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Privítali sme 
noVý roK

Foot: Anton Jakubáč



Úprimne sa teším, že sme opäť s vami 
s prvým číslom tohtoročných Vajnorských 
noviniek. Veď naposledy sme sa vám 
prihovárali ešte v decembri minulého 
roka. Teraz k vám prichádzame s prvým, 
februárovým číslom. 
Mnohí ste sa pýtali na Vajnorské novin-
ky už v januári. Som rád, že vám chýba-
li, lebo to znamená, že ste si ich obľúbili. 
Veľmi vítam, že sa čoraz častejšie obra-
ciate na redakčný kolektív so svojimi 
postrehmi, nápadmi, myšlienkami, ktoré 
buď priamo publikujeme, alebo nás 
v práci inšpirujú k napísaniu článkov. 
Chcem sa vám za všetky podnety v mi-
nulom roku úprimne poďakovať.
Žiaľ, aj nás sa citeľne dotkla vlaňajšia 
kríza, ktorej dozvuky pociťujeme ešte 
dnes. Heslom súčasnosti sa stalo šetrenie. 
Osobne síce súhlasím s názorom minist-
ra Ivana Mikloša, že šetriť sa malo vtedy, 
keď bola hojnosť, lebo teraz, keď je hlbšie 
do vrecka je šetrenie, oveľa bolestivejšie, 
no realita je už taká. Šetrenie neobišlo ani 
miestny úrad a v tej súvislosti ani vydá-
vanie Vajnorských noviniek. Z mesačníka 
sme od Nového roka prechodne prešli 
na dvojmesačník, čím sa odbremení roz-
počet MÚ, ktorý vydávanie Vajnorských 
noviniek � nancuje. Inými slovami to 
znamená, že sa s Vajnorskými novinkami 
stretnete už len šesťkrát do roka.
Osobne ma to tak trošku mrzí, lebo priná-
šať zaujímavé informácie o dynamickom 
dianí vo Vajnoroch s odstupom dvoch 
mesiacov už zaváňa takou kronikárskom 
starinkou. Núti nás to však zmeniť kon-
cepčnú stratégiu čísla a sústrediť sa viac 
na publicistické avíza k nadchádzajúcim 
akciám, plánom a zámerom, ako aj pri-
pomienkovým názorom k uplynulému 
dianiu, než ich spravodajskému zachy-
távaniu takpovediac po funuse. Avšak 
o horúce informácie mnohí z vás nebudú 
ochudobnení. Miestny úrad vám v aktua-
lizačnej pohotovosti ponúka inú alterna-
tívu a tou je domáca webová stránka, 
ktorá dokáže operatívne zverejniť všetky 
bezprostredné informácie týkajúce sa 
života Vajnor a ich obyvateľov.
Verím však, že prostredníctvom Vajnor-
ských noviniek naďalej budeme vedieť 
osloviť čitateľov, ktorí uprednostňujú 
klasickú verziu printovej i fotogra� ckej 
informácie a publicistiky na vytlačenom 
papieri. Preto sa teším na ďalšiu spolu-
prácu a vopred ďakujem za vaše 
príspevky.

Eduard Fašung

MC Lienočka vzdeláva rodičov

vzdelávanie

Aj v  tomto roku MC Lienočka or-
ganizuje prednášky určené rodičom. 
Okruhy tém pozostávajú  z výchovy, vý-
živy, zdravia detí a legislatívy. 

Dňa 10. februára sme medzi nami pri-
vítali ministra práce, sociálnych vecí 
a rodiny Jozefa Mihála a Ildikó Polače-
kovú, riaditeľku odboru štátnej podpo-
ry a  stratégie sociálnej a  rodinnej po-
litiky MPSVR SR. Cieľom prednášky 
bolo informovať vajnorskú komunitu 
rodičov o zmenách, ktoré sa udiali v zá-
kone o rodičovskom príspevku a v zá-
kone o príspevku na starostlivosť o die-
ťa k 1. 1. 2011, no zaujímali sa aj o spät-
nú väzbu rodičov v súvislosti s uvede-
nými zmenami a súčasnými potrebami 
a problémami mladých rodín.

Minister Mihál hovoril nielen o kon-
krétnych úpravách rodičovskej dovo-
lenky i  rodičovského príspevku, ale aj 
o dôvodoch týchto zmien. V rámci živej 

diskusie  prítomní prejavili záujem aj 
o dosah zmien na samostatne zárobko-
vo činné osoby, na rodičov so zdravot-
ne ťažko postihnutými deťmi a  na  za-
mestnancov, ktorí nastúpili do zamest-
nania po  rodičovskej dovolenke. Verí-
me, že fundované odpovede pozvaných 
hostí všetkých prítomných uspokojili. 

MC Lienočka týmto vyjadruje vďaku 
ministrovi Jozefovi Mihálovi a oceňuje 
jeho záujem o otvorený rozhovor s ob-
čanmi, ako aj skutočnosť, že sa tak udia-
lo v našej vajnorskej komunite. Dúfame,
že podnetné návrhy, ktoré z  diskusie 
vyplynuli, budú inšpiráciou pri tvorbe 
sociálnej politiky rezortu práce. 

Ďalšia prednáška sa bude týkať ná-
stupu a prípravy detí do materskej ško-
ly a privítame medzi nami Alenu Srno-
vú, zástupkyňu miestnej MŠ. 

Mária Č ikešová
Foot: Anton Jakubáč
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Podnet sa týka rozsiahlej zástav-
by v  lokalite Chorvátsky Grob – Čier-
na Voda – Triblavina, kde má na zelenej 
lúke na ploche 190 hektárov vyrásť síd-
lisko s  5 000 bytovými jednotkami pre  
43 500 obyvateľov bez doriešenia do-
pravnej infraštruktúry. Oblasť sa dotý-
ka severného okraja Bratislavy, ktorá 
už v  súčasnosti trpí nedostatkom prie-
pustných ciest na ťahu od Pezinka, Sen-
ca a  spádových obcí. Spolu s  tranzi-
tom medzi Pezinkom a Bratislavou pre-
jde Vajnorami po ceste III. triedy denne 
vyše 20 000 vozidiel.

Starosta Vajnor Ján Mrva pri podaní 
podnetu uviedol, že „v októbri minulého 
roka podali Vajnory podnet na Okresnú 
prokuratúru v Pezinku a nie sú spokojné 
s  rozhodnutím okresnej prokurátorky, 
ktorá podnet riešila len upozornením. 
My však žiadame, aby naša sťažnosť bola 
riešená ako protest. Preto sme poda-
li opätovný podnet na Krajskú prokura-
túru v Bratislave proti všeobecne záväz-
nému rozhodnutiu Chorvátskeho Gro-
bu. Chceme, aby novozvolení poslanci 
a  starosta Chorvátskeho Grobu pôvod-
né rozhodnutie zrušili. Po právnej strán-
ke ide o  zásadné  porušenie stavebné-
ho zákona, zákona o vplyvoch na život-
né prostredie a  obecného zákona,“ po-
vedal Mrva.

K  názoru mestskej časti Vajnory 
sa prikláňajú aj aktivisti z  Občianske-
ho združenia Chorvátsky Grob – Čier-
na Voda, ktorí súbežne podali podnet 
na Krajskú prokuratúru spolu so zástup-
cami vajnorskej samosprávy. „Územný 
plán Triblavina má strategický charak-
ter. Preto mali byť jeho vplyvy posu- 
dzované aj z  pohľadu dopadov na  ži-
votné prostredie podľa príslušného zá-
kona,“ uviedol predseda občianskeho 
združenia Ivan Skaloš.

Starosta Vajnor Ján Mrva a  predseda 
občianskeho združenia Ivan Skaloš po-

stupujú vo veci zabránenia spornej výs- 
tavy v  lokalite Čierna Voda – Triblavi-
na koordinovane s  novozvoleným sta-
rostom Chorvátskeho Grobu Mirosla-
vom Marynčákom. Ten vo svojej správe 
10. januára po predbežnom audite v in-
vestičnej oblasti konštatoval, že „v minu-
lom volebnom období sa na  obecnom 
úrade pracovalo s  neúplnou dokumen-
táciou a zlými odbornými vyjadreniami, 
často v rozpore so zákonom. Dôsledkom 
je obrovský a nekoordinovaný rozvoj vý-
stavby, ktorý spôsobuje súčasný havarij-
ný stav predovšetkým na Čiernej Vode. 
Schvaľovanie ďalšej výstavby bez akej-
koľvek koncepcie, dodržania zákonných 
postupov nebralo ohľad na  možnosti 
obce, potreby súčasných, ale aj budúcich 
obyvateľov.“

Zmena územného plánu o rozsiah-
lej výstavbe domov rodinného typu v lo-
kalite Chorvátsky Grob – Čierna Voda 
– Triblavina je tiež v rozpore s územným 
plánom Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Predseda BSK Pavol Frešo 
už pred časom vyjadril postoj, že pri vý-
stavbe na Čiernej Vode neboli rešpekto-
vané stanoviská BSK, že sú v dokumen-
tácii nejasnosti, že rozsah zástavby je ne-
prípustný a že nesúhlasí s uvedeným ná-
rastom počtu obyvateľov. BSK požado-
val aj rekonštrukciu súčasných prístupo-
vých komunikácií, ako aj doriešenie ce-
lej dopravnej infraštruktúry v predstihu 
pred samotnou výstavbou. Tieto názory 

nezohľadnil tak Krajský stavebný úrad 
v Bratislave, ako ani bývalá samospráva 
v Chorvátskom Grobe.

Veľkým problémom je, že prístupo-
vé cestné komunikácie sú síce na  pro-
jekte sídliska zakreslené, ale prechádza-
jú cez súkromné i štátne pozemky. Podľa 
Slovenskej správy ciest, či Národnej diaľ- 
ničnej spoločnosti o výstavbe týchto ko-
munikácií možno uvažovať len v  dlho-
dobejšom časovom horizonte. Rovnako 
je absurdná nakreslená prípojka na  že-
lezničnú trať od Vajnôr k Chorvátskemu 
Grobu, o  ktorej zrejme ŽSR dosiaľ ani 
nemieni uvažovať. „Preto zámerom na-
šich podnetov je zrušenie všeobecne zá-
väzného nariadenia zastupiteľstva Chor-
vátskeho Grobu a od Krajskej prokura-
túry žiadame, aby zastavila proces, ktorý 
by umožnil záväzné vydávania staveb-
ných rozhodnutí na  výstavbu megasíd-
liska, ktoré sa veľkosťou blíži k okresné-
mu mestu Senec“ dodal Mrva.

Text a foto: Eduard Fašung

Čierna Voda je už aj 
na Krajskej prokuratúre
Podnet na KrajSKú ProKuratúru V BratiSlaVe pre podozrenie z nezákonného postupu 
pri schvaľovaní rozhodnutia o zmene územného plánu obecným zastupiteľstvom Chorvátskeho 
Grobu (okres Senec) 17. januára podali zástupcovia Miestneho úradu bratislavskej mestskej 
časti Vajnory a občianskeho združenia Chorvátsky Grob – Čierna Voda.

publicistika www.vajnory.sk
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Ako rozvojové územie, ktoré ohrani-
čuje intravilán mestskej časti a  budúci 
severný obchvat Vajnor má výrazný po-
tenciál pre rozšírenie zastavaného úze-
mia MČ pre obytnú funkciu s doplnko-
vou funkciou občianskej vybavenos-
ti, ktorá bude mať dopad na kvalitu ži-
vota obyvateľov Vajnôr. MČ BA–Vajno-
ry podporovala túto zmenu funkčného 
využitia a  zároveň iniciovala ďalšie 
zmeny Územného plánu Bratislavy aj 
pre toto územie. Návrh spočíval v zme-
ne dopravnej infraštruktúry – zmena 
trasovania severného obchvatu, zmena 
funkcie futbalového ihriska z  občian- 
skej vybavenosti na šport, redukcia ob-
čianskej vybavenosti lokálneho význa- 
mu v  južnej časti lokality, ako aj zme- 
na funkcie ornej pôdy na malopodlažnú 
zástavbu susednej lokality Podháj. Tie-
to zmeny boli schválené uznesením MZ 
č. 81/2007 z 24. mája 2007 a následne 
zaslané na Magistrát hl. mesta. 

Ako to už býva, územia, kde sa mení 
funkčné využitie pozemkov „na  zasta-
vanie“ bývajú zaujímavé pre investorov. 
V lokalite Nemecká dolina je množstvo 
vlastníkov pozemkov, z ktorých najväč-
šie je „Pozemkové spoločenstvo“. Mes-
tskú časť Vajnory oslovili rôzne subjek-
ty, ktorých cieľom je investičná výstav-
ba. Na nové rozvojové lokality Územný 
plán Bratislavy stanovuje nielen základ-

né regulatívy, ale ukladá tiež povinnosť 
spracovať územné plány zón, ktoré po-
drobnejšie stanovia podmienky za kto-
rých možno uskutočňovať stavebnú 
činnosť. Táto povinnosť platí aj pre lo-
kalitu Nemecká dolina. 

Po rokovaniach s investorom a hlav-
ným mestom, MČ prijala koncepciu ob-
starania urbanistickej štúdie, ako kon-
cept územného plánu zóny, ktorý spo-
drobní platnú územnoplánovaciu do-
kumentáciu a overí možnosti zástavby 
lokality Nemeckej doliny. 

Mestská časť začala obstarávať ur-
banistickú štúdiu v  zmysle §4 staveb-
ného zákona. K  zadaniu, ako aj k rie-
šeniu sa okrem dotknutých orgánov, 
ktoré boli oslovené mal možnosť vy-
jadriť každý občan. Informovanie bolo 
zabezpečené prostredníctvom úrad-
nej tabule a  internetovej stránky. Pri-
pomienkové konanie k  riešeniu urba-
nistickej štúdie bolo od 20. 12. 2010 do  
28. 1. 2011. Verejné prerokovanie s vý-
kladom spracovateľa bolo 24. 1. 2011 
v  kultúrnom stredisku na  Baničovej 
ulici. K návrhu sa vyjadrilo doposiaľ 16  
inštitúcii, 1 občan a Pozemkové spolo-
čenstvo Vajnory, ako vlastník pozemkov 
v danej lokalite. 

Najzávažnejšie pripomienky dotknu-
tých orgánov sa týkajú hlavne dobudo-
vania dopravnej a technickej infraštruk-

túry územia. Z vyjadrenia BVS vyplýva 
nutnosť koordinácie budúcej výstav-
by s projektom stavby zberača H, zme-
na návrhu zásobovania vodou z vetvo-
vého vodovodu na zokruhovaný. Odbor 
štátnej vodnej správy Obvodného úra-
du životného prostredia konštatuje, že 
výstavba obytného súboru je podmie-
nená vybudovaním splaškového kana-
lizačného zberača H pre nové investície 
v  extraviláne Vajnor. Krajský a  obvod-
ný úrad pre cestnú dopravu a  pozem-
né komunikácie súhlasia s  výstavbou 
za  predpokladu napojenia navrhova-
ných miestnych obslužných komuniká-
cii na  nadradenú dopravnú infraštruk-
túru. Slovenský vodohospodársky pod-
nik požaduje spracovať samostatnú 
zrážkovo-odtokovú štúdiu, z čoho mož-
no vyplynie pravdepodobné celoploš-
né navýšenie terénu ako protipovodňo-
vé opatrenie. Nesúhlasia tiež s vypúšťa-
ním naakumulovaných dažďových vôd 
do kanála Kratina z dôvodu nedostatoč-
ného sklonu a kapacitnej vyťaženosti. 

Pozemkové spoločenstvo ako väčši-
nový vlastník (viac ako 60 % územia) 
zdôraznilo požiadavku podporenú ich 
valným zhromaždením, že na  cesty,  
zeleň, a  občiansku vybavenosť je 
ochotné poskytnúť max. 20 % výme-
ry svojich pozemkov a vyjadrilo sa aj za  
možnosť jednoduchých pozemkových 

rozvojové územie 
očakáva zástavba
taK aKo V MnohýCh loKalitáCh BratiSlaVy, územný plán 
schválený v roku 2007 zmenil funkčné využitie pozemkov a zadefinoval 
regulatívy, ktorými sa usmerňuje stavebná činnosť. jednou z týchto 
lokalít je aj územie nemeckej doliny v Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 
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úprav v lokalite Nemeckej doliny podľa 
vzoru Suchého miesta v susednej Čier-
nej Vode. Urbár tiež podporil stanovis-
ko vznesené MČ BA–Vajnory na  zme-
ny a  doplnky Územného plánu Brati-
slavy v roku 2007 a aby sa riešilo úze-
mie v zmysle týchto pripomienok (aj so 
zmenami v ÚP Bratislavy). 

Pripomienkami k  urbanistickej štú-
dii Nemeckej doliny sa zaoberala komi-
sia výstavby, územného plánu, život-
ného prostredia a dopravy na zasadnu-
tí 9. 2. 2011, kde si vypočula pripomi-
enky dotknutých orgánov ako aj iných 
subjektov, najmä pozemkového spolo-
čenstva. Zo záveru rokovania vyplynu-
lo, že „komisia po prerokovaní neodpo-
rúča pokračovať v  súčasnej koncepcii 
urbanistickej štúdie a poveruje staros-
tu zabezpečiť obstaranie urbanistickej 
štúdie Nemeckej doliny ako podklad 
na  zmeny a  doplnky ÚP hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 v zmysle záujmov 
MČ BA–Vajnory, ktoré boli schválené 
uznesením MZ č. 81/2007 z 24.5.2007 
o postupe pri zmene územného plánu 
MČ BA–Vajnory“.

Komisia sa zhodla v  názore, že je 
lepšie riešiť územie ako celok vo väz-
be na susedné lokality s prihliadnutím 
na požiadavky schválené MZ, ako par-
ciálne riešiť urbanizáciu jednotlivých 
sektorov napríklad Kratín s  65 doma-
mi pre jedného investora bez napro-
jektovanej a  postavenej dopravnej in-
fraštruktúry, lebo dnešný vstup do lo-
kality z Kratín je nedostatočný. 

Na  základe odporúčania komi-
sie, mestská časť obstará urbanistic-
kú štúdiu Nemeckej doliny, ktorá bude 
slúžiť pre zmeny a doplnky Územného 
plánu Bratislavy, kde budú zapracova-
né pripomienky MČ, inštitúcií, pozem-
kového spoločenstva a  vlastníkov po-
zemkov. Prvoradým cieľom tohto úze-
mnoplánovacieho podkladu bude 
ochrana verejných záujmov(defino-
vanie dopravnej kostry a  infraštruk-
túry tak, aby sa dostali všetci vlastní-
ci na pozemky, ale aj rovnakou mierou 
prispievali na (komunikácie, zeleň, ob-
čiansku vybavenosť), definovanie ve-
rejnoprospešných stavieb a  podmie-
nených investícii tak, aby sa pri náraste 
aglomerácie mestskej časti zvýšila kva-
lita života jej obyvateľov a nebola celá 
lokalita znehodnotená kvôli čiastoč-
ným záujmom jedného z vlastníkov. 

 Ján Šilinger
Referát územného plánovania
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Kolokvium poznáme z aka-
demického prostredia azda 
všetci ako stretnutie odbor-
níkov k  určitej téme. Vychá- 
dzajúc z  nominálnej definí-
cie, predovšetkým označuje 
rozhovor, dialóg. Naša mest- 
ská časť sa relatívne rých-
lo rozvíja, najmä v  oblasti 
výstavby, mení svoju tvár aj 
vďaka vzrastu počtu obyva-
teľov, ktorí prirodzene vytvá-
rajú svoje mikroprostredie, 
svoje komunity. Osobne, ako 
prednosta, ale i  politicky ak-
tívny človek, vnímam, že prá-
ve sociálna oblasť je tá, kde 
naša mestská časť čiastočne 
pokrivkáva. Táto skutočnosť je 
daná najmä dopytom potrieb 
súčasnej skladby obyvateľstva, 
ktorá sa stále svojím tempom 
mení z  niekdajšej vinohrad-
nícko-roľníckej na  mestskú. 
Tento trend, ak sa pozrieme 
na  vývoj za  posledných 100 
rokov tejto oblasti, je doslo-
va dramatický. Vyše 60 rokov 
symbiózy s  hlavným mestom 
urobilo a robí i naďalej svoje. 

Je preto na mieste zamýšľať 
sa nad tým, ako nanovo zade-
finovať tento priestor, aké hra-

nice mu vytýčiť, kam a  ako 
smerovať jeho rozvoj. Vzhľa-
dom na  polohu a  bonitu po-
zemkov mnoho silných jed-

notlivcov, rodín či ekonomic-
kých skupín nazerá na Vajno-
ry dlhodobo cez prizmu deve-
loperstva, obchodovania s po-
zemkami a výstavbou, aj pre-
to za posledných 12 rokov sa 
miestna politika zredukova-
la najmä na  túto oblasť. Poj-
my, ako urbanizmus, výstav-
ba, doprava sa stali akýmisi 
mantrami donekonečna omie- 
ľanými a  ich používanie 
v tomto období takmer vytla-
čili témy o kultúre, sociálnych 
veciach, podstate Vajnôr a ich 
spoločenstva na okraj. Spomí-
nané podnikateľské zoskupe-

nia, silno a nebezpečne deval-
vujú hodnotu tohto priesto-
ru, a  tým i  našej budúcnosti, 
na  hodnotu vlastných ziskov 

indexovanú aktuálnou cenou 
pozemku. Vajnory sú oveľa 
viac, sú naším domovom. Žiť 
vo Vajnoroch znamená spo-
lužiť a  spolupracovať nie-
len v  rámci našich rodín, ale 
i so susedmi. Znamená to byť 
a vytvárať komunity a spoloč-
nosť. Znamená to preberať, ale 
i meniť a dopĺňať, ale i zacho-
vávať, konzervovať, ale i nano-
vo vytvárať, definovať kultúru, 
priestor, Vajnory, „vajnorác-
tvo“, ale i širšie definovať tento 
priestor, toto panstvo, ako ho-
voria Poliaci, vo vzťahu k Bra-
tislave, Slovensku, či k EÚ. 

Ako prepojiť seniorov 
s mladou generáciou, ako pre-
pojiť tradičné, historické kon-
zervatívno-katolícke prostre-
die s novými a súčasnými sku-
pinami, ako prepojiť zachova-
nie a ochranu kultúrnych pa-
miatok a skupín, ktoré to svo-
jou činnosťou uskutočňu-
jú, s  nárokmi mladých rodín 
na  bývanie, bezpečné a  mo-
derné prostredie, ako spojiť 
starousadlícke rody s  prisťa-
hovalcami z  iných kútov Slo-
venska, ale i  sveta? Takto po-
stavená úloha ďaleko pred-
stihne a  prekračuje žabomy-
ší boj zoskupení o  vyhliad-
ku na  dotáciu mestskej čas-
ti, oveľa viac prekračuje bežný 
rámec zákonnej povinnosti, 
ktorú obciam stanovil štát zá-
konom o sociálnych službách, 
a  oveľa viac prekračuje úsilie 
väčšiny podnikateľov a  poli-
tikov devalvovať realitu živo-
ta spoločenstva na  ekonomi-
ku a politiku. Naša, východo-
európska skúsenosť s  komu-
nizmom nás naučila, že to nie 
sú ani ekonomika a ani politi-
ka, ale práve kultúra, ktorá je 
hnacou silou dejín. Škoda, že 

Kolokvium o riešení 
sociálnych problémov
KoloKViuM na téMu KoMunitného Plánu SoCiálnyCh SlužieB 
– spoločné riešenie súčasných problémov sociálnych služieb a komunitné-
ho plánovania v podmienkach MČ Bratislava – Vajnory v horizonte 5 rokov.

Dňa 27. januára 2011 Mestská časť Bratislava – Vajnory 
zorganizovala kolokvium na tému spoločných riešení 
problémov sociálnych služieb a komunitného plánovania. 
Na akcii sa zúčastnilo päť mestských častí, zástupcovia 
všetkých formálnych a neformálnych občianskych združe-
ní, klubov a iniciatív MČ Bratislava – Vajnory, starosta 
Vajnor Ján Mrva, zástupkyňa Soňa Molnárová, poslankyňa 
BSK Anna Zemanová a mestský poslanec Ján Panák.



práve tá generácia, ktorá má 
dnes moc v  rukách (z môjho 
pohľadu veku generácia ot-
cov), akoby zabudla na  tie-
to skutočnosti, akoby zabud-
la na  prítomnosť – poukazu-
júc na  budúcnosť, roztáčajúc 
stále väčšie koleso konzumu, 
zisku prekrývaného lacnými 
heslami, podnecujúc spôsob 
života na dlh a nekončiacu sa 
špirálu zadlženosti a korupcie. 
No my sme tu dnes, my žijeme 
a rastieme v prítomnosti. Sila 
prítomného okamihu má silu 
večnosti. Často stačí na rieše-
nie týchto veľkých otázok so-
ciálnej problematiky, počnúc 
príspevkami sociálne slabým 
skupinám, cez rôzne druhy 
závislosti a  s  tým spojených 
sociopatologických javov až 
po  bezdomovectvo, len pre-
kvapivo málo: obyčajnú ľud-
skosť, otvorenú komunikáciu, 
genialitu okamihu: „Kto včas 
dáva, dvakrát dáva“. Aj pre-
to som veľmi rád, že som na-
šiel oporu, napriek všetkým 
predsudkom či rozdielnosti-
am, u súčasného starostu a vi-
cestarostky, či kolegov na úra-
de, a  nepristupujeme k  tej-
to problematike len v  zmysle 
bezduchého splnenia si akejsi 
zákonnej povinnosti, k vypra-
covaniu dokumentu, len aby 
bol. Možno nám to trvá o  to 
dlhšie, no verím, že výstup-
ná hodnota tohto dokumen-
tu – komunitného plánu so-
ciálnych služieb – bude nielen 
opisovať skutočný stav a  od-
zrkadľovať skutočné potreby, 
ale dokonca sa stane výcho-
diskovým dokumentom a od-
štartuje hlbšiu a podstatnejšiu 
spoluprácu medzi jednotlivý-
mi zadávateľmi, poskytovateľ-

mi, prijímateľmi, teda, jedno-
ducho, medzi nami. No ja dú-
fam, že to bude predovšetkým 
živý dokument. Otvorený, 
meniaci sa. V zásade je jedno-
duché opísať, vychádzajúc zo 
štatistík, stav, aký je, je jedno-
duché zakomponovať krátko-
dobé ciele, ktoré má mestská 
časť rozpracované, napríklad, 
v  dokumente Plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja, no 
ťažšie j, a to chceme vo Vajno-
roch dosiahnuť, priviesť k  ži-
votu to, čo bude reálne komu-
nitný plán popisovať. Na  spl-
nenie tohto cieľa, treba však 
rozpracúvať a  artikulovať ví-
ziu sociálnych služieb v  pod-
mienkach našej mestskej čas-
ti. No nielen to, táto vízia, ak 
bude toho hodná, mala by sa 
postupne stať súčasťou nielen 
„našich“, ale i  misií všetkých 
občianskych, laických zdru-
žení, formálnych i  neformál-
nych, ktoré u nás pôsobia. 

Na  kolokviu sa zúčastni-
li takmer všetci predstavitelia 
jednotlivých formálnych, i ne-
formálnych skupín, ktoré svo-
jou činnosťou poskytujú urči-
tú druh sociálnej služby. Prá-
ve táto skutočnosť bola veľ-
mi ocenená zástupcami iných 
mestských častí. 

Podstatu komunitného plá-
nu sociálnych služieb – podľa 
mňa – možno vyjadriť veľmi 
jednoducho, a  to práve slo-
vom kolokvium. Je to v zása-
de rozhovor, ktorým, ako spo-
ločnosť, vieme zistiť potre-
by a zdroje pri hľadaní vhod-
ných sociálnych služieb, je to 
metóda, ktorou vieme riadiť, 
či lepšie podporovať rozvojo-
vé procesy. V našej vízii chce-

me ašpirovať na  via, ako len 
na zákonnú povinnosť stano-
venú zákonom a  delegovanú 
Štatútom hl. mesta. Verím, že 
aj spomínané stretnutie otvo-
rilo oči miestnym politikom 
i  nám všetkým, čo sme vní-
mali tieto úlohy len ako ďalšiu 
záťaž hodenú na mestské čas-
ti, bez dostatočného a zodpo-
vedajúceho finančného krytia. 
Lebo podstata je niekde inde 
a  mnohí občania cez svoje 
združenia tieto otázky už dáv-
no riešia.

Pokiaľ ide o  legislatívno-
kompetenčné vymedzenie, vy- 
chádzame najmä zo zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v  z. n. p.  Tento po-
merne rozsiahly zákon v svo-
jej piatej časti stanovuje pô-
sobnosti veľmi široko, od otá-
zok odkázanosti na  sociálnu 
službu v  zariadení pre senio-
rov, v  zariadení opatrovateľs-
kej služby, v  dennom stacio-
nári, o odkázanosti na opatro-
vateľskú službu a  odkázanos-
ti na prepravnú službu, v ko-
naniach o povinnosti rodičov 
alebo detí platiť úhradu za so-
ciálnu službu..., problemati-
ku posudkov o  odkázanos-
ti na  sociálnu službu, zabez-
pečenie nevyhnutných pod-
mienok na uspokojovanie zá-
kladných životných potrieb 
v  nocľahárni, v  nízkopraho-
vom dennom centre, v  zaria- 
dení pre seniorov, v  dennom 
stacionári, opatrovateľskej 
služby, prepravnej služby, od- 
ľahčovacej služby, poskytova- 
nie základného sociálneho 
poradenstva... a množstvo ďal- 
ších okruhov.

Existencia tohto zákona do-
kazuje, že štát priznal, že nie je 

dobrým vykonávateľom verej-
ných služieb pre občanov, že 
bola a je potrebná reforma ve-
rejnej správy. Zodpovednosť 
za  služby vo verejnom záuj-
me sa postupne prenáša tam, 
kde ľudia žijú, do miest a obcí. 
V  roku 2001 schválil parla-
ment potrebné zákony k  re-
forme verejnej správy a  od   
1. júla 2002 prešli do  pôsob-
nosti obcí a  samosprávnych 
krajov prvé sociálne zariade-
nia. Decentralizácia sa tak do-
tkla 74 % siete dovtedy štát-
nych zariadení sociálnych slu-
žieb, pričom na obce prešla asi 
štvrtina z  nich. Od  1. januá-
ra 2003 prešla na obce opatro-
vateľská služba v  domácnos-
tiach klientov. Od  1. januára 
2004 štát delimitoval na  sa-
mosprávne kraje domovy so-
ciálnych služieb pre deti. Ok-
rem detských domovov samo-
správa prevzala od štátu všet-
ky sociálne služby a začala na-
plno napĺňať svoju novú úlo-
hu: zabezpečiť pre obyvateľov 
v  nepriaznivej sociálnej si- 
tuácii pomoc, ktorú potrebu-
jú. Od reformy verejnej sprá-
vy v  sociálnej oblasti právom 
očakávame, že prinesie viac 
služieb, pretože sociálne služ-
by, na rozdiel od zdravotných 
a vzdelávacích, sú nedostatko-
vé v celej štruktúre a vo všet-
kých regiónoch, služby budú 
bližšie k  občanom, v  ich pri-
rodzenom prostredí, vyššiu 
kvalitu služieb, čo sa preja-
ví väčšou rôznorodosťou slu-
žieb, ktoré budú primeranejšie 
uspokojovať individuálne po-
treby a chrániť práva ľudí v so-
ciálnej núdzi.

Pokračovanie na s. 8
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Dokončenie zo s. 7

Základným definičným zna- 
kom je, že sú poskytované 
obyvateľom danej komuni-
ty, jednoducho u  nás vo Vaj-
noroch. Druhým základným 
znakom je, že sú poskytované 
v komunite. Z toho vyplýva, že 
služby musia byť poskytované 
takým spôsobom, aby obyva-
telia zotrvali vo svojom pri-
rodzenom sociálnom prostre-
dí a pritom ich potreby budú 
uspokojené. Potrebné služby 
sú obyvateľom poskytované 
ambulantne (napr. poraden-
stvo, skupinová terapia, reha-
bilitácia, stravovanie, klubová 
činnosť.) alebo v denných za-
riadeniach špecializovaných 
pre jednotlivé alebo vhodne 
kombinované skupiny (sta- 
cionár pre deti so zdravotným 
postihnutím, chránená dielňa 
pre dospelých s duševnou po-
ruchou, stacionár pre starších 
ľudí). Podobným spôsobom 
sú poskytované aj odľahčova-
cie služby pre rodinu, ktorá sa 
stará o svojho zdravotne zne-
výhodneného člena. 

Pri spracovaní komunitné-
ho plánu oslovujeme k spolu-
práci miestne organizácie aj 
záujmové skupiny, ktorých sa 
poskytovanie sociálnych slu-
žieb dotýka (od  úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ško-
ly, po  políciu...), ale tiež ob-
čianske iniciatívy, športo-
vé združenia, kultúrne zdru-
ženia, vzdelávacie spolky, et-
nické skupiny vrátane skupín, 
s ktorými je sťažená komuni-
kácia. Čím vyššia je miera za-
pojenia ďalších organizácií, 
ktorá sa líši podľa ich podielu 
na naplňovaní priorít a cieľov 
komunitného plánu, tým vyš-
šia je efektivita procesu komu-
nitného plánovania. Cieľom 
tohto spojenia a kolokvia bolo 
a  je: partnerstvo medzi všet-
kými účastníkmi – potreby 
a  ciele všetkých účastníkov 
majú rovnakú váhu. Názorom 
všetkých strán musí byť veno-
vaný rovnaký priestor. Zapá-
janie miestneho spoločenstva. 
Hľadanie nových ľudských 
a finančných zdrojov – nie je 
možné zabúdať na  spoluprá-

cu s podnikateľmi, ktorí sa už 
v minulosti angažovali v tejto 
oblasti, na význam práce dob-
rovoľníkov v  sociálnych služ-
bách, na  svojpomocné skupi-
ny, rodinnú starostlivosť, su-
sedskú výpomoc. Komunitné 
plánovanie sociálnych služieb 
je jedným z nástrojov na cel-
kové zlepšenie kvality živo-
ta vo Vajnoroch. Je preto ne-
vyhnutné zabezpečiť rovna-
ký prístup k informáciám pre 
všetkých, ktorí sa na  pláno-
vaní zúčastňujú, a  zabezpe-
čiť odovzdávanie informá-
cií verejnosti. Ak budú infor-
mácie pravidelne odovzdáva-
né, bude možné očakávať re-
levantné pripomienky a pod-
nety. Preto už od dnes sa mô-
žete obracať na Mgr. Ferenčí-
ka z oddelenia vnútornej sprá-
vy s  pripomienkami, pod-
netmi i  dotazníkmi, ktoré 
postupne mestská časť distri- 
buuje do cieľových skupín. 

Treba si však uvedomiť, že 
plánovanie pre komunity ne-
robia experti. Proces tohto 
plánovania znamená vyhľa-
dávanie, zapájanie a  disku-
siu rôznych ľudí. Tento pro-
ces umožňuje, aby navrhnu-
tý systém sociálnych služieb 
bol jedinečný a neopakovateľ-
ný a  plne zodpovedal miest-
nym potrebám, podmienkam 
a  zdrojom. Zohľadňujeme už 
vytvorenú a  osvedčenú spo-
luprácu: dobre fungujúca spo-
lupráca môže byť inšpiráciou 
pre ostatných účastníkov plá-
novania. Prehĺbenie spoluprá-
ce medzi všetkými účastník- 

mi prináša kvalitnejšiu po-
nuku sociálnych služieb: tu 
chcem vyzdvihnúť spoluprá-
cu s mnohými spolkami, čo je 
všeobecne známe, preto spo-
meniem len posledné: Vajnor-
ské ochotnícke divadlo, kto-
ré, napokon, dospelo k zákla-
du spolupráce s mestskou čas-
ťou, ktorá rovnako pracova-
la na rozbehnutí takejto inšti-
túcie, a namiesto ďalšieho šti-
epania potenciálu sme našli 
odvahu spolupracovať. Aby to 
však bolo možné, treba kom-
promis priania a  možností – 
výsledkom komunitného plá-
novania je vždy kompromisné 
riešenie medzi tým, čo chce-
me a tým, čo máme k dispozí-
cii. Možnosťami v  tomto prí-
pade nie sú iba materiálne, fi-
nančné a  ľudské zdroje, ale 
tiež spoločná dohoda, ktorá 
vymedzuje, kto a ako sa bude 

na dosiahnutí cieľov komunit-
ného plánu zúčastňovať. 

na  záver mi dovoľte ešte 
raz zvýrazniť, že ide v prvom 
rade o nástroj, ktorým je dia- 
lóg. No nie však, či nie len 
medzi vami a  mestskou čas-
ťou, ale medzi vami navzájom. 
Mestská časť, či štát tu nie je 
a  nemá byť v  polohe akéhosi 
superdedka, ktorý všetko za-
bezpečí. Práve naopak, vytvá-
rame priestor, aby sme si sami 
spravovali naše veci, aby sme 
navzájom poznali, s čím reál-
ne naša mestská časť má pro-
blémy, v čom treba pomôcť ľu-
ďom, ktorí v nej nielenže žijú, 
ale ktorí ju fakticky tvoria. 
Ďakujem všetkým, ktorí prišli 
na podujatie a dúfam v dobrú 
a plodnú spoluprácu.

Juraj Lauko 
Foto: Anton Jakubáč
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Ľudový dom musí byť vecou
vajnoráckej hrdosti na tradície

S urČitýMi ťažKoSťaMi naPredujú 
PráCe na reKonštruKCii Ľudového domu 
v bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Po  tom, čo táto historic-
ká kultúrna pamiatka do-
stala novú strechu v  pred-
nej časti objektu, práce po-
kračujú na  opravách interié-
ru. Sú však spochybňované. 
„Zopár jednotlivcov poda-
lo sťažnosti, ktorými sa spo-
chybňujú práce na  obnove 
Ľudového domu. Na  niekto-
ré detaily dokonca reagoval 
aj Krajský pamiatkový úrad. 
Miestny úrad chce a  bude 
vždy ústretový voči občian-
skej i  štátnej kontrole, lebo 
ide o rekonštrukciu za penia-
ze z  verejných zdrojov, pod-
nikateľských subjektov i  da-
rov súkromných osôb. Vaj-
nory získali grant z Minister-
stva kultúry SR a v obci beží 
zbierka na  záchranu Ľudo-
vého domu, na  ktorú miest-
ni podnikatelia i  radoví ob-
čania prispeli sumou už viac 
ako 20 000 eur. Celkové ná-
klady na  opravu Ľudového 
domu sú vyčíslené takmer 
na 200 000 eur,“ uviedol sta-
rosta Vajnôr Ján Mrva.

Ľudový dom z  18. storo-
čia je najstaršou zachovanou 
ukážkou obytného domou 
vo Vajnoroch. Tesne pred re-
konštrukciou už bol takmer 
pred zrútením. „Predovšet-
kým bolo potrebné podchy-
tiť rozmočené základy. Sú 
veľmi plytké a  ich nadstav-
bu tvoria väčšinou tehly vy-
robené podľa starej receptú-
ry z hliny a slamy. Po odkry-
tí omietok sa dokonca objavi-
li rôzne výstuže z novších te-
hál, ktoré však do  pôvodnej 
architektúry nepatria a  mu-
seli byť odstránené. Sú to ná-
ročné postupy, pri ktorých je 
ohrozená najmä statika bu-
dovy, uviedol šéf firmy SAP-
RO Pavol Spielbock, ktorá re-
konštrukciu realizuje.

Ide o  renomovanú spoloč-
nosť, ktorá má za sebou veľmi 

náročné rekonštrukcie ná-
rodných kultúrnych pamia-
tok, ako napríklad Devínsky 
hrad a zámok, či Kostol kla-
risiek v centre Bratislavy. „Aj 
tie časti vnútorného vybave-
nia a  zariadenia, ktoré mu-
seli byť pre značnú devastá-
ciu odstránené, budú rekon-
štruované podľa vyhotove-
ných fotografií a  pôvodných 
nákresov. Súbežne prebieha 
aj archeologický prieskum. 

publicistika

Preto ma prekvapili podne-
ty, ktoré spochybňujú odbor-
ný postup pri rekonštrukcii,“ 
dodal Spielbock.

Všetky doterajšie kontroly 
nepreukázali žiadne pochy-
benie. „Tých zopár občian- 
skych podnetov vychádza 
azda len z  určitých poci-
tov, no treba ich riešiť, čím 
sa však vážne narúša časo-
vý priebeh prác. V súčasnos-
ti pracujeme aj na  odpovedi 

 

Krajskému pamiatkovému 
úradu, ktorý na  rekonštru-
ovanej časti namieta naprí-
klad voľbu škridly a hrebená-
čov na streche, veľkosť strieš-
ky nad ohniskom, či odkva-
pové rúry proti podmáča-
niu stavby. Treba si však uve-
domiť, že rekonštrukcia Ľu-
dového domu je vo výstav-
be a dlhý čas v nej ešte bude. 
Tak ako tieto, aj mnohé ďal-
šie úkony budeme musieť al-
ternatívne, postupom času 
a  v  nadväznosti na  dostup-
nosť finančných prostriedkov 
riešiť. Vždy v  súlade s  kom-
petentnými a  zainteresova-
nými orgánmi a  organizá- 
ciami. Oprava Vajnorského 
ľudového domu je vecou aj 
určitej lokálpatriotickej hr-
dosti a cti všetkých Vajnorá-
kov. A preto by sa celá rekon-
štrukcia nemala stať cez kvá-
zi občianske podnety akou-
si hračkou v  rukách jednot-
livcov z  opozície, ktorá neu-
spela v  ostatných komunál-
nych voľbách vo Vajnoroch,“ 
povedal Mrva.      Eduard Fašung

na základe upozornenia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 
redakcia VN uverejňuje spresnenie textu, ktorý sme uviedli pod dvoma 
fotografiami Ľudového domu vo VN v čísle 10/2010 na strane 15. Správne 
má text znieť: Pôvodný VĽD - prebieha jeho odborná rekonštrukcia stavebnou 
firmou pod dohľadom KPÚ, na základe projektovej dokumentácie vypracovanej 
pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory, ktorá bola schválená KPÚ a ku ktorej bolo 
vydané súhlasné záväzné stanovisko KPÚ. To znamená, že projektovú doku-
mentáciu dala spracovať Mestská časť Vajnory v decembri 2005 a je 
majetkom mestskej časti.
Za pôvodnú nepresnosť, že ide o projekt KPÚ, sa čitateľom ospravedlňujem.
 Eduard Fašung, šéfredaktor VN

spresnenie textu
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nové ceny vodného a stočného
uPraVená Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2011
Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou
	 0,8625	EUR/	m3	(bez	DPH)
	 1,0350		EUR/	m3	(s DPH)

Maximálna	cena	za výrobu	a dodávku	pitnej	vody	verej-
ným	vodovodom	zostáva	nezmenená.	

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom
	 0,8964	EUR/	m3	(bez	DPH)	
	 1,0757	EUR/	m3	(s DPH)

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom zostáva nezmenená.

Maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom
	 0,6274	EUR/m3	(bez	DPH)
	 0,7529	EUR/m3	(s DPH)

Určené maximálne ceny na rok 2011 sa použijú po vykonaní odpočtu mera-
diel. V porovnaní s pôvodnými cenami platnými na rok 2010 cena za odve-
denie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa zvyšuje o 3,98  %.	

Eduard Fašung

Generálny pardon  
BVS sa kráti
oBdoBie odPuStenia dlhoV a SanKCií 
čiernym odberateľom pitnej vody a producentom 
odpadových vôd, dané generálnym pardonom 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), a. s., sa 
kráti. „Zostávajú už len necelé dva mesiace,“ uviedol 
pre Vajnorské novinky hovorca BVS Zenon Mikle.

BVS spustila generálny par-
don 1. decembra 2010. V pra-
xi to znamená, že čierni odbe-
ratelia pitnej vody a čierni pro-
ducenti odpadových vôd môžu 
zlegalizovať svoje napojenia 
na  siete a  vodárenská spoloč-
nosť od nich nebude vymáhať 
úhradu vzniknutých nákladov 
a škôd. Tie sa pritom môžu vy-
šplhať na  stovky eur. „Za  dva 
mesiace túto možnosť využilo 
125 čiernych producentov a 59 
čiernych odberateľov. Celko-
vo im bola odpustená spätná 
fakturácia vodného a  stočné-
ho v  objeme takmer 40 mi- 
liónov litrov. Na  poplatkoch 
tak BVS odpustila už niekoľko 
tisíc eur,“ dodal Mikle.

Najväčší počet žiadostí pri-
šlo z okresov Senec a Pezinok. 
„Nie je to však prekvapujúce, 
lebo tieto okresy majú najvyš-
šie percento čiernych odbera-
teľov a  producentov na  počet 
napojených nehnuteľností,“ 
vysvetlil Mikle.

Obdobie odpúšťania potrvá 

do 31. marca 2011. BVS zvoli-
la tento krok preto, lebo chce-
la dať čiernym odberateľom 
a producentom poslednú šan-
cu na  dobrovoľné prihlásenie 
sa. „Od apríla BVS spúšťa ne-
kompromisnú akciu odhaľo-
vania čiernych odberateľov 
a  producentov, ktorá má vy-
čistiť celú oblasť jej pôsobenia. 
Do  pripravovanej akcie chce 
vyraziť aj s pomocou miestnej 
samosprávy a  občanov. Pra-
covníci, ktorí budú vyškolení 
na obhliadky napojení v  teré-
ne, budú využívať najmoder-
nejšie monitorovacie zariade-
nia. Tak by sa mohlo súčas-
ných odhadovaných 15 per-
cent strát, ktoré zapríčiňujú 
práve títo odberatelia a produ-
centi, eliminovať ešte výraznej-
šie,“ doplnil Mikle.

Informácie o  generálnom 
pardone sú dostupné na inter-
netovej stránke www.bvsas.sk, 
v  zákazníckych centrách BVS  
v Bratislave a Senici.

Eduard Fašung

Údržba komunikácií v zime
Naša Mestská časť Bratislava – Vajnory zabezpečuje v zmysle platnej legislatívy 
zimnú údržbu miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré jej boli zverené  
mestom Bratislava do správy. Týka sa to ulíc Alviano, Buzalkova, Hospodárska, 
Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Kúkoľova,  
Na doline, Nad jazierkom, Pod Lipami, Pod Válkom, Pračanská, Pri pastierni,  
Pri struhe, Rybničná – bytovky BEZ, Skuteckého, Šaldova, Šinkovské, Šuty, Tiben-
ského, Tomanova, Uhliská, Veľké Štepnice, Za farou, Zátureckého, Zbrody, Širo-
ká, Šáchorová, Za mlynom, časť ulice Roľnícka, „Uhlárova ulička“.  Ostatné ulice 
Roľnícka, Rybničná, Čierny chodník, Pri mlyne, Baničova, Dorastenecká, Príjazd-
ná, Pri starom letisku patria pod správu Hlavného mesta Bratislavy, ktoré zabez-
pečuje ich  zimnú údržbu.  Zimná údržba  ulíc mestskej časti je, tak ako aj minulý 
rok zabezpečovaná dodávateľským spôsobom prostredníctvom Poľnohospodár-
skeho družstva  Vajnory. Títo  v prípade sneženia alebo   poľadovice zabezpečuje 
prehrnutie resp. posyp komunikácií soľou tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť 
uvedených ciest. Kontakt na dispečing Hlavného mesta Bratislavy je  
02/59 35 67 61 alebo 59 35 67 79. Kontaktné číslo na dispečing Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory je 02/48 22 44 20 alebo 02/48 22 44 28. 
     Schodnosť a priechodnosť  chodníkov upravuje v našej Mestskej časti Bratisla-
va – Vajnory Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2000. V zmysle prísluš-
ných ustanovení tohto VZN je povinný starať sa o čistotu a poriadok  vlastník 
priľahlej nehnuteľnosti. Toto sa vzťahuje aj na zimné odpratávanie snehu resp 
posyp poľadovice soľou, drťou alebo pieskom. Priľahlým chodníkom sa rozumie 
aj ten, ktorý je od objektu (nehnuteľnosti) oddelený pásom zelene. 
     Na základe  vyššie uvedeného, by som chcel požiadať všetkých vlastníkov ne-
hnuteľností,  aby pri zabezpečovaní zimnej údržby postupovali v zmysle plat-
ných predpisov a tým predchádzali možným vznikom úrazov. 

Ľubomír Krištofič, vedúci odd. hosp. správy



Kanalizačné prípojky 
po novom
v septembri 2010 bola daná do užívania stavba „vákuová  
kanalizácia bratislava – vajnory 2. etapa iii. stavba“ pre účely 
hromadného odvádzania komunálnych odpadových vôd. 

ide o nasledovné ulice
– Tomanova (od ulice Pri mlyne po koniec Roľníckej ulice)
– Roľnícka  (nepárne čísla od ul. Pod lipami a párne čísla    
   od Kúkoľovej ulice po koniec Vajnor)
– Veľké Štepnice
– Hospodárska
– Kúkoľová
– Koncová 
  (od Roľníckej ul. po križovatku ulice K. Brúderovej)
– Pri struhe (čísla domov 7, 9, 11, 14, 16, 18)
Majitelia priľahlých nehnuteľností, kde boli vybudované 
kanalizačné prípojky na hore uvedených uliciach budú platiť 
za vývoz odpadových vôd zo septikov a žúmp od 1. 3. 2011 
sumu  podľa „Zásad o určení ceny za poskytnuté služby 
v oblasti nakladania s odpadmi – poplatky za odvádzanie 
odpadových vôd zo žúmp a septikov“ schválených Miestnym 
zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
č. 335/2009. Aktualizovaná je príloha č. 1 – Zoznam ulíc 
bez možnosti napojenia. Pre fyzické osoby s možnosťou 
napojenia na kanalizáciu t. j. 30 €  a pre právnické osoby 
s možnosťu napojenia 70 €.

Vyzývame vlastníkov priľahlých nehnuteľností, 
aby si prišli uzatvoriť zmluvu o vybudovaní vonkajšej 
časti domovej kanalizačnej prípojky na Miestny úrad 
vo Vajnoroch na Roľníckej ulici č. 109.

Oľga Bieliková, ekonomické oddelenie

spravodajstvo

Pre úplnú informáciu uvádzame zoznam všetkých ulíc, 
na ktorých je vybudovaná a skolaudovaná kanalizácia: 
Alviano  Pod válkom
Baničova Pri mlyne
Buzalkova Pri starom letisku
Čierny chodník Pri struhe – časť
Dorastenecká Roľnícka 
Dorastenecká a Pri st. letisku  Roľnícka a Tomanova
– spojnica  – spojnica
Hospodárska Rybničná
Jačmenná Skuteckého
Koncová – časť Šaldova
Koniarkova Šinkovské
Kratiny Šuty 
Kúkoľová Tibenského
Na doline – po most Tomanova
Nad jazierkom Uhliská
Nad válkom Veľké Štepnice
Osloboditeľská Zbrody
Pod lipami

Zoznam ulíc bez možnosti napojenia na kanalizáciu:
Hospodárska
Koncová – od križovatky K. Brúderovej po Kratiny
Kataríny Brúderovej
Na doline - za mostom
Pri pastierni
Pri struhe - okrem č. 7, 9, 11, 14, 16, 18
Príjazdná
Za farou
Zátureckého
Pri mlyne č. 62
Rybničná – firmy

8. 4 – 10. 4. 2011 - Roľnícka ul. pri zdravotnom stredisku
 - križovatka ulíc Uhliská , Tomanova, Zbrody
 - začiatok Tomanovej ul od č. 4 – 6
15. 4 – 17. 4. 2011 - Pračanská ul. – križovanie s ul. Čierny chodník
 - Uhliská ul. – križovanie s ulicou Šinkovské
 - Príjazdná ul. – križovanie s ulicou Čierny chodník
 - 2 ks Vajnorské jazerá 
   (umiestnenie podľa pokynu objednávateľa)
29. 4. – 1. 5. 2011 - ul. Pri mlyne – križovanie s ul.- Tomanová
 - križovanie ul. Za farou a Pri struhe
 - križovanie ul. Za farou a Pri struhe
6. 5. – 8. 5. 2011 - križovanie ul. Osloboditeľská s ulicou Rybničná
 - roh Šaldovej ul. 
 - križovanie  ul. Nad jazierkom s ulicou Na doline
13. 5. – 15. 5. 2011 - križovanie  ul. Zátureckého s Koncovou ul.
 - Roľnícka ul. – parkovisko pri predajni mäsa
 - križovanie  Tomanovou ul. s Kúkoľovou ul. 

Čistejšia Mestská časť Bratislava–Vajnory
20. 5. – 22. 5. 2011 - koniec Roľníckej ul. č. 351
 - koniec ul. Pri struhe, za futbalovým ihriskom
 - hádzanárske ihrisko, ul. Alviano
27. 5. – 29. 5. 2011 - bytové domy pri BEZ-ke – Rybničná ul. 61/A
 - bytové domy pri BEZ-ke – Rybničná ul. 61/B
 - Osloboditeľská ul. – medzi bytovkami

Oznámenie o fungovaní zberného dvora na biologický odpad: 
Ako každoročne i toho roku bude mestská časť prevádzkovať zberný dvor 
na biologický odpad. Termín jeho otvorenia sú nasledovné: 
Počínajúc dňom 25. 3. 2011 končiac dňom 12. 11. 2011
Otváracie hodiny:  piatok od 14.00 – 18.00 h
 sobota od   8.00 – 16.00 h
Zmena je v umiestnení zberného dvora, ktorý na rozdiel od minulých rokov 
bude na ulici Pri pastierni. Tak ako po minulé roky platí, že odoberať sa bude 
výlučne biologický odpad zo záhrad. Iný odpad nebude pracovníkmi MÚ 
preberaný.                  Ľubomír Krištofič, vedúci oddelenia hospodárskej správy

Harmonogram a miesta pristavenia kontajnerov  – jarná časť
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Bude verejná diskusia
k Pastierni a KS Baničova
n Radi by sme v tomto novom volebnom období pokračova-
li v rekonštrukciách a skrášľovaní Vajnôr. Žiaľ, keďže sa v mi-
nulosti mnohé veci zanedbávali, v mnohých prípadoch ide 
o úpravy vo väčšom meradle, ktoré si vyžaduje rozsiahlej-
šie zásahy do nášho, spoločného, „verejného“ majetku. Pre-
tože súčasná samospráva si ctí komunikáciu s občanmi, a aj 
v tomto volebnom období chce tento trend udržať: radi by 
sme vyvolali spoločenskú diskusiu na tému budúcnosti tzv. 
starej Pastierne (bývala pekáreň Deneb) a Kultúrneho stre-
diska na Baničovej ulici. Obidva objekty vyžadujú rozsiahle 
stavebné úpravy. Obidva objekty predstavujú možnosť mest-
skej časti ísť viacerými smermi rekonštrukcie a účelu využi-
tia. Radi by sme teda ponajprv zozbierali vaše názory, nápa-
dy, podnety. Po ich spracovaní, uskutoční mestská časť 
4. mája verejné stretnutia s občanmi, kde sa o. i. aj takto zís-
kané informácie budú prerokúvať.          (VN)

tV Bratislava sa divákom 
prihovára už štvrtý rok
n Regionálne televízie si medzi divákmi čoraz viac na-
chádzajú nenahraditeľné miesto a stávajú sa vyhľadáva-
ným zdrojom informácií. Metropolitná televízia TV Brati-
slava, ktorá tento rok oslavuje už 4. narodeniny, je toho ži-
vým dôkazom. Obyvateľom našej metropoly denne ponúka 
aktuálne komunálne spravodajstvo, kultúrno-spoločenské 
udalosti, besedy a reportáže na zaujímavé témy. Divák si tu 
však nájde aj praktické informácie a tipy z oblasti moder- 
ného životného štýlu, voľnočasových aktivít, ako aj témy,  
ktoré sa dotýkajú každodenného života.
V rámci svojej programovej štruktúry a objemu výroby pa-
trí TV Bratislava k najproduktívnejšej regionálnej televízii 
na Slovensku. Za 4 roky priniesla 2190 hodín premiérových 
programov, nakrútila 416 exkluzívnych besied, vysielala 
1040 správ, čo je 10 400 minút výroby, viac ako 30 percent 
spravodajstva venovala regionálnej problematike v mest-
ských častiach.

Mária Urlandová, riaditeľka televízie

Zdravotné stredisko 
v náhradných priestoroch
n Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 470 
zo dňa 23. 09. 2010  a uzatvorenej zmluvy č 286 /ZoN/2010 
spoločnosť Medicentrum Vajnory, s. r. o., začne rekonštruk-
ciu zdravotného strediska vo Vajnoroch. Rekonštrukčné 
práce by mali byť ukončené na jeseň tohto roku. 

Sme radi, že počas rekonštrukčných prác sa mestskej časti 
podarilo pripraviť náhradné priestory na zriadenie  ambu-
lancií pre praktického lekára pre deti a dorast a gynekológa. 

mudr. lena kováčiková, praktický lekár pre deti a dorast 
bude ordinovať v rodinnom dome, roľnícka č. 301
Ordinačné hodiny:
Pondelok:   7.30 – 11.30 h
Utorok:  14.00 – 17.30 h
Streda:  11.30 – 14.00 h
Štvrtok:    7.15 – 10.30 h
Piatok:    7.30 – 11.30 h
Odbery:
Pondelok, streda – piatok:    7.30 - 08.30 h
Poradňa pre deti do jedného roka:
Streda:    8.00 – 11.00 h
Preventívne prehliadky: 
len na pozvanie 

mudr. alexander Hošek, gynekológ 
bude ordinovať v rodinnom dome tomanova č. 90
Ordinačné hodiny:
Pondelok – utorok:  15.15 – 19.30 h
Štvrtok:    7.15 – 10.30 h

   (Redakcia VN)

železnice ponúkajú 
kvalitnejšie služby
n Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je zaviazaná za-
bezpečovať dopravné služby v osobnej doprave tak, aby vyho-
vovali základným požiadavkám bezpečnosti, plynulosti, pra-
videlnosti, kapacity a kvality v zmysle platných predpisov. Ich 
úlohou je aj zvyšovať komfort cestovania a okrem iného aj za-
bezpečiť informovanosť cestujúcich. V rámci zabezpečenia 
dopravnej obslužnosti územia k tomu patrí taktiež poskyt-
nutie základných informácií o dostupnosti cestovných do-
kladov, ako aj informovanie o spojoch a poskytovaných služ-
bách. 
V tejto súvislosti ZSSK požiadala o spoluprácu pri poskytova-
ní informácií pre obyvateľov Vajnor zverejnením priložených 
vývesiek na verejne prístupných miestach a tabuliach 
v obci, na internetovej stránke obce, ako aj o vyhlásenie sprá-
vy pre obyvateľov obce v obecnom rozhlase. Starosta Vajnor 
Ján Mrva prisľúbil ZSSK v tomto smere všestrannú pomoc 
v nádeji, že železničná doprava pomôže odbremeniť aj vaj-
norské ulice od neúnosne preťaženej individuálnej automo-
bilovej dopravy.               (VN)



žijeme vo Vajnoroch
n K termínu	31.	12.	2010	boli	z Registra	obyvateľov	
Slovenskej	republiky	spracované	nasledovné	štatistické	
údaje	o obyvateľoch	Mestskej	časti	Bratislava	–	Vajnory

Počet prihlásených na trvalý pobyt (tP)
 Štátni občania SR Cudzinci Obyvatelia
 2009/2010 2009/2010 spolu 2009/2010
Muži 2 371/2 417    83/85 2 454/2 502
Ženy 2 384/2 439    41/42 2 425/2 481
Muži a ženy TP spolu 4 755/4 856 124/127 4 879/4 983

Počet prihlásených na prechodný pobyt (PP)
 Štátni občania SR 2009/2010
Muži    95/93
Ženy    38/35
Muži a ženy PP spolu 133/128

V roku 2010 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
➧ sa narodilo 49 detí s TP 
23 chlapcov
Daniel – 2, Lukáš – 2, Matúš – 2, András, Andrej, David, Dominik, 
Gia Bao, Christian Patrik, Jakub, Leonard, Marko, Martin, Maxim, Ronald, 
Sebastian, Teo, Tobias, Tomáš, Viktor
26 dievčat
Hana – 2, Laura – 2, Lucia – 2, Adela, Alexandra, Alisa Minh Anh, 
Darina, Emily, Fatma, Johana, Karin, Karolína, Linda, Lívia, Natália, 
Nella, Noemi, Olívia, Simona, Tamara, Vanessa, Veronika, Viktória  
➧ bolo uzavretých 30 manželstiev 
➧ 18 civilnou a 12 cirkevnou formou
➧ zomrelo 46 občanov s TP v MČ, z toho 24 mužov a 22  žien

Gabika Zemanová, MÚ Vajnory

aktuálne
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Zadarmo na korčuliach
n Soboty sú na vajnorskom klzisku pre verejnosť bezplatné. 
Dohodli sa na tom predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo a starosta bratislavskej mestskej časti  
Vajnory Ján Mrva. 
„Je to súčasť aktivít župy pred blížiacimi sa majstrovstvami 
sveta v ľadovom hokeji,“ povedal Pavol Frešo.
Podľa Mrvu je práve sobota z hľadiska verejného korčuľo-
vania počas týždňa najvyťaženejšia. Klzisko navštívi aj  
300 ľudí. „Je to šanca ako viac priblížiť hokejové majstrov-
stvá našim ľuďom z priľahlého regiónu,“ uviedol Ján Mrva. 
Kraj na sobotné korčuľovania prispeje sumou 500 eur. 
Umelé ľadové klzisko funguje vo Vajnoroch už šiesty rok, 
korčuľovať sa je možné až do teploty desať stupňov nad 
nulou.
Bratislavský kraj je v procese rokovaní aj s ďalšími pre- 
vádzkovateľmi ľadových plôch v Bratislave a v regióne.  
Vo forme úhrady časti nákladov na prevádzku ľadových 
plôch chce BSK podporiť v súvislosti s majstrovstvami sveta 
verejné korčuľovania alebo výučbu korčuľovania pre ško-
ly v kraji.

Radko Duda, Eduard Fašung, foto: archív VN

úspešný turnaj miništrantov 
n Pred vianočnými prázdninami nám správca našej far-
nosti, otec Peter, oznámil, že farnosť Teplická usporiadala 
turnaj pre miništrantov. Turnaj sa konal 23. decembra. 
Najprv hrali starší miništranti, ktorým vypomáhali aj Dávid 
Grebeči a Samuel Sadloň. Napokon skončili na 3. mieste. 
Pred zápasom mladších miništrantov sme sa dozvedeli,  
že sa bude hrať iba jeden rozhodujúc zápas. Hrala farnosť  
Teplická vz. farnosť Vajnory. Za farnosť Vajnory hrali hráči 
z Vajnorskej prípravky: Dávid Grebeči, Samuel Sadloň, 
Jakub Kula, Matej Kula a Dominik Kula. Hralo sa 3 x 10 
minút. V úvodnej tretine zápasu dal Jakub Kula rozhodujúci 
gól. V závere zápasu domáci zvyšovali tlak, ale výsledok 
sme ubránili. Takže sme vyhrali 0:1. Získali sme 1. miesto.
Za starších bol vyhlásený najlepší hráč zápasu Samuel  
Sadloň a za mladších brankár Dávid Grebeči.

Text a foto: Dominik Kula



níkov nepriaznivý minulý  
rok, kedy vrtkavé počasie, 
sprevádzané nižšou intenzi-
tou slnečného svetla, vích-
ricami i  ľadovcom nielenže 
ovplyvnilo kvalitu úrody, ale 
spôsobilo aj nižší potenciál 
drevnej hmoty. Na mnohých 

koreňoch bol naozaj problém 
nechať aspoň jeden, správ-
ne zostrihnutý zdravý ťažeň 
s  rodiacimi očkami. Vyvolá-
va to určité obavy aj o tohto-
ročnú úrodu hrozna.

Text a foto: Eduard Fašung

aktuálne www.vajnory.sk
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n Na  Druhý sviatok vianočný, na  sv. Štefana a  v  predvečer 
sviatku sv. Jána sa Vajnoráci tradične stretávajú v novej druž-
stevnej pivnici. Požehnaním vajnorských vín sme aj tento 
rok vzdali nielen hold našim vinohradom a vínu, ktoré bolo 
po stáročia jedným z hlavných zdrojov obživy Vajnorákov, ale 
aj úctu našim predkom, ktorí nám v pestovaní hrozna a vyrá-
baní dobrého vína zanechali nezmazateľný historický i kultúr-
ny odkaz.                Text a foto: Eduard Fašung

Chladné, no slnečné po-
časie v  račianskych vinohra-
doch privítalo dnes účast-
níkov na  11. ročníku súťaže 
v  reze viniča. Odborná po-
rota označila za víťaza Stani-
slava Rýchleho z Vištuka, od-
borníka pôsobiaceho v  mo-
dranskej vinárskej škole.

Profesionáli z  odborných 
vinohradníckych škôl, vino-
hradníckych a  vinárskych 

družstiev a spolkov na Malo-
karpatskej vínnej ceste mali 
za  úlohu zvládnuť rez na  30 
koreňoch viniča v  časovom 
limite 45 minút. Zahanbiť sa 
nedali ani súťažiaci z PD Vaj-
nory a  Vajnorského vino-
hradníckeho spolku. Všetci 
sa dostali hlboko pod časo-
vý limit, no kvalita rezu bola 
rôzna. 

Zapríčinil to aj pre vinohrad- 

Súťažili sme v reze viniča

žehnali sme vajnorské vína



Za psa treba 
zaplatiť daň

aktuálne

V  zmysle citovaného záko-
na má mestská časť vypraco-
vané všeobecne záväzné na-
riadenie o dani za psa.

Oznamujeme vám, že každý 
majiteľ psa je povinný prihlá-
siť psov starších ako 6 mesia-
cov chovaných fyzickou alebo 

právnickou osobou na  úze-
mí Mestskej časti Bratislava-
Vajnory. Je povinný písomne 
oznámiť vznik daňovej povin-
nosti správcovi dane do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej po-
vinnosti a  písomne oznámiť 
správcovi dane vznik, zme-

nu a zánik daňovej povinnosti 
do 30 dní od skutočností, keď 
nastala zmena alebo zánik.

Každý občan Vajnor pla-
tí daň za  psa, ktorého pes je 
starší ako 6 mesiacov a je cho-
vaný na  území Mestskej čas-
ti Bratislava-Vajnory. Daň 
za psa za zdaňovacie obdobie 
2011 bola splatná bez vyrube-
nia do 31. januára 2011.

Mestská časť Bratislava-Vaj-
nory zašle do  18. februára 
2011 daňovým dlžníkom vý-
zvy ako poslednú možnosť 
dobrovoľného plnenia. V prí-
pade neuhradenia dane za psa 
do 15. 3. 2011 pristúpi v zmys-
le §73 zákona č. 511/1992 Zb. 
o  správe daní a  poplatkov 
v  znení neskorších predpi-
sov k ich vymáhaniu daňovou 
exekúciou.

Mestská časť Bratislava –Vaj-
nory využíva finančné pros- 
triedky pochádzajúce z  kaž-
doročnej dane za  psa pre-

dovšetkým na  zabezpeče-
nie servisu a  obsluhy košov 
na  psie exkrementy špecia-
lizovanou firmou. V  men-
šej miere na ich postupné do-
pĺňanie na miesta, kde sú ešte 
potrebné z dôvodu vyššej kon-
centrácie psov. V súčasnosti je 
ich na území Vajnor 20 kusov,  
vidieť ich možno na  Roľníc-
kej, Buzalkovej, Baničovej, 
Na  doline, Osloboditeľskej, 
Pračanskej, Tomanovej, Ryb-
ničnej, Pri starom letisku, 
pri zdravotnom stredisku. 
Nielen v  našej mestskej časti 
stále sa opakujúcim problé-
mom je, že občania do  tých-
to košov vhadzujú aj bežný 
– komunálny odpad, čo znač- 
ne komplikuje spracovanie 
tohto biologického odpadu. 
Na druhú stranu to, čo by sa 
tam malo dostať, často ostáva 
na miestne svojho vzniku.

Mária Bitarovská
Foto: Eduard Fašung

›› MeStSKá ČaSť BratiSlaVa-Vajnory 
je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov správcom dane za psa. ‹‹ 
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Reštaurácia Pri kaplnke padne každému hneď do oka. Ma-
lebný domček na spôsob pôvodnej vajnorskej architektúry 
leží na frekventovanej križovatke, a tak nečudo že je známy 
nielen domácim, ale aj početným návštevníkom.
Menej z nich však vie, že v tejto útulnej reštaurácii zariade-
nej vo vidieckom štýle šéfuje Emília Pavlasová, ktorá sa za rok 
2010 umiestnila na treťom mieste v súťaži o titul Podnikateľka 
Slovenska. 
Skromná, šikovná a čiperná matka dvoch chlapcov a v súčas-
nosti aj babička s tromi vnúčatami sa vydala vo Vajnoroch 
pred 35 rokmi. Pred 15 rokmi rodina zrekonštruovala starý 
vajnorský dom, aby v ňom sprevádzkovala pôsobivú reštaurá-
ciu. Štyri miestnosti zdobené krojmi, výšivkami i vajnorskými 
ornamentmi ponúkajú útulné posedenie pri dobrých jedlách 
zo slovenskej kuchyne a ako inak, aj pri dobrom vínku.
Ako pani Emília povedala pre Vajnorské novinky, do súťaže ju 
prihlásili jej bývalí zamestnanci. Sama by na to ani nepomysle-
la. Avšak vysoké ocenenie v súťaži desiatok podnikateliek z ce-
lého Slovenska, nad ktorou už tradične preberá záštitu manžel-
ka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, je inšpirujúce a najmä 
zaväzujúce vo vzťahu k zákazníkom. Dôvera a spokojnosť 
návštevníkov stojí síce veľa práce, ale náš kolektív je na ňu 
pripravený.                             Text a foto: Eduard Fašung

V reštaurácii Pri kaplnke máme Podnikateľku Slovenska 2010
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Priebeh ustanovujúceho zasadnutia:
   I. Otvorenie zasadnutia, prezentácia, určenie overovateľov zápisnice 
      a zapisovateľa
 II. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy MČ Bratislava-Vajnory
III. Zloženie sľubu novozvoleného starostu MČ Bratislava-Vajnory 
      a prevzatie insígnií
IV. Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva
  V. Vystúpenie novozvoleného starostu

Prítomní: 8, Ing. Martin Demo, Ing. Martin Gramblička, Marek Grebeči,
Ing. Soňa Molnárová, Ján Panák, Ing. Katarína Pokrivčáková, Róbert Vajda, 
Ing. Michal Vlček, Marián Zeman. 
Počas rokovania prišla Ing. Katarína Pokrivčáková 

MieStne ZaStuPiteĽStVo 
berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mestskej časti 
2. vystúpenie novozvoleného starostu
konštatuje, že
1. novozvolený starosta mestskej časti  Ing. Ján Mrva zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu mestskej časti
2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca miestneho zastupiteľstva: Ing. Martin Demo, 
Ing. Martin Gramblička, Marek Grebeči, Ing. Soňa Molnárová, Ján Panák, 
Róbert Vajda, Ing. Michal Vlček, Marián Zeman        
poveruje
– poslanca miestneho zastupiteľstva Jána Panáka oprávnením zvolávať a viesť 
zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory v prípa-

Výpis z uznesení z ustanovujúceho  zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava–Vajnory (15. 12. 2010)

doch určených ust. §12 ods. 2, § 12 ods. 3, §12 ods. 5 a §12 ods. 6 zákona SNR 
č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
volí
1. mandátovú komisiu: Ing. Martin Demo, Róbert Vajda 
2. návrhovú komisiu: Ing. Soňu Molnárová, Ing. Martin Gramblička, 
Ing. Michal Vlčka
3. volebnú komisiu: Marián Zeman – predseda, Ján Panák, Marek Grebeči 
volí
– v tajnom hlasovaní za zástupcu starostu Ing. Soňu Molnárovú   
ustanovuje
– na obdobie volebného obdobia rokov 2010– 2014 okruhy úkonov a činností, 
ktoré je oprávnený vykonávať zástupca starostu.  
určuje
– plat zástupcu starostu vo výške 29 % zo schváleného platu starostu 
MČ Bratislava-Vajnory 
zriaďuje
– miestnu radu v počte 3 členov
volí
– v tajnom hlasovaní členov miestnej rady: 
Ing. Soňu Molnárovú, Ing. Martina Grambličku, Jána Panáka 
zriaďuje
– komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií a
volí
– v tajnom hlasovaní nasledovných členov komisie: 
Ing. Martina Grambličku, Mariána Zemana, Ing. Michala Vlčka  
zriaďuje
– komisiu na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom 
MČ Bratislava-Vajnory 
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vymedzuje
– úlohy komisie: 
prešetrovanie sťažností smerujúcich proti činnosti:
– poslancov miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory
– starostovi Mestskej časti Bratislava-Vajnory
– miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava-Vajnory
volí
– v tajnom hlasovaní nasledovných členov komisie: 
Ing. Martina Grambličku, Mariána Zemana, Ing. Michala Vlčka  
zriaďuje  
– stále komisie: 
1.  komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
2. komisia  finančná, správy majetku, podnikania obce, získavania finančných    
     prostriedkov z fondov
3. komisia výstavby,  územného plánovania, dopravy a  životného prostredia
4. komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov 

volí
– riadnych členov komisií s  podmienkou, že členom komisie sa občania 
neposlanci stávajú až po písomnom súhlase s prácou  v komisii nasledovne: 
 1. komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva: 
– poslanci: Róbert Vajda, Ing. Soňa Molnárová, Marek Grebeči
– neposlanci: Veronika Feketeová, Milada Brucknerová, Drahuša Muchová, 
Mgr. Mária Kováčiková, PaedDr. Jozef Bratina
2. komisia  finančná, správy majetku, podnikania obce, získavania 
finančných prostriedkov z fondov: 
–  poslanci: Ing. Michal Vlček, Marek Grebeči, Ing. Martin Demo,
Ing. Katarína Pokrivčáková, Ing. Martin Gramblička  
– neposlanci: Ing. Peter Kadlic, Ing. Dušan Kozub, Ing. Henrich Herceg, 
Ľubomír Krištofič  
3. komisia výstavby,  územného plánovania, dopravy a  životného prostredia
– poslanci: Róbert Vajda, Ján Panák, Ing. Martin Demo, Ing. Martin Gramblička,  
Ing. Michal Vlčka    
– neposlanci: Ing. Peter Pokrivčák st.,Ing. arch. Marián Pokrivčák, 
Ing. Marián Brúder, Dušan Obuch, Ľubomír Krištofič              
4. komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov 
– poslanci:  Róbert Vajda, Ján Panák, Ing. Soňa Molnárová, Marián Zeman, 
Ing. Katarína Pokrivčáková   
– neposlanci: Ivan Štelár, Miroslav Darnadi, Dalibor Grebeči, 
Mgr. art. Katarína Sroková, Štefan Jakubáč 
volí
– predsedov a podpredsedov stálych  komisií nasledovne: 
1.  komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva 
     – predseda: Ing. Soňa Molnárová 
     – podpredseda: Marek Grebeči 

2. komisia  finančná, správy majetku, podnikania obce, získavania finančných  
    prostriedkov z fondov 
– predseda: Ing. Katarína Pokrivčáková
– podpredseda: Ing. Martin Gramblička 
3. komisia výstavby,  územného plánovania, dopravy a  životného prostredia
    – predseda: Ing. Martin Gramblička 
    – podpredseda: Ing. Michal Vlčka 
4.  komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov 
    – predseda: Marián Zeman 
    – podpredseda: Ing. Katarína Pokrivčáková  

schvaľuje
1. obradnú sieň nachádzajúcu sa v budove Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vajnory na Roľníckej ulici č. 109, ako miesto uzavretia manželstva  
(úradne určená miestnosť)
2. každú sobotu v mesiaci v čase od 14.00 do 18.00 hodiny okrem štátnych 
a cirkevných sviatkov ako dobu uzavretia manželstva (úradne určená doba)
3. Ing. Soňu Molnárovú, poslankyňu miestneho zastupiteľstva 
a Ing. Michala Vlčka, poslanca miestneho zastupiteľstva za sobášiacich 
– poslancov oprávnených vykonávať obrady uzavretia manželstva počas 
volebného obdobia 2010 – 2014
schvaľuje
1. štruktúru platu starostu
a) základný plat
Plat starostu sa určuje ako súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok a násobku priradeného k počtu obyvateľov v mestskej časti 
744, 50 € x 2,41 = 1 794,245 € 
b) zvýšenie základného platu: 500  € 
2. odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie 
až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje 
december – máj a jún – november 
Plat starostu sa zaokrúhľuje na jedno euro nahor. 

Zapísala: Gabriela Zemanová
Foto: Eduard Fašung
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Prítomní:
 Ing. Martin Demo, Ing. Martin Gramblička, Marek Grebeči, Ing. Soňa Molnárová, 
Ján Panák, Ing. Katarína Pokrivčáková, Róbert Vajda, Ing. Michal Vlček, 
Marián Zeman 

MieStne ZaStuPiteĽStVo 
schvaľuje
– prenájom pozemku p.č. 2901/1 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov za účelom výkonu práva rybárstva o výmere 15 258 m2, vo výške 
celkom 0,05 EUR / rok / 15 258 m2 pre Slovenský rybársky zväz, Mestská orga-
nizácia SRZ Bratislava III., Hlinícka 1, 831 54 Bratislava, IČO 30 843 065 s pod- 
mienkou, že nájomná zmluva so Slovenským rybárskym zväzom bude podpísaná 
do 60 dní od schválenia uznesenia zastupiteľstvom MČ Bratislava-Vajnory. 
V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 
uznesenie stráca platnosť.
schvaľuje
– prenájom časti pozemku p.č. 2697/3 ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-
korších predpisov pod novinový stánok na obdobie jedného roka pre Mediapress 
Bratislava, spol. s r. o., Muchovo nám. 8, 851 01 Bratislava, IČO 31 384 421. 
Cena za pozemok predstavuje 96,00 eur/mesiac /8 m2. Nájomná zmluva 
so spoločnosťou Mediapress Bratislava, spol. s r. o., bude podpísaná do 60 dní 
od schválenia uznesenia zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 
V prípade, že nájomná zmluva nebude do tohto termínu podpísaná, toto 
uznesenie stráca platnosť.
volí
– ako zástupcov zriaďovateľa (mestskej časti) do rady školy 
pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej tajným hlasovaním
– poslancov: Ing. Soňu Molnárovú, Mareka Grebečiho
– zamestnancov úradu: Mgr. Juraja Lauka, PhD., Ing. Máriu Porázikovú 
odvoláva
– súčasného predsedu, podpredsedov a členov redakčnej rady 
Vajnorských noviniek 
volí
– novú redakčnú radu Vajnorských noviniek v nasledovnom zložení
predseda: Ing. Mário Schwab, podpredseda: Ing. Soňa Molnárová, 
členovia: Ján Panák, Ing. Katarína Pokrivčáková 
berie na vedomie
– informáciu o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej za 3. kvartál roku 2010
berie na vedomie
– informáciu o hospodárení MČ Bratislava-Vajnory za 3. kvartál roku 2010
schvaľuje
1. Podľa §11 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
 územnej samosprávy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov rozpočtové provizórium Mestskej časti Bratislava – Vajnory na obdobie 
od 1. januára 2011 do schválenia rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory na rok 2011 
podľa upraveného rozpočtu, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového 
provizória nesmú prekročiť v každom mesiaci rozpočtového roka 1/12 celkových 
výdavkov predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskuto-
čnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade  
s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku  
a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa 
osobitných predpisov.
2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa 
zúčtujú s rozpočtom Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2011 po jeho 
schválení.

konštatuje
– nepriaznivý vývoj hospodárenia Slovenskej republiky ako aj hlavného mesta 
SR Bratislavy v dôsledku hospodárskej krízy

schvaľuje
– termínovaný úver za účelom financovania kapitálových výdavkov mestskej 
časti v sume 121 608 eur poskytnutý zo strany Dexia banky Slovensko, a. s., so 
splatnosťou v roku 2019 pri dodržaní zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Úroková sadzba predstavuje 6-mesačný EURIBOR 
+ 2,2 % p. a.

poveruje
– starostu mestskej časti k podpisu zmluvy o termínovanom úvere
s Dexia bankou Slovensko a.s.
schvaľuje
– predĺženie zmluvy o kontokorentnom úvere - Superlinky schváleného uznese-
ním miestneho zastupiteľstva č. 418/2010 dňa 18.03.2010 na preklenutie časo-
vého nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu roz-
počtového roka 2011 do 31.12.2010
poveruje
– starostu mestskej časti k podpisu dodatku k zmluve kontokorentnom úvere 
s Dexia bankou Slovensko, a .s.
ruší
– uznesenie č. 70/2007 zo dňa 19. 4. 2007
schvaľuje
– ceny za prenájom - užívanie nebytových priestorov v určených objektoch 
a zariadeniach vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa prílohy 
č. 1 s opravou na 15,00 € v bode 3 písm. b) v zimnom období.
schvaľuje
– dodatok č. 10 k organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti Brati-
slava-Vajnory s platnosťou od 1. 1. 2011
schvaľuje
– III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2010
ukladá
– vedúcej ekonomického oddelenia zapracovať III. zmenu rozpočtu na rok 2010 
pri zachovaní prebytkového rozpočtu v členení:
A.1. - bežné príjmy vo výške  
A.2. - kapitálové príjmy vo výške      678 230,00 EUR
C.1. – finančné operácie príjmové vo výške     760 494,40 EUR
B.1. - bežné výdavky vo výške   1 598 392,96 EUR
B.2. - kapitálové výdavky vo výške   1 712 071,40 EUR
C.2. – finančné operácie výdavkové                   0,00 EUR

schvaľuje
– vyplatenie odmeny miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
vo výške 15 % súčtu platov za obdobie mesiacov máj 2010 – november 2010 
schvaľuje
– vyplatenie odmeny starostovi Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
vo výške 25 % súčtu platov za obdobie mesiacov jún – november 2010 

Zapísala: Gabriela Zemanová 

Výpis z uznesení z 1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava–Vajnory (15. 12. 2010)

Miestne zastupiteľstvo ponúka občanom diskusné stretnutia 
so zvolenými zástupcami na poslaneckých dňoch. Uskutočnia sa 2. marca, 
1. júna, 7. septembra a 7. decembra od 16. h v malej zasadačke 
miestneho úradu (na prízemí).



umenie

„Vo Vajnoroch – v  obci, 
pred niekoľkými rokmi pripo-
jenej k Bratislave – žije dávna 
tradícia ochotníckeho diva-
delníctva. Prvý ochotnícky di-
vadelný súbor sa utvoril ešte r. 
1901. Od tých čias činnosť vaj-
norských divadelníkov s men-
šími či väčšími prestávkami 
trvala až do  druhej svetovej 
vojny. Po  vojne táto činnosť 
bola obnovená a  permanent-
ne pestovaná až po  dnešok. 
Členovia súboru sa občas me-
nia, ale máme i takých hercov, 
ktorí účinkujú v  súbore už 
vyše desať rokov. Takí sú man-
želia Fašungovci. Najnovším 
členom súboru je vysokoško-
lák Ľudovít Horváth, ktorý pr-
výkrát a  veľmi podarene hral 
rolu zamilovaného sedliacke-
ho mládenca a  pracovitého 
mladomanžela. Medzi členmi 
súboru hraje aj Peter Belaj, 
mladý a agilný riaditeľ Domu 
osvety vo Vajnoroch.

Kukučínovou veselohrou 
„Bacúchovie dvor“, v  ktorej 
členovia súboru hrajú v  ori-
ginálnom vajnorskom kroji, 
sme vyhrali Mestské kolo sú-
ťaže ochotníckych divadelní-
kov v Bratislave,“ skončil svo-
ju priamu reč Jozef Zeman 
(vo Vajnoroch známy ako Jož-
ko Šporťák), režisér Vajnor-
ského ochotníckeho divadla 
pre Ľudové noviny, ktoré vyšli  
16. mája 1974.

Slávna tradícia ochotnícke- 
ho divadelníctva zburcovala 

iniciatívu pár nadšených Vaj-
norákov a spoločnými silami, 
presne 110 rokov od založenia 
prvého ochotníckeho divadla 
vo Vajnoroch, prichádzajú 
s  novým Vajnorským ochot-
níckym divadlom (VOD), kto- 
ré vzniklo zápisom do registra 
MV SR 14. 12. 2010. 

Vajnorské ochotnícke di-
vadlo by rado nadviazalo 
na tradíciu, ktorá bola v našej 
mestskej časti roky a kvalitne 
pestovaná – veď súbor Vajnor-
ských divadelníkov hral také 
predstavenia, ako sú napr. 
Kubo, Maryša, Jej pastorkyňa, 
Ženský zákon a  mnohé iné. 
Zúčastňoval sa na rôznych di-
vadelných festivaloch a  súťa- 
žiach, a  nie raz priniesol 
do  Vajnor aj dajakú tú trofej 
víťazov. Radi by sme využi-
li dedičstvo našich predkov 
a  súčasnému modernému 
divákovi podali nevtieravou 
formou, možno i  v  klasic-
kých hrách, kus našej tradície. 
Vajnorské nárečie, ktoré tak 
bravúrne zmapoval Ing.  Bo-
humír Hrabák a  zapísal ho 
i v Diferenčnom slovníku ná-
rečia slovenského vajnorské-
ho i  v  dvoch poviedkových 
knihách, či náš prekrásny vaj-
norský kroj sú artikle, ktoré 

majú čo ponúknuť oku i uchu 
dnešného diváka. Možno prá-
ve v  prvej hre, ktorou by sa 
novotvoriaci súbor Vajnor-
ského ochotníckeho divadla 
chcel predstaviť už v zime toh-
to roku, bude z  úst hlavného 
predstaviteľa znieť vajnorské 
nárečie. 

novovznikajúce Vod je 
otvorené pre všetky vekové 
kategórie a typy. Máme prisľú-
benú spoluprácu i  profesio-
nálnych umelcov, ktorí v  na-
šom súbore radi pomôžu v ro-
diacich sa kurzoch a  krúž-
koch. Okrem javiskovej reči, 
či javiskového pohybu (kto-
ré sú neoddeliteľnou súčasťou 
hereckého prejavu) pripra-
vujeme i hodiny hereckej vý-
chovy, resp. tvorby, ktoré po-
vedie profesionálny herec, aby 
možno poradil, či naviedol 
ochotníkov k  správnemu ko-
naniu a presvedčivému poda-
niu  jednotlivých postáv v pri-
pravovaných hrách. Taktiež 
by sme sa veľmi radi zamera-
li na výučbu vajnorského ná-
rečia, ktoré by sa pre naše di-
vadlo malo stať charakteristic-
kou značkou. Časom by sme 
radi doplnili kurzy a  krúžky 
o  lekcie tanca i  spevu. K  di-
vadlu neodmysliteľne patrí 
aj scéna, dekorácie, kostýmy, 
make-up, či účesy. Taktiež bez 
ozvučenia a nasvietenia by sa 
iba ťažko rodila tá pravá at-
mosféra predstavenia. To sú 

všetko ďalšie skupiny zložiek, 
ktoré neodmysliteľne k  diva-
dlu a  fungovaniu úspešného 
predstavenia patria. Remesel-
níci a  technicky zdatní nad-
šenci so šikovnými rukami sú 
v  našom súbore rovnako ví-
taní, ako aj ochotnícki herci. 
A v tom vidíme pravý zmysel 
fungovania divadelného súbo-
ru – spájanie ľudí, spolupráca 
v  rôznych oblastiach, z  rôz-
nych odvetví, možno rôznych 
názorov pre úspešné vyvrcho-
lenie jedného a toho istého zá-
meru, pre úspešné fungovanie 
divadelnej hry. 

Radi by sme svojou inicia-
tívou zaplnili kultúrno-osve-
tovú dieru, ktorá sa v  našej 
mestskej časti stále zväčšu-
je a  ponúkli by sme tvorivý 
priestor na  vyplnenie voľné-
ho času v zmysluplnej a krea-
tívnej činnosti. 

Sme radi, že sme v  našej 
mestskej časti pocítili podpo-
ru od starostu Ing. Jána Mrvu, 
ktorý náš zámer nielen pod-
poril, ale ponúkol spoluprácu 
a pomocnú ruku pri budova-
ní Vajnorského ochotníckeho 
divadla. Už na prvom stretnu-
tí, ktoré viedol prednosta úra-
du Mgr.  Juraj Lauko, PhD., 
sme sa dohodli na spolupráci 
a vytvorili sme v našich štruk-
túrach priestor pre „mládež-
nícku“ zložku autorského di-
vadla, ktoré súčasne vzniklo 
pri Klube mládeže vo Vajno-
roch. Zatiaľ sa divadelný sú-
bor len formuje, ale už teraz 
mnohí z  nás prežívajú dobrý 
pocit, že zámer, s ktorým sme 
sa pustili do  obnovy tradí-
cie Vajnorského ochotnícke-
ho divadla, padol na  úrodnú 
pôdu. Neostáva nám nič iné, 
iba sa ďalej s rovnakou láskou 
a nadšením starať o tento „klí-
čok“, ktorý, hádam, raz vyras-
tie v krásny strom a bude roz-
dávať svoje ovocie. 

Všetkých, ktorí majú záu-
jem stať sa súčasťou Vajnor-
ského ochotníckeho divadla, 
radi uvítame v  našich kru-
hoch. Kontakt e-mail: 
divadlo-vajnory@centrum.sk

Igor Halvoň, Gabriela Zemanová
Foto: archív GZ

Znova bude divadlo
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1. Základné informácie o respondentovi

1.1. Váš vek je: 
(označte	X)
menej	ako	21	rokov	
21	–	30	
31	–	40	
41	–	50	
51	–	60		
61	–	70		
71	a viac	

1.2. Vaše vzdelanie je: 
(označte	X)
základné	
stredoškolské	
vysokoškolské	

1.3. Vo Vajnoroch žijete: (označte	X)
menej	ako	2	roky	
2	–	5	rokov	
5	–	10	rokov	
10	rokov	a viac	

1.4. Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska: 
(označte	X)
Vo	Vajnoroch	
V inej	MČ	Bratislavy	
Mimo	Bratislavy	

1.5. uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti 
vo Vašej domácnosti: ....................................................................

1.6. Koľko detí do 18 rokov žije vo vašej 
domácnosti? ........................................................................................

ŠKÁLA	
výborná		 10	 9,			veľmi	dobrá	 		8	 7
dobrá	 	 		6	 5,			uspokojivá	 		4	 3
neuspokojivá	 		2	 1

2. Bývanie vo Vajnoroch

2.1. Ktoré sú hlavné dôvody, prečo žijete vo Vajnoroch?
(označte	„X“	maximálne	5	možností)
1.	narodil/-a	som	sa,	vyrastal/-a	som	tu	
2.	mám	tu	rodinu	
3.	priženil/privydala	som	sa	sem	
4.	mám	tu	prácu	
5.	vidiecky	ráz	Vajnor,	aj	keď	sú	súčasťou	hlavného	mesta	
6.	pokojnejší	život	ako	v centrálnejších	častiach	Bratislavy	
7.	iné:

2.2. na škále od 1 do 10 ohodnoťte život a bývanie 
v MČ Vajnory. ako hodnotíte:
(vpíšte	číslo	v každom	riadku)	 	 	 		známka
a)	vybudovanú	infraštruktúru	(vodovodné	
				a plynovodné	siete)	
b)	technickú	infraštruktúru	(kanalizácia)	
c)	občiansku	vybavenosť	(obchody,	školy,	
					zdravotné	stredisko,	služby)	
d)	komunálne	služby	(kosenie,	zimná	údržba	
					–	odpratávanie	snehu	zverejných	priestranstiev	a pod.)	

dotaZníK K PrieSKuMu 
verejnej mienky obyvateľov 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory
Vážení obyvatelia Vajnor,
mestská	časť	má	záujem	o vašu	mienku,	názory	i	návrhy	zámerov,	ktoré	by	sme	mali	v našej	mestskej	časti	realizovať.	
Vaše	pripomienky	i podnety	nepochybne	môžu	skvalitniť	prácu	miestnej	samosprávy	a inšpirovať	jej	obsah.	
Preto	sme	sa	rozhodli	osloviť	Vás	prostredníctvom	tohto	dotazníka.

Prosím vyplňte tento dotazník, pričom doručiť ho môžete na adresu:	MÚ	Vajnory,	Roľnícka	109,	
831	07	Bratislava,	osobne	na	sekretariát	starostu	alebo	mailom	na	adresu:	vajnory@vajnory.sk
Funkčné	sú	aj	vyplnené	tieto	dve	stránky	z Vajnorských	noviniek,	doručené	na	MÚ	akýmkoľvek	spôsobom.	
Dotazník	v elektronickej	podobe	nájdete	na	webovej	stránke	www.vajnory.sk 
Ak	sa	pod	svoje	odpovede	aj	podpíšete,	budete	zaradení	do	žrebovania	o vecné	ceny.

Vopred	vám	ďakujem	za	spoluprácu.
Ján Mrva, starosta

DOTAZNÍK JE ANONYMNÝ



e)	vývoz	a separácia	odpadu	
f )	cestnú	infraštruktúru,	cestné	ťahy	
g)	blízkosť,	dostupnosť	centra	hlavného	mesta	
h)	dopravné	spojenie	MHD	s centrom	Bratislavy	
i)	pracovné	príležitosti	v MČ	Vajnory	
			alebo	v blízkom	okolí	
j)	možnosti	podnikania	v MČ	Vajnory	
			alebo	v blízkom	okolí	
k)	možnosti	rozvoja	spoločenského	
				a kultúrneho	života	
l)	možnosti	športových	aktivít	
m)	medziľudské	vzťahy	
n)	kontakt	s prírodou	
o)	možnosti	trávenia	voľného	času	s rodinou	
p)	novú	architektúru,	ktorá	vposledných	rokoch	
					vzniká	v mestskej	časti	
q)	množstvo,	dostupnosť	stavebných	pozemkov	
r)	rast	počtu	obyvateľov	MČ	Vajnory	
s)	pôsobenie	cirkvi	v MČ	Vajnory	
	
ŠKÁLA	
výborná		 10	 9,			veľmi	dobrá	 		8	 7
dobrá	 	 		6	 5,			uspokojivá	 		4	 3
neuspokojivá	 		2	 1

2.3. na škále od 1 do 10 ohodnoťte Vašu spokojnosť 
s rôznymi oblasťami života v MČ Bratislava – Vajnory. 
ako ste spokojný/-á s:
(vpíšte	číslo	v každom	riadku)

spokojnosť		(známka)
a)	stav	miestnych	komunikácií	
b)	stav	chodníkov	
c)	stav	verejnej	zelene	
d)	vybavenosť	verejným	vodovodom	
e)	vybavenosť	obce	verejnou	kanalizáciou	
f )	vybavenosť	obce	plynom	
g)	dostupnosť	verejného	internetu	
h)	pokrytie	signálom	mobilných	sietí	
i)	všeobecná	zdravotnícka	starostlivosť	
j)	možnosti	športového	vyžitia	
k)	kvalita	športových	zariadení	
l)	kvalita	kultúrnych	zariadení	
m)	materská	škola	
					(výučba,	kapacita,	technický	stav)			
n)	základná	škola	
					(výučba,	kapacita,	technický	stav)			
o)	domov	dôchodcov	
					(kvalita	služieb,	kapacita)	
p)	prepravná	služba	
					do zdravotníckych	zariadení		
r)	pôsobenie	cirkvi	
s)	knižnica	(kvalita	služieb,	kapacita)	
t)	informovanosť	obyvateľov	vedením	
			a samosprávou	Vajnor	
u)	iné:					

3. rozvoj obce

3.1.  Ktoré problémy by sa mali podľa Vás riešiť 
vo Vajnoroch čo najskôr? 
(označte	„X“	maximálne	5	možností)		
a)	zlepšenie	nákupných	možností	
b)	vytvorenie	nových	služieb	
c)	výstavba	nového	bytového	fondu	
d)	nedostatok	stavebných	pozemkov	
e)	záchrana	a oprava	kultúrnych	pamiatok	
f )	zlepšenie	stavu	verejných	priestranstiev	
g)	zlepšenie	kvality	životného	prostredia	
h)	vytvorenie	zariadení	pre	oddych	a voľný	čas
					(detské	ihriská,	cyklotrasy...)	
i)	oprava	ciest	a komunikácií	
j)	riešenie	dopravnej	situácie		
k)	vybudovanie	kanalizácie	
l)	starostlivosť	o starších	obyvateľov	
m)	nedostatok	kultúrnych	a spoločenských	podujatí	
n)	rekonštrukcia	a zvýšenie	kapacity	ZŠ	a	MŠ	
o)	iné:

ŠKÁLA	
výborná		 10	 9,					veľmi	dobrá			8	 7
dobrá	 	 		6	 5,						uspokojivá	 		4	 3
neuspokojivá	 		2	 1

3.2. Pokiaľ ide o vedenie MČ Bratislava – Vajnory 
a samosprávy, ako hodnotíte: 
(odpovedajte	na škále	od 1	do 10	–	vpíšte	číslo	
do každého	riadku)	 	 	 	 		známka
a)	činnosť	vedenia	MČ	Vajnory	a samosprávy	
b)	informovanie	o činnosti	vedenia	MČ	Vajnory	
					a samosprávy	
c)	celkovú	úroveň	služieb	mestského	úradu	občanom	
				za posledných	12	mesiacov	

3.3. Priestor pre Vaše postrehy, návrhy, pripomienky
(čo	Vám	chýba,	s čím	ste	nespokojný,	čo	by	ste	chceli	zmeniť...)

anketa
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poľovníctvo www.vajnory.sk

Ako výraz ocenenia mimoriadnych 
zásluh udeľuje Slovenský poľovnícky 
zväz zväzové vyznamenania. Je to bron-
zová, strieborná alebo zlatá medaila SPZ 
za významné zásluhy o rozvoj poľovníc-
tva na  Slovensku. Najvyšším zväzovým 
ocenením je medaila Zlatý kamzík.

Prirodzene, tieto vyznamenania sa ne-
udeľujú za množstvo, či trofeje ulovenej 
zveri. Je to výraz ocenenia predovšetkým 
dlhoročným členom SPZ za  ich prístup 
k zveľaďovaniu poľovných revírov a tiež 
funkcionárom SPZ, ktorí sa svojou akti-
vitou v  legislatívnej, publicistickej, pro-
pagačnej a ďalšej činnosti vo vzťahu k ši-
rokej verejnosti zaslúžili, že poľovníctvo 
na  Slovensku má vysoký štandard, veľ-
mi solídne profesijné zázemie a v nepo-
slednom rade i morálny kredit ochran-
cov prírody a  zveľaďovania životného 
prostredia.

Na Slovensku je približne 56 000 po-
ľovníkov. Slovenský poľovnícky zväz 
každoročne udeľuje približne 35 ocenení 
Zlatý kamzík a okolo 100 zlatých medai-
lí. Medzi vlani takto ocenenými poľov- 

níkmi bol aj predseda Poľovníckeho 
združenia v  bratislavskej mestskej časti 
Vajnory Ján Panák (na snímke).

Vajnorský revír v blízkosti vysoko in-
dustrializovaných častí hlavného mes-
ta je svojím spôsobom raritou. Je kom-
bináciou poľného a podhorského poľov-
ného revíru, ktorý charakterizuje in-
tenzívna poľnohospodárska výroba na   
poliach, pestovanie viniča na  svahoch 
Malých Karpát a navyše patrí k vyhľadá-
vaným oddychovým miestam pre Bra-
tislavčanov zapáleným pre relax na  bi- 
cykloch. To všetko však negatívne vplý-
va na  stavy zveri, ktorá potrebuje k  ži-
votu a  prirodzenej reprodukcii aj po-
koj. Napriek tomu vo vajnorskom reví-
re sa darí udržať kmeňové stavy zajacov, 
bažantov, diviakov, srnčej zveri, ba do-
konca už sa v lesoch a vinohradoch udo-
mácnili aj daniele. Je to zásluhou nielen 
prísne regulovaného odstrelu v  podaní 
16 členov poľovníckeho združenia, ale 
aj dôslednou starostlivosťou o  zver na-
jmä v zimnom období. Dlhoročnú záslu-
hu na  organizovaní brigád pri budova-

ní kŕmidiel, zabezpečení a roznášaní do-
plnkovej potravy pre zver, ako aj ďalších 
úloh má práve Ján Panák. 

K jeho pozoruhodným aktivitám patrí 
aj spoločenská propagácia poľovníctva 
na  miestnych základných školách. Na 
stretnutiach s  poľovníkmi sa deti učia 
spoznávať prírodu, vážiť si ju a chrániť. 
Medzi spoločensky zaujímavé podujatia 
patria aj každoročné Vajnorské poľov-
nícke dni, ktoré svojou atraktívnosťou 
už dávno prekročili hranice obce.

Text a foto: Eduard Fašung

Poľovníci so zlatom
SloVenSKý PoĽoVníCKy ZVäZ KaždoroČne oCeňuje
mimoriadne zásluhy členov, pracovníkov a organizačných 
jednotiek SPZ o vznik a budovanie zväzu, rozvíjanie jeho aktivít
zameraných na ochranu, zveľaďovanie a rozvoj poľovníctva, 
ochranu prírody a krajiny.

na výročnej schôdzi
Vajnorskí poľovníci mali 25 februára výročnú členskú schô-
dzu. Bilancovali svoju prácu a navrhli si plán činnosti na 
tento rok.
Ako konštatovali v referátoch jednotliví vedúci profesijných 
komisií, nebol to jednoduchý rok a čo sa týka klimatických 
podmienok pre drobnú zver azda jeden z najhorších za po-
sledné desaťročia. Napriek tomu sa podarilo stanovené úlohy 
väčšinou splniť. Prejavilo sa to najmä v brigádnickej činnosti, 
ochranárskych aktivitách, požiarnických hliadkach, osveto-
vej a spoločenskej činnosti.
Pre Vajnorákov sú miestni poľovníci dobre viditeľní v spolu-
práci s miestnym poľnohospodárskym družstvom, združe-
ním urbárnikov, klubom seniorov, školskou mládežou a v ne-
poslednom rade aj s miestnou samosprávou. Sú neprehliad-
nuteľní na každoročných obecných poľovníckych dňoch, do-
žinkách, či hodoch.
Dosiaľ 16 členov PZ Družstevník Vajnory hospodári na 
1 234 hektároch poľného a podhorského revíru. Na výročnej 
členskej schôdzi im pribudol nový člen. Stal sa ním mladý, 
veľmi obetavý a ochotný poľovník – ochranár Lukáš Kubík. 

Text a foto: Eduard Fašung



Február i  marec je obdo-
bím núdze, ktoré je skúpe 
na  potravu. Výška sneho-
vej pokrývky sa líši od nad-
morskej výšky. V  južnej-
ších revíroch je snehu me-
nej a podmienky pre zver nie 
sú tak náročné ako vo vyso-
kohorských revíroch. Vo vy-
sokom snehu má zver sťaže-
ný pohyb a  prístup k  potra-
ve. Každý druh znáša zimu 
inak. Preto je v tomto obdo-
bí nutné viac myslieť na pri-
krmovanie zveri. Vajnorskí 
poľovníci sú vďační miest-
nemu družstvu, občanom, 
ktorí ponúkajú zvyšky z úro-
dy na prikrmovanie zveri

Môžeme využiť rôzne dru-
hy krmív. Obilniny, seno, 
plody ovocia a podobne. Tre-
ba mať na pamäti, že zver je 
v  zime vyhladnutá, pažra-
vá, a preto nie je správne dá-
vať do kŕmidiel veľké množ-
stvá potravy. Je lepšie chodiť 
do  revíru častejšie a  s  men-
ším množstvom krmiva. Pre-
jedenie sa, niekedy aj ne-
správnym druhom stravy, 
môže u zveri spôsobiť vážne 
zdravotné ťažkosti a viesť až 

k  uhynutiu. Srnčia zver na-
príklad na  poliach vyhľadá-
va ozimnú repku. Je ľahko 
dostupnou a  šťavnatou po-

travou. Zvýšený príjem tej-
to plodiny však môže zveri 
spôsobiť vážne tráviace ťaž-
kosti. Preto treba prikrmovať 
vhodnejšou potravou.

Zver je vďačná najmä 
za  jadrové krmivá - pšeni-
cu, jačmeň, kukuricu. Vhod-
ným doplnkom sú aj gaš-
tany, žalude či bukvice, ak 
sme si pripravili z  leta do-
statočné zásoby a  dokáza-
li ich vhodne uskladniť. Srn-
čia, jelenia, či danielia zver 
nepochybne najviac privíta 
kvalitné lúčne, lucernové, či 
ďatelinové sená.  Vo zverni- 
ciach býva pravidlom aj ná-

kup kŕmnych zmesí, rôz-
nych šrotov, ktoré sú zvy-
čajne kombináciou jadra, 
sena, sušeného ovocia a čas-
to aj vitamínov s kombináci-
ami protiparazitických liečiv. 
Všeobecne vhodným dopln-
kovým krmivom je aj repa, 
mrkva, topinambury, siláž, či 
dokonca rôzne výpalky z lie-
hovarov, ktoré obľubujú na-
jmä diviaky.

Netreba zabúdať ani na 
soľné deriváty a  ďalšie prísa-
dy so stopovými minerálny-
mi prvkami, na ktoré sú zim-
né revíre pomerne chudobné.

 Text a foto: Eduard Fašung

poľovníctvo

Prikrmovanie zveri 
je poľovníckou povinnosťou
ZiMné PriKrMoVanie ZVeri môžeme chápať ako poľovnícku povinnosť. tohtoročná zima 
nás už dokázala zaskočiť tuhými mrazmi, riadnou snehovou nádielkou, ale aj nečakane 
prudkým oteplením. extrémy počasia majú nepochybne negatívny vplyv aj na divo žijúcu zver. 
túto skutočnosť si dobre uvedomujú aj členovia Poľovníckeho združenia vo Vajnoroch, ktorí 
už majú za sebou brigády v revíroch. 

Stará	Jurská	cesta	patrí	k obľúbeným	výletným	mies-
tam	našich	obyvateľov.	Priľahlé	polia	však	tvoria	aj	poľný	
poľovnícky	revír,	na ktorých	sa	raz–dvakrát	v roku	aj	poľu-
je.	Ide	prevažne	o mesiace	november	a december,	kedy	je	
výskyt	výletníkov	pomerne	veľmi	nízky.	Avšak	aj	napriek	
tomu	sa	Poľovnícke	združenie	vo	Vajnoroch	rozhodlo	vo-
pred	informovať	občanov	o termínoch	spoločných	poľo-
vačiek,	aby	sa	predišlo	prípadným	nedorozumeniam.	Ter-
míny	budú	vyvesené	vopred	na informačných	tabuliach	
na Jurskej	ceste	a pred	miestnym	úradom.

PZ Vajnory

info: poľovačky na tabuli mú
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šej generácie, zastúpenej die-
lami Jána Kňazovica a  Zuza-
ny Chalupovej, po olejomaľby 
súčasníkov, z ktorých najväčší 
priestor poskytol tvorbe Pav-
la Cicka a Pavla Hajka. Okrem 
týchto umelcov vystavuje svoje 
diela aj Ján Bačúr, Miroslav 
Berbatovič, Anna Kňazovico-
vá, Nataša Kňazovicová, Ju-
raj Ľavroš, Pavel Ľavroš, Miloš 
Lazič, Ferenc Pataki, Michal 
Povolný a Pavel Strakúšek.

Text a foto: Peter Čepec

kultúra www.vajnory.sk
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insita z Kovačice opäť 
v Galérii tyPo&arS

V Galérii tyPo&arS na roľníckej 349 vo Vajnoroch 
sme už po štvrtýkrát pripravili medzinárodnú výstavu
 „insita z Kovačice“, ktorú slávnostne otvoríme v sobotu 
5. marca 2011 o 16.00 h. Vernisáž výstavy oživí so svojím 
programom aj Vajnorský okrášľovací spolok.

Obrazy Kovačických insit-
ných umelcov z Vojvodiny (Srb-
sko) nás prenášajú do sveta po-
koja a  harmónie. Ich indivi-
duálny rukopis je pre každého 
vlastný a  nezameniteľný. Cha-
rakterizuje podmaňujúcu bez-
prostrednosť, životnú múdrosť 
i  skúsenosť, je úprimným vy-
znaním. Diela autorov sú svoj-
sky štylizované, vzdávajú úctu 
nielen svojej domovine a jej ľu-
dovým tradíciám. Približujú 
nám aj svet pracujúceho člove-
ka s jeho strasťami a radosťami. 
Sú to stretnutia s láskou (Pavel 
Hajko), rybármi (Pavel Cicka), 
deťmi (Zuzana Chalupová), ži-
votom na dedine (Juraj Ľavroš) 
a prácou na poli (Ján Bačúr). 

Ako po minulé roky, aj teraz 
kurátor výstavy Ján Hrk zosta-
vil prierezovú expozíciu maj-
strov z Kovačice – od najstar-

Miestna knižnica 
Vajnory

pripravuje 
a pozýva

na každoročnú
B u r Z u  K n í h

marec 2011

Pondelok	–	piatok
14.oo	–	18.oo	h

v priestoroch	
na Šaldovej	ul.

Lavroš – Pavel Ľavroš: Príchod domov, olejomaľba, 2010

VýStaVa Bude otVorená do 22. Mája 2011



n Dňa 11. januára sa dožili požehnaných 80 rokov rovesníčky Agnesa 
Feketová a Ľudmila Zemanová (na snímke). Spokojné boli na oslave 
so svojimi rodinami a známymi v Modrom dome, kde im prišiel zaspievať 
aj Vajnorský okrášľovací spolok.  Nech ich Božia ruka sprevádza v ďalších 
rokoch života v zdraví, láske, porozumení a radosti v kruhu najbližších. 

rodina Feketová a Zemanová
n Dňa 2. februára oslávika svoje 75. narodeniny naša dlhoročná členka 
pani Adela Lešková. K tomuto krásnemu jubileu jej všetci členovia 
Senior klubu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života jej želáme 
hlavne pevné zdravie, veľa šťastia a pohody v kruhu svojich najmilších.

Klub seniorov
n Dňa 12. februára sa dožila krásnych 60. narodenín naša mamička 
Helenka Hlavatá. Všetko najlepšie k sviatku, veľa zdravia, šťastia, lásky 
a Božieho požehnania jej želá manžel Vladimír a dcéry Katka, Majka 
so svojimi rodinami a všetci blízki.

MareC

› 6. 3. 2011 – nedeľa
lienočkovský karneval
Čas konania: 16.00  – 18.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Čakáme vás v maskách! 
Vítané sú dobroty na náš stôl.
Vstupné: 2 €/dieťa
Organizátor: MC Lienočka
Kontakt: www.mclienocka.sk
e-mail: mclienocka @gmail.com

› 5. 3. 2011 – sobota 
Veľká jarná burza šatstva 
Čas konania: 9.00 – 12.00 h a 14.00 – 17.30 h
Miesto konania: KZ Baničova
Zber šatstva 4.3.2011 od 17.30 – 18.30 h
Organizátor: MC Lienočka
Kontakt: www.mclienocka.sk 
e-mail: burzicka@gmail.com  

› 8. 3. 2011  – utorok
Mdž 
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Senior klub Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory, 
Senior klub Vajnory 

› 8. 3. 2011 – utorok                    
Fašiangová zábava spojená 
s pochovávaním basy
Čas konania: 19.00 – 24.00 h  
Miesto konania: KZ Baničova
Občerstvenie zabezpečené, masky sú vítané!
Organizátor:  MČ Bratislava – Vajnory, VOS

› 2. 3. a 26. 3. 2011 –  sobota                      
tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477 074

› 24. 3. 2011 – štvrtok
Slávnostné uvítanie 
detí do života
Čas konania: 15.00 h 
Miesto konania: sobášna sieň MÚ Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory 
 
› 29. 3. 2011 – utorok
Stretnutie učiteľov 
so starostom MČ Bratislava - Vajnory
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

› Pondelok – piatok (celý mesiac)
Marec – Mesiac knihy
Burza  vyradených kníh
Čas konania:  14.00 – 18.00 h
Miesto konania: Knižnica, Šaldova 2 
Kontakt: 02/ 43 71 26 21
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory
               

       

aPríl

› 3. 4. 2011 – nedeľa
Vajnory na kolieskach 
otvorenie kolieskovej 
korčuliarskej sezóny vo Vajnoroch
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: Jurská cesta
Organizátor:  MČ BA Vajnory  

› 4. 4. 2011 – pondelok
Pietna spomienka 
– 66. výročie oslobodenia Bratislavy 
položenie kytice k pamätníku
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park pod lipami pri pamätníku
Organizátor: MČ Bratislava –Vajnory 
v spolupráci so ZŠ a Senior klubom 

› 9. 4 a 16. 4. 2011 – sobota
tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: OZ Deti a umenie, 
Kontakt: 02/43 71 19 88,  0903/477 074  

› 10. 4. 2011 – nedeľa
ukončenie sezóny v MC lienočka
Bábkové predstavenie 
divadla MaKile  - Lienka Kikilienka
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MC Lienočka
Kontakt: www.mclienocka.sk  
e-mail: mclienocka @gmail.com

› 18. 4. 2011 – pondelok                                                                                                                      
106. výročie príchodu 
Ferdiša jurigu do Vajnor
spomienka na pôsobenie slovenského 
dejateľa Ferdiša Jurigu vo Vajnoroch, 
položenie kytice  
Čas konania: 11.00 h
Miesto konania: Park Ferdiša Jurigu
Organizátor: MČ BA-Vajnory v spolupráci 
so ZŠ a Senior klubom

› 30. 4. 2011 – sobota
Stavanie mája    
Čas konania: 17.30 h
Miesto konania: pred MÚ Vajnory, Roľnícka 109
Organizátor:  MČ BA Vajnory a VOS

Zmena programu vyhradená!                                

kultúra/seniori

naši jubilanti
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Bezpečnejší internet pre deti
na medzinárodný deň bezpečného internetu predstavilo občianske združenie eSlovensko 
v spolupráci s partnermi ďalšie časti animovaných rozprávok o bezpečnom využívaní internetu 
a mobilných telefónov. tento deň si pripomína viac ako 70 krajín na celom svete. osveta 
v rámci bezpečného využívania internetu určite patrí do každej školy, ba možno už aj škôlky.

Nové časti rozprávok pre-
zentovali v premiére na Gym-
náziu Laca Novomeského 
v  Bratislave. Je to podujatie, 
kde sa krstili CD s  názvom 
Ovce.sk s  animovanými roz-
právkami, na ktorých sú zná-
zornené internetové nebez-
pečenstvá striehnucie na deti. 
Rozprávkovou formou sa im 
hovorí, akým spôsobom sa 
majú chrániť, aby neboli ši-
kanované, manipulované, aby 
si chránili majetok a  nepo-
skytovali na  internet infor-
mácie, ktoré by mohli byť aj 
v  budúcnosti zneužité. Táto 
rozprávková forma je vhod-
ná pre deti okolo desať rokov, 
teda pre žiakov z nižších roč-
níkov osemročných gymnázií. 
Deti si nebezpečenstvo neuve-
domujú, a preto sa touto veľ-
mi dobrou formou robí osve-
ta medzi deťmi, ale tiež med-
zi ich rodičmi. Internet je nie-
čo nové, na čo nie je generá-
cia rodičov zvyknutá pri vý-
chove detí.

V  súčasnosti zažívame 
veľký boom internetových  

sietí, pričom z roka na rok sa 
znásobuje počet ich užíva-
teľov. Medzi nimi je aj stredo-
školská mládež, ktorá si často 
neuvedomuje riziká ich pou-
žívania. Zriaďovateľom stred-
ných škôl v  regióne je Bra-
tislavský samosprávny kraj 
(BSK). Predseda BSK Pavol 
Frešo vidí v používaní sociál-
nych sietí tri pozitívne dôvo-
dy. „Človek má kontakt s ko-
munitou. Takmer sto percent 
mladých ľudí používa inter-
net. Sú súčasťou komunity, 
môžu zdieľať svoj svet, svoje 
zážitky a  nejakým spôsobom 
byť v kontakte. Je to možnosť 
dostať sa k  znalostiam, či už 
klasickým výučbovým, ale-
bo tým, ktoré nás zaujímajú. 
Nezanedbateľná je i počítačo-
vá zručnosť, ktorá je potreb-
ná na to, aby bol človek v práci 
výkonnejší. Internetové siete 
majú však aj množstvo rizík, 
hlavne čo sa týka ich bezpeč-
nosti pri používaní. Tie spočí-
vajú v  činnosti mladých ľudí, 
ktorí si neuvedomujú, že vy-
užívaním a  napojením sa do   
sietí, zdieľaním svojich údajov, 

fotografií či videí, sú vystave-
ní rôznym rizikám. A  zneu-
žívanie takýchto informácií 
môže prinášať obrovské rizi-
ká najmä pre mládež,“ uvie-
dol Frešo.

najnovší výskum so 14- až
15-ročnými respondentmi 
z  rôznych obcí a  regiónov 
Slovenska robil Výskumný 
ústav detskej psychológie 

a  patopsychológie. „Viac ako 
46 percent dopytovaných vy-
užíva Facebook viac ako ho-
dinu denne, takmer 14 per-
cent vôbec,“ priblížila Moni-
ka Gregussová, ktorá je tiež 
autorkou projektu bezpečné-
ho využívania internetových 
sietí. Ako ďalej uviedla, in-
ternetové siete využívajú viac 
dievčatá ako chlapci. Približ-
ne 84 percent tínedžerov má 
pripojenie na  internet doma, 
80 percent z  nich sa pripá-
ja raz alebo viackrát denne 
a  95,7 percenta aspoň nie-
koľkokrát týždenne. Vyše 63 
percent opýtaných sa pripo-
jí na internet viackrát za deň, 
pričom pri jednom pripoje-
ní trávia najčastejšie jednu 
až tri hodiny. Tínedžeri vy-
užívajú sociálne siete podľa 
prieskumu najmä na trávenie 
voľného času, kontaktujú sa 
s rovesníkmi, ale aj prezerajú 
profily svojich bývalých spo-
lužiakov. Niektorí si vyhľadá-
vajú nové informácie, mnohí 
považujú siete za priestor pre 
socializáciu, sebauplatnenie, 
ale aj sebaprezentáciu.

Text a foto: Eduard Fašung



školstvo

aký bol prvý polrok aktuálneho 
školského roku? Všetci to už vieme. 
Škola, žiaci a  ich rodičia. Polročné vy-
svedčenie na úrovni každého žiaka in-
dividuálne vyjadrilo nielen stupeň 
osvojenia si a zvládnutia predpísaného 
učiva, ale aj jeho skĺbenie so školským 
poriadkom, resp. pravidlami slušné-
ho správania sa žiaka. Pohľady na pol-
ročné študijné výsledky nie sú určite  
jednotné. Inak sa na  ne pozerajú žia-
ci, inak rodičia, inak učitelia. Každý bi-
lancuje na základe svojich kritérií, ktoré 
sa rôznia. Táto rôznorodosť je prirod-
zená. Vyplýva z  rozdielneho uhla po-
hľadu na dosiahnuté študijné výsledky. 
Polročné vysvedčenie obsahuje pre ži-
aka a jeho rodičov veľa podnetov na za-
myslenie. Malo by byť inšpiráciou, nie 
„lámaním palice“ nad žiakom. Impul-
zom na zjednotenie pohľadu, na hľada-
nie silných a slabých stránok žiaka. Iba 
tak môžeme žiakovi pomôcť. Cieľom 
nie je vynikať za každú cenu, ale študij-
né výsledky žiaka, ktoré budú zodpove-
dať jeho reálnym možnostiam a očaká-
vaniam.        

Z  pohľadu hodnotenia „vysved-
čenia“ školy, ako celku, môžeme byť 
spokojní. Prvý polrok školského roku 
zvládlo s  vyznamenaním 131 žiakov, 
čo je takmer polovica všetkých žiakov 
(46,12 %). Nie všetkým žiakom sa však 
v škole darí podľa ich predstáv, prípad-
ne podľa predstáv ich rodičov. Slab-
šie študijné výsledky dosiahlo 44 žia-
kov (15,49 %). Celkový študijný prie-
mer na  1. stupni základnej školy bol 
v  prvom polroku školského roku 1,11, 
na 2. stupni 1,91. Najlepšie študijné vý-
sledky dosiahli žiaci prvého ročníka 
a  druhého ročníka (študijný priemer 
1,04 a  1,05). Študijné priemery ostat-
ných ročníkov sa pohybovali v rozmed-
zí od 1,13 (štvrtý ročník) po 2,14 (ôsmy 
a deviaty ročník). 

škola udelila v prvom polroku cel-
kom 67 výchovných opatrení. S uspo-
kojením konštatujeme, že väčšina 
z nich boli pochvaly triednych učiteľov 
a  riaditeľa školy (51). V  porovnaní 
s minulým školským rokom stúpol po-
čet napomenutí a  pokarhaní (9 napo-

menutí a pokarhaní od triedneho uči-
teľa a 7 pokarhaní od riaditeľa školy). 
Šiestim žiakom bola znížená známka 
zo správania.    

žiaci na  vyučovaní vymeškali cel-
kom 8123 hodín, čo je priemer na  ži-
aka 28,60 hodín. Hlavným dôvodom 
absencie žiakov na vyučovaní bola, tak 
ako po iné roky, choroba, ďalším rôzne 
„vážne rodinné dôvody“.  

Pre žiakov pripravili učitelia jed-
notlivých predmetov v prvom polroku 
školského roku školské kolá predme-
tových olympiád v  slovenskom jazyku 
a  literatúre, matematike, dejepise, an-
glickom jazyku a  geografii, na  ktorých 
sa zúčastnilo 63 žiakov. Na  školskom 
kole Pytagoriáda sa zúčastnilo 81 žia-
kov. V recitačnej súťaži Šaliansky Mať-
ko súťažilo 19 žiakov. Víťazi školských 
kôl všetkých súťaží a olympiád postúpi-
li do obvodného kola. Najlepšie umiest-
nenie dosiahla žiačka 9. ročníka Kat-
ka Lacková, ktorá sa v obvodnom kole 
Olympiády v slovenskom jazyku a lite-
ratúre umiestnila na 3. mieste.  

škola sa zúčastnila na testovaní ži-
akov zo slovenského jazyka a literatúry, 
matematiky a  všeobecných študijných 
predpokladov v  rámci projektu KOM-
PARO (celkom 35 žiakov). Výsledka-
mi žiakov sa škola zaradila v matemati-
ke žiakov 9. ročníka a v slovenskom ja-
zyku a literatúre, matematike a hodno-

tení všeobecných študijných predpokla-
dov žiakov 5. ročníka medzi 25 % najú-
spešnejších škôl v rámci Slovenska.

Žiaci školy sa zúčastnili na  ľahkoat-
letických pretekoch „O  pohár dekana 
FTVŠ UK“, brannom preteku „O pohár 
komisie školstva a športu“ MÚ Bratisla-
va – Rača,  vybíjanej žiakov 1. a 2. roč-
níka a  3. a  4. ročníka základnej školy, 
minihádzanej žiakov 1. – 4. ročníka zá-
kladnej školy v rámci projektu „Za du-
ševné zdravie“ a  na  turnaji vo florbale 
základných škôl v Spoločnom školskom 
obvode MČ Bratislava – Rača a  Brati-
slava – Vajnory. 

škola v  prvom polroku školské-
ho roku žila nielen výchovno-vzdelá-
vacími a  športovými aktivitami. Veľký 
dôraz venovala realizácii akcií a podu-
jatí zameraných na  záujmovú činnosť 
žiakov. Popri bohatej ponuke krúžko-
vej činnosti zorganizovala škola pre ži-
akov prvého až šiesteho ročníka návšte-
vy miestnej knižnice, pre žiakov prvého 
až piateho ročníka divadelné predstave-
nia, pre deti v školskom klube detí kurz 
korčuľovania, pre všetkých žiakov tvo-
rivé dielne a recitačnú súťaž. Pre piata-
kov a šiestakov bol v spolupráci s Cent-
rom pedagogicko-psychologického po-
radenstva a prevencie na Hubeného ul. 
25 v Bratislave zrealizovaný projekt Tri-
edna a jej piataci, šiestaci. V spolupráci 
s Políciou SR sa realizuje projekt Sprá-
vaj sa normálne. Veľkú obľubu si med-
zi žiakmi získali podujatia Šarkaniá-
da, Tekvicafest a  Vianočná akadémia. 
Pre predškolákov škola zorganizovala 
Deň otvorených dverí pre predškolákov 
a ich rodičov. 

Škola je zapojená do projektu moder-
nizácia vzdelávania na základných ško-
lách.

Vstúpili sme do  druhej polovice 
školského roku 2010/2011. Veríme, že 
sa škole podarí zrealizovať všetky plá-
nované úlohy a  splniť stanovené ciele. 
Že naši deviataci úspešne zvládnu úska-
lia prijímacieho konania na  stredné 
školy a výchovné a študijné výsledky ži-
akov budú lepšie ako v prvom polroku.

 Jozef Bratina,
riaditeľ ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej  

Prvý polrok v Základnej škole 
Kataríny Brúderovej 
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n Školská družina pri ZŠ s MŠ 
K. Brúderovej Osloboditeľská 1, 
od 13. do 17.  decembra absolvoval 
kurz korčuľovania na ľadovej 
ploche v športovom areáli Alviano.  
Veľká vďaka patrí MÚ Vajnory, 
ktorý umožnil využiť ľadovú 
plochu pre deti zdarma a vyšiel tak 
v ústrety vydarenému kurzu, ktorý 
deti s radosťou naplno využili. 
Na kurze sa zúčastnilo 35 detí, 
ktoré boli spokojné s kamarátskym 
prístupom inštruktorov a treba 

„Zima, zima, zimulienka, 
snehu máme po kolienka.“ 
Veru, tohtoročná zima bola 
štedrá, čo však našim deťom 
vôbec neprekážalo, ba nao-
pak. Nám bolo dopriate vy-
šantiť sa s bobami a lopata-
mi priamo na našom škol-
skom dvore. Pýtate sa, kde? 
Predsa na našom umelom 
kopci, ktorý práve túto zimu 
oslávil svoju premiéru. 
A nielen to. Naše deti mali 
možnosť vyskúšať si aj vaj-
norskú ľadovú plochu, a tak 
sa zdokonaliť v korčuľovaní. 
Korčuliarsky výcvik prebie-
hal pod vedením skúsených 
a zručných trénerov CK 
Medvedica, 25 detí pred-
školského veku si vyskúša-
lo svoje korčuliarske zruč-
nosti. V nejednom prípade 
sa v prvý deň po líčku sko-

túľala aj slzička, rýchlo však 
vyschla a v posledný deň to 
už boli len červenolíce deti, 
ktoré si s pýchou a radosťou 
prevzali diplom za svoju ši-
kovnosť a odvahu.
K pravým zimným špor-
tom patrí aj lyžovačka, kto-
rú sme ani tento škol-
ský rok neopomenuli. Ly-
žiarsky výcvik absolvova-
lo 19 detí na svahu Zocho-
vej chaty v termíne od 2. 
do 8. februára. A po zime, 
hor sa v pokračovaní upev-
ňovania zdravého životného 
štýlu otužovaním a pohy-
bom v prírode. Už teraz sa 
spoločne tešíme na májovú 
školu v prírode v Jedľových 
Kostoľanoch s názvom „Fun 
Dinosauria“.

Alena Srnová, 
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Zimné aktivity 
škôlkarov
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Karnelové šantenie
n V tretí  februárový deň tohto roku bolo náročnejšie učiť v ZŠ Jána Pavla II. 
ako po iné dni. Poobede pani učiteľky chystali karneval a primäť deti myslieť 
na učivo bol takmer nadľudský výkon. Nečudo, že niektoré pani učiteľky boli 
po jeho skončení také unavené, že sa obliekli do pyžama a chceli si v telocvič-
ni trošku pospať. No radosť, smiech a krik detí im to nedovolil. A tak sa spánok 
zmenil na skákanie, tancovanie a vymýšľanie hier. A na svoje si prišli aj oči. Te-
locvičňa bola plná najrôznejších postavičiek. Boli tu duchovia, rytieri, princezné, 
bosorky, indiáni, kovboji, postavy z Biblie... Svoju šikovnosť preukázali pri mno-
hých hrách. Ukázali, že vedia urobiť hady, vedia odborne podliezať lano a tiež su-
per napodobňovať hosťa, ktorý k nám neplánovane zavítal – Šaša Jaša. Po vý-
datnom tancovaní a skákaní padla veľmi dobre malá prestávka na občerstvenie. 
To bolo možné vďaka obetavým mamičkám a babičkám, ktoré pre svoje ratolesti 
napiekli alebo kúpili dobroty. No a potom sa znova tancovalo a smialo. 
Na záver bolo vyhodnotených 10 najkrajších masiek. Porotcom – zástupcom ro-
dičov z každej triedy – som ani trochu nezávidela. Ani sme sa nenazdali a už pri-
šiel čas opustiť telocvičňu, pretože tá už otvárala svoje dvere kamarátom z dru-
hého stupňa. Myslím si, že nielen ja, ale všetci, ktorí boli na našom karnevale, by 
sa dokázali baviť ešte poriadne dlho. Dobrá správa je, že o rok je tu opäť čas
 karnevalov. Dovtedy vám prajem veľa krásnych dní a popri iných dobrých ná-
padoch aj ten, ktorý vám našepká, čím byť na ďalšom karnevale.

Fašiangová zábava patrila deťom
n Keď sa povie fašiangové obdobie, mnohí si vybavia ples v opere alebo ples 
s iným prívlastkom. Verím, že mnohým Vajnorčanom a priateľom ZŠ Jána  
Pavla II. sa okamžite sprítomnia chvíle prežité na fašiangovej zábave, ktorú  
už niekoľko rokov organizujú rodičia spomínanej školy. 
Aj tento rok sa 5. februára 2011 v priestoroch telocvične a farského klubu rozoz-
nela hudba Dúha, ktorá hrala do tanca veľmi príjemnej spoločnosti. O program 

sa postarali prevažne žiačky našej školy: Veronika Poráziková hrou na klavíri, 
žiačky Faklová stepom a írskym tancom a Mišáková, Srnová a Mrvová so svojimi 
tanečnými partnermi ľudovým tancom.
K správnej zábave okrem hudby a programu patrí aj občerstvenie a neodmysli-
teľná tombola. No nič z tohto by sa nepodarilo, keby medzi rodičmi neboli nad-
šenci, ktorí celú zábavu zorganizovali, pripravili sálu, napiekli koláče, výborné 
pagáčiky, zabezpečili ďalšie dobré veci v bufete a prispeli krásnymi cenami 
do tomboly. 
Verím, že pre každého, kto sa podieľal na príprave, potešili spokojné tváre bavia-
cich sa hostí. Bola som jednou z nich a neľutujem, že ma kolegyne opäť nahovo-
rili. Nedokážeme sa poďakovať každému osobitne, a preto touto cestou chceme 
každému, kto má akýkoľvek podiel na organizácii a príprave tejto zábavy, poďa-
kovať. Viem, že za krásne pretancovanou nocou je veľa práce, o ktorej ani nevie-
me. Som rada, že ju odviedli na výbornú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v spomí-
naný večer prišli zabaviť, a tak podporiť našu školu.
         Text a foto: Jana Osvaldíková

deti na korčuliach 

podotknúť, že celý kurz sa zaobišiel 
bez úrazov a zranení. Deti sa naučili 
korčuľovať a tí, čo už niečo vedeli, sa 
zdokonalili formou hier a zábavy.									

Text a foto:  D. Muchová



Vo Vajnoroch sa na prelome roka uskutočnil tradičný novoročný stolnotenisový turnaj. uskutočnil sa 15. januára 
v telocvični Zš Kataríny Brúderovej. V skratke vám prinášame poradie najúspešnejších súťažiacich.       

Podobne ako pred rokom sa naše fut-
balové nádeje zúčastnili na zimnom  
halovom turnaji v PKO.   Ten sa hrá 
od  novembra až do marca. Zatiaľ sme  
v konkurencii  15 najlepších mužstiev 
z bratislavského regiónu  zaznamena-
li  7 víťazstiev  a FK CEPIT patrí skve-
lé piate miesto.  Pokiaľ Vajnory uspejú 
aj v ďalších štyroch zápasoch, kde nás 
čaká iba jediný tím, ktorý je v tabuľke 
pred nami, a to Pezinok, môžu naše 
futbalové nádeje pomýšľať na play-off 
o účasť medzi najlepšími tímami Slo-
venska v tohtoročnej halovej sezóne, 
a to by bol obrovský úspech našej  
mestskej časti. 

Róbert Vajda (tréner FK Cepit Vajnory):
„Táto zimná halová súťaž je pre nás dob-
rou prípravou na jarnú časť súťaže bra-
tislavských prípraviek. Som rád, že sme 
vyhrali až sedem zápasov a pohybujeme 
sa na špici tabuľky. Na našich výkonoch 
je vidieť, že sme sa za rok posunuli do-
predu a tento káder má perspektívu.  Už 
dnes je o niektorých hráčov eminentný 
záujem z iných oveľa známejších  klu-
bov. Samozrejme, že na tých najlepších, 
ako je futbalová akadémia či petržal-
ské A-čko, ešte nemáme, ale aj proti nim 
sme  odohrali pomerne vyrovnané zá-
pasy.  Toto mužstvo má veľkú budúcnosť 
a verím,  že zviditeľní Vajnory.“    

šport

Futbalová prípravka robí Vajnorom dobré meno
Výsledky prípravky FK Cepit 
Vajnory na zimnom halovom turnaji v PKO: 
FK Cepit Vajnory - FA Bratislava       0:3 
OFK Dunajská Lužná - FK Cepit Vajnory    2:3 
FK Cepit Vajnory - FK BCT Bratislava A    1:2  
FK BCT Bratislava B - FK Cepit Vajnory     0:3 
FK Cepit Vajnory - FK Inter Bratislava      3:1 
FK Cepit Vajnory - FCTM Petržalka 1898 A   1:4 
FCTM Petržalka 1898 B - FK Cepit Vajnory    1:6 
FK Cepit Vajnory - FK Šamorín        0:1 
 SFC Kalinkovo - FK Cepit Vajnory       0:4 
FK Cepit Vajnory - LP Domino      3:1 
Svätý Jur - FK Cepit Vajnory       1:2

 Tabuľka po 11-tom kole:
  1. FK Šamorín                           11     9     1      1     36:9       28  
  2. FCTM Petržalka 1898 A     11     8     2      1    45:11     26  
  3. FK BCT Bratislava A            11     8     1      2     33:19     25 
  4. FA Bratislava                          9      8     0      1     42:5       24  
  5. FK Cepit Vajnory                  11     7     0      4     26:16     21  
  6. TJ Baník Pezinok                 10     6     2      2     28:13     20  
  7. LP Domino                           11      6     0      5     34:22     18  
  8. OFK Dunajská Lužná         10      5     1      4     27:19     16  
  9. MŠK Iskra Petržalka          10      5     0      5     17:11     15  
10. FK BCT Bratislava B           10      3     2      5     12:21     11  
11. Svätý Jur                               11     3     2      6     15:25     11  
12. FCTM Petržalka 1898 B    10     3     0      7     15:26        9  
13. FK Inter Bratislava               9      2     1      6      11:21      7  
14. FC Jelka                                 11     1     2      8      8:28         5  
15. TJ Rovinka                            11      1     1      9      7:59        4  
16. SFC Kalinkovo                     10      0     1      9       1:52        1 

novoročný stolnotenisový turnaj

Muži 
1.	Mikuláš	Gaži
2.	Peter	Gramblička
3.	Patrik	Vajda

Kategória od 10 do 18 rokov
1.	Adam	Brúder
2.	Michal	Krištofič
3.	Dominika	Feketová

Kategória do 10 rokov
1.	Dominik	Vajda
2.	Dominika	Vajdová
3.	Erik	Kratochvíla
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    Róbert Vajda, foto: VN
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Športový areál Alviano – ne-
súci meno nášho obľúbené-
ho družobného mestečka, vy-
užívajú priaznivci športu všet-
kých vekových kategórií počas 
celého roka. Od  jari až do  je-
sene majú návštevníci k  dis-
pozícii viacero exteriérových 
ihrísk – hádzanárske, volej-
balové, detské, ihrisko na plá-
žový volejbal a  nechýba ani 
pingpongový stôl. Súčasťou 
komplexu ihrísk je aj multi-
funkčné ihrisko v  areáli ZŠ  
K. Brúderovej. V zimných me- 
siacoch je v areáli na hádzanár-
skom ihrisku exteriérová ľado-
vá plocha, ktorá sa teší nielen 
vysokej návštevnosti verejnos-
ti, ale aj veľkému záujmu špor-
tových kolektívov. Novinkou 
v  areáli bude aj budovaná bi-
krosová dráha. V budove špor-
tového areálu sa nachádzajú 4 
šatne, 2 sprchy, sociálne zaria- 
denie, uzamykateľné skrinky 

a bufet. Počas celého roka pre-
bieha v  areáli množstvo špor-
tových podujatí a  turnajov. 
K najznámejším patria hádza-
nárske, volejbalové a  minifut-
balové turnaje, Streetball tour 
Vajnory (patriaci do  série 8 
Streetbalových turnajov po ce-
lom Slovensku), súťaž v  tlaku 
na lavičke (nominačné preteky 
na majstrovstvá sveta WUAP) 
a v zime hokejový turnaj o Vaj-
norský ľadový pohár. 

Vzhľadom na celoročné vy-
ťaženie športového areálu 
a  jeho pravidelné využíva-
nie aj na  organizovanie kul-
túrno-spoločenských podujatí 
bolo potrebné jeho vnútorné 
priestory zrekonštruovať. Sna-
ha našej mestskej časti podpo-
riť športovcov, skvalitniť služ-
by a podmienky pre šport a zá-
bavu sa na  našu veľkú rado-
sť stretla s pochopením našich 
vybraných partnerov. Oslove-

né firmy naša myšlienka veľmi 
zaujala, preto nám aj k jej rea-
lizácii maximálne dopomoh-
li – či už so zabezpečením ma-
teriálu, alebo poskytnutými 
službami. Našim plánom bolo 
pokračovať v pôvodnej rekon-
štrukcii, keď bola zrealizovaná 
rekonštrukcia toaliet a  vstup-
nej časti priestorov. Malé exte-
riérové úpravy súvisiace s pre-
miestnením hlavného vstu-
pu do  areálu z  prednej časti 
do zadnej časti a reorganizácia 
priľahlého parkoviska bola za-
čiatočným impulzom pre po-
stupné skvalitňovanie služieb 
pre návštevníkov športového 
areálu Alviano. Vďaka šted-
rosti oslovených sponzorov,  
sa nám v krátkom čase poda-
rilo zrekonštruovať hygienicky 
nevyhovujúce sprchy, výmena 
obkladov (Keramika Soukup), 
starej sanity  a  nefunkčných 
batérií (Vika), vymeniť sta-

športový areál alviano 
v zrekonštruovaných priestoroch

Po

ré vnútorné osvetlenie v  šat-
niach, sprchách a chodbe, na-
hradiť staré nefunkčné vypí-
nače a zásuvky (Elron), vyme-
niť staré tečúce výhrevné telesá 
– radiátory a z dôvodu úspo-
ry energie namontovať termo-
regulačné hlavice (Gama My-
java), obložiť vnútorné pries-
tory šatní dreveným obkla-
dom (IW Trend), namonto-
vať nové vešiaky do  šatní aj 
spŕch (MP Kovania), vyme-
niť časť vnútorných dverí spo-
lu s novými kovaniami, zmys-
luplne prepojiť zámky v šatni-
ach a sprchách (MP Kovania), 
vytvoriť nové bufetové pries-
tory s  vnútorným i  vonkaj-
ším sedením pre verejnosť, dať 
do bufetových priestorov nové 
parkety a do šatní a na chod-
bu nový koberec (Koratex), 
doplniť časť chýbajúcich gu-
mených kobercov (Kora-
tex). Táto spočiatku malá, ale 
materiálne náročná rekon-
štrukcia zaťažila náš rozpočet 
minimálne. Všetok potrebný mate- 
riál v celkovej hodnote viac ako 
8 000 eur nám na rekonštruk-
ciu dali k  dispozícii oslovení 
sponzori. Mestská časť prispe-
la na  rekonštrukciu iba v po-
dobe úhrady za práce spojené 
s  vodo-kúrenárskymi a inšta-
lačnými prácami a pokládkou 
obkladov a dlažby v oboch spr-
chách. Snahu našich sponzo-
rov materiálne pomôcť a  tým 
podporiť rekonštrukciu nevy-
hovujúcich priestorov areá-
lu pre verejnosť a športové ko-
lektívy si veľmi ceníme, a pre-
to by sme im radi touto cestou 
ešte raz za mestskú časť a všet-
ky športové kolektívy vyjadrili 
našu veľkú vďaku! Rovnako sa 
chceme poďakovať aj zamest-
nancom technickej správy pod 
vedením Ľuba Krištofiča, ktorí 
tiež svojou prácou (vymaľo-
vanie a  upratanie vnútorných 
priestorov) prispeli k zútulne-
niu prostredia. 

Text a foto: Monika DebnárováViac informácií o priebehu rekonštrukcie nájdete na www.vajnory.sk

Pred



V  športovom areáli Alviano sa v  ne-
deľu (13. 2. 2011) na  vajnorskej ľado-
vej ploche konal Druhý ročník turna-
ja o  Vajnorský ľadový pohár. Celkovo 
sa ho zúčastnilo 8 mužstiev (po  8 hrá-
čov) z  kolektívov využívajúcich vajnor-
skú ľadovú plochu. Ani tento rok ne-
chýbali medzi prihlásenými mužstvami 
dobre známi Končári, Cyklisti, Neskorý 
zber, starostov Condor team a T-Mobi-
le Stars team. Pribudli nám však i nové 
družstvá: Jimmy team, All stars a  Kar-
patskí jazdci. Hokejistov prišiel povzbu-
diť aj župan Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo. O rozhodovanie 
zápasov sa postaral Ivan Ťapák, zamest-
nanec technickej správy, a kvalitu ľado-
vej plochy pre kolektívy zabezpečili Mi-
lan Riegler a Jozef Chrenko, za čo im aj 
touto cestou vyjadrujeme vďaku.

Hneď v úvode turnaja sme už v prvej 
skupine mali možnosť sledovať množ-
stvo výborných zápasov, kde svoje hráč-
ske umenie predviedli mužstvá Končá-
rov, Cyklistov, Jimmy teamu a Neskoré-
ho zberu. No svojimi výkonmi sa neda-
la zahanbiť ani druhá skupina. O postup 
bojovali mužstvá: All stars, Starostov 
Condor team, Karpatskí jazdci a T-Mo-

bile Stars. Počas celého dňa, od  skoré-
ho rána až do  večera, panovala v  špor-
tovom areáli Alviano výborná nálada. 
Do semifinále sa prebojovali 4 mužstvá, 
z prvej skupiny Končári a Cyklisti a Kar-
patskí jazdci a T-Mobile Stars z druhej. 
Porazení semifinalisti, Karpatskí jazdci 
a T-Mobile Stars, sa stretli v súboji o tre-

tie miesto. Napokon ho vybojovalo muž-
stvo T- Mobile Stars pod vedením Matú-
ša Bednára.

Vo finále bojovali o prvenstvo Cyklis-
ti s Končármi. Napätie z vyrovnanej hry 
vyvrcholilo až v päťminútovom predĺže-
ní. Zlatým gólom KONČÁRI pod vede-
ním kapitána Jozefa Kukučku opäť ob-
hájili svoj minuloročný triumf. Druhé 
miesto obsadilo mužstvo CYKLISTOV 
vedené Daliborom Grebečim.

Vzhľadom na  veľký záujem mužstiev 
o  účasť na  Vajnorskom ľadovom pohá-
ri sa organizátori rozhodli zvýšiť počet 
súťažiacich mužstiev. Podmienky účasti 
budú zverejnené mesiac pred uskutoč-
nením turnaja. Plánovaný termín usku-
točnenia 3. ročníka je február 2012.

Text a foto: Monika Debnárová
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Turnaj o Vajnorský ľadový pohár 2011
Play off (semifinále): 
Končári – Karpatskí jazdci  6 - 4 
T-Mobile Stars – Cyklisti 2 - 5

Zápas o 3. miesto:
Karpatskí jazdci – T-Mobile Stars  2 - 7

Finále 
Končári – Cyklisti 3 - 2 pp

KoneČné Poradie:
1.	miesto:		Končári
2.	miesto:		Cyklisti
3.	miesto:		T-Mobile	Stars
4.	miesto:	Karpatskí	jazdci

šport



Začiatkom decembra na-
snežilo a  všetci sme sa zača-
li tešiť na  Vianoce. No lenže 
pred nimi bolo toho treba ešte 
veľa stihnúť. Upratať, napiecť, 
vyzdobiť dom... a  stretnúť sa 
s Mikulášom! Na lienočkársky 
Mikulášsky večierok sa prihlá-
silo cez stovku detí. Aby sme 
sa všetci pomestili, usporiada-
li sme ho vo veľkej spoločen-
skej sále Poľnohospodárskeho 
družstva. V  sobotu 4. decem- 
bra sa svetielkami vyzdobená 
sála začala plniť deťmi, ktoré 
prichádzali s rodičmi a starými 

rodičmi. Do sály vbehli aj roz-
právkové postavičky, zvierat-
ká, dokonca aj anjel s čertom. 
To už deti tušili, že Mikuláš je 
blízko. Kým ho čakali, vybra-
li sa s  trpaslíkom do  rozpráv-
kovej krajiny, kde spolu tanco-
vali, hrali sa a  spievali. Potré-
novali si hlásky, aby vedeli z pl-
ného hrdla zavolať: Mikuláš! 
Mikuláš! Ten to musel počuť, 
lebo sa zrazu otvorili dvere a so 
zvoncom v  ruke a  batohom 
prišiel dedo v červenom kožu- 
chu s  dlhou bielou bradou. 
Bol to on, Mikuláš, na  ktoré-

ho všetky deti 
čakali. Volal 
ich k  sebe po  jednom, aby sa 
každému prihovoril a  poda-
roval balíček. Tie odvážnej-
šie Mikulášovi zaspievali, za-
recitovali alebo mu prinies-
li kresbičku. Aby sme deťom 
(a aj nám dospelým) priblížili 
čaro starodávnych Vianoc, za-
spievali sme si spolu s harmo-
nikou známe ľudové koledy. 
Deti priamo na mieste vyrába-
li ozdôbky, ktorými vyzdobili 
Lienočkin vianočný stromček. 
A mohli si tiež vyskúšať ozdo-

mc lienočka www.vajnory.sk
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Čo sme 
spolu zažili

aj medzi lienočkine deti 
prišiel Mikuláš

biť voňavé medovníčky tradič-
nou technikou.

Počas celého večera prebie-
hali Lienočkine vianočné trhy. 
Ponúkali sa na  nich dobroty 
na vianočný stôl (oblátky, tru-
bičky, med, sušené jabĺčka), 
rôzne vianočné ozdoby, prí-
rodné dekorácie a drobné dar-
čekové predmety.

Mikulášskym večierkom 
nás sprevádzal moderátor 
Darius Richter. Veľmi pekne 
mu týmto chceme poďako-
vať za  jeho moderátorský vý-
kon a aj za ozvučenie, ktoré za-
bezpečil. Jeho dobrovoľná, no 
profesionálne odvedená prá-
ca bola pre našu akciu veľkým 
prínosom. Vďaka za  ochotu 
stráviť s nami čas patrí aj ďal-
šej profesionálke – herečke Lu-
cii Butašovej, ktorá v kostýme 
Trpaslíka voviedla deti do zá-
zračnej krajiny. Nesmieme za-
budnúť ani na toho, bez ktoré-
ho by Mikuláš nebol Mikulá-
šom. Do jeho úlohy sa vžil Vaj-
norčan Milan Turenič. Takisto 
sa chceme poďakovať harmo-
nikárovi Daliborovi Grebeči-
mu a spevákom z Vajnorského 
okrášľovacieho spolku pod ve-
dením Ivana Štelára, ktorí do-
tvorili predvianočnú atmosfé-
ru večierka ako koledníci. Vy-
zdvihnúť chceme aj „dušu“ ce-
lej akcie Danku Šmidovú, ako 
aj všetky ostatné mamičky 
z Lienočky, ktoré tento veľko-
lepý program dlhodobo pri-
pravovali vo svojom voľnom 
čase. Potešili sme sa tiež bohato 
prestretému bufetovému stolu, 
keďže sa našlo mnoho šikov-
ných gazdiniek, ktoré priniesli 
napečené koláče. A na záver sa 
chceme poďakovať PD Vajnory 
za spoluprácu pri organizovaní 
akcie, ako aj jeho zamestnan-
com, ktorí nám boli nápomoc-
ní. Tiež grafičke Natálii Šajdo-
vej za vytvorenie plagátov, pani 
Daniele Ingeliovej za nafotenie 
akcie a MÚ BA–Vajnory za jej 
propagáciu. 

Michaela Vargová, členka MC 
Foto: Daniela Ingeliová 

a Zuzana Ganóczyová 

Pondelok 
   9.30 – 10.30 h Hud. škola Yamaha: Prvé krôčiky – začiatočníci KZ Baničova
10.30-11.30 h Hud. škola Yamaha: Prvé krôčiky – začiatočníci KZ Baničova
utorok
10.00 - 11.30 h Herňa     KZ Baničova 
16.30 – 17.30 h Šikovné ručičky    KZ Baničova
Streda
   9.30 – 12.30 h Kurzy pre tehotné    KZ Baničova
16.30- 17.30 h Cvičenie s Lienočkami     Telocvičňa ZŠ Jána Pavla II. 
štvrtok
10.00 – 11.30 h Herňa     KZ Baničova 
17.00 h  Prednášky pre rodičov (podľa programu)  KZ Baničova
Piatok
16.30 – 18.00 h Rozprávková herňa    KZ Baničova  

Zmeny programu vyhradené. Pre aktuálne informácie sledujte prosím www.mclienocka.sk
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Čo sme 
spolu zažili čo nás čakározHovor

S rodinou Richterovou
Na príprave Mikuláša sa podieľalo veľa 
ochotných ľudí. Vždy sa nájde partia 
mamičiek-Lienočkárok a iných dobro-
voľníkov, ktorí sa do akcie pustia. 
Tentokrát nám svojim slovom 
poslúžil moderátor darius richter, 
známy z markízackého Telerána, kto-
rý sa celý večer prihováral vajnorským 
deťom. My sme si ho spolu s jeho 
aď kou a ich malým darkom zavolali 
trošku nabok, aby sme sa s nimi 
porozprávali.

lienočka funguje komunitne 
a na báze dobrovoľníctva. Pripra-
vujeme však veľké akcie pre veľké 
množstvo detí. Sme radi, že aj ty, 
daro, si pridal ruku k dielu. 
ako sa ti na lienočkárskej Miku-
lášskej akcii páčilo?
– Myslím si, že niet vďačnejšieho 
a úprimnejšieho diváka, ako je ten 
detský a to platilo aj dnes. Deti sú tí 
najdôležitejší ľudia. Ale myslím si, že 
dnešná mikulášska akcia bola príjem-
ne rodinná – od domácich koláčov, 
ktoré priniesli gazdinky až po príjem-
né rozhovory so susedmi.

ako sa páčilo darkovi? Má rok aj tri 
štvrte - vnímal už, čo sa deje?
 – Hej, páčilo sa mu, hlavne tá masa 
detí, keď sa mohol s nimi jašiť... 
Ale Mikuláš, ten si ho nekúpil ani 
krásnym balíčkom, toho sa bál, 
takže nám nebolo treba ani čerta.

Vajnorákmi ste sa stali pred 
5 rokmi. aď ka, ty si na materskej 
a spolu s darkom ťa vídať aj 
v našej herni. ako si sa dostala 
do lienočky?

mc lienočka

Keďže mnohé mamičky – aktívne 
členky nášho MC, nastúpili po rodičov-
skej dovolenke opäť do zamestnania, 
budeme radi, ak sa naše rady rozšíria. 
Privítame preto mamičky (ale aj otec-
kov, či aktívnych starých rodičov), ktorí 
by radi sami pripravili program pre deti 
alebo si vzali službu v herni.

Ak vás práca s deťmi baví, môže do  
MC Lienočky pod vašim vedením pri-
budnúť ďalšia aktivita spojená s hudbou, 
tancom, divadielko, učenie cudzieho 
jazyka...
A možno niečo vymyslíte vy sami!

Teší sa na vás kolektív MC Lienočka

VÝZVA!

– Do Lienočky som sa dostala cez 
Mirku Sivú a jej „vytancované tehuľky“ 
medzi ktoré som patrila aj ja. A potom 
už klasicky – detská burzička a neskôr 
okolo Darkovho 1,5 roka už aj hernič-
ka, kam veľmi rád teraz chodí a vždy je 
problém ho odtiaľ dostať. Škoda, že je 
taká maličká. Ale vďaka, že je a že 
vôbec existuje MC aj vo Vajnoroch.

darko je asi hlavným organizáto-
rom vášho spoločného času. ako 
ho radi trávite, čomu sa venujete?
– Teraz najnovšie chodíme do MC 
vždy v pondelok na Yamaha kurz, 
z čoho má Darko veľkú radosť a vždy 
sa tam veľmi teší. A potom sa snažíme 
veľa času tráviť na čerstvom vzduchu 
spolu ako rodina.

do nového roku si ľudia dáva-
jú rôzne predsavzatia. Prezradíte 
nám vaše plány?
– Hmmm, skôr nie... lebo sa nena-
plnia.
Tak my vám želáme, aby sa naplnili. 

Ďakujeme za rozhovor.
Zhovárala sa Michaela Vargová, členka MC

Foto: Miroslav Borza

Kontaktovať nás môžete počas akcií v MC Lienočka, alebo na e-mail: mclienocka@gmail.com
Viac na www.mclienocka.sk (ako sa stať členom)
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n V sobotu 5. marca v čase od 
9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.30 h MC 
organizuje veľkú jarnú bur-
zu v KZ na Baničovej ulici. Bude 
sa predávať jarné oblečenie pre 
deti do veľkosti 138, hračky, kniž-
ky, rôzne potreby pre našich drob-
cov, oblečenie a doplnky pre tehot-
né mamičky. Súčasťou burzy bude 
aj veľkonočný trH, kde sa 
budú ponúkať veľkonočné ozdoby, 
jarné dekorácie a rôzne ručne 
vyrábané darčeky a drobnosti.
Prihlasovanie a viac informácií 
na burzicka.vajnory@gmail.com 
a www.mclienocka.sk

n V nedeľu 6. marca v čase 
od 16.00-18.00 h pozýva MC Lie-
nočka všetky deti a ich rodičov 
na fašiangový karneval 
do veľkej sály KZ na Baničovej ul. 
Pripravený bude zábavný program 
a detská diskotéka. Chystajte mas-
ky! Privítame aj napečené dobroty 
na spoločný stôl. Tešíme sa na vás!
Viac informácií nájdete na pla-
gátoch, na www.mclienocka.sk 
a mclienocka@gmail.com

Fotenie v lienočke
n V sobotu 2. apríla ponúka 
MC Lienočka profesionálne 
fotenie vašich detí alebo aj vás 
spoločne s nimi v najlepšej kvalite. 
Profesionálne sa vám bude venovať 
portrétna fotografka D. Březnová 
(www.memoryportrait.eu). 
Dĺžka fotenia bude 30 minút, 
ponúkame viac balíkov vyhotove-
nia. Registrácia je povinná. 
Viac sa dozviete na našej stránke 
www.mclienocka.sk alebo na 
e-mail: mclienocka@gmail.com 
(vec: fotenie). Využite túto 
možnosť, aby vaše spomienky 
nevybledli.
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Skrášlime Vajnorské jazerá
n V sobotu 5. marca 2011 sa uskutoční brigáda 
na Vajnorských jazerách – vyčistenie okolia 
od drobného komunálneho odpadu. 
Stretneme sa o 9. h na parkovisku (bývalý rybársky 
dom). Brigáda potrvá približne do 13.00 hodiny.

Publikácia „Katarína Brúderová, ľudová umel-
kyňa z Vajnôr“ je vhodný darček pre milovníkov 
ľudového umenia, ale osobitne tiež pre všetkých 
Vajnorákov, ktorí sa chcú viac dozvedieť o kultúr-
nom dedičstve obce.
Monografi a o ľudovej umelkyni Kataríne Brúdero-
vej je dôležitým dokumentom, inšpiráciou, preja-
vom úcty a obdivu k významnému človeku. Kniha 
poskytuje obraz o osobnosti a mnohorakosti akti-
vít tejto vajnorskej ženy, ktorá sa popri každoden-
nej práci a starostlivosti o rodinu venovala výtvar-
nej a folklórnej tvorbe. Publikácia sa zameriava 
na jej nástenné maľby, výšivky, obradové rekvizity, 
rozprávania, príslovia, no nezabúda ani na jej pe-
dagogickú činnosť. Čitateľovi poskytuje aj obraz 
o živote na dedine v období, v ktorom autorka tvorila.
Knihu si môžete zakúpiť na Miestnom úrade vo Vajnoroch počas stránkových 
dní za 9,99 eura.               (MÚ)

darček milovníkom 
kultúry

n Peniaze v bankomate
V bankomate	 Tatrabanky	na	MÚ	
sa	našla	zabudnutá	hotovosť.	
Zábudlivec	sa	môže	prihlásiť	na	MÚ	
u	Gabriely	Zemanovej.
n Mestská	časť	Bratislava	–	Vajnory	
príjme	pracovníčku	na miesto	hlavnej	
kuchárky.	Záujemkyne	sa	môžu	prihlásiť	
u prednostu	MÚ.
n Vezmem	do prenájmu	rodinný	dom	
vo	Vajnoroch.	
Kontakt:	0904	/448	148
n Mestská	časť	Bratislava	–	Vajnory	
dá	do prenájmu	budovu	starej		Pastier-
ne		(bývalá	pekáreň	Deneb)	na Roľníckej	
ulici		na obdobie	jedného	roka.		
Bližšie	informácie	poskytne	Ľubomír	
Krištofi	č,	Miestny	úrad	MČ	BA	–	Vajnory
E-mail:	kristofi	c@vajnory.sk
Kontakt:	02/48	22	44	20
n Predám	stavebný	pozemok	v Nemec-
kej	doline	151	m2.	Cena	120	eur/m2,	
E-mail:	durdovic@zmail.sk
Kontakt:	0904/835	226
n Predám	samostatne	stojaci	rodinný	
dom	vo	Vajnoroch.	
Kontakt:	0911/040	568
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teleFÓnny ZoZnaM 
MieStneho úradu MeStSKej 
ČaSti BratiSlaVa–Vajnory
Servis	pre	občanov	mestskej	časti
02/4822	4448,	4870 0380,	4371 2280
Sekretariát	starostu:	4822 4412
Miestny	kontrolór:	4822 4414
oddelenie 
Vnútornej SPráVy
Podateľňa	4822 4432
Matrika,	ohlasovňa	pobytu	
4822 4433
reFerát Kultúry, šPortu,
ZahraniČné VZťahy
Vajnorské	novinky	4822 4423
Miestna	knižnica	4371 2621

ROZLÚČKA S FAŠIANGAMI
Miestny úrad vo Vajnoroch pozýva 

na tradičný záver fašiangov 
spojený s pochovávaním basy 

v utorok 8. 3. 2011 do kultúrneho strediska
 na Baničovej ulici o 19.00 hodine.



šport



Reprezentačný ples 
vo Vajnoroch 2011

Foto: Anton Jakubáč


