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Vajnory na kolieskach 2015

Ľudia sa postupne schádzali 
v  Parku Pod lipami a  čakali 
na každoročnú prechádzku 
na kolieskach. Začiatok akcie 
otvoril starosta MČ Bratislava 
- Vajnory Ján Mrva a od 15.30 
h sa všetci zúčastnení, starí 
aj mladí, v  pomalom tempe 
pustili ukrajovať kilometre 
z trate.
Vyše 250 účastníkov sa vy-

bralo po Ulici na Doline po 
Jurskej ceste k obrátke a späť. 
No našli sa aj takí, ktorí po-
kračovali po cyklotrase Ju-
rava do Rače, alebo Svätého 
Jura a odtiaľ do Malých Kar-
pát. Chceli využiť prvé jarné 
teplé počasie na prechádzku 
s rodinou.
Usporiadatelia sa snažili pri-
praviť pre účastníkov čo naj-

lepšie prostredie a  zabezpe-
čiť príjemnú náladu. Chlapi 
z  hospodárskeho úseku pod 
prísnym dohľadom vedúceho 
Ľuboša Krištofi ča už od rána 
pripravovali trasu, stánky, 
stoly, stoličky, ako aj ozvuče-
nie, aby sa účastníci cítili čo 
najlepšie.
Tak isto ruku k  dielu prilo-
žili aj dievčatá z  ekonomic-
kého a  vnútorného oddele-
nia MČ Bratislava - Vajnory. 
Každému účastníkovi, ktorý 
prišiel, pripli žlté stužky so 
znakom vajnorského peliká-
na na kolieskach a  po skon-
čení akcie ponúkli jabĺčko 
a  fi t tyčinku. Touto akciou 

všetci účastníci, vyznavači 
aktívneho športového spôso-
bu života, chceli vzdať hold 
slnku a  rozlúčiť sa s  pani zi-
mou a uctiť si príchod prvých 
jarných dní. 
Účastníci pohybu na zdra-
vom vzduchu, či už na bi-
cykloch, kolieskových kor-
čuliach, kolobežkách, alebo 
mamičky s  kočíkmi, všetci 
mali radosť z vydarenej akcie. 
Cieľom športového popolud-
nia nebolo zažiť súťaž, súperiť 
o  víťazstvo, ale spoločne sa 
tešiť z  pohybu na zdravom 
vzduchu.

Dušan Štancel

Jarné dni sú typické svojím premenlivým poča-
sím. No sobota 29. 3. 2015 bola mimoriadne vy-
darená. Slniečko sa na organizátorov a účastníkov 
športovo – kultúrneho podujatia usmievalo už od 
skorého rána.

Foto: Anton Jakubáč
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Pri príležitosti 110. výročia príchodu Ferdinanda Jurigu do Vajnor sa konala spo-
mienková slávnosť, na ktorej túto významnú osobnosť vajnorskej histórie priblí-
žil starosta mestskej časti Ján Mrva. Z jeho príhovoru k občanom vyberáme:

Stretli sme sa, aby sme si pripo-
menuli významný okamih v de-
jinách našej obce, kedy 11. apríla 
1905, teda pred 110 rokmi prišiel 
do  Vajnor  Ferdiš Juriga. Jeho 
príchodom získali Vajnory osob-
nosť veľkého významu, ktorá sa 
počas trinásťročného pôsobenia 
na vajnorskej fare nezmazateľne 
zapísala do histórie našej obce.
Pripomeňme si, kto bol Ferdi-
nand Juriga - alebo ako ho všetci 
nazývali - Ferdiš Juriga? Bol slo-
venským katolíckym kňazom, 
politikom, publicistom, svojráz-
nym predstaviteľom slovenského 
národného hnutia v Uhorsku na 
začiatku 20. storočia,  poslancom 
Uhorského snemu, novinárom a 
spisovateľom, vynikajúcim reč-
níkom - no v prvom rade bol 
veľkým a hrdým slovenským 
vlastencom.
Narodil sa 12. októbra 1874 v 
Gbeloch v roľníckej rodine Mi-
chala a Márie Jurigových  ako 
tretí chlapec zo štyroch súro-
dencov. Pod patronátom strýka - 
opáta, ostrihomského kanonika 
Jána Jurigu študoval v Ostriho-
me. Doktorát z teológie ukončil 
vo Viedni, kde sa stretával s člen-
mi slovenských akademických  
spolkov  Tatran a Národ.
V roku 1898 po skončení štúdií 
v Ostrihome, bol vysvätený za 
kňaza a ako kaplán nastúpil do 
Veľkej Mane. Potom po kaplán-
kach v Budapešti, Leviciach a 

Palárikoveho v polovici septem-
bra 1902 preložili do Blumen-
tálskeho kostola v Bratislave a až 
konečne 11. apríla 1905 sa stal 
vajnorským farárom.
Všade, kde bol, snažil sa vše-
možne prebúdzať národné pove-
domie – proti pomaďarčovaniu. 
Preto ho ako pansláva za trest 
neustále prekladali na iné mies-
ta. Jeho verejné účinkovanie sa 
začína v roku 1902 v Bratislave 
v čase, keď do politického života 
Slovenska nastúpila mladá gene-
rácia dejateľov – Andrej Hlinka, 
Milan Hodža, a iní. Spoločne sa 
vzopreli a v Slovákoch rozdúcha-
vali plameň boja proti krivde pá-
chanej utláčaním slovenskej reči 
a pomaďarčovaním Slovákov. 
V roku 1905 vstúpil Ferdiš Ju-
riga do vysokej politiky. V stu-
pavskom okrese bol zvolený za 
poslanca vo farbách Slovenskej 
ľudovej strany a spolu s ďalšími 
šiestimi národne-orientovanými 
Slovákmi  zasadol do uhorské-
ho parlamentu. V Uhorskom 
sneme prejavoval Ferdiš Juriga 
svoje hrdé slovenské povedomie 
a bojovnosť za národ pri každej 
príležitosti. Známe sú jeho po-
žiadavky  na sebaurčenie sloven-
ského národa - aby Slováci boli 
uznaní ako samostatný národ 
v Uhorsku. V roku 1906 bol za 
národnobuditeľské články v Ka-
tolíckych novinách odsúdený na 
dva roky žalára v maďarskom 

Váci.  Vajnoráci mu príležitostne 
v nedeľu nosili kuriatka a rezne.
Úsilie o pozdvihnutie Slovákov 
uplatňoval aj na – ako to s ob-
ľubou hovorieval - „jeho milých 
Vajnorákoch“ . Za veľmi dôle-
žitú považoval najmä výchovu 
detí. Cez deti  učil i dospelých. 
Vyvinul veľké úsilie pri výstav-
be novej cirkevnej školy, kde sa 
snažil, aby nebola poštátnená a 
pomaďarčená a zostala by aspoň 
napoly slovenská. Tento cieľ sa 
mu napokon aj podarilo dosiah-
nuť  - tým sa zachránil slovenský 
duch vo Vajnoroch. 
Učil ľudí dobre hospodáriť, odú-
čal ich piť pálené - založením 
spolku striezlivosti. Zdôrazňo-
val význam nedeľného pokoja 
pre rodinu, deti, pre telesné i 
duševné dobro, pre vzájomnú 
lásku. Deťom vštepoval potrebu 
nosenia ruženca, peniazu a vrec-
kovky. Teda viery, hospodárskej 
sily a fyzickej čistoty. Bol veľkým 
propagátorom vajnorského folk-
lóru. Občas kázal v ľudovom 
kroji namiesto sutany. Bol ne-
typický farár, čo mu pridávalo 
na popularite. Veľmi obdivoval 
krásne kroje, maľby, výšivky a 
ľudové zvyky. 
Výšivky považoval za výkvet 
krásy duše, umenia a zručnosti. 
Jeho predsavzatím bolo vzbu-
dzovať úctu k slovenskému ná-
rodu a k tomu učil i Vajnorákov. 
Viedol ich k tomu, aby sa Vajno-

ry mohli prezentovať ako vzorná 
obec. Vďaka jeho iniciatíve Vaj-
noráci reprezentovali Slovákov 
na svetovej výstave v Londýne,  
v Prahe i vo Viedni. Vďaka jeho 
podpore sa mohol rozvíjať talent 
vyšívačky a maliarky Kataríny 
Brúderovej a insitného maliara 
Jána Hlavatého
Juriga sa snažil o zbližovanie Slo-
vákov s Čechmi a Moravanmi. 
Pri 1050. výročí príchodu svä-
tých apoštolov Cyrila a Metoda 
spoluorganizoval púť tisícky Slo-
vákov na Velehrad (863, 1913). 
K tejto príležitosti zo štedrého 
daru z Vajnôr vyhotovili zástavu 
Sedembolestnej Panny Márie. 
Na nej sú zakomponované vý-
šivky z rôznych častí Slovenska, 
aj vajnorské. Táto zástava je na 
Velehrade dodnes.4/2007 21
Ferdiš Juriga zomrel 23. novem-
bra 1950 v Bratislave – Karlovej 
Vsi. Jeho pozostatky boli v roku 
1996 prevezené na národný cin-
torín v Martine. 

(VN)

Pred 110 rokmi prišiel k nám Ferdinand Juriga

Vo Vajnoroch sme si pripome-
nuli vzácnu historickú udalosť, 
ktorá je spätá s jubilejným 25. 
výročím prvej návštevy pápe-
ža Jána Pavla II. na Slovensku. 
Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil 
našu obec 22. apríla 1990, kde 
sa na miestnom letisku zhro-
maždili desaťtisíce ľudí, aby 

mohli priamou účasťou privítať 
Kristovho zástupcu po rokoch 
temna. Nezabudnuteľným vý-
rokom „Nebojte sa“ prispel k 
pádu železnej opony a totalit-
ného režimu.  Vajnory si túto 
udalosť pripomenuli spomien-
kovou sv. omšou v nedeľu 19.4. 
(priamo vysielanou aj v TV 

LUX), ktorú celebrovali okrem 
správcu Rímskokatolíckej far-
nosti vo Vajnoroch otca Petra 
Slepčana aj otec Peter Škultéty a 
otec Róbert Mašica (obaja úzko 
spätí s Vajnormi). 
V deň výročia tohto význam-
ného dňa (22. 4. 2015) boli žiaci 
Základnej školy sv. Jána Pavla 

II. s otcom Petrom Slepčanom 
pri hrobe sv. Jána Pavla II., aby 
sa poďakovali za jeho návštevu. 
Ich zážitky vám sprostredkuje-
me v ďalšom čísle Vajnorských 
noviniek.

Eduard Fašung 

Od návštevy sv. Jána Pavla II. 
vo Vajnoroch uplynulo 25 rokov
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STAROSTA ODPOVEDÁ

Starostovia broja proti hazardným hrám
Ako vyplieniť v Bratislave hazardné hry? 
Hľadanie odpovede na túto otázku bolo 
jedným z ťažiskových bodov ostatného 
rokovania (17.4.) Regionálneho združenia 
mestských častí hlavného mesta (RZMČ) 
Slovenskej republiky Bratislavy.
Problematikou hazardných hier sa bra-
tislavskí komunálni politici zaoberajú už 
dlhší čas. Za obzvlášť pálčivú ju vnímajú 
predovšetkým veľké mestské časti s 
vysokou koncentráciou prevádzok s ta-
kýmto zameraním. Napríklad skúsenosti 
z Dúbravky, Nového Mesta či Ružinova 
dokazujú, že s hazardnými hrami súvisí 

zvýšený počet krádeží, ktoré páchajú ľudia 
závislí od hazardu, ale aj alkoholizmus, väč-
ší výskyt drog či neporiadok a hluk v okolí 
prevádzok. 
V Starom Meste či Karlovej Vsi vnímajú 
tento problém tiež ako morálny. Osobitnou 
kapitolou sú škody, ktoré závislí od hazardu 
spôsobujú svojim rodinám. Starosta Lama-
ča Peter Šramko to ilustroval výpoveďou 
istej ženy, ktorej manžel za jedinú noc obral 
svoju rodinu o 230.000 eur, teda o celý jej 
majetok. 
Podobné skúsenosti ventilovali starostovia 
mestských častí aj na pracovnom stretnutí 

so zamestnancami legislatívno-právne-
ho oddelenia bratislavského magistrátu 
(31.3.). Starosta mestskej časti Vajnory a 
predseda RZMČ Ján Mrva požiadal o inicio-
vanie zmien v zákone o hazardných hrách a 
iniciovanie petičnej akcie k riešeniu problé-
mu v hlavnom meste. „Príjem z hazardných 
hier do rozpočtu mesta predstavuje v tom-
to roku vyše štyri milióny eur. Momentálne 
s ním mesto počíta. Ale pre mestské časti je 
to nešvár,” pripomenul Ján Mrva. 
Regionálne združenie však podporuje ná-
vrhy na riešenie problematiky hazardných 
hier a hracích automatov v Bratislave. Hod-

lá v tomto smere predložiť na magistrát 
návrh petície. Tou sa regionálne združenie 
bude zaoberať na svojom zasadnutí v máji.
RZMČ chce tiež predložiť dodatok k Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy o úprave 
plnenia úloh mestskej polície. “Magistrát 
ešte v marci požiadal mestské časti, aby sa 
k nemu vyjadrili a zároveň predložili návrhy 
na výšku príspevku na činnosť mestskej po-
lície. Mestské časti sa k navrhovanej zmene 
postavili veľmi kriticky. Predovšetkým 
nesúhlasia s navrhovaným príspevkom na 
činnosť mestskej polície z blokových pokút, 
ktoré mestskí policajti vybrali a ktoré sú 
príjmom mestskej časti,” doplnila Alžbeta 
Klesnilová, hovorkyňa RZMČ.

(VN)

? Pán starosta, do redakcie prišiel podnet občana 
Vajnor V. F., ktorý mal záujem ponúknuť svoje 

odborné vodohospodárske skúsenosti v komisii v našej 
mestskej časti, ale miestne zastupiteľstvo ho do komi-
sie nezvolilo. Môžete nám priblížiť, ako je to s účasťou 
členov v komisiách a kto o tom rozhoduje?

Pracovné komisie miestneho zastupiteľstva sú zároveň po-
radné orgány aj starostu aj zastupiteľstva a zaujímajú odpor-
účacie stanoviská k rôznym predkladaným otázkam, veciam, 
zámerom, návrhom a pod.  Je vecou miestneho zastupiteľstva 
a v ňom právom jednotlivých poslancov rozhodnúť sa, ako 
budú hlasovať o tom či onom záujemcovi o prácu v komisii.  V 
našich 4 komisiách pracuje veľa členov z radov neposlancov, 
najmarkantnejšie je to vidno v komisii kultúrno-športovej, 
kde sú poslanci vo veľkej menšine voči neposlancom. Zase 
je to ich právo rozhodnúť sa, ako si prácu v príslušnej komisii 
predstavujú. V stavebnej komisii, kam sa p. V.F. hlásil, je už 
dnes pri 3-4 poslancoch aj 6 občanov (neposlancov),  a teda 
ja môžem len dedukovať, že poslanci svojím hlasovaním vyja-
drili názor, že už je občanov, neposlancov, pre prácu v tejto ko-
misii dostatok. Som poslancom aj v mestskom zastupiteľstve 
a v jej fi nančnej komisii členov z radov občanov neposlancov 
nemáme a je to vo viacerých mestských komisiách, aj keď žia-
dateľov bolo vyše 70. Ja som v tejto komisií hlasoval za to, aby 
v pracovnej komisii pôsobili aj občania, neposlanci, odborníci, 
ale hlasovanie dopadlo tak, že nás je tam takto zmýšľajúcich 
menej a musím to rešpektovať, lebo je to demokratické. Ak by 
som na protest odišiel z mestskej komisie, čo by som tým pre 
Vajnory dosiahol?

? Patríme medzi rozrastajúce sa mestské časti 
Bratislavy, aj čo do počtu obyvateľov, čo je veľmi 

pozitívne. S tým však súvisí  vzrastajúci záujem o 
umiestnenie detí do materských škôl. Môžete nám 
povedať, koľko detí sa prihlásilo do škôlky na školský rok 
2015/2016 a koľko z nich môže škôlka  prijať?

Na školský rok 2015/2016  v riadnom termíne bolo prihlásených 
108 detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti. V prvom kole boli vyradené prihlášky detí, ktorých rodičia 
nemajú trvalé bydlisko v našej mestskej časti a prihlášky detí, 
ktoré do 1. 9. 2015 nedovŕšia 3 roky. Na základe Všeobecne zá-
väzného nariadenia  č. 04/2013 zo dňa 11. 12. 2013, podľa článku 
3, bodu 3  boli žiadosti zoradené podľa dátumu narodenia.  Prija-
tých bude 44 detí, ktoré spĺňajú jednu z podmienok VZN 04/2013 
čl. 3 bodu 2 a bude im  od pána riaditeľa doručené rozhodnutie 
o prijatí. Materskú školu na Koniarkovej bude v školskom roku 
2015/2016  navštevovať  na riaditeľom udelenú výnimku 125 
detí v piatich triedach. Začiatkom školského roku sme predpokla-
dali, že budeme môcť zobrať aspoň o 10 detí viac, ale pre viaceré  
odklady školskej dochádzky sa tento predpoklad nenaplnil. Ako je 
už známe, naša mestská časť požiadala Ministerstvo školstva SR 
o príspevok na dostavbu 3 tried MŠ.  Do Materskej školy sv. Jána 
Pavla II. bude v školskom roku 2015/2016 prijatých 19 detí.

? Predsedáte Regionálnemu združeniu mestských 
častí Bratislavy. V minulom čísle ste nám priblížili 

jeho činnosť a ciele, ktoré budete presadzovať. Máte 
nejaké novinky, s ktorými by ste sa chceli s nami podeliť?

Regionálne združenie mestských častí ma, ako predsedu, pove-
rilo požiadať primátora, aby začal proces zmeny štatútu v oblasti 
delenia dane z ubytovania, aby to bolo výhodnejšie pre mestské 
časti, ktoré disponujú väčšími ubytovacími kapacitami, v oblasti 
rozdeľovania financií podľa počtu obyvateľov z REGOBu (register  
obyvateľov), ďalej pokračovať v zastavenej zmene štatútu v 
možnosti kontroly mestských častí  dane z nehnuteľností  (DzN) 
a vyjadrili sme nesúhlas so zmenou štatútu v oblasti mestskej 
polície. Požiadali sme primátora, aby zriadil komisiu na spravod-
livejšie rozdeľovanie daňových príjmov mesta  (podkladom bude 
audit kompetencií mesta a mestských častí a možnosti zavedenia 

Spýtali sme sa starostu
nových kritérií – dĺžka a kategória ciest, zeleň, váha DzN, či husto-
ta obyvateľov), kde sú so mnou ešte dvaja starostovia a aj komisiu 
na prípravu predsedania Slovenska – Bratislavy Rade EÚ od 
polovice budúceho roku a aj komisie na prípravu zmeny štatútu 
k novele zákona o odpadoch. Je toho veľa,  na čom regionálne 
združenie mestských častí poctivo pracuje, aby sa pomery medzi 
mestom a mestskými  časťami vylepšili na prospech obyvateľov 
a aby sa spojilo úsilie oboch v smere získať pre Bratislavu od štátu 
oprávnene viac peňazí.

? Už niekoľko rokov je mestská časť zapojená do 
projektu „odkaz pre starostu“. Podľa štatistických 

ukazovateľov  tejto stránky vidno, že mestská časť má 
100%-nú  úspešnosť v riešení podnetov. Je podľa vás 
tento projekt prínosom pre Vajnory a ich problémy?

V projekte sme zapojení od úplného začiatku a pracovníci úradu 
vedia, že nielen na vybavovanie odkazov z tohto portálu, ale na 
všetky odkazy od občanov smerom na úrad  kladiem veľkú váhu.
Komunikácia s občanmi prebieha cez viaceré kanály, telefonické, 
SMS, e- mailové, či Facebookové. Naši pracovníci sa snažia podnet 
akéhokoľvek občana vyriešiť čo najskôr. Ak sa týka oblasti, za 
ktorú nie sme zodpovední,  tak posielame podnet tam,  napr. 
na Magistrát hlavného mesta SR,  či na okresný úrad odbor 
životného prostredia a ešte aj tam sa snažíme jeho vybavenie 
urgovať.  Som rád, že občania píšu na odkaz pre starostu a svojimi 
podnetmi nám pomáhajú Vajnory stále skrášľovať a vylepšovať 
ich a veľmi si vážim tých, čo píšu neanonymne, lebo si myslím, že 
nie je žiadna hanba podpísať sa na podnet , ktorým chce človek 
upozorniť predstaviteľov samosprávy, ktorí nemôžu byť všade, 
kde vznikla nová čierna skládka, či kde vandali pozhadzovali v 
noci značky,  či smetiaky, alebo kde polámali lavičky, či rozbili 
fľaše. Smutné je, že stále máme medzi sebou takých gaunerov,  
čo robia takéto veci, ale v spolupráci s mestskou a štátnou políciou 
a mestskými kamerami sa už neraz podarilo takýchto gaunerov 
chytiť.  Teda, projekt Odkaz pre starostu je výborná vec,  čo sa stále 
vylepšuje a pomáha samospráve. Všetko, aj dobrý zámer  sa dá 
aj zneužiť, aj zahltiť, bolo to vidno pred voľbami, no nám tento 
projekt pomohol dedinu skrášliť a aj veľa vecí opraviť, či upratať, 
čo je však trvalá práca pre samosprávu.

Rozhovor pripravila redakcia VN

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie
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Vajnory získali nenávratný príspevok na výstavbu 
Kultúrneho domu
Ešta pred začiatkom výstavby 
Domu kultúry vo Vajnoroch 
sme požiadali Európsku in-
vestičnú a rozvojovú banku 
o získanie nenávratného úve-
ru na zníženie energetickej 
náročnosti prevádzky tohto 
zariadenia prostredníctvom 
programu MUNSEF . „Vy-
hodnotili sme v rámci pro-

jektu energetickú náročnosť 
celého zariadenia, získali sme 
príslušný certifi kát, celý pro-
ces sa nám podarilo úspešne 
zvládnuť a účelovo viazaný 
príspevok sme získali. Tým sa 
celá stavba v podstate zlacni-
la o vyše 19.805 eur,“ priblížil 
investičný poradca starostu 
Vajnor Mário Schwab.

Investície na rozvoj obce

V tomto roku Vajnory pre-
dovšetkým dokončia výstavu 
nového Kultúrneho domu a 
taktiež vonkajšie plochy okolo 
tohto moderného zariadenia, 
vrátane priľahlej kanalizácie, 
ktorá bola už v pomerne de-
vastovanom stave. Stavba je 
v podstate dokončená a sko-
laudovaná. Našli v ňom nové 
priestory mnohé vajnorské 
spolky. V príprave je ešte úp-
rava vonkajších častí za bu-
dovou, vrátane vybudovania 
nových parkovacích miest. 
Odhadované náklady sú ešte 
okolo 60.000 eur bez DPH.
Druhá pripravovaná akcia na 
tento rok je cyklotrasa Vaj-
nory – Rendez. Nadväzuje v 
podstate na úspešný projekt 
z minulého roku a to na cyk-
lotrasu JuRaVa. Nová cyklot-
rasa bude v menšom rozsahu, 
približne v dĺžke 2,5 km. Je to 
nový typ cyklokomunikácie, 
ktorá vznikne obojsmerným 
rozšírením jazdných pruhov. 
S prácami sa začalo 20. apríla, 
koncom mája by mali byť prá-
ce ukončené.
Vajnory pripravujú aj ďalšie 
projekty. Jedným z nich je 
aj cyklotrasa v smere k ob-
chodnému domu NAY, vďa-
ka ktorej by sa cyklisti mohli 

dostať bezpečne z kruhového 
objazdu v smere na viadukt, 
čo je dosiaľ veľmi nebezpečný 
úsek. Na tento projekt chce 
významne prispieť aj spoloč-
nosť TNT. Na úrovni hlavné-
ho mesta Vajnory rokujú aj o 
cyklotrase v smere na Rožňav-
skú ulicu v strednom pruhu v 
kombinácii s okrajom cesty. 
Táto stavba je zatiaľ v projek-
tovej príprave, realizovať by sa 
mala v budúcom roku. Tiež vo 
vysokom štádiu rozpracova-
nia riešenie cyklotrasy JuRaVa 
od mostíka na Čiernu Vodu 
smerom na Vrakuňu. Tento 
úsek sa z časti prelína s cyklot-
rasou, ktorú bude stavať Ivan-
ka pri Dunaji. Na tomto úseku 
by sa dali využiť prostriedky 
aj z fondov cezhraničnej spo-
lupráce. Dá sa povedať, že v 
priebehu dvoch – troch rokov 
by Vajnory mohli mať vybu-
dované všetky východiskové 
body na cyklistických chod-
níkoch prakticky vo všetkých 
smeroch.
Chystáme sa v obci obnoviť 
vodorovné dopravné znače-
nie, ktoré dostalo dosť zabrať 
počas uplynulej zimy. Drobné 
úpravy plánujeme na detskom 
ihrisku na Koniarkovej, mno-
hé atrakcie sú tam staršie ako 

20 rokov a už nie sú vyhovu-
júce . Chceme tiež rozšíriť aj 
súčasné kapacity zo súčasných 
Materskej škôlky zo 120 na 
160 detí. Projekt je v štádiu 
prípravy.
Máme tiež pripravenú doku-
mentáciu na rozšírenie zá-
kladnej školy. Je to však otázka 
fi nancií, lebo stavba je fi nan-
čne pomerne veľmi drahá, 
rádovo by išlo okolo 500.000 
eur. Požiadali sme o pomoc 
rezortné ministerstvo škol-
stva, zatiaľ sme neboli úspešní. 
ZŠ je 14-triedna a potrebovali 
by sme deväť ročníkov po dve 
triedy, teda 18-triednu školu.
Zvýšime tiež množstvo smet-
ných košov na zabezpečenie 
vyššej čistoty v obci. Budeme 
tiež pokračovať v kanalizač-
ných prácach, postupne sa 
uvažuje o výmene potrubia z 
I. etapy, čiže z rokov 1998 až 

2004, ktorá je stále veľmi zle 
funkčná. Radi by sme opravi-
li aj ucelené časti niektorých 
rozbitých chodníkov, avšak 
v skromnejšej miere ako vla-
ni, kedy sme investovali do 
opráv viac ako 100.000 eur. 
Uchádzame sa aj o rozšírenie 
kamerového systému mestskej 
polície v obci, výmenu analó-
gového systému za digitálny s 
online prepojením na mesto 
vrátane záznamu, čo by zna-
menalo operatívnejší zásah 
polície pri udržiavaní bezpeč-
nosti občanov a verejného po-
riadku. 
Dali sme dokopy aj plán hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja Vajnor až do roku 2020. 
PHSR je schválené miestnym 
zastupiteľstvom a dostupné na 
webovom portáli Vajnor.

Mário Schwab, investičný poradca 
starostu Vajnor.

Z pohľadu rozpočtovaných investícií možno tento 
rok vo Vajnoroch označiť za konsolidačný. Mestská 
časť mala v posledných rokoch pomerne vysoké 
investičné náklady a je potrebné tempo čiastočne 
pribrzdiť. Napriek tomu sa práce v obci rozhodne 
nezastavia.
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Zhodli sa na tom zástupcovia 
zdravotníckych odborov samo-
správnych krajov, Slovenskej 
lekárnickej komory a Minister-
stva zdravotníctva na minulo-
týždňovom stretnutí.
„Kauza falošných receptov nie 
je len bratislavským problé-
mom, ako to na začiatku vy-
zeralo. Z falošných receptov, 
na ktoré si niekto vybral lieky 

rádovo za desaťtisíce eur sa stal 
celospoločenský problém, ktorý 
sa Ministerstvo zdravotníctva 
aj po našich urgenciách a návr-
hoch konečne rozhodlo riešiť,“ 
vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pa-
vol Frešo. 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
zvolalo minulý týždeň poradu 
so zástupcami zdravotníckych 

odborov úradov samospráv-
nych krajov. Témou rokovania 
boli aj problémy výskytu faloš-
ných receptov. Ten prerástol 
hranice bratislavského regiónu, 
ktorý na tento problém koncom 
marca upozornil. Ministerstvo 
zdravotníctva akceptuje požia-
davku bratislavského župana 
Pavla Freša o zavedenie ochran-
ných prvkov na recepty.
Kauza falošných receptov v 
bratislavskej župe vyplávala na 
povrch koncom marca, keď 
bratislavské lekárne zazname-
nali viaceré výbery drahých on-
kologických liekov na recepty, 
kde boli predpísané neobvykle 

vysoké dávky liekov, číslo diag-
nózy nesúhlasilo s predpísaným 
liekom a pri následnej kontrole 
bolo zistené, že pacient, ktorý si 
lieky vyberal, nie je pacientom 
daného lekára. Sfalšované boli 
aj pečiatky lekárov. 
Bratislavský samosprávny kraj 
preto prvého apríla požiadal 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
o zavedenie ochranných prv-
kov na recepty. Navrhnutými 
opatreniami bol napríklad 
text na recepte, ktorý by bol 
viditeľný len pod UV svetlom, 
termochromatický nápis alebo 
vodotlač.

(VN)

Výskyt falošných receptov na drahé onkologic-
ké lieky, na ktorý upozornil Bratislavský samo-
správny kraj a ktorý už reálne presiahol hranice 
kraja, primäl Ministerstvo zdravotníctva k úvahe 
o zavedení ochranných prvkov na recepty.

Vybojovali sme ochranné prvky receptov

Bratislavský samosprávny kraj 
v spolupráci s Krajskou organi-
záciou cestovného ruchu Brati-
slava Region Tourism pripravili 
pre obyvateľov aj návštevníkov 
regiónu fotografi ckú súťaž, kto-
rej ústrednou témou je ekológia. 
Fotografi e tretieho ročníka foto-
súťaže Život v Bratislavskom re-
gióne na tému „Chránime život-
né prostredie“ budú aj súčasťou 
putovného fi lmového festivalu 
Ekotopfi lm – Envirofi lm. Od 
spustenia súťaže bolo do dnes 
prihlásených 136 fotografi í. 
„Túto súťaž berieme ako príle-
žitosť nielen pre mladých talen-
tovaných fotografov, ktorí môžu 
vyhrať zaujímavé ceny, ale naj-
mä je to príležitosť pre nás, pre 
bratislavskú župu. Zadanie totiž 
nebolo ukázať len ľúbivý západ 
slnka nad sídliskom, ale aj to, za 
čo by sme sa mali skôr hanbiť. A 
to chceme po skončení súťaže 
spolu s dobrovoľníkmi dať do 
poriadku. Aby sme sa už budúci 
rok pri fotosúťaži nemuseli za 
zanedbanú prírodu hanbiť,“ vy-
jadril sa predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol 
Frešo. 
Fotografi e môže do súťaže po-
slať každý, kto sa bezplatne zare-
gistruje na stránke www.ephoto.
sk. Do súťaže možno prihlásiť tri 
fotografi e v maximálnej veľkosti 
500 kB. Porota bude hodno-

tiť nielen kvalitu a profesijnú 
stránku fotografi e, ale prihliadať 
bude aj na kreativitu. Cieľom je 
získať nielen rozprávkové sce-
nérie bratislavského kraja, ale 
aj zdokumentované zanedbané 
či znečistené miesta. Práve tie 
by mali poukázať na všeobecnú 
ľahostajnosť k ekológií. 
Dvadsiatka vybratých fotogra-
fi í bude aj súčasťou putovných 
vernisáží, ktoré budú spolu s 
fi lmovým festivalom Ekotpo-
fi lm – Enfi rofi lm predstavené v 
jednotlivých krajských mestách. 
V priebehu troch týždňov od 
spustenia súťaže bolo prihláse-
ných 136 fotografi í. Prihlasovať 
svoje diela sa však bude dať až 
do 15. mája. Cenou pre víťaza 
bude Apple Ipad Air, autor fo-
tografi e na druhom mieste získa 
Tablet ASUS Transformer Pad 
KO 18 a „víťaz bronzu“ vyhrá 
víkendový pobyt pre dve osoby 
v Areáli Divoká voda v Čunove 
aj s adrenalínovým balíčkom.
O najlepšej fotografi i rozhod-
ne nielen odborná porota ale 
aj laická verejnosť. Zahlasovať 
za najlepšiu fotografi u treba na 
facebookovej stránke organizá-
tora fotosúťaže, Krajskej orga-
nizácie cestového ruchu Bra-
tislava Region Tourism, www.
facebook.com/BratislavaRegi-
onTourism. Autor fotografi e s 
najväčším počtom hlasov získa 

víkendový pobyt pre dve oso-
by aj so vstupom do Wellness 
a Spa v Hoteli Zochova chata 
a cena Tablet ASUS Transfor-
mer Pad KO 18 čaká aj na ná-

hodne vybraného hlasujúceho.
Viac informácií nájdete na 
www.tourismbratislava.com a 
www.ephoto.sk.

Pripravila Veronika Beňadiková

Fotosúťaž o krásach kraja pokračuje
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Otvárajú sa ďalšie možnosti pre rozvoj 
športového areálu

Predmetná stavba tvorí je-
den stavebno-technický ce-
lok s časťou stavby, ktorá je 
už v súčasnosti vo vlastníctve 
mestskej časti. Kúpa stav-
by a pozemkov s výmerou 
1690 m2 za sumu 71 040 eur 
zjednotí vlastníctvo k budove 
a mestskej časti otvára ďalšie 
možnosti na využívanie športo-

vého areálu tak, aby sa stal ešte 
lepším miestom na šport a od-
dych. Súčasťou rozvoja športo-
vého areálu je aj modernizácia 
bikrosovej dráhy, ktorá bude 
zodpovedať aj medzinárodným 
štandardom a môže sa tak stať 
centrom nielen pre bratislav-
ský bikros a cyklistiku. Hoci 
sú nadobudnuté nehnuteľnosti 

zaťažené vecným bremenom, 
vzhľadom na modernizáciu 
telekomunikačných technoló-
gií, je v dohľadnom čase veľmi 
pravdepodobná ich migrácia, 
ktorá umožní už úplne plno-
hodnotné užívanie športového 
areálu ako celku. Mestská časť 
Vajnory tak pokračuje v zámere 
priniesť viac športu pre svojich 
obyvateľov a poskytnúť, najmä 
deťom a mládeži, lepšie pod-
mienky na trávenie voľného 
času, viac pohybu a zdravší spô-
sob života. Priestory budovy sa 
plánujú využívať pre skautov a 

postupne sa priestory budú re-
konštruovať. O ďalších plánoch 
o využívaní športového areálu 
budeme informovať v ďalších 
vydaniach Vajnorských novi-
niek. V súčasnosti sa športový 
areál Alviano využíva najmä na 
hádzanú, futbal, volejbal, plážo-
vý volejbal a spomínaný bikros. 
V zime je v areáli umiestnená 
vajnorská ľadová plocha na ho-
kej, korčuľovanie verejnosti a 
tiež tradičné podujatia Ľadový 
karneval a Vajnorský ľadový 
pohár.                               

         (VN)

Problémy s nepovolenými skládkami 
odpadu vo Vajnoroch
V uplynulých mesiacoch sa 
v našej mestskej časti opäť vo 
veľkom rozmohlo nepovole-
né nakladanie s odpadmi a ich 
zbavovanie sa nezákonným 
spôsobom vysýpaním na polia a 
zelené plochy za hranicou zasta-
vaného územia Vajnor. Kto je za 
takéto konanie zodpovedný? Na 
túto otázku nepoznáme odpo-
veď, ale vieme s istotou povedať, 
že ide o občanov, ktorí si neplnia 
svoje povinnosti a vynášaním 
odpadu na okolité pozemky sa 
zbavujú zodpovednosti, znečis-
ťujú životné prostredie a zvyšujú 
výdavky mestskej časti na likvi-
dáciu nepovolených skládok od-
padu, na čo v konečnom dôsled-
ku doplácajú všetci obyvatelia.
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
sa momentálne zaoberá tromi 
veľkorozmernými skládkami 
odpadu, ktoré sa rozprestierajú 
na Príjazdnej ulici pri koľajisku, 
v Nemeckej doline pri starom 
ranči a na Sprinzlovom majeri. 
Pri riešení čiernych skládok je 
najprv potrebné vyzvať vlastníka 
pozemku na odstránenie odpa-
du, keďže každý vlastník je po-
vinný sa o svoj pozemok starať 
a zabezpečiť, aby sa vzniku sklá-

dok na mieste predchádzalo. V 
zmysle §18 zákona č. 223/2001 
Z. z. o odpadoch v znení neskor-
ších predpisov sa zakazuje uložiť 
alebo ponechať odpad na inom 
mieste ako na mieste na to, v sú-
lade s týmto zákonom a v zmys-
le § 39 zákona pôvodca odpadu 
je povinný zapojiť sa do systému 
zberu komunálnych odpadov 
v obci, čo znamená, že každý 
má mať zabezpečený odvoz vy-
produkovaného odpadu, a teda 
nemôže sa ho zbaviť jeho vy-
nášaním do prírody. V prípade, 
že ide o veľkorozmerný odpad 
(napr. nábytok) alebo drobný 
stavebný odpad, každý obyvateľ 
s trvalým pobytom v Bratisla-
ve má k dispozícii zberný dvor 
spoločnosti OLO, a.s., na Starej 
Ivanskej ceste 2, kde môže tento 
odpad bezplatne odovzdať. 
V prípade, že je nepovolená 
skládka odpadu postúpená na 
konanie Okresnému úradu 
Bratislava, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, dochádza 
k vyšetrovaniu, kto je pôvod-
com odpadu, či je ním vlastník, 
správca alebo nájomca nehnu-
teľnosti, či urobil všetky opatre-
nia na ochranu nehnuteľnosti, 

alebo či mal z tohto uloženia od-
padu majetkový alebo iný pros-
pech. V prípade preukázania, 
že áno, dostane vlastník, správ-
ca, nájomca alebo iný pôvodca 
odpadu uloženú povinnosť od-
strániť odpad z pozemku, alebo 
dostane jeho odstránenie k náh-
rade. Vyšetrovanie býva vyko-
nané v spolupráci s odbornými 
pracovníkmi mestskej časti, ale-
bo za prítomnosti príslušníkov 
mestskej polície.
V prípade troch vyššie uvede-
ných nepovolených skládok 
odpadu Mestská časť Bratislava-
Vajnory vyzvala vlastníkov po-
zemkov na odstránenie odpadu 
z pozemkov s určením lehoty na 
nápravu vzniknutej situácie. V 
dvoch prípadoch lehota plynie. 
V prípade nepovolenej skládky 
odpadu na Príjazdnej ulici ide o 
zložitejšiu situáciu, keďže odpad 
sa rozprestiera na hranici viace-
rých pozemkov a ich vlastníci 
neboli ochotní spolupracovať. V 
súčasnosti je vec v riešení Okres-
ného úradu Bratislava, na mieste 
prebehlo niekoľko vyšetrovaní 
za prítomnosti viacerých účast-
níkov konania a mestská časť 
vynakladá nemalé úsilie na to, 

aby sa pôvodca odpadu zistil a 
aby za svoje konanie niesol zod-
povednosť a aby mestská časť 
nemusela znášať všetky náklady 
na odstraňovanie odpadu sama. 
Táto situácia nie je ľuďom ľahos-
tajná, o čom svedčí aj zorgani-
zovanie brigády, ktorá na mieste 
prebehla v nedeľu 12.4.2015 a na 
odstraňovaní časti odpadu zo 
skládky sa zúčastnilo niekoľko 
dobrovoľníkov.
Veríme, že sa nám situáciu poda-
rí čo najskôr vyriešiť, aby nedo-
chádzalo k ďalšiemu živelnému 
rozrastaniu skládok odpadov na 
našom území. K tejto prevencii 
však môže prispieť každý z nás 
tým, že v prípade, ak spozoruje 
človeka, ktorý sa takto nezákon-
ne zbavuje odpadu, poznačí si a 
odfotografuje napr. auto, ktoré 
odpad na miesto vyviezlo a túto 
informáciu nasledovne posunie 
referátu životného prostredia 
na miestnom úrade. Vďaka ta-
kýmto dôkazom môžeme konať 
a efektívnejšie likvidovať čierne 
skládky na našom území.

Tatiana Páleníková
Referát životného prostredia 

a vodného hospodárstva

Na marcovom zasadnutí miestneho zastupiteľstve 
poslanci odsúhlasili kúpu nehnuteľnosti -  stavby a 
pozemku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s., v špor-
tovom areáli Alviano - do vlastníctva mestskej časti.
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Zabezpečenie 
čistoty v našej 
mestskej časti

Z tohto dôvodu sme pristúpili ku kúpe univerzál-
neho viac- účelového komunálneho vozidla, ktoré 
bude zabezpečovať čistenie krajníc a priestrans-
tiev, kosenie a v zime odhŕňanie snehu z ulíc a 
chodníkov v našej správe. Vozidlo bolo zakúpené 
prostredníctvom 100-% dcérskej fi rmy mestskej 
časti Vajnorskou podpornou spoločnosťou. Po vy-
bavení formalít sme začali s prvým kolom čistenia 
krajníc, ktoré sa javí z hľadiska prácnosti pomer-
ne zdĺhavejšie, keďže je kombinované s ručným 
predčisťovaním. Keď bude čitateľ čítať tieto riadky, 
malo by byť prvé kolo čistenia komplexne skon-
čené. Nasledovne budú krajnice a priestranstvá 
chemicky ošetrené proti prerastaniu buriny,  aby 
sa zabránilo jej prerastaniu do krajníc. Po tomto 
„prvom kole“ bude nasledovať pravidelné čistenie 
krajníc podľa potreby, ale minimálne v dvojtýž-
dňových intervaloch. Ako som už na úvod pove-
dal, ide o multifunkčné zariadenie, prispôsobené 
na kosenie trávy, takže v priebehu tretej dekády 
začneme aj s kosením  trávy na verejných pries-
transtvách vo vlastníctve, resp. užívaní mestskej 
časti. Dúfame, že zakúpenie tohto stroja prispeje k 
skrášleniu životného prostredia  a zveľadeniu ve-
rejných priestranstiev.

Ľubomír Krištofi č, 
vedúci oddelenia hospodárskej správy

Rozvojom a rozširovaním našej mestskej 
časti sa zároveň rozširujú aj požiadavky na 
zabezpečenie poriadku a čistoty.

Nový úsek cyklotrasy predĺži JURAVU

Ide o rekonštrukciu cesty od 
železničnej stanice Vajnory 
po otočku autobusov na juž-
nom okraji štvrte Východné 
a v časti Vajnôr - pri želez-

ničnej stanici sa napojí na 
Juravu.
“Ide o určitý prototyp cyklo-
trasy, ktorá bude v rozsahu 
necelých 1,4 km s obojstran-
ným farebným rozšírením 

komunikácie, aby sa zvý-
šila bezpečnosť cyklistov v 
oboch smeroch. Začiatok 
prác je naplánovaný na 13. 
apríla a ich ukončenie na 
koniec mája 2015 v závis-
losti od poveternostných i 
technických podmienok. 
Verím, že do začiatku leta 
úspešne prebehne i kolau-
dácia a vajnorskí, račianski 
a ďalší cyklisti sa už v lete 
budú pohybovať po ďalšej 
novej cyklotrase,” informo-
val Mário Schwab, poradca 
starostu mestskej časti Vaj-

nory, jeden z hlavných ini-
ciátorov výstavby cyklotrasy 
Jurava.
“Celý projekt je fi nancova-
ný ako združená investícia 
MsČ Vajnory, MsČ Rača a 
hlavného mesta. Projektovú 
dokumentáciu a verejné ob-
starávanie zabezpečili Vaj-
nory, ktoré budú poverené 
výkonom práv stavebníka 
a dohľadom nad stavbou,” 
doplnil starosta Vajnôr Ján 
Mrva.

Eduard Fašung

Cyklotrasa Jurava sa 
už onedlho prepojí s 
ďalším úsekom. Bude 
dlhý 2,6 kilometra 
a spojí železničné 
stanice Bratislava-
-Východ a Bratislava-
-Vajnory.
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Najčastejšie otázky a odpovede - FAQ pre 
vlastníkov pozemkov pri MPV pripravovaných 
diaľnic a rýchlostných ciest
Otázka: Ako sa určuje kúpna 
cena za pozemky vykupované 
NDS pre účely prípravy vý-
stavby diaľnic a rýchlostných 
ciest ? 
Odpoveď: Kúpna cena za 
pozemok, ktorý má byť zas-
tavaný diaľnicou, prípadne 
rýchlostnou cestou na zákla-
de právoplatného územného 
rozhodnutia, sa určuje ako 
cena stavebného pozemku 
podľa trhovej ceny určenej 
znaleckým posudkom, vypra-
covaným v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o sta-
novení všeobecnej hodnoty 
majetku a je navýšená na 1,2 
takto vypočítanej náhrady1. 
1 V zmysle § 6 ods. 1 zákona 
č. 669/2007 Z.z. o mimoriad-
nych opatreniach v príprave 
niektorých stavieb diaľnic a 
ciest pre motorové vozidlá a 
o doplnení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 
162/1995 Z.z. o katastri ne-
hnuteľností (katastrálny zá-
kon) v znení neskorších pred-
pisov. 
2 Zákon č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
Otázka: Kedy a ako budú 
vlastníkom pozemkov doru-
čené návrhy kúpnej zmluvy? 
Odpoveď: Budú doručené 
poštou aj so sprievodným 

listom. Dátum odoslania zá-
visí od prípravy zmlúv, stavu 
rozpracovanosti dokumentá-
cie týkajúcej sa konkrétneho 
územia, zápisu geometric-
kých plánov v katastri nehnu-
teľností a vyhotovenia znalec-
kých posudkov. 
Otázka: Čo urobiť, ak mi bol 
návrh zmluvy doručený a 
mám záujem sa dohodnúť na 
prevode nehnuteľnosti? 
Odpoveď: Do 15 dní od doru-
čenia návrhu zmluvy poštou 
poslať späť na adresu NDS 
podpísanú Zmluvu s osved-
čeným podpisom predávajú-
ceho. V prípade dohody vlast-
ník dostáva 1,2 – násobok 
kúpnej ceny. 
Otázka: Čo ak do 15 dní NDS 
nepošlem podpísanú Zmlu-
vu? 
Odpoveď: NDS je oprávnená 
podať návrh na vyvlastnenie 
predmetnej nehnuteľnosti v 
zmysle ustanovení stavebné-
ho zákona2 na OÚ BA Odbor 
výstavby a bytovej politiky, 
pretože diaľnice a rýchlostné 
cesty sú v zmysle platných 
právnych predpisov stavby vo 
verejnom záujme, kde je mož-
né vyvlastnenie podľa zákona. 
V prípade vyvlastnenia bude 
vlastníkovi priznaná náhrada 
podľa znaleckého posudku 
bez navýšenia 1,2 násobku 
tejto náhrady. 
Otázka: Kedy bude vyplatená 

kúpna cena za pozemok vlast-
níkovi ? 
Odpoveď: Vyplatenie kúpnej 
ceny je podľa návrhu zmluvy 
navrhované v lehote do 60 dní 
od doručenia rozhodnutia o 
povolení vkladu vlastníckeho 
práva k nehnuteľnosti a po pí-
somnom oznámení čísla účtu. 
Otázka: Prečo NDS nevy-
kupuje celé parcely v mojom 
vlastníctve, ale iba určité m2 
pod stavbou diaľnice, resp. 
rýchlostnej cesty? 
Odpoveď: V zmysle platných 
právnych predpisov môže 
NDS vyvlastniť iba v nevy-
hnutnom rozsahu, a teda aj 
kúpiť iba tú časť pozemku , 
ktorá je vymedzená v geomet-
rickom pláne na trvalý záber 
pod telesom budúcej diaľnice, 
resp. rýchlostnej cesty a je vy-
ňatá z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu. 
Aj keď stavba ešte nie je posta-
vená, kúpna cena je vypočíta-
ná podľa znaleckého posudku 
ako náhrada za stavebný po-
zemok a nie ako náhrada za 
ornú pôdu, čo je pre budúce-
ho predávajúceho niekoľko-
násobne výhodnejšie. 
Otázka: Aký je rozdiel medzi 
trvalým a dočasným záberom 
pozemkov? 
Odpoveď: Trvalý záber po-
zostáva z pozemkov pod sa-
motným telesom stavby diaľ-
nice alebo rýchlostnej cesty 

a nadobúdajú sa do vlastníc-
tva NDS alebo štátu kúpnou 
zmluvou. 
Dočasný záber pozemkov je 
potrebný napr. na zriadenie 
staveniska, trasovanie inži-
nierskych sietí, vstupy na po-
zemok. a pod. NDS alebo štát 
získava prístup k pozemkom 
v dočasnom zábere iba na 1-3 
roky prostredníctvom nájom-
nej zmluvy resp. zmluvy o 
vecnom bremene. 
Otázka: Ako sa oceňujú trva-
lé porasty na pozemku? 
Odpoveď: V prípade pozem-
kov mimo zastavaného úze-
mia obce, určených na zákla-
de právoplatného územného 
rozhodnutia na zastavanie 
diaľnicou alebo rýchlostnou 
cestou ,sa hodnota trvalých 
porastov samostatne nevyčís-
ľuje, pretože je zahrnutá vo 
všeobecnej hodnote pozem-
kov. 
Trvalé trávne porasty sa sa-
mostatne ohodnocujú iba v 
prípade poľnohospodárskej 
pôdy mimo zastavaného 
územia (chmeľnice, vinice, 
záhrady a ovocné sady) neur-
čenej na stavbu (tie sú oceňo-
vané znalcami z odboru poľ-
nohospodárstva) a v prípade 
lesných porastov (tie ohodno-
cujú znalci z oblasti lesného 
hospodárstva).

Ján Schillinger, MÚ

Spomienka na 70. výročie oslobodenia Bratislavy

Pietny akt kladenia vencov sa 
konal pri Pomníku padlých na 
Osloboditeľskej ulici. Na spo-
mienkovej slávnosti sa zúčast-
nili žiaci a pedagógovia oboch 
našich základných škôl, členo-
via Senior klubu a príslušníci 

Čestnej stráže OS SR. Slávnost-
ný príhovor predniesla zástup-
kyňa starostu Soňa Molnárová. 
Všetkým, ktorí svojou účasťou 
vzdali hold tým, ktorí bojovali 
za našu slobodu, ďakujeme!

Katarína Dobiášová

Vajnory boli oslobodené 2. apríla, a preto vo 
štvrtok 1. apríla si MČ Bratislava - Vajnory pripo-
menula 70. výročie oslobodenia Bratislavy.
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Kvetná nedeľa

Naša mestská časť si 29. marca 
tradične pripomenula v Parku 
pod lipami zvyky a obyčaje, 
ktoré boli na Kvetnú nedeľu vo 
Vajnoroch v minulosti zauží-
vané. V kultúrnom programe 
vystúpili Podobenka z Vajnor, 
pod vedením Vandy Zemano-
vej - Alberty, deti zo ZŠ s MŚ 
sv. Jána Pavla II. a členovia Vaj-
norského okrášľovacieho spol-

ku s jeho vedúcim Ivanom Šte-
lárom. Veľký záujem prejavili 
návštevníci o Vajnorskú školu 
tradícií, kde ste si mohli zakú-
piť ručne vyrobené veľkonočné 
kraslice, naučiť sa paličkovať, 
pliesť korbáče či ochutnať dob-
roty, ktoré pripravili jej členky: 
J. Grebečiová, G. Zemanová, K. 
Števiarová, a R. Hrašková.  

 Katarína Dobiášová

Kvetná nedeľa je v poradí poslednou pôstnou 
nedeľou pred Veľkou nocou a otvára Veľký týž-
deň. 

Hlasujte o fi lmoch na letné prázdniny
Milí Vajnoráci, jar je neod-
vratne tu a za dverami sa 
pomaličky tlačí leto spolu s 
prázdninami. K letu neod-
mysliteľne patria teplé slneč-
né dni, prázdninové a kultúr-
ne aktivity, ktorých súčasťou 
je aj letné kino. K týmto sa 
po roku opäť vraciame a ako 
sme vám sľúbili, predkladáme 
vám na výber zoznam fi lmov 
určených pre deti, ako aj do-
spelých .
Z uvedeného zoznamu fi lmov 
(výber 4 pre deti a 7 pre do-
spelých) budete môcť vybrať 
až 3 detské fi lmy a  5 fi lmov 
pre dospelých. Zvyšok bude 
doplnený fi lmami ocenený-
mi Oscarom v priebehu júna. 
Počas letného kina bude pre-

mietnutých spolu 10 fi lmov. 
Filmy, ktoré získajú najväčší 
počet hlasov, budú zaradené 
na premietanie. Letné kino 
bude premietať vždy v  pia-

tok o 21.00 h v Parku Pod 
lipami. Prvé premietanie sa 
začne v piatok 26. 6. 2015 det-
ským fi lmom, posledné bude 
28. 8. 2015. Hlasovať za uve-

dené fi lmy môžete na web 
stránke MČ Bratislava-Vaj-
nory  www.vajnory.sk od 27. 
4. do 15. 5. 2015

(VN)

Filmy pre deti:
1. LEGO príbeh (USA, 2013, 100 min., MP, slovenský dabing)  Réžia: Phil Lord, Chris Miller
2. Traja bratia (Česká republika/Dánsko, 2014, 90 min., MP, v pôvodnom znení)  Réžia: Jan Svěrák, Scenár: Zdeněk Svěrák
3. Pieseň mora (Belgicko / Dánsko / Francúzsko / Írsko / Luxembursko, 2014, 93 min, MP, český dabing)  Réžia:  Tomm Moore
4. Bella a Sebastián (Francúzsko, 2014, 95min., MP od 12 rokov, český dabing)  Réžia: Nicolas Vanier

Filmy pre dospelých:
1. Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol (Švédsko, 2013, 114 min., MP od 12 rokov, české titulky)  Réžia: Felix Herngren
2. Darca (The Giver, USA, 2014, 97 min., MP od 12 rokov, český dabing)  Réžia: Phillip Noyce
3. Kon-Tiki (Veľká Británia / Nórsko / Dánsko / Nemecko / Švédsko, 2012, 118 min., MP, české titulky)  Réžia: Joachim Rønning, 
Espen Sandberg 
4. Jana Eyrová (Veľká Británia/USA, 2011, 120 min., MP od 12 rokov, české titulky)  Réžia: Cary Joji Fukunaga
5. My sme najlepší! (Dánsko, Švédsko, 2013, 102 min., MP od 12 rokov, české titulky)  Réžia: Lukas Moodysson
6. Hon (Dánsko, 2012, 111 min., MP od 12 rokov, české titulky)  Réžia: Thomas Vintenberg
7. Skafander a motýľ (Francúzsko / USA, 2007, 112 min., MN do 15 rokov, české titulky)  Réžia: Julian Schnabel 

Foto: Anton Jakubáč
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Občania rozhodujú o využití rozpočtu

Tentoraz je čiastka oproti roku 
2014 zvýšená o 1.000,-€, tzn. 
na 6.000,-€. Máte príležitosť 
spolupodieľať sa na rozhodo-
vaní, ako použiť 6.000,- € z roz-
počtu MČ. 
Informácia bola zverejnená 
začiatkom roka na webovej 
stránke vajnory.sk. Termín 
predkladania návrhov bol 
určený do 20. 2. 2015 s pod-
mienkou realizovania návrhov 
do konca kalendárneho roku 
2015 s tým, že celkové náklady 
projektu nepresiahnu čiastku 
6.000,- €
Hlasovať máte možnosť od 28. 
apríla do 15. mája (VN) a ná-
vrh, ktorý získa najviac hlasov, 
bude realizovaný. Ak to nák-
lady na víťazný návrh dovolia, 
budú sa realizovať aj ďalšie 
návrhy, ktoré získajú najviac 
hlasov. Hlasovať môžete vy-
plnením hlasovacieho lístku 
(dole si ho vystrihnite a zašlite 
na adresu Miestneho úradu vo 
Vajnoroch), alebo aj na našej 
webovej stránke v časti Partici-
patívny rozpočet od 27. apríla 
do 15. mája 2015. O výsled-
koch hlasovania Vás budeme 
informovať na našej webovej 
stránke vajnory.sk a taktiež v 
ďalšom vydaní Vajnorských 
noviniek.
Ďakujeme za všetky návrhy a 
tie, ktoré sa dajú realizovať a sú 
vo vlastníctve mestskej časti,
( nie vo vlastníctve  železníc,  či  
iných právnických osôb) uvá-
dzame v prehľadnej tabuľke 
spolu s predpokladaným ce-
novým odhadom nákladov na 
ich realizáciu, ktoré môžu pri 
následnej súťaži klesnúť, čo 
vytvorí priestor pre realizáciu 
ďalších návrhov.

Vajnoráci, hlasujte za svoje návrhy v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Mestská časť Brati-
slava-Vajnory opäť vyčlenila zo svojho rozpočtu fi nančnú čiastku, ktorá bude použitá na zlepšenie, či  
skrášlenie prostredia Vajnor.

Číslo 

návrhu
Participatívny rozpočet 2015

Odhadované náklady

(materiál + práca a úpravy)

1.

Nedele deťom v Parku Pod lipami, 1 - 2 detské poobe-
dia v mesiaci (nedeľa poobede o 16.00 h), zaujímavé a 
kvalitné aktivity vonku, podujatia, akcie pre deti vo veku 
3-8  rokov, široká ponuka rôznych typov aktivít – di-
vadlo, knihy, dramatické predvedenie knižných príbehov, 
workshopy o architektúre, soche, tvorbe kníh, workshop 
nového cirkusu, tanečný workshop...

Spolu – max 6 akcií za 

leto  1.800 eur až 

2.700 eur

2.
Interiérové vybavenie pre miestnu knižnicu Vajnory
Nové vybavenie Miestnej knižnice Vajnory presťahovanej do 
nových priestorov kultúrneho domu

1.500 eur

3. Osadenie lavičiek v okolí Široká, Čierny chodník 300 až 600 eur

4.
Revitalizácia trávnatej plochy na detskom ihrisku pri Parku 
F. Jurigu v časti minifutbalového ihriska, najmä vyrovnanie 
terénu využívaného na minifutbal, zasiatie novej trávy, revi-
talizácia minifutbalových bránok

1.980 eur

5.
Doplnenie detských atrakcií na detskom ihrisku pri Parku 
F. Jurigu zakúpenie a osadenie detskej atrakcie “detskej 
lanovej dráhy”

4.700 eur

6.

Tienenie pieskoviska na detskom ihrisku
Pieskovisko na detskom ihrisku v Parku Ferdiša Jurigu. 
Pieskovisko je obľúbeným miestom na hry detí a posedenie 
ich rodičov, v horúcich slnečných dňoch je však pieskovisko 
a okolité lavičky nedostatočne chránené pred slnkom, a 
pobyt v ňom a okolo neho obmedzený iba na krátky čas.

5.000 eur 
Išlo by o prekrytie približne polovice 

pieskoviska, keďže prekrytie celej plochy 

vychádza ca 10 tis. eur, tzn. viac ako 

celá suma vyčlenená na  participatívny 
rozpočet

7.

Vytvoriť väčšie parkovisko v okolí Parku pod Lipami 
slúžilo by ľuďom, keď idú za kultúrou v parku, za zábavou 
do nového kultúrneho domu, do kostola, či v prípade väčšej 
akcie v Bakchus vile. Ako plochu by som videl tu medzi 
Bakchus vilou a kostolom ( mohlo by to byť zatrávnené 
parkovisko), alebo potom otvoriť družstevný dvor, tak aby 
bol prejazdný a urobiť tam miesta na parkovanie.

3.452 eur

8.

Teplomer a hodiny pri miestnom úrade
Preferované umiestnenie: budova miestneho úradu 
(priečelie, balkón), resp. verejné priestranstvo pred budo-
vou. Exteriérové hodiny a teplomer poskytujú obyvateľom 
a návštevníkom cenné a zaujímavé informácie o aktuálnej 
teplote vzduchu a presnom čase, sú užitočné aj v čase mod-
erných mobilných technológií. 

2.020 eur

(bez montáže)

9.

Modernizácia web vajnorskej stránky  
Navrhujeme modernizáciu web stránky, aby táto odrážala 
aktuálne potreby našej mestskej časti. Privítali by sme 
možnosť aj posielanie newsletttera, a jej sprehľadnenie.

3.500 až 4.000 eur

HLASOVACÍ LÍSTOK K PARTICIPATÍVNEMU ROZPOČTU
Meno a priezvisko

Adresa

E-mail

Hlasujem za návrh (napíšte číslo návrhu)
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Deň svätého Juraja – patróna skautov

Asi ste zvedaví a chcete vedieť 
odpoveď na všetky tri otázky, a 
preto, či práve preto vám odpo-
viem na štvrtú - kto je sv. Juraj a 
čo také urobil, že si to zaslúžil?
Sv. Juraj bol, a pre nás stále bude, 
rytier, kresťan, vojak a mučeník. 
Podľa legendy zachránil, ako 
pravý rytier, princeznú obetova-
nú drakovi len pomocou meča 
a kríža. Po návrate do mesta ne-
prijal žiadnu odmenu s tým, že 
to bola jeho povinnosť. Toto a 
ešte zopár ďalších podrobností 
sa dozviete z legiend. Čo je však 
už menej známe a historicky 
podloženejšie je, že bol horli-
vým zástancom kresťanskej vie-
ry v časoch cisára Diokleciána, 
a preto aj zomrel mučeníckou 
smrťou a ako povedal sv. Pa-
vol v druhom liste Timotejovi: 
„Dobrý boj som bojoval, beh 
som dokončil, vieru som zacho-
val (2Tim 4,7).“, tak aj sv. Juraj 
konal podobne. Jeho obetavá 
služba vlasti, ochrana slabých a 
vernosť svojim ideálom urobili 
z Juraja patróna skautov. Prá-
ve tieto rytierske zásady nám 
zhŕňa skautský zákon.

A tým sa dostávame späť k pr-
vým trom otázkam: čo je to 
skauting, kto sú skauti, a naj-
mä, kde sú schovaní po zvyšok 
roka a prečo vidíme ich radost-
né a zapálené tváre v tento deň. 
Skauting, skauting... Podľa mňa 
veľmi pekné slovo, ale o to tu 
nejde. Keby som mal ja defi no-
vať skauting jedným slovom, tak 
by to bolo... dar. Skauting je dar. 
Áno, dar, ktorý nám bol daný, 
možno špeciálny dar. Taký, kto-
rý keď raz skutočne nájdeš/do-
staneš, tak potom už nehovoríš 
o ničom inom a budeš chcieť, 
aby každý našiel a zobral si tento 
dar, pretože tam čaká len naňho. 
Čo dal skauting mne? Kamarát-
stva. Fakt, úžasné zážitky, ktoré 
by som, nebyť skautingu, nik-
dy nezažil. Mravné zásady, ako 
napríklad rozlišovanie dobra od 
zla, a vyformoval moju osobnosť 
po stránke fyzického, intelek-
tuálneho, sociálneho, citového, 
charakterového a duchovného 
rozvoja. Odpoveď na otázku: 
veľa, či málo? Tak akurát. Dob-
rodružstvo. Lásku. Spoznávanie 
nových ľudí. Nové možnosti a 

obzory. Sny a schopnosť ich pl-
niť. Odolnosť voči zlobe sveta. 
Cestu, ale aj cieľ. Schopnosť a 
túžbu objavovať. Odvahu. Ta-
jomstvá a záhady. Družinu. Sku-
točné priateľstvá, ktoré vydržia. 
Druhý domov (prvý mám u 
Boha). Zábavu. Obrovskú lásku 
k prírode, ľuďom, a to dôležité - 
lásku k Bohu. 
Pozrite sa okolo seba. Aký je 
podľa vás svet? Predstavte si 
tmu, úplnú čiernu tmu. V tej 
tme sa zrazu rozsvieti sviečka a 
tma už nie je taká temná. A od 
tej jednej sviečky môžeme zapá-
liť mnoho ďalších a zahnať tem-
notu. Ja si skauting a kresťanstvo 
predstavujem ako tú sviečku v 
tme a dokým sa bude skauting 
odovzdávať ďalej a žiť, tak tem-
nota nikdy nezvíťazí. Pretože, 
ako povedal okrem iného Al-
bert Einstein, zima je len nedos-
tatok tepla, tma je len nedosta-
tok svetla a zlo je vlastne tiež len 
nedostatok dobra, Boha. Veď 
Boh nestvoril zlo! Zlo je dôsled-
kom toho, keď človek nemá do-
statok Božej lásky. Božia láska je 
Božím darom v našom srdci. Je 

to ako zima, keď tu nie je teplo a 
tma, keď tu nie je žiadne svetlo. 
Žeby tu tí skauti predsa len ino-
kedy v roku neboli? Žeby zmiz-
li? Určite nie. Oni len práve pra-
cujú na tom, aby bol svet krajší, 
svetlejší a teplejší, a my sa mož-
no len zle pozeráme. To je ako s 
kúzlom - máme ho priamo pred 
očami, a predsa ho občas nevi-
díme, pretože sa nepozeráme 
správne. 
Ľudia, buďte skautmi, rytiermi, 
je to jedna z najlepších vecí, čo 
môžete urobiť pre seba a svet. A 
svet bude krajší.

Dominik Schwab
Viac o skautingu vo Vajnoroch 

sa dozviete na stránke 
110zbor.skauting.sk

Dňa 24. apríla každý rok môžete vidieť človiečikov v takých zvláštnych košeliach 
a šatkách, niekde ste možno už počuli, že sa volajú skauti. No, kto vlastne sú? Čo 
robia a kde sú po iné dni v roku?

Vitaj nám v živote, dieťatko 

krásne, 

a snívaj v perinke svoj nežný sen,

nech hviezda života žiari ti jasne

a radosť naplní každý tvoj deň.

Každé narodenie človeka je 
malý zázrak, každý jedinec zá-
zračným dielom. A každé dieťa, 
ktoré prichádza na svet, by malo 
byť prijímané s láskou. Malo 
by byť s láskou  vychovávané, 
pretože k tomu, aby vyrástlo v 
človeka, čo sa vie postaviť ži-
votným prekážkam čelom a 
neuhýbať im, k tomu všetkému 
okolo seba nevyhnutne potre-
buje lásku. Potrebuje poznať 
úprimný ľudský cit od svojich 
najbližších, od mamy a  otca. 
Zbor pre občianske záležitosti 
pripravil 24. marca 2015  Sláv-

nosť uvítania do života pre  
malých Vajnorčanov, ktorých 
mená sú zapísané do Pamätnej 
knihy. Na tvárach rodičov sa pri 
pohľade na svoje dieťatko, ktoré 
držali v náručí, zračilo nekoneč-
né šťastie. Rodičia po slávnost-
nom príhovore obdržali Pamät-
ný list pre dieťatko a fi nančný 
príspevok pri narodení dieťaťa.

Slávnostné podujatie oživilo 
vystúpenie detí zo Základnej 
umeleckej školy pod vedením 
učiteliek Kinčešovej a Halono-
vej. 
Rodičom prajem veľa dobrého 
zdravia, dostatok elánu, mnoho 
trpezlivosti a neúrekom úspe-
chov pri výchove detí. 

Soňa Molnárová

Vítali sme deti do života Foto: Anton Jakubáč

Meno, priezvisko Dátum nar.

Hana Huňady 13. decembra 2014
Matteo Gabura 5. decembra 2014
Filip Kuchta 16. decembra 2014
Ella Rajčová 2. februára 2014
Tue Nhu Bach Xuan 3. septembra 2014 
Martin Herák 12. decembra 2014
Ema Havierníková 13. novembra 2014
Filip Kubovič 9. januára 2015
Zuzana Mižová 10. decembra 2014
Viktor Palčák 18. decembra 2014
Ján Murín 3. februára 2015
Sandra Čuloková 14. februára 2015 
Nela Matuškovičová 11. februára 2015
Máté Barics 23. októbra 2014
Lukáš Labay 31. októbra 2014
Agáta Krchňavá 2. decembra 2014
Viktória Kurejová 24. novembra 2014
Marko Majba 13. júna 2014
Dorota Taisja Mamojková

7. septembra 2014
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Svatý Jur vstau, pole odmykau ...

... aby tráva rústua, tráva ze-
lená, fi jalenka modrá ...  V 
tejto jednoduchej detskej 
riekanke je vyjadrená tá 
úžasná sila neba i zeme, kto-
rú práve prežívame. Z kaž-
dej škáry v sivom asfalte uli-
ce odrazu na nás radostne 
pokyvujú zelené steblá trávy 
a žmurkajú modré očká fi a-
liek. Je apríl, ožíva príroda, 
aj my, skauti. Kalendár pri-
náša sviatok rytiera Juraja 
Drakobijcu, nášho patróna, 
náš vzor.
Pre väčšinu ľudí sa pojem 
skaut spája s predstavou 
mládenca  v širokom klobú-
ku, v rovnošate, s batohom 
na chrbte, vykračujúceho 
do lesa. Chvalabohu, aj ta-
kých vo Vajnoroch máme, 
skautov aj skautky, veselých, 
zdatných, zamilovaných 
do prírody. Ale máme tu aj 
staré mamy, takisto veselé, 
zdatne výkonné v kuchyni, 
záhrade, v rodine aj na ve-
rejnosti, s hrdým povedo-
mím: „Skaut je priateľom 
všetkých ľudí dobrej vôle 
a bratom i sestrou každé-
ho skauta“. Lebo skauting 
je práve o tom. Svätý Juraj 
bojuje s drakom, symbo-
lom zla. (Treba podotknúť, 
že len v Európe. V Číne, 
vo Vietname a v celej Ázii 
je drak symbolom dobra, 
ako oblak prinášajúci vlahu 
potrebnú pre ryžové polia, 
zábezpeku výživy všetkého 
obyvateľstva.) 
Zlo sa prevaľuje celými de-
jinami ľudstva v podobe 
vojen, totalitných systémov, 
rasovej nenávisti, či národ-
nostných predsudkov. No 

jeho zárodky sú aj v každom 
jednotlivcovi, ako dračie se-
meno pripravené vyklíčiť. A 
tu je úloha i pre nás starých: 
tlmiť zlo skôr, než sa rozras-
tie, krotiť rodinné, či sused-
ské hádky zľahčujúcim slo-
vom, úsmevom, životnou 
múdrosťou našich predkov.
   Oporou pri napĺňaní toh-
to poslania sú nám skautské 
stretnutia, domáce aj me-
dzinárodné. Vzájomne si 
pri nich odovzdávame po-
zitívne vzťahy,  bez veľkých 
rečí, stačia  srdečné pohľa-
dy, priateľské pozdravy, spo-
ločné piesne. „Priateľstvo je 
najväčší dar, aký môže dať 
človek človeku,“ počuli sme 
na jednom takomto stretnu-
tí. Spájajú nás skautské sym-
boly a idey.
Tešíme sa z každoročných 
trojstretnutí slovensko – 
česko - poľských. Tohto 
roku to bude v septembri v 
Banskej Štiavnici. Rozumie-
me si na nich bez tlmočenia 
a veľa spievame: piesne nám 
všetkým blízke, slovansky 
príbuzné. 
Koncom apríla sa každý 
rok stretávame s rakúsky-
mi, maďarskými a českými 
oldskautmi v dedinke Kah-
lensbergerdorf na okraji 
Viedne, v starobylom kos-
tolíku sv. Juraja Drakobijcu, 
na mieste, kde v roku 1683 
rakúsko-poľské oddiely 
zahnali na útek mnohoná-
sobne početnejšiu tureckú 
armádu. Zachránili tým 
Európu pred islamizáciou a 
porobou. Na toto stretnutie 
prichádzajú aj mladí skauti 
z Domova pre postihnuté 
deti na Mokrohájskej ulici 
v Bratislave, pod vedením 
riaditeľa Tvarožku a  Moni-
ky Longauerovej. 
Kráľovská dcéra, ktorú pod-
ľa legendy zachránil rytier 
Juraj pred drakom, sym-
bolizuje našu vlastnú dušu, 
kultúru, vlasť, Európu, 
prírodu, ohrozené život-
né prostredie i celé ľudstvo 

na našej planéte. Skautský 
pozdrav: tri vztýčené prsty 
na pravej ruke znamenajú 
tri body skautského sľubu: 
služba Bohu, svojmu ná-
rodu a blížnemu. Skautské 
hnutie povzbudzuje svojich 
členov vo viere v Boha, učí 
vážiť si každé náboženstvo 
a popri vedomí spolupat-
ričnosti k celému ľudstvu 
zároveň rozvíja lásku k 
vlastnému národu a jeho 
kultúre. Má ju spolutvoriť 
každý z nás rozvíjaním svo-
jich schopností. Skautská 
výchova tomu napomáha 
pestrými formami. 
Na všetkých medzinárod-
ných skautských stretnu-
tiach prezentujeme slo-
venské ľudové umenie 
vajnorskými ornamentmi 
na našej keramike, krasli-
cami, výšivkami, krojmi a 
piesňami. Účastníci z iných 
krajín často vyjadrujú obdiv 
aj nad slovenskou zástavou: 
vyníma sa medzi ostatný-
mi  krásou  farieb a znakom 
dvojkríža. Sme na ňu hrdí, 
tak ako aj na celú našu ná-
rodnú individualitu.
Ďalším symbolom pri skaut-
skom pozdrave je palec na 
pravej ruke, prekríženy nad 
malíčkom. Je to príkaz:  Sil-
nejší chráni slabšieho. Po-
piera tendenciu dnešných 
čias, kde silnejší zneužíva 
svoje výhody na úkor slab-
šieho, zvádza nemilosrdný 
boj o zisk, spoločenské po-
stavenie a majetok. V proti-
klade k tomu sa my, skauti, 
snažíme nezištne pomáhať 
nielen fyzicky slabším, cho-
rým a starým, ale aj menej 
nadaným. Napríklad tým, 
že im pomôžeme napísať 
úradnú korešpondenciu, 
poskytneme radu, trpezli-
vo vypočujeme ich ponosy 
alebo aj radostné zážitky, 
pochválime činy, vysvetlíme 
im to, čomu nerozumejú. 
Pravá náplň skautského 
konania je, teda, najmä v 
medziľudských vzťahoch. 

Dôležitou zásadou nám 
je: Každý deň aspoň jeden 
dobrý skutok. Voči iným 
ľuďom alebo aj voči prírode. 
Napríklad, zdvihnúť odho-
dený papier či plastovú fľa-
šu. Pomáhame tým prírode, 
naprávame poškodené ži-
votné prostredie ľudí, prík-
ladom vychovávame spolu-
občanov. 
My, starší, sa tešíme tomu, 
že skauting vo Vajnoroch  
má stále prívržencov aj 
medzi mladými, napriek 
konkurencii smartov, te-
levíznych seriálov a virtu-
álnych počítačových hier. 
Stretávame sa s mladými 
na obecných slávnostiach, 
v dožinkovom sprievode a 
občas aj na ich schôdzi. Za-
čiatkom marca to býva pri 
príležitosti Ekumenického 
svetového dňa modlitieb, 
venovaného každý rok inej 
krajine. Tohto roku to boli 
Bahamy, daňový raj, kde 
bohatí turisti a fi nanční oli-
garchovia celej zemegule 
užívajú pôžitky a exotické 
krásy karibskej oblasti, ale 
domáce obyvateľstvo, najmä 
dievčatá, žijú v novodobom 
otroctve, diktovanom ma-
fi ami. V minulých rokoch 
sme sa takto oboznamovali 
so zaujímavosťami i problé-
mami ďalších krajín. Vždy 
aj s premietaním obrazo-
vého materiálu a na záver 
s modlitbami za danú kra-
jinu.
Skautská gilda Vajnory je 
súčasťou Kruhu dospelých 
skautov a skautiek a spo-
lu s ním členkou svetovej 
skautskej organizácie ISGF 
so sídlom v Bruseli. Kto má 
záujem o naše podujatia, 
môže sa na nich zúčastniť 
aj nezáväzne, príležitostne, 
aby sa obohatil o duchovný 
rozmer skautských ideálov a 
priateľstva. Ohlásiť sa môže 
na e-mailovej adrese: olga.
slivkova@pobox.sk.
 

 Oľga Slivková

... aby tráva rústua, 
tráva zelená, fi jalen-
ka modrá ...  V tejto 
jednoduchej detskej 
riekanke je vyja-
drená tá úžasná sila 
neba i zeme, ktorú 
práve prežívame.
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Začiatok jari už tradične vo Vajnoroch patrí uvedeniu novej divadelnej hry v naštudovaní Vaj-
norského ochotníckeho divadla. V tejto divadelnej sezóne si naši divadelníci pripravili hru rus-
kého klasika Antona Pavloviča Čechova MEDVEĎ.

Je to v poradí štvrtá a zároveň 
posledná hra z trilógie Svetoví 
klasici vo Vajnoroch. Áno, štvr-
tá z trilógie. Ako je to možné? 
Vajnorské divadlo pri svojom 
vzniku sľúbilo starostovi Vajnor 
Jánovi Mrvovi uviesť tri diva-
delné hry svetových klasikov. 
Goldoniho GROBIANOV v na-
študovaní Mgr. Art. Jána Filu vy-
striedala PREDMANŽELSKÁ 
KOMÉDIA, taktiež od talian-
skeho autora Carla Goldoniho, 
ktorú pre naše divadlo režijne 
naštudovala Mgr. Art. Ingrid 
Hanzelová. PYTAČKY ruského 
autora Antona Pavloviča Čecho-
va, v réžii Igora Roya, boli treťou 
divadelnou hrou z tohto cyklu, 
ale ich uvedenie bolo samostat-
né v rámci Kultúrneho leta 2014 
vo Vajnoroch a hra MEDVEĎ, 
toho istého klasika, Vajnorské 
ochotnícke divadlo uviedlo 
taktiež samostatne svojou pre-
miérou 18. apríla 2015 vo vyno-
venom Kultúrnom dome na Ba-
ničovej ulici. V budúcnosti tieto 
dve diela spojíme a všetky ich 
reprízy, zájazdové predstavenia, 
prípadne súťaže.... budú uvádza-
né ako jeden celok. Veď konfl ikt 
medzi mužom a ženou v rozlič-
nom prostredí a spoločenských 
vrstvách – rozdielny pohľad po-
hlaví na jednu a tú istú vec, kto-
rú Čechov v týchto dielach rieši, 
do seba krásne zapadá a vytvára 

tak chtiac - nechtiac jeden celok: 
Pytačky s Medveďom. Teda, v 
repertoári nášho divadla ostá-
vajú tri divadelné predstavenia z 
pera svetových klasikov.
V súčasnej divadelnej sezóne by 
sme radi naštudovali hru slo-
venského autora a siahli tak po 
našom, domácom autorovi, ale 
v dramaturgickom pláne máme 
zaradenú i  hru Opustený západ 
od autora Martina McDonagha. 
Hru MEDVEĎ vo Vajnor-
skom ochotníckom divadle 
sme uviedli s čisto vajnorským 
obsadením: Petronela Dufeko-

vá - Jurušková, Miroslav Rybár 
a Jarmila Faklová – Pavlíková, 
naštudoval ju Igor Roy. 
Kultúrny dom vo Vajnoroch sa 
zaplnil hneď trikrát, a to 17.4. 
2015 o 10.00 h, keď divadelníci 
na generálnej skúške svoj talent 
prezentovali pred žiakmi oboch 
našich základných škôl, pred 
členmi Klubu seniorov a Jed-
noty dôchodcov. Predpremié-
ru 17.4. 2015 o 19. 00 h, ako aj 
slávnostnú premiéru 18.4. 2015 
otvorila prvá dáma Vajnorské-
ho ochotníckeho divadla Mária 
Grebečiová a vo svojom prího-

vore poďakovala najmä našim 
partnerom, bez pomoci ktorých 
a ich podpory by uvedenie žiad-
nej novej hry nebolo možné. 
Srdečná vďaka teda patrí: Brati-
slavskému samosprávnemu kra-
ju, ktorý zastupuje Pavol Frešo, 
Mestskej časti Bratislava - Vaj-
nory a starostovi Jánovi Mrvovi 
a Vajnorskej podpornej spoloč-
nosti, ktorú zastupuje Mário 
Schwab.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom: 
Janke Doležalovej – Kaderníc-
tvo JANICA, Janke Šuchoveno-
vej – Módny salón a krajčírstvo, 
Elene Popelkovej, Márii Fekete-
ovej – Galavenčekovej, Daniele 
a Jánovi Rybárovcom, Helene 
a Jozefovi Paulenovcom, Oľge 
Kolesárovej, Milanovi Balajovi, 
Ivanka a Jarmile Belanovej a Já-
novi Panákovi.
Veľká vďaka za spoluprácu aj 
Jednote dôchodcov, menovite 
Viere a Jánovi Krištofi čovcom, 
ale aj Milade Brucknerovej, He-
lene Novákovej, Edite Jaslovskej 
a Márii Grebečiovej. 
Na uvedení predstavenia sa 
zúčastnili: Katarína Sláviko-
vá – šepkárka, Martin Dujnič 
– zvuková a svetelná technika, 
Katarína Dobiášová a Mikuláš 
Sivý. Ďakujeme a tešíme sa na 
stretnutia s vami, milí naši priaz-
nivci, diváci.

Igor Roy

Vajnorskí divadelníci úspešne „skrotili“ Medveďa

Výstavu Aleš a Hugo Šilberskí 
– stretnutie tretie pripravujú 
v Galérii Typo&Ars v bratis-
lavskej mestskej časti Vajnory. 
Výstava, ktorá predstaví výber 
z tvorby Aleša Šilberského 
(pastel) a jeho otca Huga (ex 
libris), je  prístupná od 14. 
apríla do 12. júla. Galéria je 
otvorená od utorka do nedele 
od 14.00 do 18.00 h, vstup je 
voľný.
“Aleš Šilberský (*1954, Brno), 
syn Huga Šilberského, zdedil 

po otcovi lásku k umeniu a 
výtvarnej tvorbe. Postupne sa 
venoval viacerým technikám 
– keramike, práci s kožou a 
kovom, najviac však kresbe a 
maľbe. Pracuje ako konzervá-
tor v Slovenskom národnom 
múzeu,” priblížil kurátor vý-
stavy Peter Čepec.
Ako dodal, Hugo Šilberský 
(1920-1974, Loštice, Česko) 
bol maliar a grafi k. Študo-
val na Akadémii výtvarných 
umení a Pedagogickej fakul-

te Karlovej univerzity v Pra-
he, avšak po komunistickom 
prevrate (1948) bol zo štúdií 
z politických dôvodov vylú-
čený. Maľoval krajiny, zátišia, 
portréty, kreslil akty a prejavil 
sa aj ako architekt, sochár, re-
štaurátor a pedagóg. Známe a 
vysoko cenené sú najmä jeho 
ex librisy. V spolupráci s diva-
delníkmi v Lošticiach dotvoril 
45 inscenácií scénografi ckými 
návrhmi.

Peter Čepec

Typo&Ars pozýva na výstavu
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Vajnorský okrášlovací spolok 
medzi seniormi

Zažili sme s vami a vašimi 
vajnorskými pesničkami  a 
riekankami nezabudnuteľný 
podvečer.
Prišli ste medzi nás v krásnych 
vajnorských krojoch. Pesnička 
striedala pesničku a osaden-
stvo klubu nešetrilo potles-

kom. Aj keď ofi ciálny program 
sa skončil, speváčky prišli  me-
dzi seniorky, aby mohli zblízka 
vidieť precíznu prácu vajnor-
ských starých  
mám, ktoré tieto kroje vyšívali 
a vy ich uchovávate pre ďalšie 
generácie.
Program pokračoval, aj keď ste 
už boli na odchode, a pridali 
ste ďalšie pesničky.
Vďaka patrí vedúcemu súboru 
Ivanovi Stelárovi.
Ďakujeme z celého srdca za 
krásny zážitok a veríme, že ste 
u nás neboli naposledy.
 

Za Klub seniorov Ružena Deáková a 
Vlasta Palátová

Vám zo súboru Vajnorský 
okrášlovací spolok, ktorí 
ste prišli medzi členov 
Klubu seniorov na Vaj-
norskej ul. 51 v mestskej 
časti Bratislava - Nové 
Mesto v predsviatočný 
veľkonočný čas.

Narodila sa 23.10.1918 vo Vaj-
noroch. V čase po skončení I. 
svetovej vojny, ktorá v Euró-
pe zanechala biedu, milióny 
mŕtvych a ranených, zástupy 
vdov a sirôt, spustošené mestá 
a štáty. Jej generáciu čakala tvr-
dá práca obnovy.
Vajnorskí občania získavali 
materiálne hodnoty z úrodnej 
pôdy polí a vinohradov. Ženy 
popri všetkej lopote gazdín a 
matiek vytvárali jedinečné du-
chovné bohatstvo ľudovej kul-
túry, ktorá našej obci dodnes 
zabezpečuje hrdé prvenstvo 
medzi mestskými časťami Bra-
tislavy, a pred zahraničím často 
reprezentuje Slovensko. Život-
nú energiu Vajnoráci čerpali z 
hlbokej viery v Boha, i z lásky k 
roľníckej a vinohradníckej prá-
ci, z tradície, ktorú vštepovali aj 
svojim deťom.
   To všetko charakterizovalo aj 
život pani Feketeovej. Vycho-
vala dve dcéry a dvoch synov. 
Do práce na gazdovstve sa za-

pájali všetci členovia rodiny už 
od detstva. Dopestované plodi-
ny chodila predávať na trh, čo 
tiež znamenalo námahu: cesto-
vať vlakom do mesta s ťažkými 
košmi na chrbte.
Po združstevnení dediny pra-
covala vo viacerých odvetviach 
stavebnej, živočíšnej i rastlin-
nej výroby tunajšieho druž-
stva, najdlhšie v družstevnom 
sade. Statočne, usilovne, ako 
predtým na vlastnom. Ako 
52-ročná ovdovela; žila potom 
u najmladšej dcéry, v kontak-
te s ostatnými svojimi deťmi a 
ich potomstvom: 9 vnúčatmi 
a 14 pravnúčatmi. Radosťou 
jej bola práca v záhrade, vo 
vinohrade, i horlivá návšteva 
kostola. Najväčšou však to, že 
sa dožila kňazskej vysviacky 
svojho vnuka Petra Škultétyho. 
Bolo to vyznačenie aj pre celé 
Vajnory.
Dňa 18. marca 2015 odovzdala 
svoju statočnú dušu Stvoriteľo-
vi. Obrad poslednej rozlúčky s 

ňou vykonali za hojnej účasti 
občanov Vajnor jej vnuk Pe-
ter a náš duchovný otec Peter 
Slepčan. Ostáva nám v spo-
mienkach ako zosobnenie ti-
chého hrdinstva vajnorských 

žien, ktoré držia dobrú povesť 
našej obce a prenášajú jej du-
chovné i spoločenské hodnoty 
aj do budúcnosti.
 

   Oľga Slivková a Anna Škultétyová 

Odišla nám do večnosti najstaršia Vajnoráčka
Mesiac marec si vyslúžil prívlastok „poberaj sa, sta-
rec“. Tohto roku vytrhol spomedzi nás najstaršiu 
obyvateľku, 97-ročnú pani Máriu Feketeovú, rod. 
Hlavatú.
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Výroba veľkonočnej keramiky

Tento sviatok nám prináša 
aj bohaté tradície a zvyky, z 
ktorých mnohé zachovávame 
aj dodnes, preto sme sa aj my 
v našej Základnej škole s ma-
terskou školou sv. Jána Pavla 
II. rozhodli pripomenúť si 
tieto slovenské zvyky. Na po-
moc sme si do ŠKD prizvali 
našu pani výtvarníčku Ka-
tarínu Slivkovú. Katka  nám 
priniesla hlinu, oboznámila 
nás s postupom a technikou 

pri výrobe veľkonočnej kera-
miky. Deti sa veľmi tešili tejto 
možnosti  vyrobiť si z hliny 
veľkonočné fi gúrky. Pod ru-
kami našich drobcov vznikali 
nádherné vtáčiky, kačičky 
i zajačiky. Práca išla deťom 
od ruky, ako malým profesi-
onálom. Pracovali s tvárnou 
hmotou, ktorá sa pod drob-
nými prštekmi menila na  
umelecké dielka.  Ani sme sa 
nenazdali a už bol čas našu 

činnosť skončiť. Po uprataní 
triedy sa deti navzájom po-
chválili so svojimi veľkonoč-
nými výrobkami.
Hlina je súčasťou ľudstva už 
celé tisícročia. No my akoby 
sme zabúdali na jej tvárnosť 

a úžasné vlastnosti. Preto sme 
veľmi radi, že deti v našej ško-
le majú možnosť sa  obozna-
movať s  rôznymi umelecký-
mi  technikami.

Zuzana Hec

Slniečko sa pomaly prebúdza zo zimného spán-
ku. Prichádza jar, vtáčiky svojím spevom   vítajú 
kvietky a zasnené stromy zvoľna pokrývajú svoje 
konáriky drobnými púčikmi. Bzukot včielok nesie 
jarný vánok v diaľavu. S jarou prichádza aj Veľká 
noc, ktorá  je pre kresťanov najväčším sviatkom. 
Pripomenuli sme si umučenie, smrť a vzkriesenie 
Ježiša Krista.

Učitelia a ostatní pedagogic-
kí pracovníci škôl a školských 
zariadení oslávili 28. marca 
svoj deň. Tento deň je spätý s 
menom Jána Amosa Komen-
ského, ktorý bol hlboko pre-
svedčený, že dobrá škola robí 
človeka lepším. Po stáročia sa 
vraciame k jeho myšlienkam 
a vzdávame hold jednému z 
najšľachetnejších povolaní  - 
povolaniu učiteľa. 
Aj keď sa v takýchto slávnost-
ných chvíľach nezamýšľame 
nad opodstatnenosťou a váž-
nosťou tohto sviatku, vytvore-
ného tradíciou, tento deň by 
mal byť dňom stavovskej hr-
dosti, spoločenského uznania 
a ocenenia. 
Aj napriek  pokroku však všet-
ci registrujeme, že učiteľské 
povolanie je stále nedocenené. 
Pritom zvládnuť dnešnú seba-

vedomú mladú generáciu vô-
bec nie je jednoduché. Napriek 
tomu sa nachádza stále dosta-
tok učiteľov, ktorí obetujú svoj 
život novej generácii a trpezli-
vo a zodpovedne ich pripravu-
jú do života. Preto vám, vážení 
pedagógovia, patrí naša veľká 
vďaka za všetko, čo robíte! Za 
to, že napriek nevďaku spoloč-
nosti ste ochotní svoje sily da-
rovať nezištne tým, ktorí často 
až s odstupom rokov vedia do-
ceniť to, čo ste pre nich urobili.
Starosta mestskej časti Ján 
Mrva pozval 26. marca peda-
gogických pracovníkov škôl a 
školských zariadení, pôsobia-
cich vo Vajnoroch, do nových 
priestorov Kultúrneho domu 
na Baničovej, aby spoločne 
oslávili Deň učiteľov.  
Zástupkyňa starostu Soňa 
Molnárová v slávnostnom prí-

hovore prítomným  poďako-
vala za  stovky, tisícky hodín 
strávených v triede so svojimi 
žiakmi, za čas, ktorý venujú 
deťom v mimoškolskej činnos-
ti, za prácu pre naše Vajnory, 
pre ľudí, ktorí tu žijú a budú 
žiť. Lebo výsledky práce našich 
pedagógov sú nadčasové a tešiť 
sa z ich zrelých plodov budú 
ďalšie generácie.  Na návrh 
riaditeľov škôl boli  za dlhoroč-
nú prácu ocenené  pamätným  
listom a vajnorskou kerami-
kou učiteľky ZŠ s MŠ Kataríny 
Brúderovej Ľubica Figurová a  
Alena Srnová,  zástupkyňa pre 
MŠ, zo ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla 
II. učiteľky  Veronika Winte-
rová  a Alžbeta Havranová, zá-
stupkyňa pre MŠ. 
Slávnosť kultúrnym progra-

mom obohatili pedagógovia 
a žiaci Základnej umeleckej 
školy na Vrbenského, ktorá v 
tomto roku oslavuje 25. výro-
čie svojho založenia.  
Spoločne sme strávili pekné a 
príjemné popoludnie. Nech sa 
sviatočná chvíľa tejto slávnos-
ti nemíňa ani v nasledujúcich 
dňoch. Ďakujeme vám, učite-
lia, za každú iskru poznania, za 
lásku, v ktorej klíčia vaše slová, 
a želáme vám, aby každý štu-
dent pochopil najmä to, čomu 
sa hovorí – kantorovo srdce. 
Také srdce učiteľa, ktoré, hoci 
aj spoločensky nedocenené, 
bije pre sviatok veci. Práve tak, 
ako na vežiach kvôli inej svätej 
veci stáročia udiera srdce zvo-
nov. 
 Soňa Molnárová

Oslávili sme Deň učiteľov
Motto:
„Aký väčší alebo lepší dar môžeme  dať svetu ako to,
že vyučujeme a vzdelávame mládež? Nám ide o lepšiu budúcnosť,
a preto sa nemôžeme zastaviť pri hľadaní prostriedkov,
ktoré ju majú umožniť!“
                                                                                        J. A. Komenský

Foto: Anton Jakubáč
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Deň narcisov vo Vajnoroch

Ulice miest a obcí v jediný 
deň v roku – 27. marca 2015 
- zaplavili žlté narcisy a kaž-
dý, kto si ich pripol na svoj 
odev, týmto gestom vyjadril 
podporu a spolupatričnosť 
s tými, ktorí bojujú s rako-
vinou. Aj tento rok sa naša 
mestská časť do projektu 
zapojila a boli vytvorené tri 
dvojice, ktoré počas dňa s 
pripravenou pokladničkou 
oslovovali ľudí, ktorí mali 
ochotu prispieť dobrovoľ-
nou sumou. Každý, kto sa 

do zbierky zapojil, vyjadril 
pripnutím si žltého kvietku 
v Deň narcisov onkologic-
kým pacientom, že nie sú so 
svojím ochorením sami, že 
ich boj sa týka nás všetkých. 
Naši dobrovoľníci navští-
vili aj obe základné školy a 
boli veľmi milo prekvapení, 
ako dokázali deti nezištne 
do pokladničky vhodiť aj ,, 
papierové ´´ bankovky, kto-
ré si samy našetrili. Tento 
rok sa v našej mestskej časti 
vyzbieralo 744, 74€ a naša 

veľká vďaka patrí paniam 
Márii Leškovej, Viere Ma-
chajovej , Marte Panákovej, 
Janke Grebečiovej, Anne 
Bartošovej, Lýdii Kadnáro-
vej aj Jánovi Krištofi čovi. Na 

akcii sa aktívne zúčastnili aj 
napriek nepriaznivému po-
časiu, obetovali svoj čas na 
pomoc a podporu tým, pre 
ktorých je zbierka určená. 

Michaela Královičová

Deň narcisov je jediná verejnoprospešná 
zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa ko-
nala už po 19. raz. 

Na zhromaždení členov SČK 
vo Vajnoroch

Pani predsedníčka krátko 
zhrnula činnosť  miestneho 
spolku za minulý rok 2014, 
poďakovala všetkým, ktorí 
sa do nej počas roka zapojili. 
Predstavila  plán činnosti na 
rok 2015, ktorého súčasťou je 
aj realizácia projektu fi nančne 
podporeného miestnym úra-
dom – Prvá pomoc je vždy na 
mieste. Projekt bude prebiehať 
v podobe prednášok a ukážok 
prvej pomoci pre deti vo vaj-
norských školách, ale aj pre šir-
šiu verejnosť, v Klube seniorov, 
či pre zamestnancov miestne-
ho úradu a členov samotného 
miestneho spolku SČK. Naďa-
lej budú prebiehať aj tradičné 
aktivity – prednášky so zdra-
votnou tematikou podľa výbe-
ru, zapojenie sa do fi nančných 
aj potravinových zbierok, či 
získavanie bezpríspevkových 
darcov krvi. 

Tento rok si v rámci Červe-
ného kríža celosvetovo pripo-
míname 50. výročie siedmich 
základných princípov Červe-
ného kríža a Červeného pol-
mesiaca. Aj vajnorský spolok 
prispeje k zviditeľneniu tohto 
výročia na Slovensku - počas 
marcového ČSOB marató-
nu v Bratislave, na ktorom sa 
zúčastnia členovia, dobro-
voľníci i partneri SČK – bude 
na podporu siedmich princí-
pov bežať aj člen vajnorského 
miestneho spolku a zároveň 
starosta Mestskej časti Bratisla-
va - Vajnory Ján Mrva spolu s 
kolegom Jánom Komarom. V 
mene členov miestneho spolku 
ďakujeme členom Vajnorské-
ho ochotníckeho divadla Márii 
Grebečiovej a Igorovi Royovi 
za kultúrny program, za milé 
darčeky vyrobené žiakmi ZŠ s 
MŠ Kataríny Brúderovej, pod 

vedením učiteľky Muchovej, a 
sladké dobroty, ktoré napiekli 
členky miestneho spolku. 
Na stretnutie bol pozvaný vaj-
norský darca pán Stanislav 
Klain, nositeľ zlatej plakety 
prof.  MUDr. J. Janského za 
vyše 40-násobné darovanie 

krvi. Za tento šľachetný hu-
mánny čin mu poďakovala 
predsedníčka miestneho spol-
ku Emília Uhrínová a zástup-
kyňa starostu mestskej časti 
Soňa Molnárová. 

Emília Uhrínová

Zhromaždenie členov Miestneho spolku SČK Bratisla-
va – Vajnory sa konalo 18.3. Jeho predsedníčka Emília 
Uhrinová privítala takmer päťdesiatku prítomných 
starších, ale aj úplne nových členov, ktorí do vajnor-
ského spolku pribudli len začiatkom tohto roku.

Na otázku, čo ho inšpirovalo k tejto ušľach-
tilej činnosti, pán Klain pre Vajnorské no-
vinky napísal:
Mojou inšpiráciou bola moja babka Anna 
Murínová, pamätám si, ako by to bolo vče-
ra, keď mi ukázala, vtedy malému chlapco-
vi, svoju zošúverenú kartičku darcu krvi a 
rozprávala mi, ako treba v živote aj dávať, a 
nie len brať. A keďže moji starí rodičia nebo-
li veľmi bohatí, dávali to, čo mali a u mojej 
babky to bola práve krv, o ktorú sa delila s 
inými. Už vtedy som si uvedomoval, že byť 
zdravý je to najcennejšie a keď sa vieme po-
deliť o to, čo iným možno zachráni život, tak 
je to, jednoducho, dobrý pocit a pre to to aj 
robím a pokiaľ mi to zdravie dovolí, tak by 
som chcel tento pocit ešte mnohokrát zaží-
vať. Konať dobré skutky je fajn, skúste to, 
fakt to stojí za to!
  Stanislav Klain
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Na 9. ročníku školských športových hier

Tieto školské športové hry pri-
pravil Slovenský atletický zväz 
v spolupráci s BE COOL, s.r.o.,  
Tesco Stores SR, a.s., ŠH Mla-
dosť a Olympijským klubom 
Bratislava.
Po príchode a registrácii žia-
kov v športovej hale to od rána 
vrelo športovým duchom. Deti 
horeli netrpezlivosťou, kedy sa 
tie preteky už začnú. No, aby 
boli dobre pripravení a po-
dali dobré športové výkony, 
prebehla  krátka rozcvička, o 
ktorú sa postarala slovenská 
reprezentantka  v atletike Ive-
ta Putalová a jej tréner Marcel 
Lopuchovský. Deti prišla pod-
poriť aj Anastasia Kuzminová, 
najlepšia slovenská športovky-
ňa a dvojnásobná olympijská 
víťazka v biatlone, ktorá sa 
zhostila úlohy štartéra štafeto-

vého behu. V hale by nebolo 
dieťaťa,  ktoré by sa v tej chvíli 
nechcelo odfotografovať s na-
šou slovenskou reprezentant-
kou. 
Po krátkej, ale dôkladnej roz-
cvičke sa deti rozdelili do tí-
mov, ktoré sa skladali z troch 
chlapcov a z troch dievčat jed-
notlivých tried ZŠ. A týmto sa 
začala atletická súťaž, ktorá 
vtiahla všetky deti, ale aj peda-
gógov do víru súperenia. Nie-
len žiaci našej školy, ale aj všet-
ci súťažiaci v plnom nasadení 
súperili o najvyššie priečky na  

stupni víťazov. Každý tím dával 
zo seba maximum svojich síl. 
Súťažné disciplíny prebiehali 
na 7 stanovištiach. Postupne 
sa družstvá presúvali na na-
sledujúce stanovištia. Na kaž-
dom stanovišti sa nachádzal 
rozhodca, ktorý dával pozor, či 
daná športová disciplína pre-
behla podľa platných pravidiel. 
Dosiahnuté výsledky zapisova-
li rozhodcovia a po absolvova-
ní jednotlivých disciplín boli 
odovzdané hlavnému rozhod-
covi, ktorý ich vyhodnotil a 
vpísal do tabuľky na celkové 

hodnotenie. Systém hodnote-
nia spočíval vo vyhodnotení 
každej disciplíny. V niektorých 
disciplínach mali pretekári/tím 
jeden pokus, v niektorých dva 
pokusy.    Atletické preteky sa 
niesli v radostnom športovom 
duchu. Všetci povzbudzovali, 
čo im hrdlá stačili. Na špor-
tovej súťaži sa zúčastnilo 26  
družstiev z bratislavských škôl. 
Poslaním súťaženia nebola iba 
snaha zbierať body a umiestniť 
sa na prvých miestach, zmys-
lom športových hier bolo za-
pojiť deti do aktívneho pohybu 
a zoznámiť ich s atletikou.   
Za takéto pekné dopoludnie by 
sme sa radi poďakovali organi-
zátorom a sponzorom športo-
vej súťaže, ktorí sa postarali aj 
o dary pre deti. 

Zuzana Hec

Naša Základná škola s 
materskou školou sv. 
Jána Pavla II. Brati-
slava –Vajnory sa 27. 
marca zúčastnila na 
9. ročníku školských 
športových hier v 
Bratislave v športovej 
hale Elán. 

Dentálna hygiena pre žiakov piateho a šiesteho ročníka
Na náš úsmev si prišla (31.3.) 
posvietiť veľmi milá pani zu-
bárka. Veľmi odborne, jedno-
ducho a prakticky vysvetlila, 
z čoho sa zub skladá, ako sa 
máme o zúbky starať, čo im 
prospieva a, naopak, škodí... 

Priniesla so sebou aj názor-
né pomôcky a obrázky, po-
mocou ktorých nás s danou 
problematikou oboznámila. 
Po prednáške si nás, samoz-
rejme, vyskúšala, či sme sta-
rostlivosti o naše zúbky po-

rozumeli. No a žiaci k téme 
ľahostajní určite neboli! Pani 
zubárka musela odpovedať na 
mnohé zvedavé otázky našich 
žiakov, čo však urobila veľmi 
rada. Dokonca ich odmenila 

aj malými a milými darčekmi 
v podobe zubných pást  a úst-
nych vôd.
A záver? Záver zdobil poriad-
ny úsmev všetkých žiakov.

Tatiana Rázgová

Našu školu reprezentovali 
nasledujúci žiaci:

1. Sadloň, Hugo
2. Gero, Peter
3. Meško, Michal
4. Rajtíková, Júlia
5. Machalová, Natália  
6. Eliášová, Diana
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Stretnutie 
so spisovateľom 
Romanom Bratom
Ako lepšie prežiť mesiac 
marec, ktorý je zároveň me-
siacom kníh? No predsa v 
prítomnosti veľmi známeho 
a milého spisovateľa. A nám 
sa to podarilo!
Dňa 20.3.2015 k nám zavítal 
veľmi vzácny hosť, spisovateľ 
Roman Brat. Oboznámil nás 
s niektorými známymi kniž-
kami, porozprával nám pár 
príbehov zo života, dokonca 
nám prezradil aj to, ako sa 
spisovateľom stal a čo (lepšie 
povedané kto) ho k písaniu 
inšpiroval. My to už, samoz-
rejme, vieme. Naučili sme sa 
aj pár slovíčok po španiel-
sky, keďže vyštudoval aj špa-
nielsky jazyk a venuje sa mu 
aktívne až dodnes. Súčasťou 
besedy boli aj zvedavé otázky 
našich žiakov.
Na záver nás prekvapil mi-
lým kúzlom a čerešničkou na 
torte bola spoločná snímka s 
naším milým hosťom.

                    Tatiana Rázgová

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí máj - jún
1. 5. 2015 - štvrtok
Prvomájová opekačka
Mahrova búda, 10.00 – 14.00 h
Varenie gulášu, priateľské posedenie, 
hry v prírode. Organizátori pozývajú 
všetkých priaznivcov turistiky a dobrej 
zábavy. Zraz je o 10.00 h pri starom ka-
meňolome pod lesom. Pre občanov s 
obmedzeným pohybom je pripravený 
odvoz s osobným motorovým vozidlom 
z BEZ-ky, zastávka Vajnorský potok (pri 
kríži) o 9.00, 9.45, 10.30 h, odvoz späť 
podľa dohody.
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory, 
Združenie poľovníkov, Pozemkové spo-
ločenstvo, Senior klub Vajnory

9. 5. 2015 - sobota
Streetbasket Tour Vajnory  2015 
Športový areál Alviano  10.00 – 17.00 h

10. 5. 2015 - nedeľa    
Deň matiek 
Park pod lipami, 15.00 h
Slávnostné popoludnie venované všet-
kým mamám, babkám, prababkám.
Účinkujú: ZŠ s MŠ K. Brúderovej, deti zo 
ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.,  ZUŠ                         
Organizátor: MČ BA - Vajnory  

16. 5. a 30. 5. 2015 - sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, BA - 

Vajnory, 10.00 – 14.00 h
Organizátor: OZ Deti a umenie, kontakt 
02/ 437 11 988,  0903/477074 cepec@ty-
poars.sk 

17. 5. 2015 - nedeľa
Slávnostná akadémia ZUŠ Vrbenského
Koncert pri príl. 25. výr. vzniku ZUŠ Vr-
benského
Veľká sála DK Vajnory
Organizátor: ZUŠ Vrbenského, MČ BA 
- Vajnory

23. 5. 2015
Hoď a bež
Športové dopoludnie pre deti
Areál Alviano od 9.00 h
Organizátor: HK Vajnory

28. 5. 2015 - utorok
Vajnorská miniolympiáda
Pre deti 1. stupňa základných škôl z Vaj-
nor, Rače a Chorv. Grobu
Multifunkčné ihrisko ZŠ s MŠ K. Brúde-
rovej
Čas konania: 8.00 – 12.00 h
Organizátor: MČ BA - Vajnory 
 

30. 5. 2015 - sobota
Medzinárodný deň detí   

Detské ihrisko Vajnory 15.00 – 18.00 h                                                                     
Zábavné popoludnie,  pre deti  sú pri-

pravené  zábavné športové disciplíny, 
nafukovadlá, kolotoče, tombola, detská 
burza šatstva a veľa sladkých prekvapení. 
Moderuje Lukáš Pavlásek.
Organizátor: MČ BA - Vajnory

6. 6. 2015 - sobota o 18.00 h
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE nového 
KULTÚRNEHO DOMU
V programe Vajnoráci Vajnorákom účin-
kujú vajnorské súbory, spolky a združe-
nia.
Organizátor: MČ BA Vajnory a Vajnor-
ská podporná spoločnosť v spolupráci s 
Kulturia, s. r.o.

13. 6. a 27. 6. 2015 - sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, BA - 
Vajnory, 10.00 – 14.00 h
Organizátor:  OZ Deti a umenie, kontakt 
02/ 43711988,  0903/477074 cepec@ty-
poars.sk

20. 6. 2015 - sobota
Deň poľovníkov 
v znamení 149.výr. založenia dychovej 
hudby vo Vajnoroch
Park pod lipami,  15.00 – 24.00 h
Vystúpenie Vajnorskej dychovky a jej 
hostí - DH Textilanka, VOS, ukážky prá-
ce s dravými vtákmi, výcvik psov, tom-

bola, tanečná zábava, poľovnícky guláš, 
lukostreľba, nafukovací hrad pre deti.
Organizátor : MČ BA - Vajnory, Združe-
nie poľovníkov Vajnory

21. 6. 2015 - nedeľa
Svätojánske ohne
Nemecká dolina, 20.00 h
Organizátor: Pozemkové spoločenstvo 
Vajnory, MČ BA - Vajnory

25. 6. 2015 - štvrtok
Uvítanie detí do života
Sobášna sieň MÚ Vajnory, 15.00 h
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

26. 6. 2015 - piatok
Slávnostné otvorenie Letného OPEN 
AIR KINA
Park pod lipami, 21.00 h
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

27. 6. 2015 - nedeľa
Futbalový turnaj mladších žiakov
Areál futbalového ihriska  Pri struhe,  
10.00 h
Organizátor: MČ BA – Vajnory, FK Vaj-
nory

Zmena programu vyhradená!

Dňa 11. februára 2015 sme v 
našej škole privítali spisova-
teľku  Máriu Vrkoslavovú – 

Ševčíkovú. V školskej knižnici 
sa s ňou po ročníkoch stretli 
žiaci 1. – 3. ročníka ZŠ. 

Pani spisovateľka žiakom pred-
stavila svoju druhú knihu. 
Opäť o psíčkovi. Tentokrát o 
kokeršpanielovi, ktorému pr-
vák Martin dal meno Macko. 
Žiaci na besede prežívali krás-
ny rok v horárni pri lese. Spoz-
nali zvieratká, zoznámili sa s 
prácou horára i zverolekára. 
Pani spisovateľka im s radosťou 
odpovedala na celý rad zveda-
vých otázok. 
V závere povedala: „Na mno-
hé nájdete odpoveď pri čítaní. 
Čaká Vás pátranie po strate-
nom psíkovi a zažijete veselé 
šibalstvá.“
Nová kniha Veľké dobrodruž-
stvá malého havkáča má krás-
nu obalovú väzbu, grafi ckú úp-
ravu, ilustrácie a fotografi e aj z 
albumu autorky. Kniha bola v 
ponuke a nasledovala autogra-
miáda. 
Pani spisovateľka venovala svo-
ju prácu spomienke na svojho 
otca, ktorý ju naučil milovať 
zvieratá a prírodu. 

Jindra Majerská

Beseda so spisovateľkou
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Podobenka z Vajnor s veľkonočnými zvykmi medzi deťmi

V utorok 31. marca členovia 
OZ Podobenka z Vajnor nav-
štívili Základnú školu s ma-
terskou školou sv. Jána Pavla 
II. vo Vajnoroch s cieľom pre-
zentovať deťom škôlkarom, 
ale aj školákom vajnorské 
kroje a veľkonočné  zvyky.
Deti s radosťou uvítali takú-
to nezvyčajnú návštevu. Pri 
prehliadke krojov sa deti za-
pájali a dokázali spoznať ich 
druhy (pracovný, svadobný, 
…). Kroje sa im veľmi páčili, 
obzerali si ich s veľkým záuj-
mom a bola to pre nich zába-

va. Na ukážku deťom priniesli 
lésolu – konár z vŕby ozdobe-
ný víduškama (kraslicami) a 
kršákma (papierovými ozdo-
bami) aj kiselicu vo vajnor-
skom kroji. Samozrejme, nes-
meli chýbať pravé vajnorské 

veľkonočné vajíčka a korbáče. 
Škôlkari mali možnosť ozdo-
biť veľkonočné vajíčko bavln-
kovou technikou, ktorá je pre 
Vajnory typická, a vyzdobiť si 
svoju vlastnú lésolu. Na záver 
nám pekne zaspievali. 

Neskôr sme sa presunuli do 
školy k piatakom a šiesta-
kom. Bolo neuveriteľné po-
zorovať nielen dievčatá, ale 
najmä chlapcov pri zdobení 
výduškov. Napriek veľkej sna-
he sa niektorým veľmi neda-
rilo, no s našou pomocou si 
každý svoje ozdobené vajíč-
ko odniesol domov. A hoci 
vonku pršalo, vďaka úsme-
vom na tvárach detí sme mali 
pocit, že sú okolo nás samé 
slniečka. 
Veľká vďaka patrí riaditeľke 
Márii Kováčikovej a jej zá-
stupkyni Alžbete Havranovej 
za to, že nám umožnili zrea-
lizovať nádherné predpolud-
nie, plné ľudových tradícií, a 
tak udržiavať tradičnú kultú-
ru stale živú a v srdciach Vaj-
norákov stale prítomnú.

Podobenka z Vajnor

Malujem já na vajíčku
pjeknú vajnorskú ružičku.
Ket tú ružičku namalujem,
enem tebje ho, Jaňíčku, 
podarujem.

  

 

   

-  

 –  
  

 
-  

 
  

  
Z   – 

- - € - -  
- - € 

 
 

 

Týždeň plný zábavy v dennom tábore 
vo Vajnoroch  6.-10. júla 2015
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Základná umelecká škola Vrbenského 1, 831 53 Bratislava
v spolupráci s -Vajnory

vajú
na

Slávnostnú akadémiu
pri príležitosti

založenia školy
termín:

miesto:
Dom kultúry

v Bratislave – Vajnoroch

program:
15.30 h otvorenie výstavy prác žiakov a

16.00 h koncert žiakov hudobného odboru 
a

www.zusvrbenskeho.eu

Základná umelecká škola
Vrbenského 1,

-

             Prijímacie skúšky
         
                              do

         
        hudobnéh

        a literárno-dramatického odboru
prípravného štúdia, základného štúdia a

štúdia pre dospelých      

                                     Pre žiakov 

8.-12. júna 2015
2.-10. septembra 2015

od 14.00-18.00 h
                                Kde je o nás viac?

www.zusvrbenskeho.eu
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3x3 Basket Tour 2015 sa opäť 
zastaví aj vo Vajnoroch

„Vonkajší asfalt“ opäť raz do-
stane zabrať v športovom areáli 
Alviano, pod náporom basket-
balových profesionálov a na-
šincov sa bratislavské Vajnory 
stanú druhou zastávkou naj-
väčšieho vonkajšieho basketba-
lového podujatia na Slovensku 
– 3x3 Basket Tour. S podporou 
mestskej časti Vajnory, Vajnor-
skej podpornej spoločnosti, 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a Slovenskej basketbalo-
vej asociácie sa v sobotu 9. mája 
bude bojovať o ďalšie body v 
rámci otvorených Majstrovstiev 
Slovenska v 3x3 basketbale. Vaj-

norské podujatie dostáva čoraz 
väčší punc kvality, samozrej-
mosťou je záštita Slovenskej 
streetballovej asociácie, ale 
oveľa cennejším faktom je za-
radenie podujatia do kalendára 
medzinárodnej basketbalovej 
federácie FIBA. Zmerať sily si 
budú môcť pouliční basket-
balisti v týchto hlavných kate-
góriách – ženy, muži a juniori, 
mládežnícke kategórie sa môžu 
popasovať v Mini streete, Mix 
ZŠ, dievčatá a doplnkových ka-
tegóriách. Každý si nájde to svo-
je, motivácia reprezentovať Slo-
vensko je dostatočnou výzvou 

na zúčastnenie sa na tradičnom 
športovom podujatí.

Okrem samotných súbojov 3x3 
je tradične pripravený boha-
tý sprievodný program aj pre 
účastníkov a divákov. V rámci 
basketbalových sprievodných 
akcií sa bude hľadať najlepší 
strelec trestných hodov, trojkár 
alebo strelecký tím „2.balls“. 
Najväčším lákadlom bude však 
smečiarska súťaž pod názvom 
„Streetsportline Slam Dunk 
Contest“, v ktorej sa určite opäť 
dočkáme niekoľkých nevšed-

ných kúskov. „Dedina v meste“ 
ponúkne aj divácke súťaže, po-
riadnu dávku muziky a najmä 
basketbalového umenia, ako 
to už bolo tradíciou po minulé 
roky. Od skorého sobotného 
rána až do podvečerných hodín 
môžete zavítať do športového 
areálu Alviano a vidieť v akcii to 
najlepšie, čo slovenský 3x3 bas-
ketbal ponúka. 

Prihlasovanie a všetky potrebné 
informácie nájdete na ofi ciál-
nom webe podujatia – www.
basketland.sk.

Jubilejný, v poradí už 10. ročník 3x3 Basket Tour 
2015 rozbehne svoj kolotoč podujatí hneď v prvý 
májový deň a počas ďalšieho víkendu nevynechá 
ani tradičnú zastávku v bratislavskej mestskej 
časti Vajnory.
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23. mÁja 2015 (sobota)  
8:30 – 13:30   

park pod lipami, vajnory

Ochutnaj a kúp produkty priamo od malých farmárov

o do tašky:   erstvá zelenina a ovocie, 
bylinky, syry, vajcia, sirupy...

Deti sa môžu teši  na zaujímavý program!

Podujatie sa koná v spolupráci s 
M  Bratislava – Vajnory

vajnorskÉ 
farmÁrske  trhy

zo 4. zasadnutia miestneho za-
stupiteľstva mestskej časti Bra-
tislava –Vajnory 31. 3. 2015 

Miestne zastupiteľstvo
zvolilo 
- za miestneho kontrolóra mest-
skej časti Bratislava-Vajnory 
Martina Grambličku s termínom 
nástupu do funkcie od 1. apríla 
2015
- riadnych členov komisií z ra-
dov neposlancov do  komisie 
výstavby,  územného plánovania, 
dopravy a  životného prostredia: 
Daniel Panák
berie na vedomie
- informáciu o činnosti matrič-
ného úradu a ohlasovne pobytu v 
mestskej časti Bratislava-Vajnory 
za rok 2014
- informáciu o osvedčovaní listín 
a podpisov na listinách Mestskou 
časťou Bratislava-Vajnory za rok 
2014
- Správu o výsledku inventari-
zácie majetku a záväzkov mest-
skej časti Bratislava-Vajnory k 

31.12.2014, schvaľuje výsledky 
inventarizácie majetku a závä-
zkov mestskej časti Bratislava 
k 31.12.2014 a ukladá vedúcim 
oddelení miestneho úradu za-
bezpečiť plnenie návrhu opatrení 
odporučených ústrednou inven-
tarizačnou komisiou
- Informáciu o činnosti Staveb-
ného úradu Mestskej časti Brati-
slava - Vajnory za obdobie január 
až december 2014
 - vyhodnotenie zimnej sezóny 
2014/2015 ľadovej plochy v mest-
skej časti Bratislava – Vajnory
- Správu z kontroly hospodáre-
nia s fi nančnými prostriedkami 
a materiálnymi hodnotami pri 
prevádzkovaní školskej jedálne 
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej v 
mestskej časti Bratislava-Vajnory  
a odporúča opatrenia z kontroly 
prijať do 30.04.2015
schvaľuje
- Plán hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mestskej časti Brati-
slava-Vajnory 2015-2024
- vyplatenie odmeny miestnemu 

kontrolórovi mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory vo výške 20 % 
platov za obdobie mesiacov de-
cember 2014 – marec 2015
- zmenu a doplnenie č. 2 Sadzob-
níka Mestskej časti Bratislava-
Vajnory podľa predloženého ma-
teriálu s účinnosťou od 1. apríla 
2015
- návrh VZN, ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN o výške a spôsobe 
platby príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava- Vajnory z 19. februára 
2015
- prebytkový rozpočet Mestskej 
časti Bratislava - Vajnory na rok 
2015 v príjmovej  časti rozpočtu 
vo výške 2.953.995 eur a vo vý-
davkovej časti rozpočtu vo výške 
2.862.995 eur vrátane fi nančných 
operácií.
- informáciu o nadobudnutí ne-
hnuteľnosti do vlastníctva mest-
skej časti Bratislava-Vajnory na 
ul. Alviano od spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. na  parc. č. 189/16 
a 189/18 , k.ú. Vajnory a schvále-
nie kúpnej ceny navýšenej o daň 
z pridanej hodnoty na pozemok

- realizáciu nástennej maľby v 
roku 2016 na štít Kultúrneho 
domu vo Vajnoroch vajnorský-
mi umelcami podľa grafi ckého 
návrhu B2 s ústredným motívom 
pelikána kŕmiaceho mláďatá a 
možnosťou ďalšej modifi kácie 
návrhu zabezpečenie fi nancova-
nia realizácie nástennej maľby na 
štít Kultúrneho domu vo Vajno-
roch v roku 2016 podľa predlo-
ženého rozpočtu v maximálnej 
súhrnnej výške 2950,00 eur.
nesúhlasí
- s navrhovaným znením dodat-
ku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorým sa mení čl. 
14, ktorý upravuje plnenie úloh 
Mestskej polície hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  
vo vzťahu k mestským častiam.
súhlasí
- aby miestny kontrolór Martin 
Gramblička mohol počas výko-
nu funkcie podnikať alebo vy-
konávať inú zárobkovú činnosť 
a byť členom riadiacich, kontrol-
ných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykoná-
vajú podnikateľskú činnosť.

(Podrobnejšie informácie sú na 
stránke www.vajnory.sk)

Uznesenia
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„Rozvoj cyklistickej dopravy nie je sám osebe 
cieľom, ale vysoko efektívnym prostriedkom na do-
siahnutie miesta, príjemnejšieho na život. (Stratégia 
rozvoja cyklistickej dopravy mesta  Kodaň).“

Do práce na bicykli

Kampaň na podporu cyklistickej 
dopravy prebieha vo viacerých 
európskych mestách. Tak ako v 
roku 2014 sa do tejto iniciatívy za-
pojila aj Bratislava a, samozrejme, 
aj naša MČ Bratislava - Vajnory. 
Cieľom projektu je podporiť en-
vironmentálne druhy dopravy v 
našich mestách, znížiť produkciu 
CO2 a zlepšiť ovzdušie v mes-
te. Naša MČ sa usiluje zdravým 
spôsobom života a zapájaním sa 
do športových aktivít občanov, 
prípadne výstavbou nových cyk-
lotrás v okolí obce pozdvihnúť 
zdravotnú a pohybovú úroveň 
obyvateľov. Súčasťou projektu je 
aj dobrovoľná súťaž „Do práce na 
bicykli“, ktorá prebieha od 1. mája 
do 31. mája 2015 a koordináto-
rom za MČ Bratislava - Vajnory je 
Dušan Štancel,  športový referent 
MČ Vajnory, adresa: stancel@vaj-

nory.sk, ktorý bude sumarizovať 
odjazdené km a posielať do celo-
slovenského sčítania. 
Teraz niečo bližšie k športovej 
akcii: 
Vyhlasovateľom súťaže je národný 
cyklokoordinátor spoločne s od-
borným garantom súťaže Občian-
ska cykloiniciatíva Banská Bystri-
ca v spolupráci s Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR.
Zámerom súťaže je motivácia 
samospráv, ktoré svojou registrá-
ciou na webovom portáli  www.
dopracenabicykli.eu  zabezpečia 
propagáciu súťaže na svojej strán-
ke, zorganizujú vyhodnotenie a 
ocenenie víťazov na lokálnej úrov-
ni, a tak aj motivovať občanov, aby 
do práce použili bicykel, namiesto 
motorového dopravného pros-
triedku. Súťaž je určená tímom za-

mestnancov z rovnakej fi rmy, kto-
rí sa zaregistrujú do súťaže a budú 
v období 1. mája – 31. mája 2015 
dochádzať do práce na bicykli. 
Za jeden tím môžu nastúpiť 2 – 4 
súťažiaci. V prípade nejakých ne-
jasností píšte, alebo volajte koordi-

nátorovi MČ Bratislava - Vajnory, 
alebo priamo koordinátorovi pre 
hlavné mesto SR Bratislavu: La-
dislav Findl: ladislav.fi ndl@regi-
on-bsk.sk  +421908773957, alebo 
02/48264701.

Dušan Štancel
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www.vajnoria.sk

OC Vajnoria,
váš dobrý sused

Otvárame 27. mája!
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PALIGOSvitlana Matúšová

Dobrá firma 
pekárka

pekárka

 
rybár

 
rybár

veselá 
záhradkárka

veselá 
áhradkárka

mama

mama

starostlivá 
mama

Tesco Stores SR, a.s., 
novo-otvárajúca sa prevádzka supermarket Bratislava – nákupné centrum Vajnoria si vám dovoľuje ponúknuť pozíciu 
„pracovník obchodnej prevádzky – predavač“ s možnosťou zamestnať sa na hlavný pracovný pomer a aj brigádne.
V prípade záujmu pracovať v našej spoločnosti, svoje životopisy posielajte na adresu: 24155dir@sk.tesco-europe.com
alebo kontaktujte manažéra prevádzky na tel. čísle: 0911 072 202
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Pri starom letisku 
letia hravé a zdravé 
nákupy

Už
oskoro

tesco_OC_Vajnoria_inz_210x297_0415.indd   1 10.4.2015   14:57
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Najprv sa zrodil nápad. Až potom začali usporiada-
telia Z MČ Bratislava - Vajnory plánovať športovú 
akciu pre deti. Skĺbili sa dve tradičné vVajnorské 
aktivity, a to beh a cyklistika. 

Vajnorský detský duatlon

Dňa 18. apríla 2015 sa usku-
točnil takzvaný nultý ročník 
Vajnorského detského du-
atlonu a hneď mal aj veľký 
úspech. Ukázalo sa, že oba-
vy usporiadateľov, najprv z 
vrtochov počasia a neskôr, 
či vôbec niekto príde súťažiť, 
boli zbytočné. V cyklistickom 
depe sa nachádzalo vyše 50 
bicyklov rôznych značiek aj 
kvality. Súťažiaci si prinies-
li nové pretekárske bicykle s 
odľahčenými rámami, ale aj 
horské bicykle, alebo aj detské 
esky. Podmienka bola mať na 
trase cyklistickú prilbu kvôli 
bezpečnosti. Vajnorské deti 
a mládež majú šport v krvi 
a veľmi radi súťažia. Toto sa 
prejavilo hneď v prvej discip-
líne, kde nastúpili najmenšie 
deti, ročník narodenia 2006 
a mladšie (t.j.  9 rokov a me-
nej). Bolo zaujímavé sledovať 
ich očká na štarte, kde čakali 
na pokyn k štartu, ale zároveň 
mali strach, ako dopadnú a či 
vôbec prídu do cieľa. Súťaži-
lo a ťažkú trať aj dokončilo 
23 účastníkov. Na povel zá-
stupkyne starostu Soni Mol-
nárovej vybehli na bežeckú 
trať dlhú 500 m a potom v 
depe presadli na bicykle a 
odkrútili si v rýchlom tempe 

1 km. Víťazom tejto najpo-
četnejšej detskej kategórie sa 
stali všetci, ktorí sa zúčast-
nili. Tu sa naplno prejavilo 
heslo francúzskeho profeso-
ra a zakladateľa novodobých 
Olympíjskych hier Piera de 
Coubertina: „Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa“. 
Po nich nasledovali deti 10 
až 12 rokov. Tieto bežali 500 
m a na bicykli išli 2 km. Aj 
v tejto kategórii boli výbor-
ní trénovaní pretekári, ale 
aj rýdzi amatéri. Zažili sme 
prípady, že niektorí súťažia-
ci sa báli ísť na bicykli. No 
po dohovore rodičov a ešte 
plný endorfínov, napokon, 
štartovali a dosiahli aj po-
zoruhodné umiestnenie.  V 
kategórii 13 až 15 rokov sme 
už videli aj skoro profesioná-
lov. Teda športovcov s plnou 
a kvalitnou výbavou a najmä 
kondíciou. Mali pretekárske 
bicykle a aj v behu sa moh-
li rovnať najlepším atlétom.  
V tejto skupinke už bežali 1 
km, potom presadli na bicy-
kel, kde išli 5 km a na záver 
znovu bežali 500 m. Pri tých-
to zmenách disciplín už bolo 
dôležité skĺbiť prechody me-
dzi jednotlivými športovými 
odvetviami. No a na záver 
odštartovali tí najlepší. Kate-
gória mládež 16 – 18 rokov. 
V tejto skupinke už súťažili 
aj viacnásobní mládežnícki 
majstri Slovenska, či už v at-
letike alebo triatlone. Bolo to 
poznať aj na rýchlosti behu, 
alebo pri prezúvaní do cyklis-
tických tretier a nasledovnom 
špurte. V prvom behu mali 3 

km a najlepší bežali okolo 10 
minút. Potom nasledovala ča-
sovka na bicykli, vzdialenosť 
10 km, a to dva veľké okru-
hy. Rýchlosť bola miestami aj 
okolo 45 km/h. No a na záver 
čakal účastníkov bonbónik, a 
to v podobe behu na 1 km. 
Mladí športovci, či už z Vaj-
nor, alebo blízkeho okolia, 
súťažili o víťazstvo s plným 
nasadením a odmenou pre 
najlepších boli krásne me-
daily. Samozrejme, nezabudli 
sme ani na ostatných. V cie-
li dostali od usporiadateľov 
všetci účastníci sladkú odme-
nu vo forme ovocia a tyčinky.  
Aj napriek tomu, že v mlad-
ších kategóriách bola rozdiel-
na výkonnosť a deti nastúpili 
s rozličnými bicyklami, všetci 
sa snažili a zaslúžia si veľkú 
pochvalu. Čo napísať na zá-
ver, koho vyzdvihnúť. No 
pravdepodobne najviac zau-
jali dve rodiny, a to Duškov-
ci, kde Richard, Elena, Peter 
a Martinko obsadili zhodne 
striebornú pozíciu vo svojich 

disciplínach a jednoznač-
ne získali najviac vzácnych 
medailí. A potom súroden-
ci Walterovci, kde Jaromír a 
Janka obsadili zhodne prvé 
miesto vo svojej kategórii.  
Ceny súťažiacim odovzdával 
starosta MČ Bratislava - Vaj-
nory  Ján Mrva, ktorý poďa-
koval všetkým zúčastneným 
za krásne športové výkony 
a poprial hodne športových 
úspechov.  Na záver perlič-
ku. Hlavným rozhodcom na 
cyklistike bol Dalibor Gre-
beči, bývalí športovec, repre-
zentant v cyklistike.  Chodil 
ako sprievod s pretekármi a 
aj napriek tomu, že používal 
bicykel s pomocným motor-
čekom, posťažoval sa, že sú-
ťažiaci mu pekne prevetrali 
pľúca a poznať, že majú vý-
bornú kondíciu. 

Výsledky nájdete na strán-
ke MČ Bratislava – Vajnory 
www.vajnory.sk alebo v Slo-
venskej triatlonovej únii.

Dušan Štancel

Výsledky v kategóriách :
Deti do 9 rokov: 1. Jakub FERENČÍK – Rendez, 2. Martinko Duška – Vajnory, 3. David Vogel – ŠTK Pezinok
Chlapci 10 – 12 r. 1. Jakub Keszocze – 3NT BA, 2. Peter Duška – Vajnory, 3.Michele Oldrati – 3NT BA
Dievčatá 10 – 12 r. 1. Nina Bezdeková – Vajnory,   2. Veronika Suchá – MAC Rača
Chlapci 13 – 15 r. 1. Jaromír Walter – 3NT BA,   2.  Matúš Koreň – 3NT BA,   3. Lukáš Dóka – MAC Rača
Dievčatá 13 – 15 r. 1. Janka Walterová – 3NT BA, 2. Tereza Verešvárska – Pezinok, 3. Rebeka Mazúrová – Vajnory
Chlapci 16 – 18 r. 1. Martin Mráz – 3NT BA,  2. Richard Duška – Vajnory, 3. Martin Smetana 3NT BA
Dievčatá 16 – 18 r. 1. Tereza Koreňová – 3NT BA,  2. Elena Dušková – Vajnory, 3. Katka Adámková – MAC Rača

Foto: Anton Jakubáč



1 – 2/2015 29

INZERCIA



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky30

OZNAMY / INZERCIA

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk

Internetová adresa:

www.vajnory.sk

Dvojmesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Vydáva Vajnorská podporná spoločnosť, sídlo: MÚ Vajnory,

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 00 304 565. ISSN 1339-0201. Registračné číslo: EV 3049/09. Redakcia: MÚ Vajnory,

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. Náklad: 2 000 výtlačkov. Nepredajné. Vydané 30. apríla 2015, číslo 3 - 4/2015, ročník XX.

Šéfredaktor: Eduard Fašung. Redakčná rada: predsedníčka Soňa Molnárová, podpredseda : Michal Vlček,

členovia: Mário Schwab, Martin Oťapka, Katarína Dobiášová. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská.

Dtp a tlač: Ultra Print s.r.o, Pluhová 49, 831 03 Bratislava. Inzeráty: redakcia@vajnory.sk, dobiasova@vajnory.sk,

tel. č. : 02/48 22 44 23. Vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografi e.

Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú v plnom rozsahu autori. Názory autorov a redakcie nemusia byť totožné.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 

v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2014 (EU SILC 2005 – 2014). Cieľom tohto 

projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa uskutoční 

od 9. apríla do 5. júna 2015. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domác-

nostiach osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 02/69250410 

– Silvia Tomková.
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Pozývame vás na otvorené stredy so starostom 
a poslancami mestskej časti, ktoré sa uskutočnia 
6. 5. 2015  a 3. 6. 2015 v čase od 16.00 do 18.00 h.
Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, 
bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miest-
neho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory. 

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

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Príďte za starostom v prvú stredu 
v mesiaci

Hromadné očkovanie 
psov proti besnote 

v Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory

Vážení majitelia psov,

v Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa 
dňa 23.mája 2015  uskutoční hromadné 
očkovanie psov proti besnote v čase od 
13,00 hod. do 16,00 hod. pred Miestnym 
úradom –  z Jačmennej ulice.

Cena 1 ks vakcíny je 6,00 EUR.

                                    Mária Bitarovská
            oddelenie ekonomické

Mestská časť Bratislava – Vajnory 
prijme do trvalého pracovného 

pomeru: Šéfredaktorovi Vajnorských noviniek 
Eduardovi Fašungovi , ktorý dňa 17. 
4. 2015 oslávil 60. narodeniny, k 
tomuto významnému jubileu prajú 
jeho spolupracovníci a redakčná 
rada všetko najlepšie, veľa zdravia, 
spokojnosti, hojnosť Božích milostí a 
ešte veľa síl.                                                          
                                                                  (VN)

Veľmi pekne vám všetkým ďakujem. 
Mojím veľkým šťastím bude, ak sa 
budeme stretávať v Božej láske a 
zdraví ešte dlhé roky.

Eduard Fašung

- pracovníka na oddelenie hospodárskej správy na pozíciu technicko - hos-
podársky pracovník na výkon manuálnych prác pri zabezpečovaní čistoty a 
poriadku . 
Bližšie informácie u vedúceho oddelenia hospodárskej správy na tel. čísle 
0907734280, alebo na e-mailovej adrese kristofi c@vajnory.sk.

- referenta dopravy a investícií s nástupom od 01.06.2015, prípadne dohodou. 
Náplň práce:
• starostlivosť o zverené komunikácie, cestný správny orgán, príprava stanovísk 
a vlastných investícií v oblasti dopravy;
• príprava stavieb, zabezpečovanie a výber spracovateľa projektových doku-
mentácií, inžinierska činnosť a výber dodávateľa na realizácie stavieb.
Požadované vzdelanie – vysokoškolské, resp. stredoškolské stavebného zam-
erania.
V prípade záujmu štrukturovaný životopis je potrebné zaslať do podateľne Mi-
estneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, príp. mailom: 
porazikova@vajnory.sk.

Blahoželanie
Senior klub blahoželá

Členovia Senior klubu srdečne blahoželajú svo-
jmu predsedovi  Jánovi Leškovi k jeho okrúhlym 
80. narodeninám, ktorých sa dožíva dňa 14. mája 
2015. Ďalšou oslávenkyňou je naša najaktívnejšia 
členka klubu Miladka Brucknerová, ktorá dňa 31. 
mája 2015 oslávi svoje 75. narodeniny.  Tiež 75. 
narodenín sa dožíva aj naša ďalšia členka Marta 
Zemanová. Tá ich oslávi dňa 20.6.2015.
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, pra-
jeme im veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a lásky 
v kruhu svojich najmilších.

Senior klub






