
Programové vyhlásenie 

mestskej časti Bratislava-Vajnory 

zo dňa 17. apríla 2019 

 

Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 17. 4. 2019 

 

Miestne zastupiteľstvo vo Vajnoroch v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom 

zriadení) schvaľuje programové priority starostu a poslancov Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na volebné obdobie 2018-2022 

 

Predkladaný dokument vychádza z volebného programu starostu mestskej časti Ing. 

Michala Vlčeka a volebných programov nezávislých kandidátov, svojou štruktúrou a 

obsahom reflektuje najdôležitejšie oblasti života vajnorskej komunity a činnosti 

samosprávy. Je dokumentom rovnako záväzným, ako aj inšpiratívnym a otvoreným 

pre rozšírenie a aktuálne dopĺňanie. 

 

Programové priority 

1. ÚZEMNÝ ROZVOJ 

  

a) určíme jasné pravidlá parkovacej politiky v spolupráci s magistrátom     

b) vypracujeme a budeme realizovať nový generel cyklotrás za účelom 

odľahčenia automobilovej dopravy a zníženia množstva emisií na území 

miestnej časti Bratislava-Vajnory, 

c) zadefinujeme  plán opráv chodníkov a ich postupnú realizáciu za účelom 

revitalizácie priestorov pre chodcov v rozsahu finančných možností 

d) zlepšíme bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a to tým, že sa zasadíme  

o realizáciu nových bezpečných prechodov pre chodcov vo Vajnoroch vrátane 

ich nasvietenia, 

e) zadefinujeme strategický dokument týkajúci sa budúceho územného rozvoja 

Vajnor a to najmä v hlavných bodoch, kam budeme smerovať rozvoj mestskej 

časti  a kam sa plánujeme za štyri roky  posunúť s akcentom na miestne 

daností a špecifiká, 

f) pomôžeme presadzovať revitalizáciu lokality Rybničná najmä s dôrazom na 

bezpečné, funkčné a atraktívne prostredie určené pre obyvateľov lokality, 



g) dokončíme rozpracované územné plány zón, začneme  práce na nových 

lokalitách podľa potrieb a na základe podnetov obyvateľov mestskej časti, 

h) budeme iniciovať územný plán zóny  v lokalite – „Staré letisko“   

i) podporíme rozvoj športu tým, že sa aktívne (v súčinnosti s magistrátom) 

zasadíme o vysporiadanie pozemkov na futbalovom a detskom ihrisku 

a v lokalite Šprinclov majer,  

j) zameriame sa na reguláciu tranzitnej dopravy cez Vajnorské jazerá 

s ohľadom na rekreačný a športový charakter danej lokality s možnosťou 

vybudovania odstavného parkoviska pre návštevníkov jazier,  

k) za účelom skvalitnenia bývania vo Vajnoroch sa zameriame na strategické 

riešenie manažmentu podzemných a povrchových vôd a za týmto účelom sa 

budeme uchádzať o čerpanie dotácií v danej oblasti, 

l) v spolupráci s BVS, a. s. sa zasadíme o vybudovanie nového vodovodu na 

ulici Za humnami.  

 

2. TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA A OTVORENÝ ÚRAD 

 

a) v práci samosprávy a miestneho úradu budeme  dôsledne dodržiavať princípy 

etiky, profesionality a transparentnosti zakotvené v sľube starostu a 

poslanca miestneho zastupiteľstva a v Etickom kódexe zamestnanca úradu, 

b) nebudeme tolerovať ani náznaky korupčného správania, protekcionizmu a 

nehospodárneho nakladania s verejnými financiami a majetkom miestnej 

časti, a to rovnako na pozícii volených zástupcov občanov, ako aj v prostredí 

miestneho úradu. 

c) budeme dodržiavať a rozvíjať všetky formy informovanosti občanov a zvýšime 

podiel ich účasti na samospráve miestnej časti formou zapojenia občanov do 

participatívneho rozpočtu,  

d) vytvoríme podmienky pre kvalitný výkon práce poslancov a zamestnancov 

miestneho úradu, zefektívnime činnosť organizácií a inštitúcií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej časti a zabezpečíme účasť občanov v 

poradných orgánoch a komisiách. 

e) problémy väčších skupín obyvateľov budeme riešiť formou verejných 

stretnutí  

f) budeme skvalitňovať informovanosť obyvateľov prostredníctvom miestnych 

médií a sociálnych sietí, zabezpečíme ich dostupnosť a otvorenosť, 



g) budeme pokračovať v doterajšej veľmi dobrej spolupráci s cirkvami, 

spoločenskými organizáciami a inštitúciami v miestnej časti rovnako ako so 

zahraničným partnerským mestom Alviano,  

h) budeme sa usilovať k obojstranne prospešnej spolupráci so samosprávou a 

vedením Bratislavského samosprávneho kraja, 

i) naďalej chceme aktívne spolupracovať s mimovládnymi a neziskovými 

organizáciami, s prihliadnutím na Bratislavský kraj a Malokarpatský región. 

 

4. SOCIÁLNA OBLASŤ 

 

a) budeme  sa usilovať o vybudovanie Senior domu a špecializovaného 

zariadenia pre našich seniorov, 

b) zriadime sociálnu linku pomoci pre sociálne slabších občanov Vajnor, 

c) zriadime právnu pomoc pre sociálne slabších obyvateľov Vajnor, 

d) zvýšime počet terénnych sociálnych opatrovateliek v miestnej časti, ktoré 

vypomáhajú občanom Vajnor,  

e) plánujeme zriadiť univerzitu tretieho veku za účelom prispieť  k 

zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie s cieľom vytvárať nový, 

vysokohodnotný životný program seniorov a prispieť  k ich kvalitnému 

vypĺňaniu voľného času, 

f) zasadíme sa o zvýšenie finančných prostriedkov na sociálnu pomoc pri 

nástupe do školy pre deti  z rodín v hmotnej núdzi, 

g) vybudujeme 2 nové detské ihriská 

h) budeme pokračovať v rozvoji existujúcich detských ihrísk a to najmä 

dobudovaním nových prvkov na tieto ihriská, 

 

5. DOPRAVA 

 

a) budeme presadzovať v  spolupráci s magistrátom urýchlené riešenie 

tranzitnej dopravy cez Vajnory,  

b) podporujeme investičný zámer magistrátu na vybudovanie električkovej trate 

do Vajnor,  

c) plánujeme plne podporiť záchytné parkoviská v oblasti Triblavina,  

d) zadefinujeme územnú rezervu Rybničná – električkový pruh, cyklo-chodník, 

a parkovací pruh, 



e) v spolupráci so ŽSR a Dopravným podnikom Bratislava, sa zasadíme o 

projekt integrovanej dopravy (využitie vlakovej dopravy cez Vajnory) 

s dôrazom na dostupnosť vlakovej dopravy pre obyvateľov Vajnor 

f) vybudujeme novú cyklotrasu v lokalite Pri mlyne. 

 

6. BEZPEČNOSŤ 

 

a) na zvýšenie bezpečnosti vo Vajnoroch a následnej spolupráci s PZ SR, 

plánujeme posilnenie kamerových bezpečnostných systémov v nových a 

rizikových oblastiach a to najmä na vjazde a výjazde z Vajnor, 

b) plánujeme personálne posilniť mestskú políciu aj prostredníctvom dotácie z 

rozpočtu miestnej časti.  

 

7. ZELEŇ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

a) s dôrazom na špecifický ráz a charakter Vajnor zvýšime výsadbu zelene 

budeme postupne revitalizovať vhodné lokality tak, aby sme vytvorili rôzne 

typy prostredia pre rozličné druhy (podpora biodiverzity prostredia),  

b) prehodnotíme pokračovanie činnosti zberného dvora (s jeho následným 

presunom do areálu PD, za účelom aktívneho využitia drvičky odpadu), 

c) v dôsledku výsadby a údržby zelene zriadime pozíciu  miestneho záhradníka 

 za účelom komplexného a  strategického riešenia zelených plôch v mestskej 

časti  

d) zrealizujeme revitalizáciou zelene na kruhových objazdoch, 

e)  s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou budeme pokračovať v 

rekonštrukcii vodovodných a kanalizačných sietí na území miestnej časti,  

f) za účelom zlepšenia klimatických podmienok a zmiernenia následkov 

globálneho otepľovania budeme robiť opatrenia na zmiernenie dôsledkov 

klimatickej zmeny, budeme podporovať rast vzrastlých stromov, výsadbu 

druhov odolávajúcich suchu a pôvodných druhov, zadržiavanie dažďovej 

vody vo vhodných  lokalitách, budeme odporúčať opatrenia pre nových 

stavebníkov. 

 

8. ŠPORT 

 



a) so zameraním sa na našu mládež, plánujeme rozvoj športovísk, vybudovanie 

športovej multifunkčnej haly a hokejovej haly v spolupráci so SZĽH, 

b) podpora športu pre mládež (aktivitami „od počítača k športu“), 

c) podporíme mladé športové talenty. 

 

9. ŠKOLSTVO 

 

a) dôsledne budeme dbať o fungovanie samosprávnych škôl ako autonómnych 

vzdelávacích inštitúcií. Všestranne podporíme vzdelávanie, školské a 

mimoškolské aktivity detí a mládeže, podporíme uplatnenie regionálnych 

prvkov v školských vzdelávacích programoch na základe návrhov škôl. 

Starostlivosťou o školské budovy budeme vytvárať vhodné prostredie pre 

výchovno-vzdelávacie aktivity, 

b) pripravíme a začneme realizovať efektívnu spoluprácu komisie školstva, 

sociálnych vecí a zdravotníctva, školskej rady, rád škôl a školských zariadení 

a vedenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej 

časti. 

 

10. KULTÚRA 

 

a) Miestna časť bude naďalej iniciátorom, usporiadateľom, alebo partnerom pri 

organizovaní spoločenských podujatí, festivalov a stretnutí občanov pri 

rôznych príležitostiach, 

b) budeme pokračovať v revitalizácií objektov a priestorov  so zameraním sa na 

Vajnorský ľudový dvor s cieľom podporiť rozvoj tradícii, 

c) podporíme výrobu tradičnej vajnorskej keramiky, 

d) zasadíme sa o nevyhnutný strategický rozvoj vajnorskej kultúry, obnovu 

histórie a takisto jej moderné a dynamické napredovanie, 

e) plne budeme podporovať spolky zachovávajúce vajnorské tradície, 

f) z našej strany budú aktívne podporované projekty zamerané pre mládež. 


