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Vajnorský reprezentačný ples mal 
premiéru v novom kultúrnom dome

Krásne farebne nasvietený 
nový kultúrny dom zaplnilo 
viac ako 300 hostí, ktorí mali 
na výber miesta v  dvoch ele-
gantne vyzdobených sálach. 
Hlavná sála s  kapacitou 236 
miest a  malá sála s  kapacitou 
96 miest praskali vo švíkoch. 
V  malej sále mohli plesajúci 
hostia prostredníctvom video-
projekcie priebežne sledovať, 
čo sa odohráva vo veľkej sále. 
Zatancovať si však zväčša prišli 
do hlavnej sály, kde bol vytvo-
rený tanečný parket a kde pre-
biehal aj celý kultúrny prog-
ram.
Spolu so starostom Jánom 
Mrvom a  jeho manželkou 
sa za jedným stolom zabával 
primátor Sv. Jura Peter Gabu-
ra s manželkou, starosta Rače 
Peter Pilinský s  manželkou, 
starosta Dúbravky Martin 
Zaťovič s  manželkou,starosta 
družobného Wolfsthalu Ger-
hard Schődinger s manželkou, 
poslanec NR SR Igor Hraš-
ko s  manželkou, predseda 
PD Vajnory Branislav Brú-
der s  manželkou, kontrolór 
hl.mesta Peter Šinály s  man-
želkou, zástupkyňa starostu 
Soňa Molnárová s  manželom 
a  túto mimoriadnu udalosť si 
nenechali ujsť ani zástupcovia 
sponzorov, ktorý náš ples pod-
porili. Za spoločnosť Kaufl and 
veľmi rád prijal pozvanie Ri-
chard Bendík s manželkou, za 

Motor Car Bratislava Miloš Sís 
s manželkou, za IW Trend Mi-
roslav Kulhánek s manželkou, 
za MP Kovania Peter Martin-
ka s manželkou a za SRS Light 
Design, ktorá nám tento rok 
veľmi ochotne pomohla s na-
svietením kultúrneho domu, 
sály a zapožičaním pódia, pri-
šiel Róbert Sloboda s manžel-
kou.
Zabávať sa prišli aj naši miestni 
poslanci - Katka Pokrivčáková, 
Marián Zeman, Róbert Vajda, 
Marek Grebeči, Michal Vlček 
či Martin Oťapka so svojimi 

polovičkami, nechýbala ani 
verná účastníčka plesu, mes-
tská poslankyňa Jarmila Tvrdá 
so svojou spoločnosťou.
Ani tohtoročný ples nemal nú-
dzu o  kvalitných tanečníkov. 
V úvode sa predstavili taneční-
ci z Interklubu Madit Bratisla-
va, ktorí predviedli štandardný 
valčík, ale pridali aj ukážky la-
tinsko-amerických a štandard-
ných tancov. Výbornú tanečnú 
náladu udržiaval počas celého 
plesu Happyband orchestra 
z  Trenčína, ktorý ponúkol aj 
skvelú Abba show.

Moderátorskej úlohy sa po 
minuloročnom úspechu opäť 
ujala muzikálová herečka 
a  speváčka Veronika Hatala. 
Presne o polnoci prišlo veľké 
prekvapenie v podobe bubno-
vej show, ktoré zožalo obrov-
ský úspech.
O chutné plesové menu a bu-
fet sa na vynikajúcej profesi-
onálnej úrovni postaral team 
Bevanda restaurants. Hos-
tia tiež vo veľkom využívali 
možnosť „nechať sa zvečniť“ 
a  vziať si so sebou fotografi e 
ako pamiatku či spomienku 
na ples.
V  atraktívnej tombole sa na-
chádzalo 30 naozaj veľmi 
hodnotných cien, ktoré sme 
mohli ponúknuť návštevní-
kom vďaka našim spoľahli-
vým a  verným reklamným 
sponzorom. Z  prvej ceny 
– skútra v  hodnote 1200 eur 
(venovala fi rma AT Ingine-
ering a  Lagermax), víkendo-
vého pobytu v  Grandhoteli 
Permon (venoval Gryf) a ot-
vorenej letenke v hodnote 200 
eur (venoval Viba Air) sa teši-
li tentoraz Vajnoráci!
Okrem tých, ktorí nám veno-
vali ceny do tomboly, MČ Vaj-
nory ďakuje aj týmto spon-
zorom, vďaka ktorým sme 
mohli pripraviť pre návštev-
níkov ples na vysokej úrovni:
výzdoba z  umelých kvetov 
- Barimex, aperitív a  ob-
čerstvenie pre účinkujúcich 
- Kaufl and, nealko nápoje na 
stoloch - Coca – Cola, víno na 
stoloch – PD Vajnory, Víno 
Valenta, zapožičanie pódia, 
osvetlenie - SRS Light, svetel-
ná výzdoba – Samba Lighting 
system a v neposlednom rade 
aj VPS za spoluorganizovanie 
a ceny do tomboly.
Na záver sa chceme poďako-
vať všetkým, ktorí akoukoľvek 
pomocou prispeli k  tomu, že 
Reprezentačný ples MČ Vaj-
nory v  novom kultúrnom 
dome dopadol opäť nad naše 
očakávania.

Katarína Dobiášová

Nový kultúrny dom vo 
Vajnoroch je krátko 
pred dokončením. No 
už v sobotu 14. fe-
bruára na sviatok sv. 
Valentína tu mal pre-
miéru 12. ročník Re-
prezentačného plesu 
MČ Bratislava – Vajno-
ry. Avšak kompletné, 
predovšetkým exte-
riérové práce budú 
hotové až v apríli.

VAJNORSKÝ PLES 2015
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STAROSTA ODPOVEDÁ

? Pán starosta, stali ste sa mestským poslancom. 
Môžete sa podeliť s našimi čitateľmi o problémy, 

ktoré rieši nové mestské zastupiteľstvo s novým 
pánom primátorom aj s ohľadom na mestské časti?

Mesto má veľa problémov: najmä však s dopravou, čo ja vní-
mam, ako komplexne zloženú z automobilovej individuálnej 
či tranzitnej dopravy, MHD, BID, parkovanie a cyklodopravy. 
Ďalej bezpečnosť a čistota mesta, ale aj nespravodlivé fi nan-
covanie Bratislavy aj cez počet údajov v štatistickom úrade, 
a nie cez register obyvateľov MV SR a nespravodlivý veľkostný 
koefi cient 2,35 mesta Bratislavy. Aj regulovanie a redukovanie 
výstavby v územnom pláne je na mieste a v neposlednom 
rade je to problém so školami a škôlkami.

? Čo si o riešení problémov mesta myslite vy, či 
máte na niektoré problémy už riešenia v skratke?

O doprave si myslím nielen ja, že výrazne jej pomôže vybu-
dovanie Nultého okruhu Bratislavy a cesty R7 cyklotrasy, čo 
odvedie tranzitnú dopravu mimo mesta a čo je dôležité pre 
nás, aj mimo Vajnor, cyklotrasy by sa mali budovať po radiá-
lach a všetkým je známe, že naša MČ je mimoriadne aktívna 
a okrem cyklotrasy JURAVA sa po zlepšení počasia v apríli 
začne budovať cyklotrasa Rendez, ale ako sme sľúbili, projek-
tujú sa cyklotrasy z Vajnor cez nadjazd popri Zlatých pieskoch 
po Rožňavskej až k Trnavskému mýtu a JURAVA II od mosta na 
Čiernu Vodu po hrádzi Šúrskeho kanála cez mohylu M.R. Šte-
fánika až do Vrakune k Malému Dunaju. BID-ka nejako zaspala 
a dúfam, že sa preberie k životu, vízia využitia odstavných 
parkovísk pri železničných staniciach v okrajových mestských 
častiach, ako je aj tá naša. No a keby lepšie fungovala BID-, tak 
aj problém s parkovaním by nebol taký horúci. Bezpečnosť 
spoluobčanov je treba zvýšiť v počte mestských policajtov 
– pochôdzkárov, nie administratívy (musia byť v uliciach, 
a doplnení kamier mestskej polície. Čistotu mesta treba určite 
zlepšiť, a tak, ako vo Vajnoroch, oveľa viac využívať koše na 
psie exkrementy aj v iných mestských častiach a debatovať aj 
so zapojením OLO do čistenia mesta, či už komunikácií a chod-
níkov, ale aj parkov a zelene. Myslím si, že v územnom pláne 
by sa mali spresniť intervaly výškovej podlažnosti v zástavbe 
v meste (napr. nie 1 až 4 podlažia, ale napísať 1+1 priamo 
a žiaden interval), aby nedávali možnosti výkladu investorom, 
čo je možné, kde a ako stavať, a samosprávy mestských častí 
tak boli tlačené do súbojov s investormi pri redukovaní ich 
zámerov a to bez stále neprijatého zákona o poplatku za 
rozvoj pre investorov do pokladní mestských častí na zlepšenie 
dopravy či výstavbu občianskej vybavenosti, ako škôlok a škôl. 
Školy a škôlky sú problémom z dvoch dôvodov. Pred 3-5 rokmi 
sa začali ženiť a vydávať tridsiatnici a, vďaka Bohu, majú 

detičky, a druhý dôvod je, že do Bratislavy stále prichádzajú 
mladí ľudia študovať z celého Slovenska a zväčša tu zostávajú 
aj žiť, čo je dobre pre krajinu aj mesto, ale je to nápor aj na ka-
pacity v škôlkach a školách, a preto aj my sa budeme usilovať 
rozširovať ich kapacity z fi nancií či už ministerstva školstva 
alebo z fondov EÚ.

? To nespravodlivé fi nancovanie Bratislavy myslíte 
ako? Ako je možné, že štát rozdeľuje podielové 

dane na základe nepresného sčítania ľudu v roku 
2010?

Zase sú to dve veci. Jeden problém je ten, že v roku 2004 bolo 
prijaté NV 668/04 o rozdelení podielových dani v samospráve, 
kde ZMOS presadil na úkor Bratislavy tzv. veľkostný koefi ciet 
samospráv. Ten deformuje presný počet stravníkov, detí 
v ZUŠ, Centrách voľného času, školských kluboch (družinách), 
obyvateľov a zvýhodňuje obce do 1000 obyvateľov, ktorých je 
v SR väčšina, a nerobí tak dnes tlak na zlučovanie ich úradov 
a efektívnejšiu samosprávu. Druhý problém je, že práve v tom 
NV je uvedené, že podielové dane sa počítajú k počtu oby-
vateľov, uvedenom na Štatistickom úrade SR z anonymného 
sčítania ľudu, a nie z registra obyvateľov (REGOB) vedenom 
na MV SR. REGOB je oveľa presnejší a je na každom obecnom, 
miestnom úrade (je to ohlasovňa pobytu a je presná). V Brati-
slave je rozdiel katastrofálny, činí skoro 48 tisíc obyvateľov, čo 
je veľkosť Trnavy, či,Popradu alebo Prievidze, a činí to stratu ca 
17 mil. eur (cez 500 mil sk). Predstavme si, žeby tieto mestá 
nedostali svoj podiel na dani z príjmov FO? Nefungovali by. 
V Bratislave, teda, podľa REGOB-u žije 465 tisíc obyvateľov 
a podľa Štatistického úradu SR 417 tis. obyvateľov. Nehovoriac 
o tom, že do Bratislavy prichádza denne 120-150 tisíc ľudí za 
prácou či za štúdiom a nehovoriac o tom, že štátne inštitúcie 
a ministerstvá neplatia ani daň z nehnuteľností a že Bratislava 
je hlavným mestom SR, čiže plní úlohy navyše. Ako povedal 
primátor, pri takomto nastavení fi nancovania je odsúdená 
prežívať z úveru do úveru - bez rozvoja.

? Nedávno si vás bratislavskí starostovia zvolili za 
predsedu Regionálneho združenia mestských 

častí Bratislavy. Môžete priblížiť činnosť tohto združe-
nia a vaše ciele, ktoré bude presadzovať?

Hlavné zamerianie činnosti Regionálneho združenia mest-

Spýtali sme sa starostu
ských častí Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
na rok 2015 v súčinnosti s hlavným mestom SR Bratislavou je 
robiť opatrenia na posilnenie plnenia funkcií Bratislavy, ako 
hlavného mesta; za tým účelom posilniť postavenie Bratislavy 
zaradením kapitoly „hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava“ do štátneho rozpočtu alebo inak. Celou činnosťou 
regionálneho združenia naďalej podporovať celospoločenské 
i miestne opatrenia na racionalizáciu výkonu verejnej správy 
a v rámci toho miestnej územnej samosprávy. Pokračovať 
v zavádzaní elektronizácie služieb, vykonávania elektronických 
aukcií a uplatňovania elektronického trhoviska do práce miest-
nych úradov mestských častí; rozširovať metódy elektronickej 
komunikácie medzi mestskými časťami na prehlbovanie 
ich spolupráce a výmenu informácií relevantných z hľadiska 
presadzovania záujmov a potrieb územnej samosprávy 
v mestských častiach. Aktívne sa zapájať do prác na príprave 
koncepcie komunálnej reformy pod gesciou ZMOS a presad-
zovať, aby pri diskusii a úvahách o komunálnej reforme bola 
uplatnená zásada dobrovoľnosti a striktného dodržiavania 
ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, k tomu vy-
užiť aj poznatky z auditu kompetencií a fi nancovania územnej 
samosprávy v Bratislave.
Usilovať sa o prepojenie praxe s právnou vedou na posilnenie 
právneho postavenia obcí a ich originálnych kompetencií 
ako jednotiek územnej samosprávy a osobitne ich orgánov 
v systéme orgánov verejnej správy. Presadzovať posilnenie 
ekonomickej základne obcí návratom k podielu obcí na výnose 
dane z príjmov FO v objeme 70,3 %. Aktívne sa zúčastňovať 
na spolupráci mestských častí, v rámci toho predkladať návrhy 
na zjednocovanie postupov mestských častí v prípadoch ziste-
-ných rozdielov v postupoch pri rozhodovaní. Úsilie mestských 
častí zamerať na pozitívne ovplyvňovanie komunikácie s oby-
vateľmi Bratislavy s cieľom ovplyvňovať ich postoje a konanie 
ako subjektov územnej samosprávy. Rozvíjať spoluprácu so 
samosprávami miest a obcí, predovšetkým v regionálnych 
združeniach ZMOS v Bratislavskom samosprávnom kraji v ob-
lasti možností zvýšeného čerpania fi nančných prostriedkov 
z fondov EÚ v programovacom období 2014 až 2020. Usilovať 
sa spolu s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 
o spravodlivejšie rozdelenie výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb v Nariadení vlády SR č. 668/2004 Z. z., hlavne tzv. „veľ-
kostný koefi cient“. Pokúsiť sa vypracovať spravodlivejší model 
rozdeľovania fi nancií medzi mestom a mestskými časťami.

Rozhovor pripravila redakcia VN

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie
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RZMČ

RZMČ povedie vajnorský starosta

Jeho voľbu na tento post podpo-
rila väčšina starostov na dneš-
nom rokovaní regionálneho 
združenia, ktoré bolo v novom 
volebnom období ako prvé. Na 
čele združenia vystriedal staros-

tu Petržalky Vladimíra Bajana.
Za podpredsedu združenia bol 
zvolený starosta Ružinova Du-
šan Pekár, za členov Rady Zdru-
ženia miest a  obcí Slovenska 
starostovia zvolili svojich kole-

gov z Petržalky a Rusoviec -Vla-
dimíra Bajana a Dušana Antoša.
Rokovanie starostov naznačilo, 
že medzi priority regionálneho 
združenia aj v tomto volebnom 
období bude patriť riešenie 
fi nancovania Bratislavy. Pred-
seda Ján Mrva poukázal pre-
dovšetkým na nespravodlivé 
prerozdelenie dane z  príjmov 
fyzických osôb, keďže veľká 

časť daní vyprodukovaných 
v  hlavnom meste sa dostáva 
mimo Bratislavu. „Keď bude 
dosť peňazí, bude aj na rozvo-
jové veci. Vyriešením zdrojov 
fi nancovania hlavného mesta 
by potom odpadol aj prob-
lém solidarity veľkých mest-
ských častí s  malými,“ uviedol
J. Mrva.

Eduard Fašung

Novým predsedom Regionálneho združenia 17 
mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy sa 
stal Ján Mrva, starosta mestskej časti Vajnory.

„Bratislavskí komunálni politi-
ci a  predovšetkým starostovia 
mestských častí už dlhé roky po-
ukazujú na to, že štát pristupuje 
k  metropole Slovenska akoby 
bola od macochy. Pritom ide 
o  mesto, na ktoré sa kladú zvý-
šené nároky minimálne v oblasti 
dopravy, údržby komunikácií či 
verejných priestranstiev. O  ná-
pravu existujúceho stavu sa regi-
onálne združenie mieni usilovať 
v súčinnosti s hlavným mestom,“ 
uviedol predseda RZMČ, staros-
ta Vajnôr Ján Mrva. Ako dodal, 
starostovia bratislavských mest-
ských častí však očakávajú po-
moc aj zo strany Združenia miest 
a obcí Slovenska (ZMOS). A tak 
jednou z  ich požiadaviek je, aby 
do návrhu priorít ZMOS po jeho 
26. sneme, ktorý sa bude konať 
koncom apríla, sa dostala i pod-
pora a  presadzovanie návrhov 
na samostatné fi nancovanie úloh 
a povinností vyplývajúcich mestu 
Bratislava z postavenia hlavného 
mesta SR zo štátneho rozpočtu.
Ďalšou požiadavkou schválenou 
na zasadnutí regionálneho zdru-
ženia je, aby medzi posnemové 
priority ZMOS patril návrat po-
dielu obcí na výnose dane z príj-
mov fyzických osôb na pôvodnú 
úroveň 70,3 percenta, a to od 1. ja-

nuára 2016. Podľa starostov však 
bude dôležité žiadať, aby sa balík 
peňazí odvíjal od počtu obyvate-
ľov podchytených v registri oby-
vateľov a  nie od počtu evidova-
ného Štatistickým úradom. Ďalej 
starostovia poukazujú na nespra-
vodlivé delenie daní z príjmu fy-
zických osôb cez pre Bratislavu 
poddimenzovaný veľkostný ko-
efi cient sídiel, čím Bratislava roky 
solidarizuje s celým Slovenskom, 
kam plynú stovky miliónov eur 
vyrobené obyvateľmi Bratislavy.
Výnos dane z príjmov fyzických 
osôb sa v  Bratislave delí medzi 
hlavné mesto a  mestské časti 
v pomere 68 % ku 32 %. Okrem 
toho tu funguje solidarita veľkých 
mestských častí s malými. Tento 
systém však nie je celkom uspo-
kojivý, a tak regionálne združenie 
v  súčinnosti s  hlavným mestom 
mieni vypracovať spravodlivejší 
model prerozdelenia fi nancií.
Medzi hlavné úlohy regionál-
neho združenia v  tomto roku 
patrí i pokračovanie v zavádzaní 
elektronizácie služieb do práce 
miestnych úradov. To je v súlade 
so zákonnou požiadavkou infor-
matizácie spoločnosti a  budova-
nia eGovernmentu na Slovensku. 
Jeho súčasťou je i  projekt Elek-
tronizácia služieb bratislavskej 

samosprávy, ktorý sa začal usku-
točňovať v  roku 2011 a  dokon-
čený má byť v tomto roku. Podľa 
informácií z magistrátu momen-
tálne je v hre verejné obstarávanie 
zamerané na zabezpečenie ko-
munikácie mestských častí s cen-
trálnym systémom na pôde mes-
ta. V týždni od 16. februára sa má 
vyjasniť, čo tá ktorá mestská časť 
musí urobiť, aby sa mohla napojiť 
na centrálny systém.
„Dôležitou stránkou činnos-
ti bratislavského regionálneho 
združenia v roku 2015 bude tiež 
spolupráca s  mestom Bratislava 
i  so samosprávami miest a  obcí 
v  Bratislavskom samosprávnom 
kraji s  dôrazom na možnosti 
zvýšeného čerpania fi nančných 
prostriedkov z  európskych fon-
dov v  programovacom období 
2014 až 2020,“ uzavrel J. Mrva.
Som za túto roky zanedbanú 
tému vďačný za Bratislavčanov. 
Robím osvetu tomuto v  ZMOS 
na ochranu nielen nás vajno-
rákov, ale nás Bratislavčanov 
a  potrebujeme všetci obyvatelia 
Bratislavy, aby sa téma otvorila aj 
s ohľadom na nespravodlivé dele-
nie fi nancií pre samosprávy podľa 
NV 668/04 kde BA má veľkostný 
koefi cient len 2,35 a má mať 4,5 
až 5 a Košice sú detto okrádané. 
Obe mestá sú takto odsúdené ísť 
z úveru do úveru a nerozvíjať sa. 
Ide o cca 300-500 mil. eur čo tu 
ľudia vyrobia a nezostanú tu a idú 
ako solidarita na Slovensko a roky 
a bez toho, žeby sa o tom vedelo. 
Myslím, že to príde vhod aj vláde 
a  bude môcť pustiť viac peňazí 
pre BA z  dôvodu predsedníctva 
v EU v roku 2016 nech toto naše 
nádherné mesto s riekou a hora-
mi a vinicami nevyzerá ako neja-
ká špinavá provincia na ďalekom 
východe.
Avšak ŠU SR k 31. 12. 2014 evi-
duje podľa toho zlého sčítania 

ľudu v  2010 roku a  prírastkov 
a úbytkov iba 417 389 čo je rozdiel 
47 899 obyvateľov čo je obrovský 
rozdiel nehovoriac o cca 120-150. 

tis denne dochádzajúcich ľudí (za 
prácou či školou) do BA a o ne-
odhadnuteľný počet ľudí čo tu nie 
sú prihlásení.
MV SR podľa posledných infor-
mácií by malo niekedy koncom 
tohto leta verifi kovať údaje z ce-
lého územia SR a  REGOB by 
mohol byť potom záväzný. Len 
problém s  verifi kovaním údajov 
REGOBu nie je v  Bratislave, ale 
niekde inde na Slovensku. V mi-
nulom volebnom období bolo 
obdobie, kedy sa išlo na číslo 436 
tis. obyvateľov a  preto aj v  roku 
2014 bola mimoriadna dotácia 
pre Bratislavu.
Ak sa tak nestane tento rok tak to 
bude pre Bratislavu a jej mestské 
časti a  hlavne obyvateľov Brati-
slavy mimoriadne bolestivé a ne-
spravodlivé.
Ján Mrva, starosta BA-Vajnory,
predseda RZMČ BA

(VN)

Financovanie mesta 
je stále nedoriešené
Riešenie fi nancovania hlavného mesta Sloven-
ska patrí aj v tomto roku medzi ťažiskové úlohy 
Regionálneho združenia mestských častí hlav-
ného mesta SR Bratislavy (RZMČ). Vyplýva to zo 
záverov ostatného rokovania členov regionálne-
ho združenia (13. 2. ).

Údaje o počte obyvateľov
z REGOBu k 31. 12. 2014

BA-Čunovo 1318
BA-Devín 1477
BA-Devínska Nová Ves 17580
BA-Dúbravka 36429
BA-Jarovce 1988
BA-Karlova Ves 36722
BA-Lamač 7496
BA-Nové Mesto 43554
BA-Petržalka 117869
BA-Podunajské Biskupice 23130
BA-Rača 21489
BA-Rusovce 3761
BA-Ružinov 77605
BA-Staré Mesto 44728
BA-Vajnory 5477
BA-Vrakuňa 20305
BA-Záhorská Bystrica 4360
S p o l u 465288
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Umožňuje to Operačný prog-
ram Bratislavský kraj (OPBK) 
v rámci Integrovaných straté-
gií rozvoja mestských oblastí 
(ISRMO). „Cieľom je zrevi-
talizovať zanedbané prostre-
die a zvýšiť tak kvalitu života 
našich obyvateľov. Mesto Bra-
tislava a okresné mestá môžu 
v  našom kraji môžu vďaka 
programu po prvýkrát kom-
plexne obnoviť školy, škôlky 
a  ich areály, či budovať nové 
komunitné centrá, zariadenia 
sociálnych služieb a  denné 
stacionáre. Pôvodne bolo na 
to alokovaných 14,2 mil. €, 
táto suma sa však navýšila na 
16 mil. €, a tak môžeme pod-
poriť všetkých sedem straté-
gií s  takmer 40 projektmi,“ 
priblížil bratislavský župan 
Pavol Frešo. Ako zároveň 
uviedol, ostatné kraje mohli 
za eurofondy už sedem rokov 
opravovať svoje školy a  škôl-
ky, Bratislavskému kraju to 
bolo umožnené až na kon-

ci programového obdobia 
2007-2013. Pre porovnanie 
ostané župy majú v  rámci 
Regionálneho operačného 
programu pre školskú infra-
štruktúru vyčlenených 550 
mil. eur.
Oprávnenými žiadateľmi ISR-
MO sú vymedzené mestské 
časti Hl. m. SR Bratislavy, 
okresné mestá Pezinok, Se-
nec, Malacky a BSK. Z mest-
ských častí sú to Rača, Nové 
Mesto, Staré Mesto, Vrakuňa. 
Napríklad MČ Nové Mesto 
do svojej stratégie zahrnu-
la päť materských škôl, štyri 
základné školy, dve revitali-
zácie parkov a  vybudovanie 
nového komunitného cen-
tra. Výzvu na integrované 
stratégie rozvoja mestských 
oblastí ISRMO vyhlásilo Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR v  roku 
2013 v  rámci OPBK. Okrem 
ISRMO sa cez OPBK realizo-
vali aj projekty zamerané na 

regeneráciu sídiel, budovanie 
cyklistických trás a náučných 
chodníkov. Konkrétne je to 
10 projektov podporujúcich 
regionálnu a  mestskú hro-
madnú dopravu, 58 projek-
tov revitalizácie miest a  obcí 
(námestia, chodníky, detské 
ihriská, verejné osvetlenie, 
zeleň atď.), jeden projekt re-
vitalizácie mestského parku 
(Pezinok), osem projektov 

budovania cyklotrás a  štyri 
projekty budovania náučných 
chodníkov. Bratislavský kraj 
prostredníctvom svojho spro-
stredkovateľského orgánu pre 
Operačný program bratislav-
ský kraj (SORO pre OPBK) už 
sedem rokov úspešne pomáha 
primátorom a  starostom pri 
implementácií europrojektov 
fi nancovaných z OPBK.

Spracoval Eduard Fašung

Na podporu školskej a  sociálnej infraštruktúry 
a revitalizáciu verejných plôch ide z eurofondov 
16 mil. €.

BSK: Na rozvoj mestských oblastí
v kraji ide z eurofondov 16 mil. eur

Poslanci Zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja chcú v  priebehu najbliž-
ších dvoch mesiacoch roko-
vať aj s  odbornou verejnosťou 
o  postavení novej nemocnice 
v  Bratislave, ktorú predstavilo 
Ministerstvo zdravotníctva SR.
„Zaoberali sme sa touto té-
mou, pretože tak ako nám to 
nie je jedno, na zastupiteľstve 
a na úrade, nie je to jedno ani 
obyvateľom tohto kraja, ako ta-
káto nemocnica bude vyzerať, 
ako bude fungovať, aký rozsah 
zdravotnej starostlivosti bude 
poskytovať, aký dosah na jej 

manažovanie bude mať štát 
a  pod. Keďže takáto diskusia 
v Bratislave a dovolím si pove-
dať, že ani na Slovensku nebola, 
nebola žiadna diskusia s  aka-
demickou obcou, s  odbornou 
verejnosťou, nebola žiadna dis-
kusia o umiestnení nemocnice, 
preto sme sa na zastupiteľstve 
rozhodli a  odsúhlasili, že táto 
téma bude témou konferencie, 
ktorá bude realizovaná do kon-
ca apríla tohto roku, na ktorej 
sa určite zúčastní odborná ve-
rejnosť, akademická verejnosť 
a  každý, kto má o  to záujem, 
aby nemocnica, ktorá bude 

v  Bratislave postavená, mala 
plný zmysel. Jednou z  kompe-
tencii župy je aj oblasť zdravot-
níctva. Nie je nám jedno, akým 
spôsobom ovplyvní poskytova-
teľov zdravotnej starostlivosti 
táto nemocnica a ako ovplyvní 
ich pacientov,“ vyjadril sa po 
ostatnom zasadnutí zastupiteľ-
stva BSK lekár samosprávneho 
kraja Valerián Potičný.
Chýbajúca široká diskusia 
o  výstavbe novej nemocnice 
na bratislavskej Patrónke sa 
nepozdáva ani plénu poslan-
cov zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja, 

ktorí na zastupiteľstve poverili 
Riaditeľa úradu BSK a zároveň 
lekára samosprávneho kraja 
Valeriána Potičného zorgani-
zovať verejnú odbornú disku-
siu k zámeru Vlády SR realizo-
vať výstavbu novej nemocnice. 
Bratislavská župa nespochyb-
ňuje potrebu vybudovania 
špičkového zdravotníckeho 
zariadenia, no považuje za nut-
né, aby jej predchádzala debata 
o jej umiestnení, forme výstav-
by, prevádzky, dopravného rie-
šenia, či umiestnenia vzdeláva-
cích a vedeckých kapacít.

(VN)

K novej bratislavskej nemocnici
bude široká diskusia

Pavol Frešo
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Po úspešnom minuloroč-

nom participatívnom roz-

počte vám aj tento rok po-

núkame možnosť zúčastniť 

sa na využití sumy 6000 eur 

z vajnorského rozpočtu.

Oproti minulému roku sa 
suma zvyšuje o  20 %. Vo 
februári poslanci MZ schvá-
lili rozpočet mestskej časti aj 
s touto položkou.
Minulý rok sme z tohto roz-
počtu podporili 3 návrhy 
(vajnorské trhovisko pri po-
travinách na Jačmennej uli-
ci, letné open-air kino v Par-
ku pod lipami a  dopadové 
plochy pod detskými atrak-
ciami na školskom dvore ZŠ 
K. Brúderovej).
Návrhy ste nám zasiela-
li do 20. februára 2015. 
V  priebehu marca urobíme 
štandardný cenový odhad 
návrhov, ktoré potom uve-
rejníme na našej vajnorskej 
webovej stránke www.vaj-
nory.sk a VY V PRIEBEHU 
APRÍLA HLASOVANÍM 
ROZHODNETE O  TOM, 
KTORÉ Z  NÁVRHOV 
ZREALIZUJEME SPO-
LOČNE V TOMTO ROKU.

(MÚ)

Opäť budete mať 
možnosť hlasovať
o participatívnom 
rozpočte na rok 2015

BVS UPOZORŇUJE OBČANOV

PD Vajnory modernizuje vinohrady

Vážení spoluobčania, Bra-
tislavská vodárenská spo-
ločnosť a  Infraservices si 
vás dovoľujú upozorniť, že 
odčerpávanie podzemnej 
vody z pivníc do existujúcej 
splaškovej vákuovej kanali-
zácie je v  zmysle vodného 
zákona ZAKÁZANÉ!
Odčerpávanie podzem-
nej vody do splaškovej 
kanalizácie spôsobuje jej 
nefunkčnosť - preťaženie 
systému, čo má za násle-
dok v  mnohých prípadoch 
možnosť vzniku havárií 
a zdvihnutím hladiny splaš-
kovej kanalizácie prichádza 
k ohrozeniu majetku spolu-
občanov vytopením ich do-
mácností cez vane a toalety. 
Z  tohto dôvodu vás žiada-
me, aby ste vodu odčer-
pávali a  likvidovali mimo 
splaškovej kanalizácie do 
záhrad. Šachty, ktoré budú 

preťažované, bude BVS 
a  Infraservices kontrolovať 
s  nasledovnými sankciami. 

Ďakujeme za pochopenie.
(BVS)

Poľnohospodárska družstvo 
Vajnory oznamuje, že v  lo-
kalitách Olšie  I., Olšie  II., 
Pod vinohradmi, Prešovne, 
Bolnare sa uskutočňuje re-
konštrukcia a  modernizácia 
vinohradov PD Vajnory.
Práce spočívajú v  úprave te-
rás, navážaní zeminy a spev-

ňovaní terás na výsadbu vi-
nohradov.
Z  uvedených dôvodov je na 
účelovej komunikácii pod 
vinohradmi zvýšený pohyb 
nákladných áut.
Dodávateľ, ktorý zabezpečuje 
práce, priebežne komuniká-
ciu čistí a  po skončení prác 

škody spôsobené na komu-
nikácii opraví na vlastné nák-
lady.
Uvedené práce budú prebie-
hať počas vhodných poveter-
nostných podmienok až do 
mája 2015, taký je predpokla-
daný termín skončenia prác.

(PD)

Vyhlasuje nábor

občianske združenie
VAJNORSKÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO

na doplnenie hereckého súboru ženy i muži 

vo veku od 18 rokov do veku bez obmedzenia.

Kontakt a informácie:

divadlo-vajnory@centrum.sk (0944 016 154) www.divadlo-vajnory.com
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Harmonogram pristavenia kontajnerov na rok 2015 v MČ Vajnory

20. – 21. 03. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
27. – 28. 03. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
10. – 11. 04. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
17. – 18. 04. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
2 ks 7m3 Vajnorské jazerá
24. – 25. 04. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
2 ks 7m 2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

18. – 19. 09. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
25. – 26. 09. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
02. – 03. 10. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
2 ks 7m3 Vajnorské jazerá
09. – 10. 10. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
16. – 17. 10. 3 ks ul. Pri pastierni (2 ks 7 m3, 1 ks 2,5 m3 dr. stav. odpad)
2 ks 7m2 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jarného upratovania
Jar 2015

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného upratovania
Jeseň 2015

Kontajnery budú 
pristavované vždy 
v piatok v dopoľud-
ňajších hodinách 
na zberný dvor na 
zelený odpad na ul. 
Pri pastierni (s  vý-
nimkou kontajne-
rov pristavených na 
Vajnorských jaze-
rách, a  bytoviek na 
Rybničnej ul. kto-
rých umiestnenie 
určí objednávateľ) 
a  vývoz sa usku-
toční v  nasledujúci 
pondelok.

Ľubomír Krištofi č, vedúci 
oddelenia hospodárskej správy 

MČ Bratislava – Vajnory

Výzva občanom

k výrubu topoľov
Vyzývame obyvateľov Mest-
skej časti Bratislava–Vajnory 
na poskytnutie akýchkoľ-
vek informácií a  poznatkov, 
ktoré by mohli byť nápo-
mocné v  konaní ohľadom 
nepovoleného výrubu 10 ks 
vzrastlých topoľov v  lokalite 
Vajnorské jazerá. Výrub bol 
vykonaný začiatkom decem-
bra 2014. Na zistenie osoby, 
zodpovednej za nepovolený 

výrub, budeme vďační za 
vaše informácie, ktoré mô-
žete nahlásiť osobne na re-
feráte životného prostredia 
Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, 
telefonicky na čísle 02/482 
24 426 alebo e-mailom na 
adresu palenikova@vajnory.
sk. Za vašu pomoc vopred 
ďakujeme.

(MÚ)

Zber domového odpadu 
s obsahom škodlivín
Pre občanov Bratislavy – fy-
zické osoby nepodnikateľov 
uskutoční Magistrát hl. mes-
ta SR Bratislavy v súčinnosti 
s mestskou časťou jarný zber 
domového odpadu s  obsa-
hom škodlivín. Ide o  staré 
náterové hmoty, odpadové 
rozpúšťadlá, lepidlá, pes-
ticídy, oleje a  tuky, batérie, 
chladničky, mrazničky, žia-
rivky a  iné elektrospotrebi-
če. Jarný zber bude vo Vaj-
noroch 18. apríla od 10.30 
do 12.30 h na Roľníckej 261, 
vchod z  ulice Pri pastierni. 

Na mieste bude pristavené 
vozidlo, pri ktorom budú 
pracovníci spoločnosti AR-
GUS preberať odpad od 
občanov len v  donesených 
uzavretých obaloch max. 
do 5 kg od 1 osoby. Bezplat-
ne odovzdať domový od-
pad s obsahom škodlivín je 
možné aj na stredisku spo-
ločnosti Odvoz a  likvidácia 
odpadu a.s., Stará Ivanská 
cesta 2, Bratislava v ponde-
lok až sobotu od 8.00 – 18.00 
h (okrem sviatkov).

(MÚ)
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Ako sa hlasovalo v referende v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Referendum 7. február 2015

1.

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou? 

486 95,86% 19 3,75% 403 93,50% 22 5,10% 889 94,78% 41 4,37%

2.

Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova? 

472 93,10% 31 6,11% 390 90,49% 34 7,89% 862 91,90% 65 6,93%

3.

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

449 88,56% 55 10,85% 386 89,56% 37 8,58% 835 89,02% 92 9,81%

2

Okrsok na hlasovanie číslo 

2223

510

Počet občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky / účasť v 

100,00%

22,94%

0,39%

ÁNO NIE

1

NIE

4347

945

4 0,92%

2124

435

100,00%

20,48%

ÁNO NIE

6

Spolu

v %

100,00%

21,74%

0,64%

Okrsok 

číslo 1 - 2

Počet odovzdaných neplatnýchhlasovacích lístkov

z počtu odovzdaných platných hlasovacích lístkov

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 509 99,80% 435

ÁNO

2

100,00% 944 99,89%

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 507 99,61% 431 99,08% 938 99,36%

Spracovala: Gabriela Zemanová poverená prípravou referenda v MČ Bratislava-Vajnory, v Bratislave-Vajnoroch dňa 8. februára 2015
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Vo Vajnoroch chcú lacno 
skupovať pozemky pod D4

NDS varuje pred špekulantmi
Z dôvodu opakujúcich sa informácií o hromadiacich sa ne-
serióznych ponukách na odkúpenie pozemkov dotknutých 
stavbou D4 inými subjektmi vám oznamujeme, že za účelom 
usporiadania pozemkov sme nepoverili žiadnu spoločnosť 
a jednotlivých vlastníkov bude kontaktovať priamo Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s. Vlastníci pozemkov si môžu prísť 
overiť situáciu na Miestny úrad Bratislava Vajnory – referát 
územného plánu – v stránkových hodinách.

(NDS)

Národná diaľničná spoloč-
nosť pozýva na informa-
tívne stretnutie ohľadom 
majetkovoprávneho vyspo-
riadania pozemkov dotknu-

tých výstavbou diaľničného 
obchvatu D4 a  rýchlostnej 
cesty R7. Stretnutie s vlast-
níkmi pozemkov dotknu-
tých výstavbou diaľnice 

D4, ktoré sa uskutoční 
v  Kultúrnom zariadení na 
Baničovej ulici v stredu 25. 
marca 2015 o 18.00 h.
Na stretnutí budú vlastní-

ci dotknutých pozemkov 
oboznámení so záberom 
pozemkov a s postupom pri 
majetkovoprávnom vyspo-
riadaní.                                (VN)

Pozvánka na stretnutie k pozemkom pod D4

Upozornili ste nás na prípa-
dy niektorých podnikavých 
jednotlivcov, ktorí majú záu-
jem o skupovanie pozemkov 
pod budúcou diaľnicou D4, 
takzvanom nultom brati-
slavskom okruhu v  katastri 
Vajnor. Oslovení boli naj-
mä starší občania. Ide však 
o  výkupy za mimoriadne 

nízke ceny, dá sa hovoriť rá-
dovo o  centoch, či pár eur. 
Preto vyzývame občanov, 
aby sa neunáhlili, lebo štát 
bude pozemky vykupovať 
za znaleckú, podstatne vyš-
šiu sumu, tak ako to bolo pri 
výstavbe diaľnice za Zlatými 
pieskami.

(MÚ)

Aj cez vajnorský chotár povedie diaľnica D4
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DÁVAME D O POZORNOSTI

„Sme veľmi radi, že tento veľ-
mi dôležitý projekt pokročil. 
Už dnes je jasné, že najvýhod-
nejšou a v súčasnosti jedinou 
reálnou formou výstavby je 
model verejno-súkromného 
partnerstva,“ povedal minis-
ter dopravy výstavby, a  re-
gionálneho rozvoja Ján Po-
čiatek. Štát dnes totiž nemá 
možnosti fi nancovať túto 
stavbu z  eurofondov či štát-
neho rozpočtu. V prípade, že 
by sa výstavba nerealizovala 
formou PPP, jej začiatok by sa 
posunul minimálne do budú-
ceho desaťročia.
Správu, ktorá zhrnie výsled-

ky práce medzinárodného 
poradcu na štúdii realizo-
vateľnosti, predloží rezort 
dopravy na medzirezortné 
pripomienkové konanie a do 
vlády by sa mohla dostať v ja-
nuári roku 2015. Ak vláda 
potvrdí zámery ministerstva 
dopravy, začne sa súťaž na 
koncesionára – spoločnosť 
alebo konzorcium, ktoré diaľ-
nicu D4 a  rýchlostnú cestu 
R7 postaví a bude ju 30 rokov 
prevádzkovať.
Už dnes sú vydané územné 
rozhodnutia na všetky úseky 
rýchlostnej cesty R7 od Holíc 
po Bratislavu, ako aj na všet-

ky úseky diaľnice D4 od Jaro-
viec až po Raču. Na väčšine 
úsekov v súčasnosti prebieha 
majetkovoprávne vyrovnanie 
a v priebehu roku 2015 chce 
rezort dopravy skompleti-
zovať aj všetky podklady pre 
stavebné povolenie. So sa-
motnou výstavbou by sa tak 
mohlo začať na prelome ro-
kov 2015 a 2016.
Diaľničný obchvat D4 a s ním 
súvisiaca rýchlostná cesta 
R7 významným spôsobom 
pomôže všetkým vodičom, 
ktorí prechádzajú cez hlavné 
mesto Slovenskej republi-
ky a  zároveň dokáže vyriešiť 

kritickú dopravnú situáciu 
v  husto osídlenom regióne 
na juhovýchod od Bratislavy. 
V týchto oblastiach je už dnes 
doprava na hranici únosnosti 
a po zohľadnení očakávaných 
rastov intenzity dopravy bude 
v roku 2020 doprava na tých-
to úsekoch kolabovať. Preto 
je prioritou rezortu dopravy 
začať s výstavbou čo najskôr.
Podrobnú dokumentáciu 
k projektu ako aj vizualizácie 
nájdete na webstránkach ob-
chvatbratislavy.sk a d4r7.sk.

Martin Kóňa,
hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Výstavba veľkého diaľničného obchvatu je najvýhodnejšia formou verejno-súkromného partner-
stva. To je jeden z hlavných záverov štúdie realizovateľnosti, ktorú vypracoval medzinárodný po-
radca pre tento projekt. Už v najbližších dňoch preto Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja zverejní predbežné oznámenie o začatí súťaže.

Súťaže na výstavbu veľkého bratislavského 
obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7
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Vandali vo 
Vajnoroch

Kedysi na riešenie takýchto problémov stačila pa-
lica alebo kus hadice. Dnes sa to nenosí. Vieme 
o nich, demokraticky ukážeme prstom, ale väčši-
nou iba na chodníku. No v konečnom dôsledku 
si tie škody zaplatíme my sami – z výplaty alebo 
daní. Pokuty od prichytených výtržníkov všetky 
ujmy zďaleka nenahradia.
Mestská polícia vo Vajnoroch riešila vlani 608 
priestupkov v  oblasti dopravy a  verejného po-
riadku. Zaznamenala nárast v majetkovej trestnej 
činnosti, väčšinou krádeží a  vlámaní. Na poku-
tách vybrala 2270 eur. Rany z  minulého roka sa 
ešte nezacelili a  už tu máme ďalšie. Okázalé sú 
najmä vylomenia dopravných značiek, alebo kas-
kadérska jazda vodiča motorového vozidla cez re-
konštruovaný Park po lipami, ktorého zastavil až 
strom a  masívna lavička. Našťastie, lebo inak by 
asi vyvalil kostolný múr (na snímkach).
Chráňme si majetok – vlastný i verejný. Volajme 
políciu, ohlásme vandalov na miestnom úrade, 
žiadajme pomoc. Ide predsa o náš pokoj, o našu 
bezpečnosť, o naše peniaze.

Eduard Fašung

Aj Vajnory musia čeliť rôznym nespratní-
kom a výtržnostiam, ktoré si vyžiadajú ško-
dy na osobnom alebo verejnom majetku.

Vo Vajnoroch sa tancovalo

Interklub Bratislava – naj-
starší tanečný klub na území 
Slovenska, zavítal i  do Vaj-
nor. Počas svojej nepretržitej 
48-ročnej existencie sa In-
terklub postaral o spoločen-
sko-športovú výchovu tisí-
cov nadšencov. Ich úspechy 
sú zaznamenané nielen na 
území Slovenska, ale i  v  za-

hraničí. Ako jediný klub sa 
môže pochváliť získaním 70 
titulov majstra Slovenska, 
výchovou 98 párov s  me-
dzinárodnou výkonnostnou 
triedou S  a  unikátnym ko-
lektívom, súťažiacim v  štan-
dardných formáciách, ktorý 
dosahuje počas desaťročí vý-
znamné úspechy na domácej 
i zahraničnej tanečnej pôde. 
Jedným z  najväčších úspe-
chov je napríklad niekoľko-
násobné fi nálové umiestne-
nie na majstrovstvách sveta.
Okrem výchovy detí, mláde-
že, i dospelých tanečníkov je 
tradičnou aktivitou Interk-
lubu organizovanie taneč-
ných súťaž, kde sa v priebe-
hu jedného dňa na parkete 
prezentuje približne 250 ta-
nečných párov zo Slovenska 
i zo zahraničia. Táto športo-

vá udalosť vždy púta veľkú 
pozornosť divákov. K  tancu 
neodmysliteľne patrí i  spo-
ločenská výchova a  etika, 
ktorú predstavitelia Interk-
lubu vštepujú nielen svojim 
členom, ale i študentom po-
čas stredoškolských kurzov, 
no i dospelým klientom, pre 
ktorých pravidelne otvára 
kurzy. V  letných mesiacoch 
sú brány Interklubu otvorené 
pre detské denné tábory.
Plesová sezóna sa každoroč-
ne začína otvorením unikát-
neho Plesu v Opere v Brati-
slave, kde sa už po štrnásty 
raz predstavilo 16 elitných 
párov Interklubu počas otvá-
racieho ceremoniálu. Okrem 
toho zverenci Interklubu ot-
várajú pravidelne tradičným 
valčíkom, či sólovými ukáž-
kami mnohé ďalšie plesy, 

spomeňme Bratislavský bál, 
Medický ples, Ples Minister-
stva zahraničných vecí SR, 
Vajnorský ples, Ples mesta 
Nové Zámky, Ples mesta Tr-
nava, Ples mesta Galanta, 
Ples mesta Považská Bystrica 
a  iné. Tento rok nechýbali 
profesionálni tanečníci In-
terklubu ani na vajnorskom 
plese v  novom kultúrnom 
dome 14. 2.
A  nielen to. Tréneri Interk-
lubu sú pripravení poskytnúť 
záujemcom o  tanečný šport 
svoje služby už od apríla 
2015 v krásnych priestoroch 
novovybudovaného Kultúr-
neho domu na Baničovej 
ulici vo Vajnoroch (bližšie 
informácie nájdete na www.
interklub.sk).

Petra Slimáková
Földes Igor

Radosť z pohybu 
v rytme tanca a dob-
rá nálada v príjem-
nom prostredí pri-
lákala obyvateľov 
Vajnor a jeho okolia 
všetkých vekových 
kategórií - od tých 
najmenších s mamič-
kami až po seniorov.
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Miestne zastupiteľstvo 
MČ Vajnory vyhlásilo 
voľbu kontrolóra na deň 
31. 03. 2015.
Požiadavky, ktoré musí 
spĺňať kandidát na fun-
kciu miestneho kontrolóra: 
kvalifi kačné predpoklady 
- minimálne úplné stredné 

vzdelanie. Iné predpokla-
dy - prax vo verejnej sprá-
ve alebo prax v  riadiacej, 
ekonomickej, právnickej 
a  kontrolnej činnosti, ko-
munikatívnosť, organizačné 
a  riadiace schopnosti, mo-
rálna bezúhonnosť.
Kandidáti na funkciu miest-

neho kontrolóra mestskej 
časti Bratislava-Vajnory 
zašlú alebo doručia svoje 
písomné prihlášky v zalepe-
nej obálke označenej „Voľba 
kontrolóra“ – NEOTVÁ-
RAŤ najneskôr 17. marca 
2015 (t. j. najneskôr 14 dní 
pred dňom konania voľby) 

do 15.00 h do podateľne 
Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, 
Roľnícka 109, Bratislava-
Vajnory.
Bližšie informácie sú do-
stupné na www.vajnory.sk.

(MÚ)

Členovia výboru Základnej 
organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku vo Vajno-
roch dva dni pred Viano-
cami navštívili obyvateľov 
Seniordomu vo Vajnoroch. 
Odovzdali sme im pozdravy 
od všetkých členov našej zá-
kladnej organizácie. V  druž-
nej debate sme sa s nimi po-
rozprávali a  hádam sme ich 
aj potešili vianočnou vôňou 

medu, oplátok a chuťou drob-
ného domáceho vianočného 
pečiva. Práve vtedy bol nav-
štíviť svojho brata pán Grebeči 
a  ten dal podnet na spieva-
nie niektorých mariánskych 
piesní. Bolo to veľmi srdeč-
né a  dojímavé. Na pamiatku 
sme im venovali zarámovaný 
obraz Panny Márie a  zopár 
ozdôb na vianočný stromček, 
všetko vyrobené technikou 

paličkovanej čipky. Rozlúčili 
sme sa s  príjemným pocitom 
spolupatričnosti a lásky k blíž-
nemu a všetkým sme popriali 
príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, veľa zdravia a šťastia 
v novom roku. Pani riaditeľke 
Seniordomu ďakujeme za 
umožnenie milého stretnutia.

Ján Krištofi č predseda ZO JDS vo 
Vajnoroch

Miestne zastupiteľstvo vyhlásilo 
voľbu kontrolóra

Pozdravy od Jednoty dôchodcov Blahoželáme
Senior klub blahoželá 
svojmu členovi pánovi Jo-
zefovi Takáčovi ku krás-
nemu životnému jubileu 
– 75. narodeninám, ktoré 
oslávi 29.  4.  2015. Všetci 
mu zo srdca želáme pevné 
zdravie, veľa šťastia, lásky 
a  spokojnosti v  kruhu 
svojej rodiny a priateľov.

Senior klub

Výzva z Alviana -
už 25 rokov spolu
Tento rok si pripomenieme 25 rokov družby s talianskym 
Alvianom. Pri príležitosti tohto krásneho jubilea by sme vás 
chceli poprosiť o spoluprácu. Keďže talianska strana plánuje 
urobiť výstavu fotografi í na tému „v 1. svetovej vojne ne-
priatelia, dnes priatelia“, prosíme vás o zapožičanie fotogra-
fi í na zoskenovanie
• z 1. svetovej vojny
• zo začiatkov družby
Fotografi e by sme vám ihneď vrátili.                                   (VN)
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VAJNORY – historický vývin obce, kultúra ľudu

Vajnory nie 
sú síce zapísané do svetového 
kultúrneho dedičstva UNES-
CO, ale je to rázovitá obec, 
ktorá má svoju históriu, zvyky, 
obyčaje, kultúru, čo sa zachova-
lo až podnes.
Vydala som sa do Vajnor, preži-
la som tam kus života a pamä-
tám si, že kedysi sa uvažovalo 
ponechať Vajnory ako skanzen, 
pretože táto obec ma všetky 
atribúty skanzenu najmä hlav-
ná - Roľnícka ulica. Doposiaľ si 
obyvatelia Vajnor zachovávajú 
staré zvyky a  obyčaje, vyšíva-
nie krojov, paličkovanie čipiek, 
maľby stien, folklór, umeleckú 
tvorivosť a nárečové prvky.

Najstaršie osídlenie 
Vajnor

Prvé správy, ktoré pochádzajú 
z  archeologických prameňov 
hovoria o osídlení vajnorského 
územia v mladšej dobe železnej 
– laténskej, teda v 4. a 3. storočí 
pred Kristom, kedy na územie 
Slovenska prenikali Kelti, ktorí 
husto osídlili oblasť juhozápad-
ného Slovenska. Pamiatky ich 
kultúry sa našli aj vo Vajnoroch. 
Ďalšie nálezy staroslovanského 
pohrebiska z druhej polovice 8. 

stročia sa odkryli aj pri želez-
ničnej stanici Vajnory. Našli sa 
kostrové hroby i žiarové hroby 
v  popolniciach. V  hroboch sa 
našla väčšinou keramika, ale 
aj náhrdelníky zo sklenených 
perál, železný nôž a  hlinený 
praslen.
V tesnej blízkosti Vajnor arche-
ológovia odkryli veľkomorav-
ské sídlisko. O tom, že dnešné 
Vajnory majú svoj pôvod v sta-
roslovanskom období, svedčí 
okrem acheologických nálezov 
aj pôvodný názov Vajnor. Naj-
staršia písomná správa o  Vaj-
noroch pochádza až z  roku 
1237, kedy Vajnory boli už roz-
vinutou obcou. V  tom období 
sa Vajnory volali Prača a  boli 
majetkom ostrihomského ar-
cibiskupa. V čase intenzívneho 
začleňovania územia Slovenska 
do formujúceho sa Uhorského 
štátu patrilo Ostrihomské arci-
biskupstvo medzi významných 
majiteľov pozemkov.
Ďalšie storočie bolo pre Vajno-
ry dosť búrlivé. Tatárský vpád 
zanechal po sebe spúšť. Vajnory 
striedali majiteľov a  posledný 
majiteľ Peter Ostrihomský – 
bratislavský kanonik – predal 
tento majetok cisteriánom v ra-
kúskom Heidelkreuzi za ročný 

poplatok 8 libier starých vie-
denských denárov a  jeden ta-
lent čierneho korenia. V listine 
sa pre Praču po prvý raz použil 
názov „Weinarn“. V 19. storočí 
už v slovenikách prevládalo po-
menovanie Vajnory a v nemči-
ne Weinern a v 20. storočí ostal 
už iba názov Vajnory.
Postupom času dali osadu Vaj-
nory so všetkými úžitkami do 
prenájmu mestu Bratislava, 
ktorému ju nakoniec aj predali. 
Tým sa splnila túžba bratislav-
ských mešťanov dostať osadu 
do svojho vlastníctva.
V 14. a 15. storočí vlastnili bra-
tislavskí mešťania väčšinu vaj-
norských viníc, o  čom svedčia 
archívne údaje. Vajnorskí pod-
daní pracovali ako poľnoho-
sopdári, pestovali obilie a cho-
vali dobytok. Z úrody odvádzali 
svojmu zemepánovi naturálnu 
rentu tzv. desiatok a z vinohra-
dov platili vinohradnícky po-
platok. Cirkevný desiatok vybe-
rala ostrihomská a bratislavská 
kapitula.
Vajnory prešli do vlastníctva 
bratislavských mešťanov ako 
poddanská obec Bratislavy. 
Trvalo to až do roku 1848, 
kedy bolo zrušené poddanstvo 
a obec sa od roku 1851 mohla 
stať samostanou obcou.
Medzi starousadlícke vajnorské 

rodiny, ktoré tu prežli všetky 
nepokoje a ťažkosti a s ktorými 
sa stretávame už v  roku 1546 
patrili: Axamítovci, Číkovci, 
Feketovci, Fašungovci, Grebe-
čiovci, Nádaždyovci, Polákovci 
a Srnovci. Ďalej pribúdali: Brú-
derovci, Takáčovci, Vitálošovci 
a Zemanovci. Ešte teraz sa ho-
vorí, že „keď hodíš kameň do 
Vajnor, určite trafíš Vitáloša, 
Fašunga alebo Zemana“.
Kostol vo Vajnoroch vybudova-
li ešte za Arpádovcov a zasvätili 
ho sv. Ladislavovi (uhorskému 
kráľovi). Najvyšší plat – 70 zla-
tých ročne mal farár. Do roku 
1788 sa peniaze pre neho vybe-
rali po domoch a neprechádzali 
cez obecnú pokladnicu. Okrem 
toho sa na obecné útraty obrá-
bal farský vinohrad a lúka. Len 
farské vinice mali viac ako 30 
kopáčov. V  18. storočí Vajno-
ry mali obecnú školu a učiteľa 
platila obec. V roku 1842 obec 
nešťastne vyhorela.
Na udržiavaní slovenského 
povedomia Vajnorčanov mal 
veľkú zásluhu farár Ferdinand 
Juriga (*1874 - †1950), ktorý 
výrazne ovplyvnil myslenie 
obyvateľov Vajnor najmä pri 
podporovaní ľudovej umelec-
kej tvorivosti a  zachovávaní 
tradičných obyčajov. Juriga bol 
počas svojho pôsobenia (1905-

1918) vo Vajnoroch veľmi 

Spracovala Júlia Novotná ako ročníkovú prácu na Univerzite tretieho veku pri UK Bratislava s ci-
eľom lepšieho zviditeľnenia Vajnor. V príspevku boli použité informácie z vlastivednej monografi e 
VAJNORY (vyd. OBZOR 1978), ústne podania vlastnej rodiny a vlastné zážitky.
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Medzi starousadlícke vajnorské počas svojho pôsobenia (1905
1918) vo Vajnoroch veľmi



151 – 2/2015

HISTÓRIA

, výtvarné umenie, spoločenský život a folklór
činný, zaktivizoval svojich far-
níkov, ktorí sa veľkou mierou 
pričinili o  úspech vo voľbách 
do uhorského snemu v  roku 
1906 a tiež v roku 1910. Usiloval 
sa o  založenie cirkevnej školy. 
Stal sa veľkým propagátorom 
vajnorského folklóru. Občas 
kázal oblečený v ľudovom kro-
ji miesto sutany. Sám sa v roku 
1905 stal poslancom uhorského 
snemu, kde pôsobil až do roku 
1918.
V chotári obce bolo letisko, kto-
ré v  období rokov 1918-1945 
malo dôležitý vojensko strate-
gický význam.
V  roku 1945 bolo vo vlastnej 
obci (okrem letiska, nádražia, 
strážnych domkov a  majera) 
526 domov.
Z  vinohradníctva možno spo-
menúť, že v 18. storočí o skvalit-
nenie sortimentu viniča sa po-
staral gróf Mikuláš Pálfy, ktorý 
dal doviezť porýnske odrody: 
zelený a  červený muškát, velt-
lín, silván a  chrupku. Dnes sa 
pestujú na 95% len osvedčené 
vynikajúce sorty najmä: veltlín 
zelený, rizling vlašský a dievčie 
hrozno.

Tradičná zástavba
dvora

Pôvodné stavebné parcely, na 
ktorých bola postavená obec 
Vajnory boli úzke a  preto sa 
domy stavali do radu za sebou 
smerom od ulice k  humnám, 
za ktorými nasledovali vinice. 
V odbornej literatúre sa nazýva-
jú dlhé dvory alebo dlhé domy. 
Jednotlivé domy vo dvoroch 
tvoria úplne samostatné a rela-
tívne nezávislé obytné objekty, 
resp. jednotky, čo vyjadrujú aj 
popisné domové čísla. Spoločná 
je len plocha dvora. Vo dvoroch, 
kde prevažovalo vinohradníc-
tvo nad poľnohospodárstvom, 
sa pod domom nachádzala 
prešovňa a  vínna pivnica. To 
bol správny typ vinohradníc-
keho domu, keďže víno pre svoj 
správny vývin a dozrievanie po-
trebovalo rovnomernú teplotu 
bez väčších výkyvov.
Materiálom na stavbu domov 
a  ľudových stavieb vo Vajno-

roch bola v  minulosti predo-
všetkým hlina, ktorú spracúvali 
na nepálené tehly. Druhým sta-
vebným materiálom bol kameň, 
dovážaný najmä z vajnorských 
vinohradov. Drevo ako staveb-
ný materiál nebol pre Vajnory 
typickým. Steny starých domov 
sú ešte teraz 60-70 cm hrubé, 
majú nápadný strop, drevenú 
povalu, pod ktorou sa tiahne 
hrubý nosný trám zvaný rošt, 
zvyčajne s  nápisom staviteľa 
domu a  ozdobným slniečkom 
alebo iným ochranným zna-
kom. Sú to napr. domy s číslom 
122, 143, 144, 168 a 218.
Domy z  pálených tehál sa vo 
Vajnoroch začali stavať až po 
prvej svetovej vojne. Interiéry 
domov boli vyzdobené maľov-
kou, taniermi, džbánikmi. Ako 
nábytok slúžili maľované truh-
lice, maľované lavice a  vyrezá-
vané stoličky.
Vo Vajnoroch bolo normálnym 
javom, že každá žena-gazdiná 
si vedela vymaľovať byt orna-
mentálnymi motívmi bez akej-
koľvek predlohy, pričom farby 
a motívy, ale aj celkovú dispozí-
ciu obrazu mala ešte pred zača-
tím práce v „huavje“ (v hlave).
Už v  dávnej minulosti sa vy-
tvárali podmienky na formo-
vanie ľudového vajnorského 
kroja ako typického odievania, 
ktoré dodnes obdivujeme pre 
estetické hodnoty a  osobitosť 
v typológii ľudových krojov na 
Slovensku. Kroj sa delil na muž-
ský, ženský a detský a tiež podľa 

účelu použitia na pracovný, 
sviatočný a obradový kroj. Kro-
je boli zdobené bohatými fa-
rebnými výšivkami a  stuhami. 
Typické pre ukončenie rukávov 
na košeliach boli paličkované 
krajky. Vyšívať a  paličkovať sa 
učili dievčatá už od 8.-9.-tich 
rokov. Do kostola sa rúcha vyší-
vali zlatými niťami. Návštevník 
vajnorského kostola by ešte aj 
teraz videl okolo oltára maľby 
s  vajnorskými motívmi, ktoré 
ručne maľovali vajnorské ženy.
Svadba bola významnou uda-
losťou, ktorá sa týkala nielen 
mladého páru, ale aj celej ro-
diny – širokého príbuzenstva. 
Tak napríklad, keď sa vydávala 
staršia dcéra autorky Daniela, 
svadobčanov bolo 160 a  príp-
ravy sa konali podľa starých 
zvykov ako: obliekanie nevesty 
do tradičného vajnorského kro-
ja a  o  polnoci čepenie nevesty 
sprevádzané obradnými pies-
ňami.
Dnešné vajnorské svadby sú 
akýmsi ľudovým divadlom, 
ktoré sa predvádza pre zábavu 
svadobných hostí.
Hoci mnohé tradičné zvyky 
zanikli, veľa z nich si zachováva 
svojráznu podobu dodnes. Tak 
napríklad na Kvetnú nedeľu 
ešte i  teraz chodia deti v  kro-
joch s  vŕbovými vetvičkami 
ovešanými maľovanými vajíč-
kami a stuhami, pričo spievajú: 
„Lésola, lésola, Kvjetní nědzela, 
gse kvuet podzeua…“

Ešte stručná zmienka o  hu-
dobno-folklórnom umení vo 
Vajnoroch, ktorého tradícia sa 
zachovala podnes. Dychová ka-
pela je známa pod názvom Vaj-
norák a  jej viac ako 140 ročná 
existencia je úzko spätá nielen 
s  folklórnymi tradíciami, ale 
i so životom obce vôbec.
K  hudbe patrili tance: sotyš, 
mazurka, čardáš, verbunk, 
frišká a  najmä rôzne krútivé 
a krepčivé tance.
Začiatky vajnorskej dychovej 
hudby sa viažu k roku 1866 a jej 
zakladateľom bol Václav Kubiš-
ta, ktorý bol tiež kapelníkom 
po dobu 20 rokov. Hrávali na 
všetkých podujatiach obce, zá-
bavách, svadbách, pohreboch 
i cirkevných obradoch. Chodili 
tiež hrávať do Viedne, Brna, 
Prahy, hrali i  na folklórnom 
festivale vo Východnej a tiež na-
hrávali v rozhlase.
V  roku 1968 vznikla malá de-
väťčlenná dychovka Vajnoran-
ka, ktorá má tanečnú a  spe-
vácku skupinu. V tejto skupine 
vystupuje už niekoľko desaťročí 
môj zať Dušan Vitáloš ako spe-
vák a  tanečník, a  istý čas ako 
hudobník aj jeho syn Marek.
Starší obyvatelia Vajnor si ešte 
doteraz udržali svoje nárečie, 
ktoré má prvky záhoráckeho 
dialektu. Používajú ho v komu-
nikácii a tiež v piesňach, rečňo-
vankách a  ľudovej poézii: „Za-
sadziu sem čerešenku, virústli 
mi dvje, zostaua sem nepocťivá, 
ale nevím de“.
Máloktorá obec na celom oko-
lí Bratislavy a  na Záhorí má 
tak bohato rozvinuté ľudové 
výtvarné umenie a  folklór ako 
Vajnory.

Záver

Snažila som sa vystihnúť to 
najpodstatnejšie zo života vo 
Vajnoroch, ktorý som tam žila, 
keď som sa do Vajnor vydala 
a bývala tam u svokrovcov – Fa-
šungovcov. Moja staršia dcéra 
Daniela s rodinou tam doteraz 
býva, preto Vajnory často nav-
števujem.

Júlia Novotná

roch bola v  minulosti predo-
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S korčuľami na pleciach

Očká našich najmenších žiarili 
nadšením a tváre nám všetkým 
zdobil úsmev, ktorý hovoril za 
všetko. Náš korčuliarsky tím 
tvorili žiaci druhého až štvrté-
ho ročníka. Tí boli po celý čas 

pod dohľadom vychovávateľov 
Martina Jura a  Danky Macá-
kovej. Pred vstupom na ľadovú 
plochu boli naši malí korčuliari 
poučení o bezpečnosti, ako sa 
majú na ľade správať.

A potom…, hurá na ľad s mi-
lým detským krikom, ktorý 
k tomu patrí.
Na ľade sme si užili veľa zába-
vy, súťaží, zdokonaľovali sme 
sa v  korčuľovaní. V  očkách 
detí žiarili iskričky šťastia. No 
a  keďže tie neklamú, zhodli 
sme sa na tom, že sa im také-
to športové popoludnie veľ-

mi páčilo a užili si ho naplno! 
A, samozrejme, ich musíme 
pochváliť za ich svedomitosť 
a disciplinovanosť.
Naša veľká vďaka patrí Miest-
nemu úradu Vajnory a  Duša-
novi Štanclovi za to, že nám 
korčuľovanie umožnili.

Martin Jura

Po roku sme opäť opustili lavice ŠKD. Oprášili sme 
korčule, helmy, poriadne sme sa zababušili a s ra-
dosťou a očakávaním sme sa vybrali na vajnorskú 
ľadovú plochu.

Od rána poletovali malé sne-
hové kryštáliky. Tieto malé 
zmrznuté kryštáliky z  obla-
kov postupne pokryli celé 
mesto.
Naši školáci sa už nevedeli 
dočkať, keď odznie posledné 
zvonenie a budú môcť vybe-
hnúť zo školských lavíc rovno 
do bielej periny. Bolo to ra-
dosti! Vybehli sme zo škol-
ského klubu von vyzbrojení 
otepľovačkami, čiapkami, 
šálmi a teplými rukavičkami. 
A  zábava sa začala. Deti, ale 
aj my, vychovávatelia, sme sa 
s radosťou pustili do guľovač-
ky. Po poriadnej guľovačke 
a  šantení na snehu sme si 
za pomoci snežnej lopaty 
postavili pekného snehu-

liaka. Detské malé rúčky zo 
všetkých síl zhŕňali a  gúľali 
sneh. Snehuliakovi sme dali 
kamenné očka, šálik a  vlasy 
mu deti urobili z  konárikov. 
Všetci sme sa do sýtosti vy-
šantili. Ani zima nám nebola. 
Na školskom dvore sa ozýval 
radostný krik a výskot detí.
Pani Zima má pre každého 
nejaké to prekvapenie, či už 
je to ľad na korčuľovanie, za-
snežený kopec na sánkovanie 
aj lyžovanie alebo poriadna 
guľovačka, akú sme si užili 
my na školskom dvore. Každé 
ročné obdobie má svoje čaro. 
Čas plynie ako voda, skončí 
sa zima a ďalšie nové a neča-
kané zážitky nám prinesie jar.

Zuzana Hec

Zima nadelila školákom
Nie je zima ako zima. Ani tento rok sa pani Zima ne-
dala zahanbiť a dopriala nielen deťom, ale aj nám, 
dospelým, biele prekvapenie.
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Naša výchovno-vzdelávacia 
činnosť v  ŠKD je zameraná 
nielen na hru a zábavu, ale aj na 
prípravu na vyučovanie. Aby 
sme čo najlepšie porozumeli 
svetu detí, oslovili sme žiaka 3. 
ročníka našej ZŠ s MŠ sv. Jána 
Pavla  II. Jakubka, či by nemal 
chuť a  záujem našim malým 
prvákom priblížiť a  obozná-
miť ich so životom morských 
cicavcov. Jakubko ani na mi-
nútu nezaváhal a  s  veľkým 
nadšením súhlasil. Na pomoc 
na prípravu svojej prezentácie 
si prizval aj svoju mamičku. 
Spoločnými silami vypracovali 
veľký a pekný projekt. Jakubko 
sa veľmi zodpovedne pripravil 
a naučil sa všetko o morských 
cicavcoch.
V deň, keď Jakubko prišiel do 
našej triedy, žiaci horeli ne-
trpezlivosťou, čo si to ten náš 
kamarát pre nás pripravil. Boli 
veľmi prekvapení a  potešení. 
Náš tretiačik bez trémy, ako 
veľký profesionál, začal poma-

ly krok po kroku deti obozna-
movať s  morskými cicavcami 
a ich životom. Dôkladne a veľ-
mi presne vysvetlil prváčikom, 
kde sa živočíchy vyskytujú, čím 
sa živia a, samozrejme, aj to, 
ako je dôležité, aby sme chrá-
nili prírodu na našej zemi. No 
to nebolo všetko, mal vlastno-
ručne pripravený a nakreslený 
projekt s  presným súpisom 
mien cicavcov, ktoré postupne 
predstavoval svojim mladším 
spolužiakom. Na konci svojej 
prednášky deti oboznámil aj 

s  prehistorickými morskými 
cicavcami, ktoré už vyhynuli.
Po prezentácii Jakubkovej prá-
ce sa v prváckej triede rozbehla 
veľmi pútavá diskusia. Otázky 
nemali konca. Každý zo žiakov 
mal na nášho malého učiteľa 
veľa otázok. Bolo veľmi zaují-
mavé pozorovať, s  akou ľah-
kosťou, radosťou a bez akých-
koľvek problémov na ne Jakub 
odpovedal. Popoludnie nám 
uplynulo ako voda.
Diskusia je výborná metóda 
vyučovania a  výchovy našich 

detí. Preto my, pedagógovia, 
s veľkou starostlivosťou a zod-
povednosťou pristupujeme 
k  tvorbe plánov výchovno-
vzdelávacej činnosti v  našej 
škole. Našou odmenou je mož-
nosť pozorovať, ako staršie deti 
komunikujú a  spolupracujú 
s mladšími, ako sa zlepšuje ich 
schopnosť logicky argumento-
vať a, samozrejme, zároveň sa 
budujú medzi nimi pozitívne 
vzťahy.
 

Zuzana Hec

Každý deň sa s  veľkou 
zodpovednosťou a  lás-
kou pripravujeme na 
prácu s našimi žiakmi.

Keď žiaci učia žiakov

Zaujímavý projekt v knižnici

Získali sme 330 eur a zakúpili 
sme 33 nových zaujímavých 
kníh, najmä z  oblasti náuč-
nej literatúry, teda cestopisy, 
vedecké a  historické tituly. 
Naším zámerom bolo prilá-
kať do knižnice najmä deti zo 

základných škôl a  v  jednom 
kútiku sme vyhradili police 
pre nové knihy. Zavesili sme 

tiež novú detskú mapu Slneč-
nej sústavy a farebné snímky, 
ktoré korešpondujú s  témou 

projektu. Ešte v októbri 2014 
sme zorganizovali 9 exkurzií 
žiakov zo ZŠ, dvere knižnice 
boli vtedy otvorené celý deň. 
Po týchto návštevách nám do 
knižnice pribudlo 78 nových 
čitateliek a  čitateľov, a  vďaka 
rodičom i pani učiteľkám detí 
prichádzajú stále. Náš pro-
jekt pokračuje ďalej, v  pláne 
máme besedy a debaty o no-
vých knihách v našej knižnici.
Ďakujeme spoločnosti 
Siemens a  Centru pre fi lan-
tropiu za opätovnú podporu, 
a ostatných pozývame aj tou-
to informáciou na návštevu. 
Skrátka, zastavte sa!
Knižnica je otvorená vždy po-
poludní od 14.00 do 18.00 h 
počas pracovných dní.

Helena Paulenová

Už po tretí raz pod-
porila spoločnosť 
Siemens vo svojom 
Zamestnaneckom 
grantovom progra-
me prostredníctvom 
svojho zamestnanca 
Martina Lancíka, kto-
rý je naším verným 
čitateľom, vajnorskú 
knižnicu.
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Divadielko o Rukavičke

V  utorok 17.  2.  2015 bolo 
u  nás v  škôlke opäť veselo. 
Zavítalo k  nám marioneto-
vé divadielko,Pod hríbikom“. 
Prinieslo nám so sebou veselú 
rozprávku o Rukavičke a jej ka-
marátoch. Je to príbeh o chlap-
čekovi, ktorý išiel s  dedkom 
pozrieť kapra do rybníka a po 
ceste stratil rukavičku. Hoci 
rukavička nebola príliš veľká, 
stala sa útočiskom pred zimou 
lesným zvieratkám. Bývala 
v  nej myška Hryzka, žabka 
Skákajlabka, líštička Kmotrič-
ka, vĺčik Starýbôčik, ježko Jož-
ko, medveď Ťarbalaba, zajko 
Pobehajko a  diviak. Chlapček 

neskôr našiel svoju rukavičku, 
ale keď videl, že zvieratká v nej 
bývajú, tak počkal, až keď ju 
nebudú potrebovať. Pridali 
sa k  nám aj naši kamaráti zo 

školského klubu detí s  pania-
mi vychovávateľkami Dankou 
Macákovou a Zuzanou Hec.
Deťom sa rozprávka veľmi 
páčila, hercov odmenili bu-

rácajúcim potleskom a  teší-
me sa, keď nás marionetové 
divadielko,Pod hríbikom“ opäť 
navštívi.

Lucia Koporcová

V utorok 17. 2. 2015 
bolo u nás v škôlke 
opäť veselo. Zavítalo 
k nám marionetové 
divadielko,Pod hríbi-
kom“.

Záleží nám na ich zdraví

Uvedomujeme si, že je v na-
šich rukách, aby sme vytvo-
rili našim deťom optimálne 
podmienky na všestranný 
komplexný rozvoj. Preto sa 
usilujeme, aby sa deti v našej 
materskej škole na Koniar-

kovej cítili dobre. Ich život 
obohacujeme o  zaujímavé 
činnosti, ktoré sa už stali tra-
díciou. Patrí medzi ne i kurz 
lyžovania a  korčuľovania. 
Oba kurzy sa uskutočnili 
v  spolupráci so športovou 

agentúrou Happy Kids, s. r. o.
V  dňoch 12.-16. januára 17 
detí brázdilo zasneženú stráň 
Zochovej chaty a v dňoch 26.- 
30.januára zdokonaľovalo 
svoje korčuliarske schopnosti 
30 detí na ľadovej ploche pri 
pizzerii Alviano. Radosť bolo 
pozorovať prvé nesmelé kro-

ky, ale aj odvahu a túžbu ovlá-
dať svoje telo.
Deti sa vracali do materskej 
školy príjemne unavené, no 
šťastné, posilnené novými 
skúsenosťami aj zážitkami 
a  veríme, že vlastným priči-
nením najmä zdravší.

Alena Srnová

Zdravšie sa stravovať, nájsť si čas na pohyb, zlep-
šiť si kvalitu svojho života a predĺžiť si tak život, 
to nie je fráza, to je realita každodenného života.
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Premiéra pripravovaná na apríl 2015, konkrétny termín uvede-
nia oznámime na vývesných skrinkách MÚ, v hlásení miestne-
ho rozhlasu, alebo na webe VOD: www.divadlo-vajnory.com

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ K. Brúderovej
Zápisu sa zúčastnilo 55 detí (32 
chlapcov a 23 dievčat). Na zápis 
prichádzali deti v sprievode svo-
jich rodičov. Tí v  jednej triede 
vypisovali potrebné tlačivá pre 
agendu školy. Deťom sa v  dru-
hej triede venovali panie uči-
teľky. Formou kladenia otázok 
posudzovali duševnú a  telesnú 
zrelosť detí, ich zrakové vníma-
nie, jemnú motoriku, rozumové, 

poznávacie a rečové schopnosti. 
Deti na otázky nielen odpove-
dali, ale aj recitovali a  kreslili. 
Rodičom detí, ktoré sa pri zá-
pise javili ako nezrelé zvládnuť 
predpísané učivo pre 1. ročník 
základnej školy bol odporučený 
odklad povinnej školskej do-
chádzky (predbežne šiestim de-

ťom) alebo ďalšie psychologické 
vyšetrenie dieťaťa. V  školskom 
roku 2015/2016 otvorí naša ško-
la dve prvé triedy základnej ško-
ly. O prijatí dieťaťa na základné 
vzdelávanie rozhodne riaditeľ 
školy do 31. mája t.r.

Text a foto:
Jozef Bratina riaditeľ ZŠ

Zápis do 1. ročníka na-
šej základnej školy sa 
uskutočnil v  dňoch 6. 
a  7. februára 2015. Ci-
eľom zápisu bolo po-
súdiť či deti, ktoré dovŕ-
šia šiesty rok veku k 31. 
augustu 2015 dosiahli 
školskú spôsobilosť.

14. apríla 2015 (utorok) o 11.00 h
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Aký bude rok 2015?

Rok zasväteného života

Svet prechádza veľkými zme-
nami, nie práve dobrými: krá-
sa sa hyzdí, škaredé sa ukazuje 
ako pekné, zlo zamieňajú za 
dobro, úprimnosť označujú za 
hlúposť, dobrotu za idiotizmus 
a  nespravodlivosť za spravodli-
vosť. Niektorí zmeny pociťujú, 
iní väčšinou nie. Ľudstvo sa javí, 
akoby stratilo lásku aj rozum. 
Nevieme, čo nás v novom roku 
čaká. Veľa vecí môžeme ovplyv-
niť svojimi vlastnými rozhodnu-
tiami. Ich kvalita však závisí od 
kvality hodnôt, ktoré uznávame. 
Musíme si už otvorene povedať, 
že zlo čoraz viac opantáva tento 
svet. Ľudia sú zmätenejší, horší 
a vládne nespravodlivosť, ľahos-
tajnosť a povrchnosť, ktoré ničia 
všetky hodnoty. Myslím si, že 
to spôsobuje pýcha, ktorá podľa 
príslovia, peklom dýcha. Tá je 
príčinou egoizmu, hlúposti a ne-
lásky a všetkých negatív ľudskej 
bytosti. Podľa prognostikov nás 
nič dobré nečaká. Verím, pretože 
sa tým zaoberám vyše dvadsať 
rokov, všetko poukazuje na to, 
že majú pravdu. Dokonca nám 
chcú predčasnou sexualizáciou 
vziať naše deti, zobrať im nevin-
nosť a  zákonom o  rodovej rov-

nosti chcú človeka minimalizo-
vať iba na súbor fyziologických 
reakcií ako zviera, ktoré má iba 
pudy, a nie dušu. Chcú nám roz-
biť naše rodiny, kde nebude otec 
ani mama, ale iba rodič jeden 
alebo dva. Desaťročia dlhé vytes-
ňovanie Boha z verejného života 
spôsobilo všeobecnú krízu auto-
rít a hodnôt. Vieme, že mravná 
kríza človeka spôsobila aj pád 
ekonomiky a  spôsobuje čoraz 
viac zla a chaosu. Predpokladom 
na dobrý život je poriadok – vo 
všetkom – v  ľudských vzťahoch 
aj vo veciach. Ten môžeme do-
siahnuť iba vtedy, keď aj my bu-
deme pokojní a spokojní. Preto-
že chaos ducha plodí chaos tela 
a každá nečestnosť sa zvrhne na 
stratu pokoja, zdravia a  napo-
kon duše. Je hlúposťou neveriť 
v Boha a utiekať sa k mágii. To 
je jedno, či je biela alebo čierna, 
každá človeku škodí. Musíme 
sa zmieriť so svojím životom, 
nehnať sa za mamonou a inými 
chimérami a  začať sa učiť svet 
a seba chápať. Začať od seba, ísť 
do hĺbky a  pozrieť sa kto som, 
prečo sa to všetko deje tak, ako sa 
deje. A to potrebuje ticho a vôľu. 
Ak sa spytujeme prečo, odpo-
veďou je náš spôsob života. Už 
grécky fi lozof Herakleitos z Efe-
zu povedal, že charakter človeka 
je jeho osudom. Musíme na sebe 
začať pracovať, cvičiť si srdcia 
v láske, lebo láska je aktom vôle. 
Toto dvojnásobne platí pre wor-
koholikov. Tí svojím vysokým 
pracovným tempom skôr stráca-

jú empatie. Zlo neoplácať zlom, 
lebo sa nám vráti. Pri tom, čo nás 
čaká a čo nás neminie, budeme 
musieť byť solidárni a  láskaví. 
Kto to nedokáže, stratí sám seba. 
Naši predkovia kedysi mysleli 
srdcom. To určovalo ich kona-
nie. Hoci sa nadreli, lebo vyše 90 
percent z  nich boli roľníci, boli 
spokojní, veselej mysle, skromní, 
dobrosrdeční a vždy ochotní po-
môcť, lebo svet chápali cez Boha. 
Najmä boli pokorní. Pochopili, 
že Boh je najvyššia hodnota a iba 
cez ňu poznávali svet. Vedeli, že 
je prameňom múdrosti a  mali 
tiež vyskúšané, ak žili podľa 
evanjelií, že Boh im naplní srd-
cia láskou a pokojom. Lebo Boh 
je stále činný v láske, na rozdiel 
od nás. Z  Boha čerpáme ľuds-
kosť a  lásku. Musíme si uvedo-
miť, ako povedal Ján Pavol  II. 
v  Centesimus annus 25: „Ne-
uznávať, že človek má zranenú 
prirodzenosť, náchylnú na zlé, je 
príčinou veľkých omylov v  ob-
lasti výchovy, politiky, sociálnej 
činnosti a  mravov“. Nepomôže 
nám etická výchova, etika nám 
nedá odpoveď na to, prečo byť 
dobrými, dospeje k  falošnému 
humanizmu. Pravý humaniz-
mus nám ukáže teologická an-
tropológia a Boží plán vložiť do 
nášho života. Našu zmenu môže 
urobiť iba Pán Ježiš. On, jeho ži-
votom a smrťou na kríži, poľud-
štil človeka. Ukázal mu, že s ním 
má lepší život a  navyše večný. 
Musíme s ním a cez neho obno-
viť svoju ľudskosť, svoju dôstoj-

nosť, lebo Boh nás stvoril z lásky 
a  pre lásku. Musíme sa naučiť 
odpúšťať, čo je veľmi ťažké a vy-
žaduje si to tvrdú prácu na sebe. 
Nenávisť a závisť nám rozožerú 
obličky, pečeň. Dbať o spoločné 
dobro (bonum comune), a  po-
chopiť, že naše šťastie rastie iba 
so šťastím našich blížnych. Na-
učiť sa obetovať, lebo obeta má 
byť súčasťou nášho života, ak ju 
odmietame, prestávame žiť. Ta-
kisto neodmietajme bolesť, má 
za cieľ nás zušľachťovať. Pre nás 
starších bolo šťastím, že sme tu 
pred päťdesiatimi rokmi žili me-
dzi dobrými kresťanmi a  sluš-
nými ľuďmi, ktorí sa vzájomne 
vychovávali a  ctili sa. Stačili tri 
generácie a –izmy (komunizmus 
a  kapitalizmus) zlikvidovali je-
dinečnosť človeka, manipulujú 
ním vo svoj prospech. Človek si 
svoju slobodu neustrážil. Niekto 
namietne, že nedá sa empiricky 
dokázať, že Boh jestvuje, no ani 
to, že nejestvuje. Na svete je toľko 
vecí empiricky nedokázateľných, 
najmä vo vede, kde sú časté hy-
potézy, a  človek im verí. Tak 
ako sa nedá dokázať láska. Len-
že skúsenosti ľudstva nás učia, 
vzdialenie človeka od Boha mu 
nikdy neprospelo, vtedy vždy 
ľudstvo prichádzalo k  úpadku, 
navyše ho stíhali nešťastia. Te-
raz viem len, že to, čo nás čaká, 
nemôžeme odvrátiť, ale svojou 
pokorou a  zmenou na lepších 
môžeme spomaliť.

Edita Jaslovská

Akcie predstavili zástupcovia 
Konferencie vyšších pred-
stavených ženských rehôľ na 

Slovensku a  Konferencie vyš-
ších rehoľných predstavených 
na Slovensku. Ako uviedla 
na stretnutí sestra Hermana 
Matláková, hovorkyňa a  hlav-
ná koordinátorka podujatí na 
Slovensku, „Rok zasväteného 
života by mal priniesť väčšiu 
otvorenosť rehoľníkov voči ľu-
ďom, aj vo vzťahu k  médiám. 
Pripravujeme Deň otvore-
ných dverí všetkých kláštorov 
po celom Slovensku, v  rámci 
ktorého si záujemcovia budú 
môcť na 24 hodín vyskúšať na 

vlastnej koži prácu rehoľníkov. 
Predovšetkým však pôjde o to, 
aby sme priblížili našu činnosť, 
svedomitosť a tú prácu ľuďom, 
ktorú prinášame navyše. Deň 
otvorených dverí v  kláštoroch 
bude 27. júna, brány sa otvoria 
v  446 komunitách na Sloven-
sku.
Na Slovensku pôsobí 43 žen-
ských a  30 mužských reholí. 
V  ženských je okolo 2300 re-
hoľníčok a  v  mužských pri-
bližne 800 rehoľníkov. Podľa 
aktuálnych štatistík ich počet 

z roka na rok klesá. Rehoľníci 
sú sústredení po celom území 
Slovenska, prevažne v Bratisla-
ve a Košiciach. Každá rehoľa je 
svojím spôsobom špecifi cká, 
zameraná na určitú oblasť i ko-
munitu. „Rehoľníci sa venujú 
práci v  sociálnych oblastiach, 
hospicoch, zdravotníctve, 
školstve, voľnočasových aktivi-
tách, dá sa povedať sprevádza-
jú človeka od škôlky až po po-
sledné chvíle života,“ priblížila 
sestra Hermana Matláková.

Eduard Fašung

V radostiach aj v staros-
tiach sme sa prehupli 
do nového roka. Píšem 
prehupli, lebo čas prí-
liš rýchlo letí. To, čo sa
kedysi dialo mesiace, te-
raz sa stane za pár dní.

Rok zasväteného ži-
vota vyhlásil pápež 
František na rok 2015. 
Beseda k  podujatiam 
na Slovensku pri tejto 
príležitosti sa uskutoč-
nila dnes v priestoroch 
Františkánskeho kláš-
tora v Bratislave.
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PRIPOMÍNAME SI…

Nedožitá storočnica Božieho služobníka

Nedožité sté výročie narode-
nia Božieho služobníka Titusa 
Zemana 4. januára 1915 sme si 
pripomenuli v  našom Kostole 
Sedembolestnej Panny Márie 
v nedeľu 4. januára svätou om-
šou o 8. 00 h, ktorej predsedal 
vicepostulátor don Jozef Slivoň. 
Svätej omši o 10.00 h predsedal 
otec arcibiskup Mons. Stanislav 
Zvolenský a  koncelebrovali 
otec provinciál saleziánov don 
Jozef Ižold, vicepostulátor don 
Jozef Slivoň, dp. Peter Slepčan 
a ďalší saleziáni. Deň zakonči-
la svätá omša o 18.00 h, ktorej 
predsedal otec provinciál sale-
ziánov don Jozef Ižold.
V nedeľu 4. januára o 15.00 h 
začalo sa spomienkové stretnu-
tie v kostole pri krypte, v ktorej 
je pochovaný Titus Zeman, 
s  modlitbou za jeho blahore-
čenie, pokračovalo pri jeho 
pôvodnom hrobe na cintoríne 
a potom sa účastníci premiest-
nili do farského klubu. Na úvod 
stretnutia vicepostulátor don 
Jozef Slivoň v  krátkosti opísal 
obetavý život Božieho služob-
níka Titusa Zemana, potom 
predniesol úvahu na tému 
„Láska je vynaliezavá a  exis-
tuje aj iné riešenie“. Po nej na-
sledovali svedectvá o  štyroch 
mimoriadnych milostiach na 
príhovor Titusa Zemana for-
mou uzdravenia. Informáciu 
o procese blahorečenia podala 
spolupracovníčka generálneho 
postulátora pri vypracovaní 
Positia o mučeníctve dona Ti-

tusa Helena Barátová a ofi ciál-
nu časť zakončila úvaha autora 
jeho životopisu Michala Titusa 
Radošinského na tému “Ne-
súďte, aby ste neboli súdení…” 
Spomienkové stretnutie po ofi -
ciálnej časti pokračovalo voľ-
nou diskusiou účastníkov stret-
nutia a skončilo sa po 20.00 h.
Úmrtie Božieho služobníka 
Titusa Zemana 8. januára 1969 
sme si pripomenuli vo štvrtok 
8. januára v našom kostole na 
večernej svätej omši za prítom-
nosti členov provinčnej rady 
Saleziánov dona Bosca, dona 
Jána Malženického, spolubrata 
Božieho služobníka Titusa Ze-
mana, ktorý ho osobne poznal, 
a ďalších saleziánov.
Sviatočnú atmosféru umocnilo 
v nedeľu 11. januára o 16.00 h 
divadelné predstavenie „Titus 
Zeman: Cesta za slobodou“ 
v  podaní ponovicov Saleziá-
nov dona Bosca v Žiline v plne 
obsadených spojených pries-
toroch farského klubu a  teloc-
vične ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II., 
ktorým sme si pripomenuli 
jeho pohreb 11. januára 1969.
Dej divadelného predstavenia 
sa začal v  izbe rodičov Jána 
a  Agnesy Zemanových s  cho-
rým Titusom a  potom sa po-
stupne dramaticky odvíjal celý 
jeho životný príbeh odchodom 
k  saleziánom do Šaštína, cez 
pôsobenie na gymnáziu v  Tr-
nave, rozhodnutie obetovať sa 
za spolubratov a  odvádzať ne-
doštudovaných mladých spo-

lubratov do Turína, zaistenie 
pri hraniciach, mučenie počas 
vyšetrovacej väzby až po jeho 
pohreb s  citovaním niekto-
rých pasáži z  rozlúčkovej reči 
inšpektora saleziánov dona 
Andreja Dermeka na pohrebe. 
Emotívne a  niekedy až veľmi 
realistické podanie okamihov 
života Božieho služobníka Ti-
tusa Zemana ponovicmi a laic-
kými spolupracovníkmi sale-
ziánov vtiahlo divákov do deja 
tak, že sa stávali jeho súčasťou. 
Spomeniem aspoň protago-
nistov hlavných postáv: Titusa 
Zemana stvárnil Bohuš Levko, 
malého Titusa Sebastián Synák 
a  zápornú postavu komunistu 
Vránu Vlastimil Vajdák. Atmo-
sféru umocnili aj podmanivé 
sprievodné slová v podaní dona 
Antona Srholca, hudba a  sve-
telné efekty. Diváci sa odmenili 
účinkujúcim neutíchajúcim 
potleskom a ústne to urobil dp. 
Peter Slepčan, ktorý ich požia-
dal o modlitbu za účinkujúcich. 
Prítomní to ochotne urobili. 
Po modlitbe nasledovala živá 
diskusia medzi nami a účinku-
júcimi, v ktorej sme sa potom 
individuálne poďakovali jed-
notlivým účinkujúcim za ich 
výkony s nádejou, že ešte aspoň 
raz prídu do Bratislavy zahrať 
naštudované divadlo. Na záver 
sme im zaželali bezpečnú ces-
tu domov so želaním skorého 
stretnutia.

Salezián Titus Zeman

V  januári uplynulo 100 rokov 
od narodenia Titusa Zemana, 
saleziána kňaza s povesťou mu-
čeníka. Pred sto rokmi (4. ja-
nuára 1915) sa narodil nádejný 
slovenský svätec, Boží služob-
ník s povesťou mučeníka. Sale-
zián kňaz Titus Zeman sa naro-
dil a aktívne pôsobil v dnešnej 
mestskej časti Bratislava – Vaj-
nory. Titus Zeman vstúpil do 
rehole Saleziánov don Bosca 6. 
augusta 1932 a po teologických 
štúdiách bol 23. júna 1940 v ta-
lianskom Turíne vysvätený za 
kňaza. Keď v apríli 1950 komu-
nistická moc v Československu 
zrušila rehole, rozhodol sa tajne 
odviesť mladých bohoslovcov 

za hranice cez železnú oponu, 
aby tam mohli v  slobode rea-
lizovať svoje rehoľné a kňazské 
povolanie. Na jeseň roku 1950 
úspešne previedol dve skupiny, 
tretí prechod cez rieku Moravu 
v  apríli 1951 sa však nevyda-
ril. Titus Zeman bol zatknutý, 
počas vyšetrovania ho mučili 
a napokon bol vo februári 1952 
odsúdený na 25 rokov. Okrem 
iných väzení bol aj v jáchymov-
ských baniach. Podmienečne 
ho prepustili so zničeným zdra-
vím na amnestiu v roku 1964, 
no trest mu neskrátili. Veľmi 
ťažko prežíval okupáciu Čes-
koslovenska vojskami Varšav-
skej zmluvy. Zomrel 8. januára 
1969. Jeho telesné ostatky sú 
uložené v kostole vo Vajnoroch. 
„V roku 2010 rehoľa saleziánov 
a Bratislavská arcidiecéza zača-
li proces blahorečenia Titusa 
Zemana, na konci ktorého by 
Slovensko mohlo mať ďalšieho 
svätca – mučeníka. Titus Ze-
man dostal so začatím procesu 
titul Boží služobník, a  neskôr 
bolo uznané, že má aj povesť 
mučeníka. Diecézna fáza pro-
cesu bola ukončená v Bratislave 
v  roku 2012, momentálne po-
kračuje proces vo Vatikáne, kde 
budú život a mučeníctvo Titu-
sa Zemana skúmať kardináli 
a  biskupi,“ priblížil pre TASR 
Rastislav Hamráček zo Saleziá-
nov don Bosca v Bratislave.
Titus Zeman sa narodil v Bra-
tislave - Vajnoroch 4. januára 
1915. Ako dvadsaťpäťročný 
sa stal saleziánskym kňazom 
a pôsobil ako kaplán, školský 
radca a  profesor chémie. Po 
zrušení kláštorov v roku 1950 
zorganizoval a  viedol tri ile-
gálne prechody do Talianska. 
Prevádzal mladých spolub-
ratov, aby mohli pokračovať 
v  príprave na svoje životné 
poslanie. Pri treťom pokuse 
bol zatknutý a následne vypo-
čúvaný, mučený a  odsúdený 
na 25 rokov väzenia. V  roku 
1969, necelých päť rokov po 
podmienečnom prepustení, 
zomrel na následky mučenia 
a väznenia v Bratislave.

Michal Titus Radošinský,
Eduard Fašung

Sviatočná atmosfé-
ra Vajnory neopúšťa. 
Hneď po Vianociach – 
pripomenutí si prícho-
du stelesneného Pána 
v  Ježišovi Kristovi na 
tento svet a  privítaní 
Nového roku 2015 sme 
mali od 4. januára do 
11. januára spomienko-
vé dni na nášho rodáka, 
Božieho služobníka Ti-
tusa Zemana, ktorému 
v  súčasnosti prebieha 
rímska fáza procesu 
blahorečenia.
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Vajnorská zabíjačka

Pochovávanie basy fotoobjektívom

Prišli stovky návštevníkov, 
aby si pochutili na čerstvých 
špecialitách, napríklad aj 
v rámci súťaže o najlepší kot-
líkový guláš, nakúpili si čer-
stvé mäso, klobásy, jaterničky, 
krvavničky i ďalšie mäsiarske, 
typické fašiangové bravčové 
chuťovky.
Okrem zabíjačkových pochu-
tín a  čerstvého mäsa nechý-
bala v  predajných stánkoch 

ani ochutnávka vajnorského 
vína, nedochucovanej ja-
bĺčkovej šťavy či miestneho 
medu. K  tomu z  pódia prí-
jemne vyhrávala ľudová hud-
ba. Prvý ročník podujatia vo 
Vajnoroch sa uskutočnil naj-
mä vďaka spolupráci s miest-
nym poľnohospodárskym 
družstvom, ktoré si pripomí-
na 65. výročie svojho vzniku.

Eduard Fašung

Vajnorské zabíjačkové slávnosti spestrili refe-
rendovú sobotu v areáli miestneho poľnohos-
podárskeho družstva.
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UZNESENIA

U Z N E S E N I A
z 3. zasadnutia miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava 
– Vajnory 19. 2.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

Berie na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení Miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti
- správu o činnosti Mestskej polície 
v mestskej časti Bratislava – Vajnory 
za rok 2014. Žiada mestskú políciu 
o dôslednú kontrolou dodržiavania 
všeobecne záväzných nariadení č. 1/2013 
o o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Vajnory 
a č. 1/2004 o podmienkach evidovania 
a držania psov na území mestskej časti 
Vajnory.

Schvaľuje:
Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vaj-
nory na rok 2015 v príjmovej a vo výdav-
kovej časti rozpočtu vo výške 2.557.970 
eur vrátane fi nančných operácií.
Žiadosť na zakúpenie technických pro-
striedkov na výkon okrskárov Mestskej 
polície na rok 2015.
Predkladaný harmonogram kultúrnych, 
športových a spoločenských podujatí na 
rok 2015.
Návrh rámcového plánu činností miest-
neho zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava – Vajnory na rok 2015.
Všeobecne záväzné nariadenie o pod-
mienkach evidovania a držania psov na 
území Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
so zapracovanými pripomienkami.
Všeobecne záväzné nariadenie o výške 
a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava- Vajnory s úpra-
vami.
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, ktorým sa ruší 
VZN o podmienkach používania symbo-
lov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. 
februára 2011 a poveruje prednostku MÚ 
vypracovaním právnej úpravy na ochranu 
symbolov mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory v termíne do 31. marca 2015.
Zmenu a doplnenie č. 1 Sadzobníka MČ 
Bratislava – Vajnory podľa predloženého 
materiálu s účinnosťou od 01. marca 
2015.
Prijatie kontokorentného úveru vo výške 
100.000 eur za účelom fi nancovania 
časového nesúladu medzi príjmami 
a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpoč-
tového hospodárenia roku 2015.
Poskytnutie fi nančných dotácií z rozpočtu 
MČ fyzickým osobám - podnikateľom 
a právnickým osobám, ktoré pôsobia na 
území MČ Bratislava-Vajnory na určený 
účel vo výške 75.000 eur právnickej oso-

be, ktorej zakladateľom je mestská časť, 
a to Vajnorskej podpornej spoločnosti za 
účelom zabezpečenia dokončenia stavby 
- rekonštrukcie a časti interiérového vy-
bavenia Kultúrneho zariadenia Baničova.

Zvolilo riadnych členov komisií
z radov neposlancov:

1. komisia školstva, sociálnych vecí 
a zdravotníctva: Bratina Jozef, Bruckne-
rová Milada, Feketeová Veronika, Ko-
vačiková Mária, Srnová Alena, Virágová 
Marcela.
2. komisia fi nančná, správy majetku, 
podnikania obce, získavania prostriedkov 
z fondov: Gramblička Martin, Habo Peter, 
Kozub Dušan, Krištofi č Ľubomír, Schwab 
Mário.
3. komisia výstavby, územného pláno-
vania, dopravy a životného prostredia: 
Brúder Branislav, Földes Igor, Jaslovský 
Peter, Krištofi č Ľubomír, Pokrivčák Peter, 
Pokrivčák Marián.
4. komisia kultúry, športu, voľnočasových 
aktivít a zahraničných stykov: Čepcová 
Viera, Földes Igor, Štelár Ivan, Zeman 
Igor, Zemanová Gabriela.

Nevyhovuje:
Protestu prokurátora č. Pd 169/14/1103-
6 z 9. 10. 2014 proti ustanoveniu § 7 
všeobecne záväzného nariadenia mest-
skej časti Bratislava-Vajnory č. 6/2012, 
ktoré určuje pravidlá času predaja v ob-
chode a čas prevádzky služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Vajnory z 12. 
decembra 2012.

Súhlasí:
So zriadením vecného bremena umož-
ňujúceho uloženie VN kábla v dĺžke 7,0 m 
na pozemku parc. č. 2755/1 k.ú. Vajnory 
za predpokladu, že vedenie neobmedzí 
budúce rozšírenie Rybničnej ulice vrátane 
chodníka a cyklotrasy za jednorazovú 
odplatu vo výške 900 eur pre budúceho 
oprávneného z vecného bremena - Zápa-
doslovenská distribučná, a.s. a poveruje 
starostu na uzavretie Zmluvy o zriadení 
vecného bremena umožňujúceho ulože-
nie VN kábla v dĺžke 7,0 m na pozemku 
parc. č. 2755/1 k.ú. Vajnory a na všetky 
s tým súvisiace právne úkony.

Berie na vedomie a vyhlasuje:
Správu miestneho kontrolóra o kontrol-
nej činnosti za rok 2014. Schvaľuje plán 
kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
na rok 2015. Vyhlasuje utorok 31. marca 
2015 za deň konania voľby miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-
-Vajnory, ktorá sa uskutoční v zasadacej 
miestnosti Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 
Bratislava-Vajnory tajným hlasovaním.

Vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej 
spoločnosti Vajnorská podporná spo-
ločnosť Martia Grambličku a vymenúva 
za konateľa tejto spoločnosti Michala 
Vlčeka.

z 2. zasadnutia miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava 
–Vajnory, 17. 12. 2014

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní:

Berie na vedomie:
- informáciu o podaných protestoch pro-
kurátora Okresnej prokuratúry Bratislava 
III proti Všeobecne záväzným nariadeniam 
mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 
1/2004, č. 2/2011 a č. 6/2012
- informáciu o hospodárení Základnej ško-
ly s materskou školou Kataríny Brúderovej 
k 30. 09. 2014
- informáciu o hospodárení MČ Vajnory 
k 30. 09. 2014
- informáciu o rozpočtovom provizóriu 
mestskej časti Vajnory na obdobie od 1. 
januára 2015 do schválenia rozpočtu MČ 
na rok 2015
- informáciu z kontroly investičnej akcie 
Revitalizácia parku Pod lipami vo Vajno-
roch a ústnu informáciu kontrolóra o prie-
behu kontroly v školskej jedálni

Schvaľuje:
- ako prípad hodný osobitného zreteľa vý-
ber vstupného od návštevníkov mobilnej 
ľadovej plochy a prevádzkovania bufetu na
zo dňa 17. decembra 2014
- poriadok odmeňovania poslancov Miest-
neho zastupiteľstva a členov komisií pri 
Miestnom zastupiteľstve s účinnosťou od 
1. 1. 2015.
- III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bra-
tislava - Vajnory na rok 2014 vykonanú 
rozpočtovým opatrením č. 13/2014 
a ukladá vedúcej ekonomického oddelenia 
zapracovať túto zmenu v členení:
bežné príjmy vo výške 2.325.398,94 eur, 
kapitálové príjmy vo výške 251.706,40 
eur, fi nančné operácie príjmové vo výške 
485.920,41 eur, bežné výdavky vo výške 
2.024.471,66 eur, kapitálové výdavky vo 
výške 416.859,09 eur, fi nančné operácie 
výdavkové 621.695,00 eur
- vyplatenie odmeny miestnemu kontro-
lórovi Mestskej časti Bratislava -Vajnory 
vo výške 25 % súčtu platov za obdobie 
mesiacov apríl 2014 – november 2014

Odvoláva:
- súčasného predsedu, podpredsedov 
a členov redakčnej rady Vajnorských 
noviniek a volí za predsedu redakčnej 
rady Soňu Molnárovú, za podpredsedu 
redakčnej rady Michala Vlčeka, za členov 
redakčnej rady Katarínu Dobiášovú, Mária 
Schwaba a Martina Oťapku.

z ustanovujúceho zasadnutia Miest-
neho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Vajnory 10. 12. 2014

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní:

Berie na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy 
mestskej časti
- vystúpenie novozvoleného starostu
a konštatuje, že
- novozvolený starosta mestskej časti 
Ján Mrva zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu mestskej časti
- zvolení poslanci miestneho zastupi-
teľstva: Martin Demo, Marek Grebeči, 
Soňa Molnárová, Juraj Ondruška, Martin 
Oťapka, Katarína Pokrivčáková, Róbert 
Vajda, Michal Vlček, Marián Zeman 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
miestneho zastupiteľstva

Poveruje:
- poslanca Martina Dema oprávnením 
zvolávať a viesť zasadnutia MZ MČ 
Vajnory

Zriaďuje:
- miestnu radu a zvolilo za jej členov Ma-
reka Grebečiho a Michala Vlčeka a berie 
na vedomie doplnenie zástupcu starostu 
za člena miestnej rady

Zvolilo komisie a ich riadnych členov:
- komisiu pre ochranu verejného záujmu 
a nezlučiteľnosť funkcií
- komisiu na prešetrovanie sťažností voči 
voleným funkcionárom MČ Vajnory
- komisiu školstva, sociálnych vecí a zdra-
votníctva
- komisiu fi nančnú, správy majetku, 
podnikania obce, získavania prostriedkov 
z fondov
- komisia výstavby, územného plánova-
nia, dopravy a životného prostredia
- komisiu kultúry, športu, voľnočasových 
aktivít a zahraničných stykov

Schvaľuje:
- obradnú sieň nachádzajúcu sa v budove 
MÚ MČ Vajnory na Roľníckej ulici č. 109 
ako miesto uzavretia manželstva - každú 
sobotu v mesiaci v čase od 13.00 do 
17.00 h okrem štátnych a cirkevných svi-
atkov ako dobu uzavretia manželstva.
- poslancov Soňu Molnárovú a Michala 
Vlčeka za sobášiacich - poslancov opráv-
nených vykonávať obrady uzavretia 
manželstva počas volebného obdobia 
2014 – 2018
- plat starostu v sume 2.923 eur s účin-
nosťou od 11. 12. 2014

Viac informácií nájdete na:
www.vajnory.sk
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Cez víkend (7.–8. 2. 2015) sa konal už šiesty ročník 
športového podujatia, na ktoré sa celú zimu tešili 
hokejoví priaznivci z Vajnor a blízkeho okolia.
MČ Bratislava - Vajnory v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom zorganizovala už tradičný 
hokejový turnaj amatérskych družstiev.

Vo Vajnoroch sa uskutočnil už 6. ročník
hokejového turnaja amatérskych družstiev

V  športovom areáli Alviano sa 
v  sobotu už od 7.30 h ozýval 
hvizd píšťalky. Na turnaji sa zú-
častnilo deväť družstiev, ktoré 
boli rozdelené do dvoch skupín. 
V  skupine sa hralo systémom 
každý s každým a do nedeľného 
osemfi nále postupovali prvé štyri 
družstvá.
Hneď v prvom zápase sa mohlo 
konať veľké prekvapenie. Druž-
stvo Končari, viacnásobný fi na-
listi a  dokonca víťazi druhého 
ročníka, sa pomalšie rozbiehali 
a  súper, družstvo Sportky.sk to 
náležite využil. Viedli už 2 : 0, ale 
keďže prišli v  oslabenom počte, 
nevydržali nasadené rýchle tem-
po a zápas prehrali 14 : 5. V dru-
hom zápase sa stretlo družstvo 
Pataš Bulldogs s novým prekva-
pením turnaja DigisportTV. Zá-
pas sa skončil výsledkom 10 :  4 
pre DigisportTV. Ďalšie zápasy 
už prebiehali podľa scenára a ví-
ťazili favoriti. Príjemným prek-
vapením tejto skupiny bolo druž-
stvo Tornádo, ktoré predstavilo 
vo svojom strede aj ženu. Viktória 
Vanerková, 18-ročná študentka 
3. ročníka Gymnázia na Hube-
ného č. 23, nebola iba do počtu, 
ale aktívnou hrou a  strelením 5 
gólov do súperových bránok bola 
jednou z  najlepších vo svojom 
družstve a pričinila sa o prekvapi-
vý postup svojho družstva do ne-
deľných osemfi nálových zápasov.
Jednotlivé zápasy a  výsledky 
v skupine :

Končari - Sportky.sk 14 : 5
DigisportTV - Pataš Bulldogs 10 : 4 
Končari - DigisportTV 4 : 3 
Sportky.sk - Tornado 5 : 6
Končari - Tornado 11 : 3 
Sportky.sk - Pataš Bulldogs 0 : 5
Sportky.sk - DigisportTV 0 : 5 
Tornádo - Pataš Bulldogs 2 : 12
Končari - Pataš Bulldogs 7 : 4 
DigisportTV - Tornado 12 : 4

Druhá skupina vyzerala jedno-
duchšie, keďže všetky družstvá 
postupovali do nedeľných zápa-
sov. No prvý dojem klame a hra-
lo sa ozaj naplno, nijaký zápas 
nebol dopredu stratený. Jednot-
livé družstvá predvádzali krásny 
rýchly a  kombinačne náročný 
hokej a góly padali ako na bežia-
com páse. Jeden krajší ako druhý. 
To, že turnaj je vyrovnaný, uká-
zalo aj štvrté miesto vlaňajších 
fi nalistov, hráčov Jimmy Team, 
ktorí v jednotlivých zápasoch iba 
tesne podľahli súperom. Veľmi 
pekný a  účelný hokej hrali do-
máci hráči Condor Team, v kto-
rých drese strelecky zažiaril Ján 
Komara. Družstvo Mitas Team, 
zložené z pozemných hokejistov 
zo susednej Rače, síce za súper-
mi korčuliarsky zaostávalo, ale 
bojovnosťou a  nasadením jed-
notlivých hráčov milo prekva-
pilo. Ich najlepším strelcom bol 
iba 15–ročný Viktor Szabo, juni-
orský reprezentant v pozemnom 
hokeji a  rekreačný atlét v  hode 
diskom.
Jednotlivé zápasy a  výsledky 
v skupine :

Condor Team - Jimmy Team 8 : 7 
AMH Servis - Mitas Team 12 : 5
Condor Team - Mitas Team 7 : 4 
AMH Servis - Jimmy Team 11 : 9
Condor Team - AMH Servis 8 : 6 
Jimmy Team - Mitas Team 6 : 7

V nedeľnom osemfi nále sa hralo 
v  dvoch skupinách. Družstvá si 
prenášali vzájomný výsledok zo 
soboty a  hrali ešte dva zápasy. 
Tu sa už hralo o veľa, keďže do 
štvrťfi nále postupovali iba dve 
družstvá a  tieto sa stretli systé-
mom: prvý z  A  skupiny s  dru-
hým z B skupiny a opačne. Milo 
nás prekvapilo družstvo Jimmy 
Team, ktorému po sobotňajších 
prehratých zápasoch už málo-

kto veril. No nemožné sa stalo 
skutočnosťou. Hráči Jimmy Te-
amu vyhrali oba nedeľné zápasy 
a postúpili zo skupiny ako druhí. 
V  semifi nále sa stretli s  dobre 
rozbehnutým družstvom AMH 
Servis a v trošku nervóznom zá-
pase vyhrali 6 : 4 a postúpili do 
fi nále. V  druhom semifi nále sa 
stretli domáce družstvá Condor 
Team a  Končari. Obe družstvá 
predvádzali rýchly hokej zo za-
bezpečenej obrany. Nik nechcel 
prvý inkasovať gól, keďže by 
museli útočiť a odokryť obranu. 
Nakoniec v  peknom bojovnom 
zápase, síce chudobnom na góly, 
vyhralo družstvo Condor Team 
4 : 2 a postúpilo do fi nále.
V zápase o tretie miesto sa stretli 
porazené družstvá AMH Servis 
proti Končarom. Zápas bol vy-
rovnaný, jednotlivé družstvá sa 
striedali vo vedení, až nakoniec 
zaslúžene vyhralo a  umiestnilo 
sa na treťom mieste družstvo 
AMH Servis.
No a čo napísať o fi nále. Bolo to 
jednoznačne vyvrcholenie celé-
ho turnaja. Útoky sa striedali na 
oboch stranách, obrany praco-
vali spoľahlivo, jednoducho „par 
excelans“ so všetkým, čo k hoke-
ju patrí. Víťazom sa stalo druž-
stvo Jimmy Team, ale za predvá-
dzanú hru si prvenstvo zaslúžili 
obe družstvá. Výsledok 6 : 5 jas-
ne ukazuje na vyrovnanosť hrá-
čov jednotlivých družstiev.
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Ján Komara z Condor Team 

s  27 strelenými gólmi. Najpro-
duktívnejším hráčom bol, ako 
vlani, vyhodnotený Šimon Škula 
z toho istého družstva.
V  ALL STAR sa umiestnili 
ešte hráči Norbert Hudcovský 
z Končari, Martin Fábry z  Jim-
my Team. Osobitné poďakova-
nie a  cena patrí pracovníkom 
hospodárskej správy - starajú-
cim sa o  kvalitný ľad, ktorí po 
oba dni zabezpečovali nepretr-
žitú prevádzku a  údržbu ľado-
vej plochy a iba vďaka nim bolo 
možné odohrať všetky zápasy 
bez prerušenia a najmä zranení. 
Tak isto patrí naša veľká vďaka 
zástupkyni starostu Soni Molná-
rovej, ktorá dva dni v studenom 
zimnom počasí vyhodnocovala 
strelcov gólov jednotlivých druž-
stiev a  pomáhala s  prípravou 
a priebehom celého hokejového 
turnaja. Na záver nemôžeme za-
budnúť na našich divákov, bez 
ktorých by turnaj nemal správ-
nu atmosféru a, samozrejme, aj 
hráčom jednotlivých družstiev. 
Ceny víťazným tímom odovzdal 
starosta Vajnor Ján Mrva, ktorý 
zároveň poďakoval jednotlivým 
hráčom za predvedenú hru 
a poprial všetkým, aby sa takto 
zišli aj o rok.

Dušan Štancel

Celkové poradie družstiev :
 
1. Jimmy Team
2. Condor Team
3. AMH Servis
4. Končari
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Druhý ročník Vajnorského 
miniľadového hokejového turnaja
Druhý ročník Vajnorského 
miniľadového hokejového tur-
naja 2015 žiakov vajnorských 
a  račianskych základných škôl 
v  športovom areáli Alviano sa 
uskutočnil 5. februára. Domáci 
usporiadatelia rozposlali po-
zvánky do 5 škôl, vo Vajnoroch 
a v Rači, no chrípková epidémia 
na poslednú chvíľu obmedzila 
počet účastníkov. Takto vypadli 
aj najväčší favoriti a  obhajcovia 
vlaňajšieho víťazstva, žiaci zo ZŠ 
Tbiliská v  Rači. Zápas sa hral 
s  gumenou loptičkou, keďže 
niektorí hráči nemali komplet-
ný hokejový výstroj a  usporia-
dateľ prihliadal predovšetkým 
na bezpečnosť hry. No ani ten-
to hendikep neubral turnaju 
na bojovnosti a  dramatickosti. 
V  zápase o  pomysleného maj-
stra Vajnor sa stretli školy ZŠsMŠ 
Kataríny Brúderovej a  ZŠsMŠ 
Jána Pavla II., kde po tuhom boji 

a vo vyrovnanom zápase, aj keď 
výsledok na ľade tomu nezodpo-
vedal, vyhrali hráči zo ZŠsMŠ K. 
Brúderovej. Najlepším strelcom 
turnaja sa stal a  zároveň obhá-
jil vlaňajšie víťazstvo Branislav 
Brúder zo ZŠsMŠ K. Brúderovej, 
ktorý strelil súperom 11 gólov. 
Za najužitočnejšieho hráča bol 
vyhlásený Dávid Kocák, zo ZŠ-
sMŠ Jána Pavla II. Hráči sa snaži-
li, nechali na ľadovej ploche celé 
srdce a  často nahrádzali schop-
nosti a kvalitu veľkou chuťou do 
hry, čo bolo veľmi sympatické 
a dokazuje to, že mladá generácia 
nie je iba zástancom počítačov, 
ale ak sa im umožní, sú schopní 
a  ochotní plnohodnotne sa ve-
novať aj športovým aktivitám. 
Samozrejme, MČ Bratislava - 
Vajnory takúto športovú činnosť 
vždy podporuje a  usiluje sa vy-
budovať vo Vajnoroch čo najviac 
športových areálov, aby deti mali 

kde tráviť svoje aktivity.
Víťazné družstvo zo ZŠsMŠ Ka-
taríny Brúderovej dostalo pohár 
a  všetci hráči boli dekorovaní 
medailami, ktoré odovzdala zá-
stupkyňa starostu MČ Bratislava 
- Vajnory Soňa Molnárová. Na 
záver môžeme skonštatovať, že 
hokejový turnaj sa vydaril, videli 
sme mladých kvalitných hráčov, 
ktorí určite preslávia našu obec 
v  športovom svete a  možno sa 
nájde medzi nimi aj nový Du-

šan Žiška. Za jednotlivé družstvá 
nastúpili :

ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
Branislav Brúder 7. A, Patrik Pu-
ček 8. A, Kristián Krajčovič 5. B, 
Richard Jaslovský 7. A, Dominik 
Jančula 8. A
ZŠsMŠ Jána Pavla II.
Dávid Kocák 8. A, Daniel Demo 
9. A, Martin Scharinger 9. A, Dá-
vid Mitošinka 6. A.

Dušan Štancel
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- pracovníka na vykonávanie pomocných prác na oddelení hospodár-

skej správy,

- technicko-hospodárskeho pracovníka na oddelenie hospodárskej 

správy s vodičským preukazom skupiny “C” a so zručnosťami pri 

obsluhe rôznych pracovných strojov a náradia. Bližšie informácie 

o pracovných pozíciách na telefónnom čísle 0907 734280 alebo e-

-mailom vajnory@vajnory.sk

(MÚ)

Bezplatný ZBER elektroodpadu, ba-

térií, textilu a starých kníh

Bezplatný zber elektroodpadu, ba-

térií, textilu a  starých kníh ponúka 

spoločnosť Arguss, spol. s.r.o. 

V  prípade záujmu nahláste svoju 

požiadavku na odber prostredníct-

vom bezplatnej telefónnej linky 

0800 500 011. Odborné spracovanie 

elektroodpadu a  batérií je dôležité 

z  hľadiska ochrany životného pros-

tredia, aby nedochádzalo k  úniku 

freónov a toxických ťažkých kovov do 

prostredia.

(MÚ)

POMÔŽEM PREDAŤ, KÚPIŤ, PRENA-

JAŤ VAŠU NEHNUTELNOSŤ. REMAX-

HAPPY - MIKULOVÁ

č.t. 0904/ 260 674

V pravidelných otvorených prvých 
stredách v  mesiaci bude starosta 
pokračovať aj tento rok.
Novinkou je, že občanom budú 
k  dispozícii aj poslanci (v  zasa-
dačke MÚ na prízemí). Keďže prvú 
marcovú stredu sú prázdniny, ot-
vorená streda pre občanov bude 
11.  3.  2015 v  čase od 16.00 
– 18.00 h. Aprílová streda bude 
1. 4. 2015 v tom istom čase.

Dôležité
kontakty

Hlásenie porúch BVS:

0800 121 333

Hlásenie porúch ZSE:

0800 111 567

Hlásenie porúch VO:

02/6381 0151

Hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112

Mestská polícia: 159

Havarijná služba: 0123

Rozmery Cena

bez DPH s DPH

a) 1 strana - 21 x 29,7 cm 440,00 528,00

b) 1/2 strany - 13 x 19 cm 260,00 312,00

c) 1/4 strany - 9 x 13 cm 140,00 168,00

d) 1/8 strany - 6 x 9 cm 90,00 108,00

e) 1/16 strany - 4,5 x 6 cm 60,00 72,00

f )
cena plošného inzerátu

atypických rozmerov (za 1 cm2)
1,40 1,68

g)
Komerčná riadková inzercia (predám, 

kúpim, služby a pod.) - za 1 slovo 

(telefónne číslo = 1 slovo)
0,75 0,90

Politická inzercia = 1,5 násobok ceny bežnej inzercie

vo Vajnorských novinkách

Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát za 

sebou = zľava 10 %, 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %.

CENNÍK INZERCIE

Mestská časť Bratislava - Vajnory prijme
do pracovného pomeru :

Bezplatný ZBER
Riadková inzercia

Príďte za starostom v prvú 
stredu v mesiaci

   

                                   

Opätovná výzva pre 
občanov

O  aktualitách zverejnených na webovej 
stránke MČ môžete byť informovaní
mailom

Pre občanov, ktorí majú záujem dostávať 
avízo o  aktualitách zverejňovaných 
na ofi ciálnej internetovej stránke
www.vajnory.sk
má mestská časť zavedenú službu – 
vždy po zverejnení novej správy dostanú 
záujemcovia mail s  linkom na webovú 
stránku, kde si aktualitu budú môcť 
prečítať.
Záujemcovia o  túto službu napíšte na 
adresu vajnory@vajnory.sk



www.aquaparksenec.sk

v AQUAPARKU Senec
3-hod. vstupné:

ww

CEZ PRACOVNÉ DNIVSTUP MEDZI12:00 A 13:59

COVNÉ DDNNIIMEDZI13:59

3 hod. vstupnné:

REHABILITAČNÉ CVIČENIANA CHRBTICUZDARMA



Budujeme, opravujeme, aby Vajnory boli Budujeme, opravujeme, aby Vajnory boli 

krajšie a lepšie sa tu žilokrajšie a lepšie sa tu žilo
Nový kultúrny dom 
v mestskej časti Vajnory 
je krátko pred kolau-
dáciou. Už vo februári 
sa tu konal Vajnorský 
reprezentačný ples, na 
Valentína, tesne pred 
popolcovou stredou.

K výstavbe nového kultúrne-
ho stánku sa miestne zastu-
piteľstvo rozhodlo koncom 
roka 2013. „Starý kultúrny 
dom už vonkoncom nezod-

povedal potrebám vajnorskej 
pospolitosti. Ani vizuálne, 
ani kapacitne, ani energetic-
kým nárokom. V apríli 2014 
sme preto začali stavať a  už 
v apríli 2015 by mali byť všet-
ky práce dokončené tak, aby 
nový, architektonicky štýlový 
Dom kultúry mohol plno-
hodnotne fungovať. Za osem 
rokov vzrástol počet oby-
vateľov Vajnôr o  20 percent 
a  tým aj zodpovedajúco na-
rastajú nároky na občiansku 
vybavenosť a kultúru,“ uvie-
dol pre TASR starosta Vajnor
Ján Mrva.

Nový kultúrny dom je súčas-
ťou rekonštrukcie centrálnej, 
pamiatkovo chránenej zóny 
Vajnôr v  Parku pod lipami, 
ktorý sa podarilo obnoviť 
z  európskych fondov v  roku 
2014. Celý areál vytvorí 
novú relaxačno-oddycho-
vú, spoločenskú i  kultúrnu 
zónu, ktorá sa sem presunie 
síce z  renovovanej, no veľmi 
dopravne rušnej centrálnej 
Roľníckej ulice. „V  novom 
kultúrnom dome nájdu svo-
je priestory súbor Vajnor-
ského ochotníckeho divadla, 
Vajnorského okrášľovacieho 

spolku, naša dychovka, vzni-
kajúca Vajnorská podoben-
ka, knižnica, umelecká škola, 
mládežníci, skauti, seniori, 
urbárnici a mnohí ďalší. Tie-
to skupiny u nás žijú a potre-
bujú priestory na svoj rozvoj. 
Na námestí s  oddychovým 
priestorom, fontánkou, cyk-
lotrasou, cvičiacimi prvka-
mi a v priľahlom kultúrnom 
dome budeme môcť pokra-
čovať v  aktivitách našej kul-
túrnej spoločnosti, ktoré si 
navyše občania veľmi žiada-
jú,“ doplnil Ján Mrva.

Eduard Fašung


