďakujem veľmi pekne za 
podnet, Čiližskú kosí Magistrát, prepošleme 
im Váš podnet. Chcel by som pripomenúť, 
že v podstate kosenie je zároveň aj čistenie 
jednotlivých trávnikov. Od hrubej špiny sa to 
samozrejme vyčistí, ale ak tam zostane pár 
papierikov, alebo niečoho, nie je v silách či už 
nás, alebo magistrátu, to vyzbierať a potom 
kosiť, lebo by to potom bolo dvojnásobne fi-
nančne náročné.

Z ÁTAR ASY
Pán Peter: Dobrý deň, tie zátarasy, ktoré ste 
pri zbernom dvore nahodili na cestu, aby sa 
nedalo dostať k smetisku, bránia aj fanúši-
kom lietadiel sa chodiť pozerať na vyhliadku 
na letisko. Ako to chcete vyriešiť, aby sme sa 

autom dostali až priamo k vyhliadke?
Odpoveď starostu: Zátarasy bránia tomu, 
aby sa auto dostalo k letisku, nakoľko nielen 
nákladné vozidlá, ale aj osobné vozidlá tam 
chodievali vyvážať smeti. Nie je zabránené 
peším sa tam dostať, od zábran po vyhliadku 
na lietadlá je to presne 400 metrov čo je asi 
cca 5 minút chôdze, takže zabránené nie je 
a fanúšikovia lietadiel sa dostanú na vyhliad-
ku odkiaľ lietadlá môžu pozorovať. 

TRÚBENIE VL AKOV
Pán Ivan: Vidím, že sa tu nič nezmenilo 
ohľadne trúbenia vlakov cez Vrakunu. Je tu 
niekoľko rozhádaných táborov. Ľudia, ktorým 
to nevadí, tí čo bývajú ďaleko od trate, alebo 
železničiari a potom my, ktorí vnímane situ-
áciu ako absurdnú. Každý musí zniesť zod-
povednosť za svoje konanie a preto je podľa 
mňa jediné riešenie oplotiť celú trať a urobiť 
priechody na tých viac prehľadných úsekoch, 
aby sa počas celej trate už nemuselo trúbiť. 
Pán starosta viete to vyriešiť, alebo ako to 
plánujete riešiť? 
Odpoveď starostu: Ďakujem za Váš podnet, 
riešil som to niekoľko krát so Železnicami 
Slovenskej republiky a ich odpoveď je, že 

z bezpečnostných dôvodov trúbiť musia, lebo 
ľudia prebiehajú cez trať a nie je v záujme asi 
nikoho, aby tam prišlo k nejakému nešťastiu. 
Samozrejme, čo sa týka oplotenia celej trate, 
je to technicky a finančne dosť náročné, ale 
takýto podnet ŽSR zašlem, uvidíme aká bude 
ich odpoveď.

L AVIČK Y
Pán Tomáš: Pán Kuruc viac lavičieeeeeeeek. 
Odpoveď starostu: Vážený pán Tomáš, lavič-
ky pribúdajú aj podľa finančných možností, 
ale hlavne podľa toho kde sú, teda kde do-
teraz boli, tam sa ich snažíme vymieňať za 
nové. A samozrejme, ak bude požiadavka na 
nejaké konkrétne miesto, kde sa stretáva 
veľa ľudí, alebo je to niekde v blízkosti neja-
kých oddychových častí Vrakune po stroma-
mi, tak určite na základe podnetu, ale nie 
jednej osoby, ale viacerých, budeme lavičky 
aj nanovo osádzať. Nakoľko, keď jeden člo-
vek má záujem o lavičku, iný zase nemusí 
mať, môžu sa tam potom zgrupovať aj nepri-
spôsobiví občania, pričom ja pozerám vždy aj 
na túto situáciu.

MÚ Vrakuňa

Podnety z internetuPodnety z internetu

MÚ Vrakuňa

Veľmi nás teší doterajšia spolupráca 
v rámci projektu 10 000 stromov, kto-
rý na území Bratislavy realizuje magis-
trát hl. m. SR BA. Sme za ňu úprimne 
vďační, nakoľko zeleň je dôležitým 
prvkom mesta, najmä v súčasnosti 
má jej výsadba veľký význam – pri-
spieva ku krajšiemu a zdravšiemu ži-
votnému prostrediu a skvalitňuje život 
našich občanov. 
V predchádzajúcom roku spolupraco-
val náš referát s magistrátom na nie-
koľkých projektoch výsadby. Vysadili 
sa nové dreviny vo verejných priestran-
stvách aj v areáloch materských a zá-
kladných škôl. Aj v tomto roku sme pre 
predmetný projekt ponúkli ďalšie vhod-
né pozemky, ktoré sú v našom vlast-
níctve alebo v správe. Ideálny priestor 
predstavoval Vrakunský lesopark, kde 
sme požadovali výsadbu prednostne 
v prednej časti pri vstupe, blízko det-
ského ihriska, pumptrack-ového a wor-
kout-ového ihriska. Postupne by sme 
radi vytvorili novú kostru porastu po-
zostávajúcu z dlhovekých a stredno-

vekých druhov, napr. topoľ čierny, to-
poľ biely, jaseň štíhly, jarabina vtáčia, 
brest hrabolistý, čremcha obyčajná, ja-
vor poľný, ktoré sem prirodzene patria. 
Sprievodnú časť porastu by mali občas 
dopĺňať kvitnúce druhy rodu čerešňa, 
hruška a jabloň, v sortách podľa loka-
lizácie a typu výsadby. Vysádzanie by 
sa malo realizovať na plochách vychá-
dzajúcich z návrhu Krajinno-architek-
tonickej štúdie, ktorá je záväzným do-
kumentom pre predmetné územie na 
obdobie +15 rokov (celé znenie štúdie 
nájdete na našej oficiálnej web strán-
ke www.vrakuna.sk, v sekcii Život vo 
Vrakuni, podsekcia Lesopark). 
V priebehu minulého roka sa vysadi-
lo celkovo 51 ks vzrastlých stromov 
s obvodom kmeňa 18 – 20 cm (kon-
krétne 6 ks javora poľného ´Elsrijk ,́ 3 
ks jelše lepkavej, 5 ks hraba obyčajné-
ho, buk lesný ´Pendulá , 5 ks jaseňa 
štíhleho, 3 ks metasekvoje čínskej, 7 
ks topoľa bieleho, 5 ks topoľa čierne-
ho, 5 ks čremchy obyčajnej, 2 ks duba 
letného, 7 ks jarabiny vtáčej, jabloň 

planá a hruška obyčajná) a 5 ks krí-
kov (hloh obyčajný). Všetky dreviny sú 
I. kategórie a spĺňajú ukazovatele kva-
lity podľa STN 83 7016 – Rastliny a ich 
výsadba. Veľmi dôležitou súčasťou vý-
sadby je aj následná starostlivosť, kto-
rá bude dodávateľom zabezpečená tri 
roky od výsadby. Zároveň sa aj naďalej 
vysádzajú dreviny v rámci náhradnej 
výsadby z výrubových konaní, napr. 
aj vo vnútroblokoch. Ďalšie výsadby 
budú pokračovať počas jesene. 
Vopred ďakujeme za možnosť zapoje-
nia sa do plánu systematickej obnovy 
a udržateľnosti drevín. Pevne veríme, 
že naša spolupráca bude aj naďalej 
pokračovať, a že sa všetky novovysa-
dené dreviny ujmú a zveľadia okolie. 

Veľmi pekne ĎAKUJEME  
za spoluprácu kolegom z magistrátu!

Rastislava Mihóková 
Referát životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva 

Vrakunský lesopark je opäť zelenší Vrakunský lesopark je opäť zelenší 

http://www.vrakuna.sk
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Životné prostredie

V priebehu júla minulého roka nám 
vo Vrakuni pribudlo niekoľko nových 
kontajnerov. Išlo o Projekt zberu tex-
tilu, ktorý u nás spustilo Občianske 
združenie EKOCHARITA SLOVEN-
SKO SLOVENSKU. Po uzavretí zmluvy 
boli rozmiestnené zberné kontajnery                                    
na voľne dostupných stojiskách v na-
šej mestskej časti. Tie občanom slú-
žia na zber použitých textílií, ode-
vov a obuvi: pánske, dámske, detské 
odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, 
posteľnú bielizeň a iný domáci textil, 

topánky, tašky, kožené a kožušinové 
odevy, doplnky. Taktiež na domáce, 
kuchynské a športové potreby, kni-
hy, hračky a podobne. 

Zozbieranému oblečeniu  Zozbieranému oblečeniu  
a textilným výrobkom sa týmto a textilným výrobkom sa týmto 

poskytuje druhá šanca ich  poskytuje druhá šanca ich  
druhotným spracovaním  druhotným spracovaním  

a vrátením do obehu.a vrátením do obehu.
Kontajnery so senzormi boli umiest-
nené po dvoch kusoch vedľa seba na 
10 lokalitách – ul. Šíravská, Píniová, 
Orchideová/Platanová, Bučinová, Re-

barborová, Rajčianska, Žitavská, Hni-
lecká, Železničná a Malodunajská. 

Podľa poslednej štatistiky sa Podľa poslednej štatistiky sa 
vo Vrakuni vyzbiera približne vo Vrakuni vyzbiera približne 

1.700 kg oblečenia. 1.700 kg oblečenia. 
Nakoľko je spolupráca veľmi uspo-
kojivá, použiteľné šatstvo je správne 
pripravené, vypraté a hlavne vhodne 
zabalené, došlo v priebehu minulého 
mesiaca k dohode o rozšírení spolu-
práce a doplnili sa tri nové kontaj-
nery aj do areálu Zberného dvora na 
ul. Majerská. Jeden z nich je určený 
na zber použitých kníh a rôznych au-
dio či video nosičov. Ak teda máte 
doma použiteľné knihy, CD, DVD, plat-
ne alebo kazety s rozprávkami, hud-
bou a filmami alebo nepotrebné lego 
či „angličáky“, takto ich môžete po-
sunúť ďalej. Do kontajnera nepatria 
poškodené, nekompletné, či špinavé 
knihy. Vhadzovať sa majú len knihy, 
ktoré je možné ďalej využiť. 

Všetkým zodpovedným občanom 
ďakujeme za triedenie a pomoc pre 

iných!
Bližšie informácie aj na: 
www.ekocharita.sk  

Rastislava Mihóková 
Referát ŽP, VPS a OH 

Doplnenie kontajnerov na zber textilu a použitých kníh                                                                                                               Doplnenie kontajnerov na zber textilu a použitých kníh                                                                                                               
do areálu Zberného dvora na Majerskej ul.do areálu Zberného dvora na Majerskej ul.

OLO a.s. začína od 02.05.2022 s dis-
tribúciou vriec v mestských častiach 
Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Sta-
ré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, 
Petržalka a Vajnory, ktorá bude pre-
biehať do konca júna. 
Žlté a modré vrecia slúžia na zber 
triedeného odpadu z rodinných do-
mov a ich počet je určený na 12 me-
siacov. Harmonogram odvozu triede-
ného odpadu sa nemení. 

Financovanie triedeného zberu na 
území hlavného mesta zabezpečuje 
organizácia zodpovednosti výrobcov 
NATUR-PACK, a.s.

Distribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domyDistribúcia žltých a modrých vriec pre rodinné domy

http://www.ekocharita.sk
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Životné prostredie

Vedeli by ste ako máte postupovať 
ak zbadáte roj včiel v meste? Roje 
nemusia byť vyslovene nebezpečné, 
ale vždy je potrebné byť radšej oboz-
retný, pretože príroda je  nevyspy-
tateľná. Ak sa k roju priblížite príliš 
blízko a nachádzala by sa tam aj krá-
ľovná, včely by to mohli vyhodnotiť 
ako jej ohrozenie a mohli by zaútočiť 
(rovnako môžu mať obavy aj o svoje 
zásoby). Nález včelieho roja je z hľa-
diska ich dôležitosti príležitosťou na 
ich záchranu. V prípade, ak zbadáte 
takýto roj v obytnej zóne, kontaktuj-

te pracovníkov nášho referátu, ktorí 
oslovia miestnych včelárov, alebo 
ich môžete osloviť aj priamo vy, pod-
ľa nižšie uvedeného zoznamu (vždy 
kontaktujte včelára z danej lokality). 
Včelár ohliadkou v teréne vyhodnotí 
situáciu, a ak by to bolo potrebné, 
požiada o súčinnosť aj hasičov. Včely 

budú bezpečne presunuté a vy bude-
te mať dobrý pocit z ich záchrany.  
Zdroj: http://bratislava.vcelari.sk/

Rastislava Mihóková 
Referát životného prostredia,  

verejnoprospešných služieb  
a odpadového hospodárstva

O d c h y t  v č e l í c h  r o j o v  v  m e s t eO d c h y t  v č e l í c h  r o j o v  v  m e s t e

Zoznam včelárov pre odchyt včelích rojov v Bratislave a okolí pre rok 2022

http://bratislava.vcelari.sk/
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Senior svet

1. Nekomunikujte s osobou, ktorá sa v telefóne vydáva za 
vášho príbuzného, lekára či inú osobu a žiada od vás 
peniaze na rôzne účely!

2. Nikomu nehovorte do telefónu, koľko peňazí máte 
doma alebo v banke!

3. Pri podozrivých telefonátoch, v ktorých od vás niekto 
žiada peniaze, ihneď ukončite hovor!

4. Ak sa volajúci vydáva za vášho príbuzného, alebo volá 
v jeho mene, obratom si u príbuzných overte informá-
cie, ktoré vám uviedol v telefóne!

5. Ihneď volajte svojim príbuzným alebo známym, ktorým 
dôverujete a povedzte im, aký ste mali telefonát, po-
raďte sa s nimi!

6. Neriaďte sa pokynmi volajúceho podvodníka a neverte 
príbehu, ktorý vám do telefónu rozpráva!

7. Nikdy si nepožičiavajte peniaze od susedov pre volajú-
cich podvodníkov!

8. Nikdy nevyberajte pre volajúceho podvodníka svoje fi-

nančné úspory z osobných účtov, z vkladných knižiek 
alebo bankomatov!

9. Nikdy nevkladajte peniaze na cudzie úcty v bankách 
ani neposielajte peniaze cez finančnú službu do zahra-
ničia!

10. Nikdy neodovzdávajte peniaze cudzej osobe!

V tejto súvislosti Policajný zbor ďalej upozorňuje, že 
podvodníci a zlodeji ovládajú veľa spôsobov a manipu-
lačných techník ako získať dôveru seniorov, preto buďte 
obozretní a ak máte pochybnosť, alebo Vás do niečoho 
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! NEVERTE SENIORI, POZOR! NEVERTE 
EMOTÍVNEMU PRÍBEHU PODVODNÍKAEMOTÍVNEMU PRÍBEHU PODVODNÍKA

4. apríla si dôchodcovia z Klubu Malý Dunaj pripo-
menuli 77. výročie oslobodenia Bratislavy soviet-
skou armádou. V roku 1945 bolo zrejmé, že vojna 
sa končí. Napriek tomu ľudia zomierali nielen v 
boji, ale nezmyselne, aj napríklad v hrôzach ohňa 
vo vápenke v Nemeckej, kde v januári upálili 900 
ľudí a zabíjanie ešte pokračovalo. Každý čakal, 
kedy bude koniec. 
Sovietska armáda postupovala k Bratislave. 4. 
apríla dopoludnia sa ešte bojovalo v uliciach. Po-
tom ľudia počuli relatívne ticho. Vyšli z úkrytov, ví-
tali vojakov, pochovávali mŕtvych a pripravovali sa 
na život v mieri. 
Z vďaky za slobodu r. 1960 pri 15. výročí oslobo-
denia sa nad Bratislavou vztýčil monumentálny pa-
mätník, dielo významných slovenských sochárov. 
Pod ním sníva svoj večný sen okolo 7 tisíc vojakov 
- Rusov, Ukrajincov a vojakov iných národností.
5. apríla toho roku  členovia klubu na vychádzke 
navštívili Bratislavský hrad aj Slavín. Vzdali úctu 
pochovaným padlým pri oslobodzovaní Bratislavy. 
Odsúdili vandalov, ktorí ničia historické pamiatky. 
Žiadna udalosť, či dobrá alebo zlá, sa nedá z histó-
rie vymazať. Jej ignorácia alebo ničenie spomienky 
na ňu vedú k netolerancii a prekrúcaniu histórie a histo-
rického povedomia. Veď mŕtvi sovietski vojaci na Slavíne 
nemajú nič spoločné zo súčasným dianím našich východ-
ných susedov. 

Za Výbor Klubu Malý Dunaj  PhDr. Mária Sládková 
Poznámka: „Sovietsky“ neznamená ruský. Sovietski vo-
jaci boli aj Ukrajinci, Bielorusi, Čečenci, Litovci, Arméni, 
všetci obyvatelia Sovietskeho zväzu. 

Vychádzka aj na SlavínVychádzka aj na Slavín

DÔSLEDNE DODRŽIAVAJTE NASLEDOVNÉ RADY!
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Recepty

Recept mám od kamarátky a patrí jednoznač-
ne medzi moje obľúbené. Tento koláč si zami-
lujete najmä pre jeho šťavnatosť. Úžasné je, 
že koláč ostáva rovnako šťavnatý aj na ďalší 
a ďalší deň.

Potrebujeme:
• 6 vajec
• 100 - 150g akéhokoľvek cukru 
• 200g mletých mandlí
• 2 pomaranče
• 50g kakao
• 1/2 čajovej lyžičky sódy bikarbóny

Postup:
Najprv si vo vode uvaríme ošú-
pané pomaranče (varíme mini-
málne hodinu). Vodu zlejeme 
a pomaranče rozmixujeme. Ja 
si zvyknem pomaranče uvariť 
už deň vopred, potom príprava 
koláčika trvá naozaj chvíľku. 
Všetky ingrediencie zmieša-
me. Ja dávam menej cukru, 
okolo 100 gramov, ale pre mi-
lovníkov sladkého odporúčam 
150 gramov. Pripravené cesto 
vylejeme do papierom vylože-
nej tortovej formy s priemerom 
24 cm. Pečieme cca 45 min. 
Záleží na šťavnatosti a veľko-
sti pomarančov. Cesto je vždy 
redšie, netreba sa báť, upečie 
sa. Po vychladnutí môžeme 

koláč poliať čokoládovou polevou a ozdobiť 
mandľami. Jeden kúsok bez polevy má 282 
kcal. 

Príprava trvá 1 hod.
Potrebujeme:
• 600 g hovädzieho mäsa na guláš
• 150 g cibule
• 2 strúčiky cesnaku
• 1 zelenú papriku
• 1 rajčinu

• 4 PL oleja
• 1 PL mletej červenej papriky
• 1 PL gulášového korenia
• 1 PL kečupu
• 200 g zemiakov
• 50 g mrkvy
• 50 g zeleru

• 3-4 bobkové 
listy

• 1 malú kon-
zervu bielej 
fazule

• čili-papriku
• soľ, korenie

Postup: Cibuľu 
a cesnak na-
krájame a po-
dusíme na oleji. 
Pridáme na koc-

ky nakrájané hovädzie mäso, osolíme 
a okoreníme.
Po chvíľke opekania nasypeme mletú 
červenú papriku, gulášové korenie a ke-
čup; zalejeme 1 litrom vody. Dusíme asi 
30 min.
Do gulášu dáme zeleninu, bobkové listy, 
zemiaky a podusíme ďalších 20 min.
Na záver zamiešame malú konzervu bie-
lej fazule a jedlo dochutíme čili-paprikou.

Vaša Gizka

VARÍME  VARÍME  
S GIZKOUS GIZKOU

Hovädzí guláš s fazuľouHovädzí guláš s fazuľou

Zuzanine pečenieZuzanine pečenie
Zuzanin koláčZuzanin koláč

Všetky moje recepty nájdete na 
instagrame        @zuzanine_pecenie

    Dobrú chuťDobrú chuť  ☺☺
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Šport vo Vrakuni
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Našim Juniorom sme položili zopár otázok pri 
príležitosti osloviť rovesníkov.

1 Ako si sa dostal k hokejbalu a koľko si mal rokov?
2 Čo ti hokejbal priniesol? 
3. Čo si sa naučil?
4. Prečo by si odporučil hokejbal aj iným deťom?
5. Čo cítiš, keď odchádzaš z tréningu?
6. Čo najkrajšie si pri hokejbale zažil?
7. Čo by si odkázal deťom, ktoré by chceli hrať hokejbal?

Kevin, 13 rokov:
1. V 10 rokoch ma priviedol kamarát a spoluhráč
2. Prinesol mi veľa športových zážitkov 
3. Naučil som sa rozmýšľať, hrať hokejbal a úcte k súperovi 
4. Lebo máš šancu sa niekam dostať a je to najúspešnejší kolektívny 

šport na Slovensku
5. Únavu a trocha skúsenejší 
6. Môj prvý gól za HBK Vrakuňa a ešte prvý gól za mužov Golden boys 
7. Nech idú do toho, môžu byť majstri sveta v hokejbale

Andrej, 13.rokov
1. Mal som 8 a chcel som hrať nejaký šport pre zábavu
2. Štastie
3. Keď Ťa niečo baví, nie je ľahké s tým skončiť
4. Môžu sa veľa naučiť a hlavne to vyskúšajú, možno ich to bude baviť, 

aspoň bude menej mobilu :D
5. Únavu, ale zároveň aj vďačnosť a pocit hrdosti
6. Vidím pokroky, ktoré sme urobili ako tím, ale aj ako hráč a vidím že 

nás to baví
7. Ak chcú hrať hokejbal, za pokus to stojí, možno ich to bude baviť :D

Patrik, 14 rokov,
1. Mal som 11, keď som začal hrať úplne od začiatku, priviedol ma 

k nemu spolužiak.
2. Tento šport mi priniesol veľa kamarátov, zážitkov. 
3. Naučil som sa, čo je to kolektívny šport, a že sa treba podporovať. 
4. Tým, že je to dobrý šport, vytvárame si kondíciu, orientáciu na ihris-

ku.
5. Po tréningu mám dobrý pocit, že sa ako tím zohrávame a zlepšuje-

me. 
6. To najkrajšie, čo som zažil na hokejbale bolo, keď 

sme dali gól a ako nám fanúšikovia fandia a po-
vzbudzujú nás. To je asi to najkrajšie pre mňa na 
hokejbale.

7. Deťom by som chcel odkázať, že keď budeš hrať, 
nesústreď sa na výsledok, či zápas vyhrávaš ale-
bo prehrávaš, buď tým, kým si. Hraj si svoju hru 
a myslím si, že podáš najlepší výkon, čo môžeš zo 
seba dostať.

Andy Max, 13 rokov 
1. Priviedol ma k nemu môj otec a mal som cca 5-6 

rokov 
2. Kolektív
4. Pretože je to sranda 
5. Radosť

6. Víťazstvo proti Milfoxu, prvý gól v BHBL (Bratislavská hokejbalová 
liga) a prvý štart v BHBL

7. Určite nech to vyskušajú, nič tým nestratia

Sebatian, 13 rokov
1. K hokejbalu som sa dostal, keď som sa presťahoval a chcel som 

skúsiť niečo iné ako futbal, vtedy som mal 11 rokov.
2. Hokejbal mi priniesol niečo iné a lepšie ako futbal.
3. Naučil som sa disciplíne a počúvanie trénera, či doma rodičov. 
4. Keby som mal niečo odporučiť deťom: Zobrať hokejku a ísť si zahrať 

a zlepšovať sa, cítim sa ako majster sveta.
5. Vždy keď idem z tréningu, idem spokojný, lebo som išiel naplno.
6. Pri hokejbale som zažil veľa vecí, ale hlavne gólov, ktoré som dal.
7. Deťom by som odkázal, keď budete chcieť ísť hrať hokejbal, zoberte 

si chrániče a helmu, pomôže vám to.

Tomáš, 12 rokov
1. K hokejbalu som sa dostal, keď so mal 10 rokov cez môjho kamoša 

a spoluhráča 
2. Hokejbal mi priniesol, že sa nikdy netreba vzdávať, vždy bojovať do-

konca 
3. Naučil som sa tam, že nezáleží koho maš v tíme, ale ako hráš. Nebyť 

sebec, ale hrať ako kolektív
4. Odporučil by som deťom, keď sa nudia, nech idú von športovať.
5. Keď odchádzam z tréningu, tak sa cítim dobre, že som pre seba nie-

čo spravil.
6. Asi najkrajšia vec, čo sa mi stala na hokejbale bola počas tréningu, 

keď pán tréner trénoval v sukni. 
7. Deťom, ktoré chcú hrať hokejbal, nech si kúpia hokejku a idú tréno-

vať a hrať. Aby nesedeli za počítačom a išli von.

HBK Vrakuňa Juniors pokračuje v nábore detí a mládeže od 5 do 17 
rokov, každý kto má chuť si zahrať je vítaný. Na úvodnom tréningu zapo-
žičiame hokejku, takže nie potrebná žiadna prvotná investícia. Tréningy 
sú vždy vo štvrtok od 17:00 hod v Aréne Vrakuňa na Hnileckej ulici.

Výsledky juniorov vo VHBL:
Milfox - HBK Vrakuňa Juniors 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
góly: Matušek, Dlabaj, Haleš - Sivoň 3, Kostelecký
prihrávky: 0 - Mayer, Ondrušek

HBK Vrakuňa

HBK Vrakuňa JuniorsHBK Vrakuňa Juniors
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Jarné majstrovské zápasy mládeže Jarné majstrovské zápasy mládeže 
a turnaje v plnom prúde!a turnaje v plnom prúde!

Máme tu druhú polovicu futbalovej se-
zóny, ktorá nám odštartovala po zim-

nej prípravke. Všetci sme sa na túto časť sezóny veľmi 
tešili. 
Naše mládežnícke mužstvá sa pravidelne zúčastňujú či 
už majstrovských zápasov, ale aj rôznych turnajov a to 
hlavne v mladších vekových kategóriách. Naše predprí-
pravky U6 a U7 začali so svojimi prvými zápasmi, kde je 
záujem hlavne o poskytnutie príležitostí väčšiemu počtu 
detí v rôznych priateľských zápasoch hlavne so súpermi 
z blízkeho okolia. Mladšie prípravky U8 a U9 hrávajú tur-

najovým spôsobom každé 2 týždne. Tento systém dáva 
príležitosť zapojiť väčšie množstvo detí a odohrať viace-
ro kvalitných zápasov. Navyše je možnosť zúčastniť sa 
aj turnajov, kde majú deti možnosť porovnať svoje sily aj 
s tímami, s ktorými sa bežne nestretávajú a sú akýmsi 
obohatením pravidelného programu. Staršie prípravky 
U10 a U11 hrajú podľa nového systému bez zapisovania 
výsledkov. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o súťažné 
zápasy je systém nastavený tak, aby sa aj v najstaršej 
prípravkárskej kategórií dbalo viacej na hru, ako výsledok 
zápasu. Čo sa týka žiackych kategórií, máme vzhľadom 
na väčší počet detí vytvorené 3 žiacke družstvá. Pri tých-
to zápasoch sú už aj zaznamenávané výsledky v rámci 

systému futbalového zväzu. Mladší žiaci U13 sú vedení 
v dvoch rôznych súťažiach, aby mali možnosť nadobud-
núť skúsenosti všetci, ktorí sú v tíme. Hrajú svoje zápasy 
už na väčšom ihrisku v systéme 8 hráčov a brankár, čo 
je už po prechode z prípravkárskych kategórií akýsi me-
dzistupeň pred staršími žiakmi U15, ktorí svoje zápasy 
hrajú v klasickom systéme na celé veľké ihrisko. Celkovo 
práca so žiakmi je často pre trénerov náročná, chalani 
sú vo veku, kedy je vzhľadom na pubertu práca s nimi 
úplne iná, ako tomu je u tých najmenších. A napokon 
práca s našim najstarším mládežníckym družstvom a to 

s dorastom U17 je tom-
to smere podobná. Pre 
trénerský tím je to síce 
náročné, ale teší nás, že 
chalani chodia aj naďalej 
a reprezentujú náš klub. 
Z našej strany je snaha 
vytvoriť podmienky tak, 
aby mohli pokračovať 
s nami aj do najstaršej 
dorasteneckej kategórie 
a doplniť tak poslednú 
chýbajúcu kategóriu. 
Chceli by sme na záver 
poďakovať našim tré-
nerom za snahu a ener-
giu, ktorú venujú nášmu 
športovému klubu, majú 
náš rešpekt!
 
Turnaj prípravky U9 
Naša futbalová prípravka 
do 9 rokov sa zúčastnila 
dobre obsadeného tur-
naja v Stupave. Celkovo 
si zmeralo sily 12 muž-
stiev. Naši chlapci zača-

li v skupinovej fáze remízou 2:2 s Dúbravkou a prehrou 
s FM Borisa Godála 1:3. Po úvodných vystúpeniach však 
zabrali naplno a zvíťazili najskôr 2:1 s Miloslavovom a 6:2 
s Kalinkovom. Nasledujúce zápasy našim chlapcom vý-
sledkovo nevyšli a podľahli postupne Mliečnu 3:4 a Lo-
komotíve Trnava 1:3. Posledný zápas o konečné poradie 
sme porazili Miloslavov a umiestnili sa na konečnom 7. 
mieste. Aj keď sme mali v niektorých zápasoch trošku 
smolu na kopačkách, čo sa odzrkadlilo na konečnom vý-
sledku, sme si istí, že si to chalani poriadne užili, zašpor-
tovali si, načerpali množstvo skúseností a reprezentovali 
našu Vrakuňu!

ŠK Vrakuňa
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V súčasnej modernej dobe je u detí veľmi cenný vzťah 
k ľudovej piesni. Aj vďaka celoštátnej speváckej súťaže 
detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne – Slávik 
Slovenska si mohli žiaci ZŠ Rajčianskej vychutnať jedi-
nečnú atmosféru v interpretácii ľudovej piesne. 
Dňa 25.4.2022 sa na škole uskutočnilo školské kolo 
celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpre-
tácii ľudovej piesne – Slávik Slovenska pod záštitou 
výbornej hudobníčky, pani Mgr. Klaudii Džavíkovej. Škol-
ského kola sa zúčastnilo viacero detí, a to vo všetkých 
troch kategórií. V každej kategórii sme mali jedinečné-
ho víťaza a zároveň aj súťažiaceho postupujúceho do 
okresného kola. Okresné kolo sa uskutočnilo 4.5.2022 
na ZUŠ Exnárovej v Bratislave. Mladé speváčky z našej 

školy boli: Lívia Mozolová z 3.C, Lea Krokovichová zo 
4.C a Laura Lányi zo 7.B, ktoré boli doprevádzané na 
akordeóne pani učiteľkou. Vo veľkej konkurencii mali 
možnosť zažiť jedinečnú atmosféru mladých interpretov 
ľudovej piesne. Úspešnou a umiestnenou účastníčkou 
za ZŠ Rajčiansku sa stala Laura Lányi zo 7.B, ktorá zís-
kala 3.miesto v III.kategórii, ktorej aj touto cestou bla-
hoželáme. 
Účastníčkam ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu a te-
šíme sa na ďalšie úspechy! Zároveň ďakujeme aj pani 
učiteľke Mgr. Klaudii Džavíkovej za cielenú prípravu 
dievčat na súťaž a za korepetíciu počas súťaže.

PaedDr. Tatiana Mičáňová
ZŠ Rajčianska

Dňa 5.4.2022 sa zúčastnili žiaci Grétka Kurucová (IV.A) a Jarko Ivor 
(II.D) v doprovode pani učiteľky Zajacovej okresného kola súťaže Šalian-
sky Maťko. Obaja predviedli krásne výkony. Najviac nás potešila Grétka, 
ktorá s povesťou Sklenár a čarodejnice obsadila 2.miesto v II.kategórii. 
Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v recitačných súťažiach.

ZŠ Železničná

Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko 
- okresné kolo- okresné kolo

Bronzového Slávika Slovenska z  okresného kolaBronzového Slávika Slovenska z  okresného kola
získala ž iačka zo ZŠ Rajčianskazískala ž iačka zo ZŠ Rajčianska
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Ani sme sa nenazdali a ďalší mesiac ubehol ako voda. 
Preto je čas na rekapituláciu toho, čo sa na našej ško-
le za ten čas udialo.
Po prestávke zapríčinenej rekonštrukciou sme opätov-
ne otvorili školskú knižnicu. Slávnostného prestrihnutia 
stuhy sa ujali milí hostia – pani Mirka Almásy z televízie 
Markíza a pani Rozália Cenigová, ústredná metodička 
pre školské knižnice. Otvorenie spestrili žiaci z 3.A triedy 
kultúrnym programom. Strávili s hostkami čas pri peknej 
knihe a milom rozhovore. Učitelia spolu s vedením školy 
veria, že sa žiaci naučia knižnicu často navštevovať a kni-
hy nielen čítať, ale ich aj chrániť.
Naši žiaci sa čoraz častejšie stávajú úspešnými rieši-
teľmi rôznych olympiád a súťaží. Veľmi pekný úspech 
dosiahla Zojka Jamrichová z 9.A, ktorá skončila na  
4. mieste v okresnom kole Biologickej olympiády. Viktor 
Lukačka z 9.B dokonca zvíťazil v okresnom kole Geogra-
fickej olympiády, a tak bude nás aj našu mestskú časť 
reprezentovať v krajskom kole. Viktorovi držíme palce. 
V mesiaci apríl sa naši žiaci zapojili svojimi prácami do 
celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila Základná 
umelecká škola Banská Štiavnica: „DUCHOVNÝ A UME-
LECKÝ ODKAZ BANSKOŠTIAVNICKEJ KALVÁRIE“. Žiak 
našej školy Samuel Zeman z 8.A získal v tejto náročnej 

celoslovenskej súťaži 2. miesto v 3. kategórii (12 – 14 
rokov). 
Členovia Žiackej školskej rady dostali bláznivý nápad, že 
na 1. apríla prídu žiaci oblečení inak, pomôcky si neprine-
sú v školských taškách, ale v igelitkách, plátenkách ale-
bo cestovných kufroch, aby vyčarili úsmevy na tvárach 
svojich spolužiakov, kamarátov a učiteľov. Žiaci si mohli 
užiť prvý apríl v pohodlí teplákov, pretože tento odev je 
síce bežný doma, ale v škole nie je obvyklý pre každého. 
Nosenie kapucne na hlave bolo v tento deň dovolené, čo 
žiakom urobilo veľkú radosť.
Dňa 12. apríla sme si na našej škole pripomenuli Medzi-
národný deň florbalu, ktorý má u nás dlhoročnú tradíciu, 
pretože sme boli jednou z prvých škôl na Slovensku, kto-
ré sa tomuto športu začali venovať. Dňa 12. apríla sme 
si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň florbalu, 
ktorý má u nás dlhoročnú tradíciu, pretože sme boli jed-
nou z prvých škôl na Slovensku, ktoré sa tomuto športu 
začali venovať.
Vo štvrtok 28.4.2022 sa uskutočnila na našej škole zbier-
ka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Tento rok sa konala 
už po 26. krát, čo je skutočne výnimočné. Aj vďaka Vašim 
príspevkom môžu byť následne realizované rôzne projek-
ty na podporu onkologických pacientov, ale aj projekty na 
vzdelávanie verejnosti v tejto oblasti.
To je v skratke všetko čo sme stihli od posledného „hlá-
senia“. Už teraz pripravujeme ďalšie akcie pre žiakov, ale 
aj rodičov. Vidíme sa – priatelia.

 ZŠ Žitavská

Naprieč celým Slovenskom bola organizovaná súťaž 
„Môj farebný svet“. 
Do súťaže sa mohol prihlásiť každý, kto chcel ukázať, 
že voľný čas sa dá tráviť aj inak, ako na mobilnom tele-
fóne či pred televízorom. Úlohou detí bolo, vyfarbiť sú-
ťažnú pohľadnicu a reprezentovať tak svoju materskú 
školu. Výhercom sa mohol stať každý, kto sa do súťaže 
zapojil a rozvíjal tak svoju fantáziu. Spomedzi všetkých 
súťažiacich sa úspešne umiestnil aj Lukáško Lednár 

z triedy Ježkovia, z pracoviska 
Bodvianska 4, Bratislava. 
Zo srdca mu gratulujeme k vý-
hre! Vyhral krásne vecné ceny 
a úspešne reprezentoval našu 
materskú školu.

Kolektív a deti  
MŠ Bodvianska

Súťaž „Môj Súťaž „Môj 
farebný svet“farebný svet“

ČO JE NOVÉ  ČO JE NOVÉ  
NA „ŽITKE“NA „ŽITKE“
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Festival pouličného
jedla a remeselného piva

23. - 26.6. 2022
Vrakunská pivná promenáda

Pod záštitou starostu MČ Vrakuňa Martina Kuruca

na Vrakunskej promenáde pri Malom Dunaji

MEDIÁLNI PARTNERI A PARTNERIV SPOLUPRÁCI S MESTSKOU ČASŤOU
BRATISLAVA-VRAKUŇA

ORGANIZÁTOR

Jánsky pivnýJánsky pivný

LOCAL beer & food feST
STARMANIA

original
-

Paľo Drapák
-

DJ


