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Želáme vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov
a šťastný Nový rok



Mikuláš 
vo Vajnoroch
V čase adventu v pondelok 5. decembra 2011 sme 
v MČ Bratislava – Vajnory  privítali svätého Mikuláša, 
ktorý prišiel potešiť najmä deti.                 (Viac čítajte na str. 4)

Foto: Anton Jakubáč



A je tu advent. Hľadám po dome ad-
ventný veniec a ozdobu na vchodo-

vé dvere.
Vchádzam do komory, hľadám a zra-

zu pri prehrabávaní políc, v  zastrčenom 
kúte som ju našla. Bába z detstva. Zaba-
lená, opustená, nikým nechcená, pohode-
ná. Postupom času jej odpadli rúčky, nôž-
ky. Nik z nás ju takú nechcel, nikomu ne-
chýbala. Zobriem do rúk uzatvorené ige-
litové vrece a  s nostalgiou pozriem dnu. 
Drgnem do  nej a  ľaľa, odpadla aj hláv-
ka. Prechádza mnou divný pocit,stisne 
mi srdce, ruky sa chvejú. Výčitky svedo-
mia mnou lomcujú... Nie, tak to teda nie!

Vezmem torzo báby hore, pomaly, opa-
trne, aby som jej nebodaj neublížila.Vy-
zlečiem ju a prosím môjho manžela, či by 
sa nepozrel do jej útrob a neskúsil urobiť 
zázrak na počkanie. Nie, do troch dní nie! 
To v žiadnom prípade už nepočká. Strčím 
mu do ruky všetky časti jej tela. A čakám.

V  rukách prehadzujem vyzlečené za-
fúľané časti vajnorského kroja. „Pruclek, 
rukávce, sukňa, zástera, obojek a  šík,“ 
všetko odležané a vyváľané v prachu času. 
Rozmýšľam a spomínam. Veď to bude už 
polstoročie, čo sa toto čudo u nás objavilo.

V hlave sa mi premieta jeden letný ne-
skorý večer, keď sme sedeli okolo stola 
a čakali na otca, ktorý, ako šofér autobu-
su za socializmu, prebrázdil celú Európu. 
Vždy na  nás myslel. Vždy nieèo prinie-
sol. Keď otvoril veľkú škatuľu, neboli sme 
vôbec nadšené. Dvom tínedžerkám, kto-
ré sa chceli parádiť, priniesol z Talianska 
skoro metrovú bábu. Nie,to nemôže byť 
pravda! Aj mama mu koľkokrát vyčíta-
la, že iní jeho kolegovia nosia z ciest zlato, 
kdežto on bol zaťažený na upomienkové 
predmety, z ktorých sme museli pravidel-
ne utierať prach. No bol to dobre myslený 
skutok a my sme boli vďační aj za to.Veď 
to bol predsa náš OTEC.

Spomínanie ruší hrmot na  schodoch, 
čo znamená,že manžel sa blíži a nesie vý-
sledok práce jeho rúk. A ten sa podaril... 
Moja! Veď ty si živá a zdravá!

S chuťou vojdem do kúpeľne a začnem 
prachovú očistu vzácnych kúskov bábi-
kinho odevu.

Panebože, daj, aby som nič nezafarbila, 
aby ostalo všetko v pôvodných farebách...
Konečný výsledok je dobrý. Hurá! Aj bie-
la je biela. Naškrobím, vyvesím. Medzi 
vysušením opratého, zbehnem do čistiar-
ne so zásterou. Prinášam ju domov s ra-
dosťou malého dieťaťa.

Pri žehliacej doske zrazu pocítim prí-
tomnosť mojej babky, sklonenej nad kús-
kami natiahnutého plátna v  drevenom 
ráme. Jej upracované ruky behajú s ihlou 
hore dolu, jeden steh za druhým, hladka-
jú, napínajú, porovnávajú. Stále dookola, 

Čas adventu

11 – 12/2011   3

Po roku slávime opäť Vianoce. Tie isté, čo 
vlani. Ale my nie sme tí istí. Okrem toho, že 
sme starší sme sa aj vnútorne zmenili. K lep-
šiemu, alebo horšiemu, ale zmenili. Ťažko je 
zostať rovnakým. Našu vnútornú zmenu si
 všíma skôr naše okolie, než my sami...
Preto každoročne pristupujeme k Tajomstvu 
Vianoc odznovu. A čo nám chcú povedať 
Vianoce, sviatok narodenia Ježiša Krista 
tento rok?
Ako kňaza ma napĺňa najväčšou nádejou sku-
točnosť, že Pán Boh sa ešte v našom živote 
neodmlčal. Keďže mám na pleciach tú naj-
väčšiu zodpovednosť, spásu Vašich duší, len 
potom môže byť spasená tá moja, každý Boží 
zásah do nášho života je dobrým znamením. 
Potom, čo ho mnohí jednotlivci, rodiny a spo-
ločnosti odmietajú, On nám ešte stále hovorí 
cez udalosti a Cirkev a chce prehovoriť i cez 
tieto vianočné sviatky. Znamená to, že sú tu 
ešte počuvajúci jednotlivci, rodiny a spolo-
čenstvá. To, že by sa Pán Boh mohol odmlčať 
je také vážne, že radšej si treba zvoliť prijatie 
Božieho trestu, ako to, že by sa z nášho 
života mal stiahnuť a nechať nás napospas 
našim skutkom... My všetci sa staňme ľuďmi 
počúvajúcimi Boha. Snažia sa o to v každej 
kultúre a v každom náboženstve. Ale len náš 
Boh prišiel tak blízko a stal sa človekom...
Aby sme jeho jemnému hlasu rozumeli, treba 
si vyčistiť vlastné vnútro. Tak ako minimálne 
raz do roka treba poriadne upratať, alebo pre-
čistiť počítač, inak bude zavírusený, pomalý 
a bude pracovať ťažkopádne. To isté hrozí aj 
nám, ak si neupraceme vo vlastnej duši; naše 
myslenie bude komplikované, vnútornými 
konfliktami budeme zaťažovať vlastné okolie 
a zostaneme ľudmi bez radosti a pokoja. 
K duchovnej očiste je tu ponuka celodenné-
ho vysluhovania sviatosti zmierenia v kostole, 
ktorá bude v sobotu 17. decembra od 
9. do 12. hodiny a od 13.30 do 18. hodiny. 
Všetkých Vás pozývam aj na polnočnú 
sv. omšu, ktorá bude 24. decembra o 22.30 
hodine. Prežijeme dávne narodenie Pána Je-
žiša z Panny Márie. A dobre načúvajme, tomu, 
čo nám Pán Boh bude chcieť povedať. Bude to 
nová šanca nechať ho rásť a žiť medzi nami. 
Myslím, že si pomaly začíname aj uvedomo-
vať, že striedanie sa spoločenských, ekono-
mických, ale i rodinných kríz neprichádza len 
tak. Z nášho života sa vytráca Pán Boh. Tak mu 
načúvajme. Požehnané Vianoce do našich 
domovov a sŕdc želá 

otec Peter

editoriál

Predvianočné 
zamyslenie

 Advent

nespočetné množstvo hodín. Kvietky, vtá-
čiky, hrozno, listy a kafky. Keď si chcela 
odskočiť od  vyšívania, starostlivo popri-
krývala natiahnuté plátno šatkou, zaba-
lila do starého obrusu a strčila za skriňu 
pred možnými zásahmi zvonku. Skrom-
ná, dobrá a veľmi pracovitá žena. Naša 
BABKA. Zanechala mi tu po  sebe nie-
čo krásne. Pre mňa. (Slzy mi padajú pod 
žehličku.)

Dodnes mám pred očami, ako prišla 
babka k nám šťastná a spokojná, v uzlí-
ku zo šatky niesla hotové hábky na našu 
dámu. Počujem a vidím, ako mama po-
chválila a  pokračovala v  začatom diele. 
Žehlila, porovnávala, zarovnávala, na-
triasala. Mama bola taká „akurátna“. 
Skrátka, MAMA. Obliekla, popripína-
la, poviazala mašle. Bába voňala škro-
bom a vysielala do priestoru silu a teplo 
obyčajných pracovitých rúk. Rúk, čo pra-
covali s láskou. Nie nasilu a z prinútenia.

A  tak po  nejakom čase, keď sa šaty 
našej báby, vyzerajúce ako šaty dámy 
na Benátskom karnevale, nedali už udr-
žiavať, vymenila ich mama za vajnorský 
ľudový kroj.

– Bože, už toľko nesnívaj a obleč ju už! 
– niečo ma karhá.

Obliekam, zapínam, natriasam. Tak 
ako mama pred rokmi. Vlastne nie tak. 
Ja nie som „akurátna“ ako moja mama. 
Kde sa na ňu hrabem. Ja sa len snažím 
byť ako ona.

Moja dáma je konečne oblečená v krás- 
ne navoňanom vajnorskom kroji. A  pri 
prezeraní hotového dielka utápam sa 
v spomienkach na babku, mamu aj otca. 
(Zase plačem.) Zanechali mi tu otlačky 
svojich rúk, prítomnosť ich duší. Hmata-
teľné, a len moje. Dotýkam sa jej a roz-
mýšľam, či aj moje deti niekedy doce-
nia tento dar, či nájdu preň miesto aspoň 
na  tej najzastrčenejšej polici vo svojich 
príbytkoch, alebo sa s ním bez mihnutia 
oka nejakým spôsobom rozlúčia. To sa ja 
nikdy nedozviem, tak ako sa to nedozve-
deli naši.

Mojou úlohou v tomto adventnom ob-
dobí je teraz už len nájsť pre ňu dôstojné 
miesto v  našom príbytku. Veď prichád-
za ten nádherný vianočný čas, keď si sad-
neme k  štedrovečernému stolu a  bude-
me krásne spomínať aj na tých, čo tu už 
s nami nemôžu byť.

A naša vyše 40-ročná dáma nás bude 
zaiste niekde zblízka pozorovať. Čistá 
a voňavá.

Mária Zemanová
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(Dokončenie zo s. 2)
Jeho príchod už zdiaľky oznamovalo cin-

kanie zvončekov a klopkajúce podkovy zap-
riahnutých koníkov, ktoré ho priviezli. Mi-
kuláša, ktorý  s pomocou čarovnej biskups-
kej palice  rozsvietil vianočný stromček pred 
MÚ, privítal starosta Ján Mrva. Potom už na-
stala očakávaná chvíľa, keď sa na pódiu po-
stupne vystriedali odvážlivci, ktorí recitova-
li i spievali. Každý účinkujúci si odniesol ba-
líček s  nádielkou. Ostatným nedočkavcom, 

tlačiacim sa na  pódiu, Mikuláš nestí-
hal rozdávať balíčky, a tak mu pomáha-
li aj pracovníci miestneho úradu.  Záu-
jemcov bolo neúrekom, ale balíček, kto-
rý mestská časť mohla pripraviť vďaka 
štedrým sponzorom, sa ušiel každému.

Svojimi koledami a vianočnými pies-
ňami obohatil sviatočný program aj 
detský folkórny súbor Juríček.

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč
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? Máte za sebou piaty rok vo funk-
cii, čo konkrétne sa vám podari-

lo presadiť z toho, s čím ste išli vlani 
do komunálnych volieb, z toho, čo 
ste sľubovali obyvateľom mestskej 
časti, v ktorej ,,starostujete“? 

– Som už päť rokov starostom Vajnor, 
druhé volebné obdobie, a  teda nezačí-
nam od piky. Významnou vecou je, že sa 
nám podarila obhajoba záujmov mest-
skej časti pri nultom okruhu Bratislavy 
– D4. Tak ako sme sľúbili, tak aj konáme 
a  žiadame NDS, aby okruh išiel popri 
Vajnoroch v presypanom tuneli a križo-
vatka s dnešnou diaľnicou bola pod ňou, 
a  nie nad ňou. Zvýšili sme bezpečnosť 
dopravy pri školách dopravnými opat-
reniami (novými priechodmi pri kosto-
le), tiež pri škôlke a na Šinkovských no-
vým systémov pozdĺžneho parkovania. 
V  spolupráci s  investorom sme otvorili 
v  polovici novembra zrekonštruované 
multifunkčné zdravotné stredisko, slú-
žiace pre obyvateľov Vajnor. Je tam až 
10 ambulancií, lekáreň a  banka. Posta-
vili sme aj nové detské ihrisko v lokalite 
na Šinkovských. Ako sme sľúbili, syste-
maticky prečisťujeme dažďovú kanalizá-
ciu v mestskej časti. Dokončili sme po-
stupne aj bikrosový areál pre deti.    

? Čo sa vám zatiaľ presadiť ne-
podarilo, a to aj napriek tomu,  

že ste rátali s tým, že to do roka 
stihnete? Prečo? 

– Nezavádzali sme pred voľbami obča-
nov a sľubovali sme len reálne veci, a tak 
po roku nemáme nesplnené sľuby. 

? Aký bol, z vášho pohľadu, rok 
2011 pre Vajnory? Pohli sa  

v niečom dopredu? V čom, naopak,  
v porovnaní s inými zaostali? Prečo? 

– Uplynulý rok bol poznačený zme-
nou na  primátorskom poste a  zmenou 
poslancov na  mestskej úrovni. Situá-
cia veľkého mesta nie je lichotivá naj- 
mä v  oblasti zadĺženosti. Mesto nema-
lo prostriedky  na  obnovu vodorovné-
ho značenia na  svojich cestách v  našej 
mestskej časti a  ani na  poriadnu opra-
vu ciest. Na niektorých dopravných úse-
koch sme museli suplovať povinnosti 
mesta. Finančné prostriedky sme mali 
približne na úrovni predošlého roku, ale 
sme finančne zaťažení splácaním úveru 
za  novú materskú škôlku. Takže máme 
hlbšie do vrecka. Vajnory však rozhod-
ne nestagnujú, naopak, myslím si, že 
sa naďalej rozvíjajú. Možno pomalším 
tempom, než aké by sme si želali. Vôľa 
a snaha nám nechýba, ale nie všetky veci 
máme len vo vlastných rukách.

? Čo by mali obyvatelia našej 
mestskej časti pred skončením 

tohto roku o dianí v nej vedieť?  
Čo ich čaká v budúcom roku? 

– Na  prvú časť otázky je odpoveď jed-
noznačná. Usilujeme sa o  transparent-
nú samosprávu už 5 rokov a obyvatelia 
majú o  všetkom prehľad, či už z  našej 
webovej stránky www.vajnory.sk, alebo 
z Vajnorských noviniek, ktoré informujú 
o udalostiach, čo sa stali, i čo len budú. 
Vajnorské novinky získali v tomto roku 
v  celoslovenskej súťaži obecných novín 
vo svojej kategórii 2. miesto. Na  pod-
nety občanov najlepšie zo všetkých 17 
mestských častí a  Magistrátu Bratislavy 
reaguje práve samospráva vo Vajnoroch. 
Vyplýva to z výsledkov Inštitútu pre dob-
re spravovanú spoločnosť (SGI),  spra-
covaných za  obdobie od  februára 2010 
do júla 2011 v rámci webového projek-
tu odkazprestarostu.sk. Sú to dôkazy, že 
vajnorská samospráva aj  miestny úrad 
robí voči občanom vysoko transparent-
nú politiku. 
V  budúcom roku asi čaká celú spoloč-
nosť ťažký ekonomický rok. Rozpočet 
Bratislavy a  jej mestských častí bude, 
zrejme, skôr pesimistický a  udržiava-

cí. Budeme však pripravovať projekto-
vé dokumentácie na rôzne výzvy minis-
terstiev z fondov EÚ a budeme sa snažiť 
uspieť. Napríklad pri cyklotrasách (JU-
RAVA – Jur, Rača, Vajnory), dostavbe 
tried v škole, elektronizácii úradu, zme-
nách územného plánu atď. 

? Čo by ste obyvateľom Vajnor 
do roku 2012 zapriali? Čo sa  

pre nich pokúsite urobiť vy? 

– Našim obyvateľom do budúceho roku 
želám tradičné priania. K  tomu pridá-
vam pokoj a  porozumenie v  rodinách, 
Božie požehnanie a  radosť z  malých 
i veľkých vecí. Chcem sa spolu s pracov- 
níkmi úradu a  poslancami miestneho 
zastupiteľstva o  dedinu naďalej pocti-
vo starať, riadne so zvereným majetkom 
hospodáriť na prospech všetkých obča-
nov. Chceme,  aby sa vo Vajnoroch stále 
zvyšovala kvalita života. Tak sme to sľú-
bili vo volebnom programe. 

 
 

Pýtali ste sa starostu:
Aký bol uplynulý rok z pohľadu miestnej samosprávy?

Obec sa skrášlila
výzdobou
?   koľko peňazí vyčlenila Mestská 

časť Bratislava – Vajnory na via-
nočnú a sviatočnú výzdobu?  Bol 
vajnorský Mikuláš bohatý?

– Na  vianočnú výzdobu miestna samo-
správa vyčlenila zo svojho rozpočtu 4200 
eur. Rátame aj s  podporou miestnych 
podnikateľov, ktorí nám prispievajú vec-
nými cenami do detských nádielok a sú-
ťaží. 

? koľko a aké formy výzdoby 
a sviatočných úprav ste pripravili 

na tohtoročné sviatky?

– Tento rok máme, tak ako po  minu-
lé roky, svetelnú vianočnú výzdobu 
po  hlavnej Roľníckej ulici a  na  centrál-
nom rekonštruovanom námestí, kde 
pred budovou miestneho úradu je via-
nočný stromček. Tradične ho rozsvietil 
Mikuláš, ktorí prišiel medzi deti na  koči 
s klasickým konským povozom. Podujatie 
sprevádzal kultúrny program, v ktorom sa 
predstavili deti z  DFS Juríček.
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V obci nás trápi najmä doprava
?   Som dlhoročný obyvateľ  Vajnor, 

mnohé veci, ktoré sa v našej 
obci podarilo urobiť chválim – naj-
novšie otvorenie zrekonštruované-
ho zdravotného strediska – nie so 
všetkým som však spokojný. určite 
sem patrí – dovolím si povedať, že 
v rannej a popoludňajšej špičke 
katastrofálna – dopravná situácia. 
uvedomujem si, že Vajnory samé 
dopravu nevyriešia, že bez obchva-
tu  riešenie neexistuje. A mnohé 
veci, ktoré by bolo v našej obci ešte 
urobiť súvisia s financiami. Preto-
že finančná situácia je všeobecne 
nepriaznivá,  zaujímalo by ma, čo 
pripravuje mestská časť na budúci 
rok, bude vôbec možné z rozpočtu, 
ktorí bude mať k dispozícii aj nejaká 
investičná výstavba?

i. k., Osloboditeľská

– V prvom rade sa Vám chcem poďako-
vať za  slová podpory. Budúci rok bude 
z  pohľadu financií ešte náročnejší ako 
bol tento. Rozpočet na úrovni hlavného 
mesta ešte nebol schválený, vychádza-
me však z toho, že bude skôr pesimistic-
ký a udržiavací. Mestská časť bude mu-
sieť z neho hradiť všetko, čo je povinná 
zo zákona v rámci samosprávnych funk-
cií aj vykonávať  – teda starať sa o nám 
zverená komunikácie, o  ich čistenie  
a  opravu, zabezpečovať sociálne služ-
by, financovať školu a  škôlku, dotovať 
opravu a  údržbu zverených budov atď. 

Na budúci rok sa chceme venovať  prípra-
ve  projektových dokumentácií na rôzne 
výzvy ministerstiev z  fondov Európs-
kej únie a  samozrejme urobíme všet-
ko, aby sme boli aj úspešní. Napríklad 
pri výstavbe cyklotrás (JURAVA – Jur, 
Rača, Vajnory), či dostavbe 4 až 5 tried 
v škole. Z vlastných finančných zdrojov 
plánuje pripraviť elektronizáciu úra-
du – aby mali občania možnosť aj pro-
stredníctvom internetu podávať rôzne 
formuláre a  komunikovať  s  odborný-
mi pracovníkmi úradu. Začali sme už 
s prípravou zmeny územného plánu zón  
Nemecká dolina a Šuty (združené zdroje 
aj zo štátu), ďalej pripravujeme  možnú 
revitalizácie KZ  Baničova, či prestreše-
nie pódia v Parku pod lipami.
 

? koncom leta bola zjednosmer-
nená časť ulice k. Brúderovej 

(v úseku ulíc Za farou a Baničova) 
a koniarkova. Od novembra toto 
dopravné opatrenie neplatí, mest-
ská časť prijala nové dopravné opa-
trenia na uliciach Osloboditeľská, 
Jačmenná a Baničova. Rada by som 
sa dozvedela, prečo pristúpila mest-
ská časť k takémuto riešeniu.

M. J., koniarkova

– To, že sú Vajnory doslova zahltené 
autami už snáď ani nemá zmysel spomí-
nať a ako je vidieť aj z Vašej otázky, naj-
pálčivejším problémom našej MČ je do-
prava. Ako náhle skomplikujeme život 

vodičom na  jednej komunikácii, pre-
sunú sa na inú a bezohľadne hľadajú iné 
bočné cesty, ktorými sa snažia čo najskôr 
dostať do Bratislavy. Mestská časť dlho-
dobo sleduje nepriaznivú dopravnú si-
tuáciu vo Vajnoroch a v rámci možností, 
ktoré má k dispozícii, ju aj rieši. Problém 
bezpečného pohybu našich obyvateľov  
na komunikáciách sa snaží mestská časť 
riešiť aspoň čiastkovými opatreniami. 
Medzi ne patrí aj usporiadanie statickej 
dopravy (vytvorenie parkovacích miest) 
na  Osloboditeľskej ulici a  čiastočne aj 
na Jačmennej a vytvorenie nových prie-
chodov pre chodcov na Osloboditeľskej, 
Jačmennej a  Baničovej. Dôvodom vy-
tvorenia takéhoto riešenia bol fakt, že 
v  úseku od  križovatky ulíc Rybničná – 
Osloboditeľská po križovatku ulíc Oslo-
boditeľská – Baničova dochádzalo k ne-
bezpečným a kolíznym situáciám hlavne 
ráno a popoludní. Pôvodné zjednosmer-
nenie ulíc, ktoré bolo nakoniec aj pláno-
vané ako skúšobné, sa ukázalo ako málo 
účinné a skôr kontraproduktívne, preto-
že sa neúmerne  zaťažili dopravou ulice 
Koncová, Za farou, Zátureckého a Krati-
ny. Predovšetkým rodičia detí nás žiada-
li, aby sme prijali také riešenie, ktoré by 
zvýšilo bezpečnosť detí, ale zároveň aby 
neobmedzilo prístup Vajnorákov k ob- 
chodom a  ku školám. Nové dopravné 
opatrenie vytvorením parkovacích miest 
ukľudnilo dopravu na  Osloboditeľskej 
ulici – predovšetkým v  ranných hodi-
nách pred základnými školami a zväčša 
sa stretlo s pochopením a poďakovaním 
obyvateľov aj rodičov.               Foto: VN

Na verejnej prezentácii D4 
sme diskutovali s NDS

Na požiadanie generálneho riaditeľa Národnej 
diaľničnej spoločnosti (NDS) Jána Kotuľu sa usku-
točnila začiatkom novembra diskusia s obyvateľ-
mi Vajnor na tému diaľničného okruhu D4. Dôvo-
dom zvolania diskusie bola aj petícia občanov 
na podporu stanoviska mestskej časti k výstavbe 
tohto nultého okruhu. Na úvod pripravila spoloč-
nosť, ktorá vytvorila  projekt EIA, svoju prezen-
táciu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
k zámeru D4 v časti od križovatky Ivanka pri Du-
naji cez Marianku až po rieku Moravu. 

Vo svojom vystúpení starosta mestskej časti 
Ján Mrva opäť zopakoval, že nultý okruh je pre 
Vajnory absolútne nevyhnutný, pretože jeho 
obyvatelia trpia neprimeraným tranzitom áut 
z  búrlivo sa rozvíjajúcich lokalít za  Bratislavou 
a  zopakoval množstvo pripomienok a  požiada-

viek mestskej časti za akých je výstavba diaľnice 
D4 za Vajnormi možná.

Medzi hlavné požiadavky patrí skutočnosť, že 
nová D4 nesmie byť vedená  mostom, ktorý bude 
vysoký 15 metrov nad existujúcou diaľnicou D1. 
Vedenie diaľnice musí byť v čo najviac (ak to hyd-
rogeologická štúdia dovolí)  zapustenom prekry-
tom – presýpanom tuneli porastenom zeleňou 
popri obci od  kilometra 0,9 po  km 2,3. Ďalšou 
požiadavkou bolo zabezpečiť prístup do  Šúra 
cyklotrasou, aj ponad rýchlostnú cestu do  Jura 
viesť cyklolávku do  hory, s  čím súvisí aj zaúste-
nie portálu tunela do doliny s vysokým napätím. 
Občania, ktorí sa na diskusii zúčastnili žiadali vy-
svetliť rôzne aspekty vplyvov na okolie a dávali aj 
podnety a  otázky predstaviteľom NDS. Niektorí   
vyjadrili svoje pochybnosti nad zákonnosťou pro-

cesu vyhodnotenia vplyvov na životné prostredie. 
Predstavitelia NDS občanov informovali, kde 
môžu  svoje požiadavky a  pripomienky uplatniť 
a kam sa s podozreniami obrátiť. 

Momentálny stav v  súvislosti s  nultým okru-
hom  D4 je taký, že NDS vypísala súťaž na projek-
tovanie dokumentácie k územnému rozhodnutiu. 
V  tomto procese opäť občania aj mestská časť 
uplatnia svoje požiadavky a spoločne budú trvať 
na  pôvodných stanoviskách. Ich zapracovanie 
do  projektovej dokumentácie je pre Vajnory ab-
solútne nevyhnutné.

Mestská časť bude občanov o  vývoji situácie 
pravidelne informovať a  v  prípade potreby opäť 
mobilizovať na ochranu záujmov Vajnor.

(VN)
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Dohoda o výstavbe 
križovatky Triblavina

Ide o  investíciu, ktorá si pri križovat-
ke vyžiada 13 miliónov eur, spolu s  privá- 
dzačmi to bude 22 miliónov eur, vyčíslil  
Figeľ. Z čoho bude financovaná, ešte celkom 
spresnené nie je. „Budeme pripravovať opat-
renia tak, aby výstavbe napomohli eurofon-
dy,“ podotkol Figeľ. Ak sa nenájde iný spô-
sob, peniaze sa budú hľadať v rozpočte.

Vybudovanie križovatky má napomôcť 
najmä desiatkam tisícom obyvateľov v oko-
litých obciach neďaleko Bratislavy. Ide, na-
príklad, o  obce Chorvátsky Grob, Sloven-
ský Grob, Bernolákovo i Ivanka pri Dunaji. 
Významne ovplyvní premávku aj vo Vajno-
roch, osobitne vo vzťahu k  výstavbe sídlis-

ka na Čiernej Vode, keďže v súčasnosti títo 
obyvatelia využívajú ako prístupovú ces-
tu do  Bratislavy preplnenú Roľnícku ulicu. 
„Diaľnica medzi Bratislavou a Trnavou je už 
dnes denne zahustená a  popri nej vyrasta-
jú dynamické sídla,“ opísal potrebnosť kri-
žovatky Figeľ.

Križovatka Triblavina, podľa šéfa NDS 
Kotuľu, je stredne veľká stavba a je súčasťou 
plánovaného rozšírenia diaľnice D1 medzi 
Bratislavou a Trnavou na šesťpruh, ktoré sa 
pripravuje. „Toto rozšírenie je potrebné zrea- 
lizovať čo najskôr,“ podotkol Kotuľa. Podľa 
jeho odhadu v priebehu piatich rokov.

(VN)

VýSTAVBA MiMOúROVňOVeJ kRižOVATky TRiBlAViNA, neďaleko 
Bratislavy, by sa mala spustiť v roku 2013 a dokončená by mala byť v roku 
2015. Na novembrovom stretnutí to uviedol minister dopravy Ján Figeľ 
spolu so šéfom Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jánom kotuľom 
a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom
počas prezentácie dohody o príprave a výstavbe križovatky.

V Mestskej časti Bratislava 
– Vajnory  sa 14. novembra 
uskutočnilo zasadanie sekcie fi-
nančnej a informatiky Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS) 
pod vedením jej predsedu 
primátora Turzovky Miroslava 
Rejdu a za účasti podpredsedu 
Združenia miest a obcí Sloven-
ska ZMOS Jozefa Turčányho. 
Na tomto stretnutí bol starosta 
Vajnor Ján Mrva zvolený za ga-
ranta finančnej časti sekcie. 
Sekcia v týchto, pre samosprávy 
búrlivých chvíľach prerokovala 
možné dosahy pripravova-
nej legislatívy na rok 2012. 
Zaoberala sa aj projektom DEUS, 
čo je databáza elektronizácie 
územnej samosprávy, ktorý je 
financovaný na báze spolupráce 
ZMOS-u a Ministerstva financií 
Slovenskej republiky.         (VN)

Garantom finančnej 
sekcie ZMOS je 
vajnorský starosta

RegiSTRáciA ZáuJeMcOV O POTRAViNOVú POMOc prebiehala
v našej MČ od začiatku októbra do 16. novembra 2011. Prvotné in-
formácie, ktoré sa k záujemcom dostali, hovorili o tom, že pomoc by 
mala byť realizovaná koncom novembra, alebo začiatkom decembra. 

Podľa informácií, ktoré na miestnom úrade máme, sa situácia skomplikovala tým, 
že výrobcovia potravín a koordinátor celého projektu narazili na problémy, 
ktorými sa celá potravinová pomoc natiahla na dlhšie obdobie.
Postretol nás rovnaký osud ako stovky iných miest a obcí na Slovensku, ktoré 
sú odkázané na čakanie potravinovej pomoci.

Čo je podstatné pre nás?
Znova platí informácia, ktorú sme podali v minulom čísle Vajnorských noviniek, 
a teda, že MČ Bratislava – Vajnory má záujem na tom, aby celý projekt potravinovej 
pomoci prebehol v prospech občanov Vajnôr. 
Vyzývame každého, kto sa bol zaregistrovať na miestnom úrade, aby si odložil 
výmenný lístok, ktorý dostal. Veríme, že potravinová pomoc sa napokon realizovať 
bude a je preto dôležité, aby mal každý občan lístok pri sebe.
O všetkom podstatnom budeme včas informovať.

Ak máte ohľadom potravinovej pomoci akékoľvek otázky, neváhajte nás 
kontaktovať na miestnom úrade:
Rastislav Daniš, Referát sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva 
Miestny úrad Bratislava – Vajnory, tel. č: 02/48 22 44 34, e-mail: danis@vajnory.sk 

(VN)

Na občiansky podnet ku 
kontrole dodržiavania 
rýchlosti na Roľníckej ulici 
odpovedal písomne ria- 
diteľ Krajského dopravné-
ho inšpektorátu v Brati-
slave plk. Jozef Klobučník. 
Uviedol, že policajné 
hliadky vykonávajú činnosť 
v danom úseku formou 
kontrolných bodov, aby 
v čo najvyššej miere 
eliminovali porušovanie 
pravidiel cestnej premávky. 
Hliadky budú aj naďalej, 
podľa možností a perso-
nálnych stavov, vykonávať 
činnosť v tejto lokalite, ako 
aj v miestach so zvýšeným 
počtom páchaných do-
pravných priestupkov.

Peter Cviklovič,
referát cestného hospodárstva 

a investícií

Rýchlosť je 
pod kontrolou polície

Potravinová pomoc 
sa skomplikovala
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Rýchlosť je 
pod kontrolou polície

Služby OLO, a. s., počas vianočných sviatkov

kedy a kam s podomovým odpadom

24. 12. 2011  – bude vykonaný odvoz komunálneho 
     a separovaného odpadu
25. 12. 2011 – v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
26. 12. 2011 – bude vykonaný odvoz komunálneho 
     a separovaného odpadu
31. 12. 2011 – bude vykonaný odvoz komunálneho 
     a separovaného odpadu
1. 1. 2012 – v nedeľu sa nevykonáva odvoz odpadu
6. 1. 2012 – bude vykonaný odvoz komunálneho 
     a separovaného odpadu

Harmonogram Zberného dvora 
na ivánskej ceste 22 počas sviatkov:
24. 12. 2011  – zatvorený 
25. 12. 2011 – v nedeľu je zatvorený
26. 12. 2011 – zatvorený
31. 12. 2011 – zatvorený
1. 1. 2012 – v nedeľu je zatvorený
6. 1. 2012 – zatvorený

Harmonogram Dotrieďovacích závodov 
počas sviatkov:
24. a 25. 12. 2011 – počas víkendov sa nepracuje
26. 12. 2011 – zatvorené
31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 – počas víkendov sa nepracuje
6. 1. 2012 – zatvorené

Prevádzka Spaľovne počas sviatkov: 
24. 12. 2011 – Spaľovňa bude v prevádzke od 6.30 do 17.00 h
25. 12. 2011 (nedeľa) – Spaľovňa zatvorená
26. 12. 2011 – Spaľovňa bude v prevádzke od 6.30 do 17.00 h
31. 12. 2011 – Spaľovňa bude v prevádzke od 6.30 do 14.00 h
1. 1. 2012 (nedeľa) – Spaľovňa zatvorená
6. 1. 2012 – Spaľovňa bude v prevádzke od 6.30 do 17.00 h

Spolu s  vianočnou náladou 
sa pred prahmi dverí Brati-
slavčanov začínajú objavo-
vať aj zblúdilé duše falošných 
smetiarov – gratulantov či 
koledníkov, prajúcich všet-
ko dobré k vianočným sviat- 
kom a  pýtajúcich v  mene 
spoločnosti OLO, a. s., urči-
tú finančnú čiastku.
Spoločnosť Odvoz a likvidá-
cia odpadu, a. s. upozorňuje, 

že títo „vinšovníci“ nie sú 
zamestnancami spoločnosti 
a takýmto spôsobom len ka-
zia jej povesť. Zamestnanci 
OLO, a. s., majú prísny zá-
kaz pýtať si od občanov aké-
koľvek finančné prostriedky 
v mene spoločnosti. 
Preto, ak aj vás prekvapia 
prázdne dlane vo dverách, 
v  žiadnom prípade im ne-
dávajte peniaze a  vyzvite 

ich, aby sa preukázali slu-
žobným preukazom. Sú to 
neznámi ľudia, ktorí môžu 
mať oblečenie pripomína- 
júce pracovný odev zamest-
nancov OLO, a. s. Bez  vedo-
mia spoločnosti vystupujú 
v  jej mene a  zneužívajú tak 
dôverčivosť a  dobrosrdeč-
nosť predovšetkým starších 
obyvateľov mesta Bratislava. 
Skutočné tváre „vašich sme-

tiarov“, ktorí sa starajú o od-
voz komunálneho a separo-
vaného odpadu si môžete 
pozrieť na  webovej stránke 
spoločnosti na  www.olo.sk.

kONTAkT
tel. č.: 02/50 110 110 – 112 
alebo 0917 767 138
e-mail: zakazka@olo.sk  
alebo marketing@olo.sk

(VN)

Falošní smetiari pýtajú peniaze

SPOlOČNOSť ODVOZ A likViDáciA ODPADu, a. s. (OlO, a. s.) V BRATiSlAVe už tradične 
zabezpečí odvoz komunálneho odpadu a separovaného odpadu aj počas vianočných 
a novoročných sviatkov ako v bežný pracovný týždeň podľa nasledovného harmonogramu:

Čo urobiť so stromčekom 
po Vianociach? 
Stačí, keď ho dôkladne „odzdobíte“ a necháte pri vašom 
kontajneri, alebo kontajnerovom stojisku z vonkajšej 
strany. Spoločnosť OLO, a. s., ich bude postupne zadarmo 
odvážať počas celého januára a februára 2012. 
Väčšina stromčekov skončí v drvičke, aby sa dali ďalej 
ekologicky využiť na kompostovanie. Ak však stromčeky 
zostanú ozdobené, nie sú vhodné do kompostu a skončia 
v spaľovni. Toto by bola, samozrejme, škoda, a preto spo-
ločnosť OLO, a. s., dúfa, že aj počas najkrajších sviatkov 
roka sa prejaví u obyvateľov Bratislavy environmentálne 
cítenie a vianočné stromčeky, ktoré splnili svoje poslanie, 
budú efektívne a ekologicky ďalej využité.
Urobme niečo spoločne pri vstupe do nového roka, pre 
životné prostredie nášho mesta, pre krajšiu a zdravšiu 
Bratislavu.               Text a foto: VN
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úPRAVy 
na Osloboditeľskej ulici

Na Osloboditeľskej ulici pribudli na ceste nové vodorovné dopravné znače-
nia. Mali by prispieť k vyššej bezpečnosti žiakov našich základných škôl.

Text a foto: Eduard Fašung

Naša Mestská časť Bratislava – Vajnory nemala 
prostriedky na  obnovu starého ošarpaného ob-
jektu. Pomohol však privátny sektor. „Podarilo 
sa nám nájsť dobrý spôsob zo situácie, keď obec 
nemá dosť prostriedkov na  rekonštrukciu objek-
tu, ale chce mať zdravotné stredisko na  vysokej 
úrovni. Východiskom bola obchodná verejná sú-
ťaž s možnosťou prenájmu strediska v pôvodnom 
stave na 25 rokov s podmienkou zachovania šty-
roch ambulancií, rozšírenia o  ďalšie ambulancie 
a  menšiu občiansku vybavenosť. Podmienkou 
bola minimálna investícia budúceho nájomcu 

Máme zrekonštruované zdravotné stredisko
VAJNORy MAJú ZRekONšTRuOVANý MulTiFuNkČNý 
OBJekT, v ktorom našlo miesto predovšetkým nové zdravotné
stredisko. V polovici novembra moderné stredisko odovzdali 
do užívania občanom.

do  rekonštrukcie v  sume 250  000 eur,“ uviedol 
pre VN starosta Vajnor Ján Mrva.

Súťaž vyhrala spoločnosť Medicentrum, ktorá 
rekonštrukciu aj v plánovanom čase zrealizovala. 
V  objekte je popri štyroch pôvodných aj pries-
tor pre osem iných, nových ambulancií, lekáreň 
a banka. „Je to vzorový príklad, ako môžu na pro-
spech celej obce spolupracovať verejný sektor, 
teda miestna samospráva, so súkromným inves-
torom,“ dodal Mrva.

Text a foto: Eduard Fašung

PRíďTe 
ZA STAROSTOM 

v prvú stredu 
v mesiaci!

V pravidelných otvorených 
prvých stredách v mesiaci 

bude starosta mestskej časti
 Ján Mrva pokračovať 

aj v roku 2012. 
V prvom polroku 2012 

bude občanom k dispozícii 
v čase od 16. do 18. hodiny:

1. februára 2012, 
7. marca 2012, 4. apríla 2012, 

2. mája 2012, 6. júna 2012.

Obyvatelia MČ Bratislava – Vajnory nás informo-
vali 10. decembra, že im boli na časti ulice Tomano-
vej namontované nové orientačné tabule. Obyvatelia 
časti ulice Tomanovej spísali petíciu v priebehu sep-
tembra a obrátili sa s ňou na MČ a na magistrát Bra-
tislavy. V petícií uvádzajú, že nesúhlasia s tým, aby sa 
časť ulice Tomanovej premenovala na ulicu Františka 
Feketeho.

Ako dôvody uvádzajú, že v  ich časti je číslovanie 
ulice riadne a komplikácie vznikajú až v časti, ktorá je 
premenovaná na ulicu Za Humnami (nová nespevne-
ná časť ulice, kde chýba množstvo súpisných čísiel), 
s ktorej premenovaním súhlasia. Trvajú tiež na tom, 

aby im bol ponechaný rovnaký názov ulice Tomanova 
(po  málo známom českom básnikovi z  prvej ČSR), 
ktorý je tam približne od  roku 1957, teda už skoro  
55 rokov.

Na podporu svojho názoru uvádzajú množstvo ulíc 
v Bratislave, ktoré sú rozdelené inými ulicami. Uvedo-
mujú si, že v  budúcnosti takéto precedensy netreba 
vyrábať, ale už existujúce ulice treba rešpektovať, lebo 
pri premenovaní im vzniká obrovský problém s výme-
nou ich civilných aj firemných dokumentov a potrebou 
nahlásenia do množstva inštitúcií. Problém sa týka asi 
50 stavieb a teda okolo 150 až 200 obyvateľov.

Toto ich nové stanovisko podporuje aj mestská časť. 

Orientačné tabule na Tomanovej 
sa zatiaľ meniť nebudú
List na magistrát – žiadame nápravu Informoval som o ňom aj pána Trebatického na osob-

nom rozhovore na magistráte. Dohodli sme, že nemu-
sím písať žiadne stanovisko a že mám návrh prerokovať 
s názvoslovnou komisiou. Predseda komisie poslanec 
V. Kubovič ma informoval, že kvôli predčasným  
voľbám už komisia zasadať nebude a premenovávať 
ulice sa do volieb nebudú.

Teda momentálne platí stav, že o  premenovaní 
časti ulice Tomanova budeme rokovať ešte s názvo-
slovnou komisiu mestského zastupiteľstva po  pred-
časných parlamentných voľbách v marci 2012. Listom 
som preto požiadal magistrát hlavného mesta, aby 
urýchlene zabezpečil vrátenie pôvodných orientač-
ných tabúľ na časť ulice Tomanova.   

Ján Mrva, starosta
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Miestny úrad vo Vajnoroch oznámil 
občanom, že uznesením bratislav-
ského mestského zastupiteľstva 
č. 248/2011 z 29. septembra 2011 
bolo s účinnosťou od 1. novembra 
2011 schválené Všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 11/2011, ktorým sa 
v Mestskej časti Bratislava – Vajno-
ry určujú nové názvy nepomenova-
ných ulíc.
1 – Pre nepomenovanú ulicu medzi 
Ulicou Pri starom letisku a Ulicou 
Dorasteneckou sa určuje nový názov 
Ulice „Šutráková“.
2 – Pre nepomenovanú ulicu tzv. 
„Uhlárovú“ sa určuje nový názov 
Ulice „Na jarku“.
3 – V úseku od križovatky Ulice 
Tibenského s Ulicou Uhliská (sme-
rom do mesta) sa určujú nové názvy 
ulíc „Pri pasienku“, „Pri šanci“ 
a „Pod krížom“.

Zuzana Klaučová, 
oddelenie stavebné, ŽP, ÚP a dopravy              

Nové ulice 
vo VajnorochČistíme rozvody 

dažďovej kanalizácie
MeSTSká ČASť  V PRieBeHu ROkA 2011 pokračovala s čistením 
rozvodov dažďovej kanalizácie,   uličných vpustov a šácht. 

Čistenie bolo vykonávané na  uliciach 
Baničova, Osloboditeľská, Šaldová,  
Skuteckého, Koniarkova, Zátureckého. 
Čistenie potrubí a  dažďových vpustov 
a šácht bolo robené vysokotlakovým za-
riadením  s odsatím nečistôt a odvozom 
na určenú skládku a čiastočne s frézova-
ním a  s  následným monitorovaním kri-
tických miest.

Pri monitorovaní boli zistené neo-
právnené zaústenia potrubí vlastníkov 
priľahlých nehnuteľností, čo je v rozpo-
re s vodným zákonom. Okrem uličných 
vpustov bola hlavne prečisťovaná dažďo-
vá kanalizácia, ktorá na  viacerých úse-
koch bola nefunkčná zanesená, prípadne 
prerušená celistvosť potrubia.

Okrem bežných nečistôt z komuniká-
cií splavovaných pri dažďoch, bolo z po-
trubia a uličných vpustov vybraté odpa-

dy tehál, cementová malta a ďalšie tuhé 
odpady, ktoré sa nedostali cez mreže 
uličných vpustov, ale zrejme nesvedo-
mitým zásahom niektorých občanov za-
búdajúc na  ohrozenie ostatných. Čiste-
nie vpustov a  dažďového potrubia nám 
ukrojilo značnú časť finančných pros- 
triedkov, a preto túto činnosť vykonáva-
me postupne, podľa disponibilných fi-
nančných prostriedkov. 

V budúcom roku plánujeme pokračo-
vať v čistení ďalších úsekov dažďovej ka-
nalizácie, ktorá vyúsťuje smerom do po-
toka Kratina. Pri zabezpečení finanč-
ných prostriedkov je potrebné prečistiť 
celý úsek na  Tomanovej ulici až po  vy-
ústenie do  potoka Struha a  Pračanský 
kanál v  celom úseku vrátane uličných 
vpustov a súbežne vykonávať bežné čis-
tenie uličných vpustov.     Stanislav Svátek

Vo februári tohto roku požiadala Mi-
nisterstvo kultúry SR o poskytnutie do-
tácie na projekt knihy o insitnom umel-
covi Jánovi Hlavatom. Táto monografia, 
ktorá je už v  predaji, je po  knihách 
o  Kataríne Brúderovej, poviedkach 
Bohumíra Hrabáka a  publikácii Naše 
Vajnory, ďalším dôkazom záujmu mest- 
skej časti na  udržaní a  zachovaní vaj-
norských tradícií pre ďalšie generácie. 
Spoluautormi knihy sú Ondrej Demo 
a  Mária Pašková, odbornou garantkou 
a  zostavovateľkou je Katarína Čierna, 
kurátorka zbierky insitného umenia 
v  Slovenskej národnej galérii. Mestská 
časť získala na túto knihu dotáciu v cel-
kovej výške 8000 eur.

 V  druhom prípade získala mestská 
časť vo veľmi krátkom čase finančné 
prostriedky formou dotácie z Minister-
stva dopravy, výstavby a  regionálneho 
rozvoja SR na  spracovanie územno-
plánovacej dokumentácie Šuty – Za-
bezpečenie spracovania konceptu rie-

Vajnory boli úspešné 
v získavaní z dotácií 
MeSTSká ČASť BRATiSlAVA – VAJNORy bola tohto roku žiadateľom 
dotácií z dvoch ministerstiev a v obidvoch prípadoch bola úspešná.

šenia UP dokumentácie, dohľad nad 
jeho spracovaním a jeho prerokovanie. 
Možnosť získať dotáciu z  ministerstva 
dopravy bola po prvýkrát a Vajnory sú 
s  Pezinkom jediní dvaja úspešní žia- 
datelia z  celého Bratislavského kraja. 
Aj keď dotácia vo výške 8206,24 eur 
nepokryje celé náklady na dokumentá-
ciu, získané finančné prostriedky sú pre 
mestskú časť v dnešnej ekonomickej si-
tuácii prínosom. Dôvodom obstarania 
územného plánu zóny Šuty je spodrob-
nenie územného plánu hlavného mesta 
ako aj potreba vytvorenia regulačného 
územnoplánovacieho nástroja na  defi-
novanie a  zosúladenie podmienok pre 
jednotlivé investičné zámery.

Mestská časť plánuje ešte do  konca 
roka 2011 požiadať Ministerstvo vnút-
ra SR o dotáciu na projekt bezpečnost-
ných kamier ako aj Ministerstvo kultú-
ry SR o dotáciu na dokončenie obnovy 
národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský 
ľudový dom.

Ing. Mário Schwab, poradca starostu

Vznikla sekcia 
ekonómov
bratislavských MČ
Po sekcii prednostov miestnych 
úradov a sekcii miestnych kont-
rolórov má Regionálne združenie 
mestských častí hlavného mesta 
SR Bratislavy aj sekciu ekonómov 
mestských častí.
Jej predsedom sa stal Matúš 
Hrádela, ekonóm MČ Petržalka, 
tajomníčkou je ekonómka MČ Bra-
tislava – Vajnory Mária Poráziková.
Sekciu ekonómov schválilo regio-
nálne združenie reprezentované 
starostami mestských častí 16. no- 
vembra. Podnet na jej zriadenie 
vyšiel z Mestskej časti Bratislava – 
Vajnory, kde bolo jej ustanovujú- 
ce zasadnutie. Ekonómovia mes-
tských častí dostali na zasadnutí 
informáciu o príprave rozpočtu 
Bratislavy na budúci rok, a to 
predovšetkým z hľadiska očaká-
vaných príjmov. Ekonómovia sa 
budú stretávať podľa potreby, 
minimálne raz štvrťročne.

Mário Schwab



voľby www.vajnory.sk

12   Vajnorské novinky

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 347  
zo dňa 19. októbra 2011 boli vyhlásené voľby pre voľby do NR SR a určený 
termín na sobotu 10. marca 2012. Politické strany, ktoré podali kandidátne 
listiny v zákonnej lehote, môžu delegovať členov do 4 okrskových volebných 
komisií (OVK) v našej mestskej časti (MČ) najneskôr do 15. januára 2012.  
Vo štvrtok 26. januára 2012 sa uskutoční prvé zasadnutie OVK, na ktorom 
členovia delegovaní politickými stranami a starostom menované zapisovateľky 
zložia zákonom predpísaný sľub a žrebom určia predsedov a podpredsedov.
Do NR SR majú právo voliť občania SR, ktorí najneskôr v deň konania volieb 
dovŕšia 18 rokov veku. 

VOĽBA POšTOu
Zákon 333/2004 umožňuje hlasovať aj prostredníctvom pošty, a to tým 
štátnym občanom SR, ktorí nemajú trvalý pobyt (TP) na území SR, alebo 
majú síce TP na území SR, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. 
Lehota na podanie písomnej žiadosti o voľbu poštou bola zákonom stanovená 
na 20. januára 2012.
Pre občanov SR, ktorí majú TP pobyt mimo územia SR a rozhodli sa pre voľbu 
poštou, bol zriadený osobitný okrsok v MČ Bratislava – Petržalka, preto 
žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka, organizačné oddelenie, 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5. 
Informácie a tlačivo žiadosti nájdete na www.minv.sk/volba-postou1. 

Štátni občania SR, ktorí majú TP na území SR, ale v čase volieb sa zdržiavajú 
mimo jej územia, podávajú žiadosť o voľbu poštou na príslušnom obecnom 
úrade, z toho vyplýva, že občania SR s TP pobytom v MČ Bratislava 
– Vajnory podávajú žiadosť na adresu: Miestny úrad MČ Bratislava 
– Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. 
Informácie a tlačivo žiadosti nájdete na www.minv.sk/volba-postou2.

iNFORMOVANie VOliČOV
Každému voličovi je MČ povinná najneskôr do 14. februára 2012 do miesta 
jeho trvalého pobytu spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov  
doručiť oznámenie, v ktorom je vedený čas konania volieb, volebný okrsok 
a miesto, kde môže volič voliť, ako aj upozornenie na povinnosť voliča  

preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti, ktorým je na účely  
tohto zákona výlučne občiansky preukaz (OP). 
Ak volič do tohto termínu oznámenie nedostane, podľa § 7 ods. 1 si môže 
volič v úradných hodinách MÚ v námietkovej kancelárii overiť, či je v stálom 
zozname voličov zapísaný.

VOliČSký PReukAZ
Podľa § 9 volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalé-
ho pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže požiadať MČ o vydanie voličského preukazu (VP), 
o ktorý môže požiadať v námietkovej kancelárii v úradných hodinách  
MÚ osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby v lehote najskôr 
od 9. februára a najneskôr dva dni predo dňom volieb, t. j. 8. marca 2012. 
VP oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území SR. 
V takom prípade volič okrem preukázania totožnosti OP je povinný predložiť 
aj VP, ktorý mu OVK odoberie, dopíše ho do obidvoch rovnopisov zoznamu  
voličov a umožní mu hlasovať.

NáMieTkOVá kANceláRiA
K voľbám do NR SR otvorená od 9. februára do 8. marca 2012
pondelok 8.00 – 12.00 h  13.00 – 17.00 h
streda 8.00 – 12.00 h  13.00 – 17.00 h
piatok 8.00 – 12.00 h       –
Miestny úrad MČ Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, 
prízemie č. dv. 112, tel.č.: 02/48 22 44 33

OZNáMeNie O ČASe A MieSTe  
kONANiA VOlieB DO NáRODNeJ RADy SR 
Mestská časť Bratislava – Vajnory podľa § 12 zákona č. 333/2004 Z. z.
o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov určuje štyri volebné okrsky 
a oznamuje, že:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu
10. marca 2012 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Miestom konania volieb sú pre: 
Okrsok č. 1 a 2: ZŠ s MŠ v Bratislave – Vajnoroch, Osloboditeľská 1
Okrsok č. 3 a 4: ZŠ Jána Pavla II. v Bratislave – Vajnoroch, Osloboditeľská 27 

VOĽBy DO NáRODNeJ RADy 
SlOVeNSkeJ RePuBliky
budú v sobotu 10. marca 2012 

od 7.00 do 22.00 hodiny

VOleBNý OkRSOk č. 3  VOleBNý OkRSOk č. 4
Hospodárska Baničova
Kataríny Brúderovej Jačmenná
Kúkoľová Koncová
Pri Struhe Koniarkova
Roľnícka 209 – 351 (nepárne), 216 – 384 (párne) Kratiny
Šuty 31 – 51 (nepárne), 32 – 40 (párne) Na doline
Tomanova 53 – 123 (nepárne), 66 – 138 (párne) Nad jazierkom
Veľké Štepnice Nad Válkom
lokalita Za humnami Osloboditeľská
 Pod Válkom 17 – 31 (nepárne), 18 – 20 (párne) 
 Roľnícka 31 – 207 (nepárne)
 Rybničná 59, 61A, 30 – 40 D (párne) 
 Skuteckého 
 Šaldova 
 Za farou
 Zátureckého

Bližšie informácie súvisiace s voľbami vám poskytne Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v MČ Bratislava - Vajnory, tel. č.: 02/48 22 44 33, 0911 821 617, e-mail: gzemanova@vajnory.sk

VOleBNý OkRSOk č. 1   VOleBNý OkRSOk č. 2
Buzalkova 1 – 9 (nepárne), 2 – 14 (párne) Buzalkova 16 – 28 (párne) 
Dorastenecká Čierny chodník 1 – 35 (nepárne), 2 – 50 (párne)
Pod Válkom 1 – 13 (nepárne), 2 – 16 A (párne) Pračanská 51 – 67 (nepárne), 48 – 66 (párne)
Pračanská 29 – 49 (nepárne), 32 – 42 (párne) Príjazdná 
Pri starom letisku Pri mlyne 
Roľnícka 1 – 29 (nepárne) Roľnícka 2 – 214 (párne)
Rybničná 1 – 43 (nepárne), 61 B, 2 – 28 B (párne) Šachorová
Šinkovské Široká
Tibenského Šuty 1 – 29 (nepárne),  2 – 30 (párne)
Tomanova 1 – 35 (nepárne), 2 – 34 (párne) Tomanova 37 – 51 (nepárne), 54 – 64 (párne)
Uhliská lokalita Vajnorské jazerá
Zbrody Za mlynom



Je to predovšetkým zásluha vajnor-
ských poľovníkov, ktorí sa o  zver po-
čas celého roka príkladne starajú. Po-
tvrdzujú pravidlo vyspelého poľovníc-
keho združenie, kde platí, že poľovník 
nie je lovec, ale predovšetkým ochran-
ca prírody. Dokumentujú to stovky od-

pracovaných brigádnických hodín v re-
víri, pravidelné zháňanie potravy a pri-
krmovanie, bez ktorého by bola malá 
zver v  tak vysoko industrializovanom 
prostredí už dávnou minulosťou. Je po-
tešiteľné, že stavy malej zveri majú síce 
kolísajúcu, no stále stúpajúcu tenden-

ciu. Je to zásluha predovšetkým do- 
brovoľnej práce poľovníkov, ale aj 
mnohých obyvateľov Vajnor, ktorí pre 
potreby poľovníckeho združenie po-
skytujú potravu zo svojich záhradných 
neupotrebiteľných prebytkov na prikr-
movanie.                    Text a foto: Eduard Fašung

Na poľovačke vo vajnorskom chotári
ZáVeR ROkA TRADiČNe PATRí AJ POĽOVAČkáM na malú zver. Nie inak to bolo aj vo vajnorskom 
chotári. Slávnostný výrad bol veľmi slušný. Na to, že sú Vajnory súčasťou hlavného mesta, 
je obdivuhodné, že sa tu darí aj takej zveri, ako sú zajace, či bažanty.

poľovníctvo

11– 12/2011   13
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Zväz výrobcov hrozna 
a  vína na  Slovensku, Zväz 
vinohradníkov Slovenska, 
Združenie Malokarpatská 
vínna cesta, Združenie pe-
zinských vinohradníkov 
a  vinárov návrh zákona 
jednoznačne odmieta. Ako 
tieto reprezentatívne orga-
nizácie a  spoločnosti uvád-
zajú v spoločnom vyhlásení, 
„každá krajina, ktorá pestuje 
vinič a vyrába víno, má nulo-
vú sadzbu spotrebnej dane 
z tichého vína. Dokonca ani 
krajiny v kríze ako Maďarsko, 
Grécko, Španielsko, Talian-
sko neuvažujú o  nenulovej 

spotrebnej dani z  tichého 
vína.“

Podľa argumentov sta-
vovských združení, zvýše-
nie spotrebnej dane zvýši 
cenu vína, ktorá bude o  40 
percent vyššia ako stojí 
víno v  okolitých krajinách, 
čo podporí dovoz, na  úkor 

domácej výroby. Zvýšenie 
spotrebnej dane znevýhod-
ní slovenských výrobcov 
vína, pretože budú mu- 
sieť investovať do  zakla-
danie daňových skladov 
a zábezpek, čím sa zníži ich 
konkurencieschopnosť. Ako 
dôsledok budú prepúšťať 
a  zvýši sa nezamestnanosť 
v regiónoch a urýchli sa pro-
ces zániku slovenských viníc. 
Tie z 35 000 hektárov v roku 
1979 poklesli na 11 000 hek-
tárov v  roku 2010. Zvýšenie 
spotrebnej dane z  tichého 
vína povedie k rastu čierne-
ho trhu a  nižšiemu výberu 

DPH. Výber spotrebnej dane 
je pre štát fiškálne negatív-
ny, prínos vo výške 20 milió- 
nov eur je ilúziou. Zvýše-
ním spotrebnej dane sa slo-
venskí občania budú skladať 
na  zbytočné rozhadzovanie 
peňazí štátnymi úradníkmi, 
lebo výnos dane bude po-
hltený nákladmi na jej sprá-
vu a  kontrolu, tvrdia vo vy-
hlásení združenia sloven-
ských vinohradníkov a viná-
rov. Prijatie tohto návrhu zá-
kona preto považujú za  ne-
zmyselné. 

    Eduard Fašung

Nie zvýšeniu spotrebnej dane 
z tichého vína!
ViNOHRADNíci A ViNáRi NA SlOVeNSku ZáSADNe ODMieTAJú prijatie návrhu zákona o spotreb-
nej dani z alkoholických nápojov, lebo hlavným dôvodom na prijatie tohto zákona je príprava 
na zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tichého vína. „Ak má ostať zachovaná nulová sadzba 
na zdanenie tichého vína, je tento zákon úplne zbytočný,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.

Na  vínnej ceste od  Bratislavy až po 
Trnavu otvorili vinári 130 pivníc, 
v  ktorých mohli návštevníci degusto-
vať ponúknuté vzorky mladých i  star-
ších vín piatok od  14.00 h a  v  sobotu 
od  12.00 hodiny, po  oba dni do  21.00 
hodiny. Podujatie sa konalo pod zášti-
tou predsedov Bratislavského a  Trnav-
ského samosprávneho kraja.

Návšteva pivníc je podmienená za-
kúpením vstupenky. Vyše 5000 líst-
kov bolo už beznádejne vypredaných 
od polovice septembra. „Táto situácia sa 
opakuje každoročne, no nemôžeme dať 
do obehu viac vstupeniek. Mnohé piv-
nice menších vinárov nie sú kapacit-
ne dostačujúce na nárazové vlny desia-

tok návštevníkov. Utrpel by tým vysoký 
štandard, ktorý si Dni otvorených piv-
níc za uplynulých 11 ročníkov vypesto-
vali. Náhradným termínom je obdobné 
jarné podujatia na sviatok sv. Urbana,“ 
uviedol predseda Združenia Malokar-
patská vínna cesta Milan Pavelka.

Vinárska ponuka na 12. ročníku Dní 
otvorených pivníc bola oveľa zaujíma-
vejšia ako vlani. Je to výsledok aj priaz-
nivejšieho roku, ktorý doprial vinohra-
dom viac slnka i vlahy. Tri pivnice otvo-
rili aj v bratislavskej Mestskej časti Bra-
tislava – Vajnory. 

„Na  Dňoch otvorených pivníc sme 
ponúkli mladé tohtoročné vína. Majú 
vysokú kvalitu, veď cukornatosť hroz-
na pri oberačkách nešla pod 23 per-

Dni otvorených pivníc využili 
tisíce milovníkov kvalitného vína 
ViNáRi NA MAlOkARPATSkeJ VíNNeJ ceSTe (MVc) pripravili 
na nadchádzajúce dni najväčšie vyvrcholenie vinohradníckeho 
roku, ktoré sa tradične koná počas Dní otvorených pivníc. 
uskutočnili sa v piatok a sobotu (18. a 19. novembra 2011).

cent, mnohé zbery dokonca prekročili 
hranicu 25 percent. Viacerí vinári po-
rovnávajú tento rok s mimoriadne vy-
dareným ročníkom 2006. Pri mnohých 
odrodách sa už vyrysoval aj zaujíma- 
vý buket. Sme radi, že napríklad naša 
typická odroda Feteasca Regala v tom-
to ročníku opäť získala vynikajúcu 
jemnú príchuť po  zrelých maslových 
hruškách. Dobrý dozrievajúci poten- 
ciál majú aj červené a  modré odrody. 
Milovníci kvalitného vína sa mali na čo 
tešiť,“ povedal pre VN vedúci vínnych 
pivníc Poľnohospodárskeho družstva 
vo Vajnoroch Branislav Brúder. 

       Eduard Fašung
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informujeme / seniori

svojim členkám 
k okrúhlemu jubileu. 
Pani Helena Bebjako-
vá oslávi dňa 26. janu-
ára 2012  šesťdesiate 

narodeniny a pani Magdaléna Tesá-
rová dňa 22. februára 2012 sedem-
desiate piate narodeniny. 
Obom členkám srdečne blahoželá-
me a do ďalšieho života želáme 
všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, 
šťastia, lásky a životného elánu.                    

Členovi Senior klubu

Senior klub 
blahoželá

Vajnorské novinky 
so striebornou medailou

Periodiká počas tretieho ročníka súťaže súperili v šiestich kategóriách. 
Prvú priečku za časopis v obci do 1000 obyvateľov získali Tajovské 
noviny. Najlepším periodikom v  obciach nad 1000 obyvateľov 
sa stal Rabčiansky chýrnik. Titul najlepšieho mestského periodi-
ka získal Bratislavský kuriér, ktorý sa do bytov distribuuje 
bezplatne.
Mestskou časťou, ktorá sa môže pochváliť najlepším spravodajstvom, 
sa stali košické Ťahanovce. Na druhom mieste v tejto kategórii skončili 
Vajnorské novinky. „Bronzové“ noviny pochádzajú tiež z Bratislavy – tretie 
miesto totiž obsadili Staromestské noviny.
Spomedzi regionálnych novín najlepšie dopadli noviny zo Šale s názvom Slovo 
Šaľanov. Porota ocenila aj kultúrno-informačné a kultúrno-turistické noviny. 
Prvé miesto v tejto kategórii obsadil časopis o baníctve Montanrevue.
Šesťčlenná porota hodnotila u 330 prihlásených novín a časopisov publicistickú kvali-
tu, odbornú fundovanosť obsahu periodika, tematické a obsahové zameranie, jazykovú 
úroveň, výtvarné a typografi cké spracovanie a tiež polygrafi cký výstup. 

Eduard Fašung

ViAceRÉ OBecNÉ A MeSTSkÉ NOViNy si začiatkom novembra 
odniesli ocenenia v celoslovenskej súťaži Miestne noviny 2011. 
Vo svojej kategórii sa umiestnili Vajnorské novinky na druhom 
mieste. Do súťaže sa prihlásili po druhý raz. Podľa organizáto-
rov kvalita lokálnych periodík od minulého roku vzrástla.

❦
Seniori ďakujú
Pán starosta, ďakujeme vám 
za kultúrne podujatie pri príležitos-
ti jubilujúcich občanov Vajnor.

Anna Melaiová, Pri starom letisku
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odniesli ocenenia v celoslovenskej súťaži Miestne noviny 2011. 
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Slávnostné otvorenie Seniordomu
Sobotný podvečer 10. decembra bol pre obyva-

teľov Seniordomu Vajnory (predtým AMICO) a  ich 
rodinných príslušníkov slávnostný. Vyzdobený via-
nočný stromček a  vôňa koláčikov pripomínali prí-
chod Vianoc. Aké by to boli Vianoce bez darčekov? 
Starosta Ján Mrva a  pani Eva Vaská za spoločnosť 
Pro Senior care prestrihnutím pásky symbolicky 
otvorili obnovené zariadenie sociálnych služieb 
vo Vajnoroch. Starosta priniesol pre  obyvateľov 
do  knižnice všetky publikácie kníh, ktoré vydala 

mestská časť. Pozvanie na slávnosť, okrem staros-
tu, prijali aj zástupkyňa starostu, prednosta úradu, 
poslanci a sponzori. 

O   dobrú náladu sa postarali krojovaní členovia  
Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktorím sa  po-
darilo všetkých rozospievať. Obyvateľom Seniordo-
mu želáme  pevné zdravie a   aby ho považovali za
svoj domov a cítili sa tu dobre. 

Soňa Molnárová
Foto: Eduard Fašung
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Ako prvú, hneď v septembri sme sa vy-
brali pozrieť zoologickú záhradu v Brati-
slave. Pobalili sme si desiatu, obliekli sme 
si reflexné vesty a autobusom nás ujo šofér 
presunul na miesto. Boli sme veľmi netr-
pezliví a tešili sme sa na to, čím nás zoolo-
gická záhrada prekvapí. A veru, že prekva-
pila. Pozreli sme si nový, krásny pavilón 
opíc, potom šelmy, rôzne kopytníky, ako 
zebry, kone, lamy, ba aj dlhočiznú žirafu. 
Najviac sa nám páčili malinké mláďatká. 
Poviem vám, bol to pre nás riadny zážitok. 

V októbri sa nám striedala jedna akcia 
za  druhou. Najskôr nás do  škôlky pri- 
šiel pozrieť Šašo Maroš, ktorý nám vyčaro-
val úsmev na tvári a veriacky – neveriacky 
sme sledovali všetky jeho kúzla. 

 Potom sme s pani učiteľkami mali dva 
zaujímavé dni. Počas prvého sme si vyrá-
bali kapustníčkov z kapustných hláv, s kto-
rými sme si vyzdobili triedy. A počas toho 

druhého sme vyrábali ovocníčkov z rôzne-
ho ovocia. Samozrejme na  ovocí, ktoré  
nám ostalo, sme si spoločne pochutnali 
a dobili svoje telíčka potrebnými vitamín-
mi. 

 Po Šašoparáde, ktorú sme zažili so Ša-
šom Marošom, nasledovalo doobedie 
s  Kúzelníkom Ivanom. Nad niektorými 
kúzlami sme si poriadne lámali hlavu a aj 
tak sme nezistili, ako je to možné. No čo, 
asi čáry-máry naozaj existujú. 

Po akciách, ktoré potešili naše detské sr-
diečka, otvorila materská škola svoje brány 
aj našim rodičom. V jedno krásne jesenné 
poobedie sme sa všetci stretli a  vyrábali 
svetlonosov. Jednoducho čas halloweenu 
zavanul aj k nám a naše svetielkujúce tek-
vičky zdobili areál materskej školy ešte zo-
pár chladných nocí. 

Keďže treba posilňovať nielen ducha, ale 
aj telo, a  to naše pani učiteľky dobre ve-

dia, začali sme chodiť na plavecký výcvik. 
Tým sa z nás aspoň na chvíľu stali kroko-
díly, rybičky, kačičky a  delfíny. Na  záver, 
za  našu šikovnosť, nám boli rozdané di-
plomy, s ktorými sme sa pochválili našim 
rodičom. Taktiež ku nám do škôlky zavítal 
Alex, čo nám vo svojom velikánskom kufri 
priniesol samé netradičné hračky, s ktorý-
mi sme sa hýbali a tešili sa v jednom. Svoje 
tanečné umenie si tiež rozvíjame každý 
pondelok na tanečnom krúžku.

A aby sme sa nezabudli ešte pochváliť, 
tak sme mali dve divadielka. Jedno o per-
níkovej chalúpke a druhé o hračke, s kto-
rou sa nikto nechcel hrať. Na ďalšie zážitky 
sa už teraz tešíme a určite vám o nich opäť 
napíšeme. Dovtedy vám prajeme hlavne 
krásne Vianoce, ešte krajší nový rok. Lúčia 
sa s vami vaše ratolesti z Materskej školy 
na Koniarkovej.

Martina Jurkechová, učiteľka MŠ Koniarkova

Zábavná školička alebo 
ako nám je v materskej škole
ANi SMe SA NeNAZDAli a po slnečných prázdninách nás privítala vyzdobená materská škola. 
Ako to už býva zvykom, všetky triedy sa hneď od prvej chvíle naplnili detským smiechom
 a radosťou. Postretávali sme sa so známymi, ale aj novými spolužiakmi a hneď od prvej chvíle 
sme vedeli, že z nás budú kamaráti. Materská škola nám ponúkla množstvo zábavných, ale aj 
náučných, či športových akcií, o ktorých vám teraz porozprávam. 

Na  jednej strane je zvyšujúci sa po-
čet detí vo Vajnoroch potešujúci fakt. 
Na strane druhej to prináša mestskej čas-
ti problém, ako docieliť, aby čo najviac 
detí mohlo byť umiestnených v  MŠ vo 
Vajnoroch, aby čo najmenej detí muselo 
z Vajnor do škôlok cestovať do iných mes-
tských častí. 

V marci tohto roku sa do MŠ prihlási-
lo 120 detí, z toho bolo 70 detí z Vajnor. 
Aj napriek všetkej snahe sa nepodari-
lo umiestniť približne 40 detí. Po  začatí 
školského roka sa na  miestnom úrade 
opäť začali hlásiť rodičia s  požiadavkou 
o  zaradenie ich dieťaťa do  MŠ. Ide pri 
tom predovšetkým o  deti, ktoré dovŕšili 
tri roky a spĺňajú kritériá VZN o prijíma-

ní do  predškolského zariadenia. Problé-
mom sú však voľné kapacity MŠ. 

Mestská časť preto v uplynulom mesia-
ci adresovala listy na regionálny Úrad ve-
rejného zdravotníctva (hygiena), na Štát-
nu školskú inšpekciu a na Radu školy pri 
ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej so žiados-
ťou o zvýšenie počtu detí v  triedach tak 
v MŠ, ako aj ZŠ.

Aj napriek už platnej výnimke žiadame 
v  liste o  nasledovné zvýšenie: v  prvom 
ročníku ZŠ z 22 na 26, v druhom až štvr-
tom ročníku ZŠ z 25 na 26 žiakov, v prvej 
až štvrtej triede MŠ z 22 na 26 detí a v pia- 
tej triede MŠ z 24 na 26 detí.

Rokovanie s  hygieničkou z  Úradu ve-
rejného zdravotníctva sa už uskutočnili  

priamo v  priestoroch škôlky. MČ pri-
pravuje aj stretnutie so školskou inšpek- 
ciou ešte do konca tohto roka. MČ urobí 
všetko pre to, aby rokovania boli úspešné 
a aby sa deti do školských zariadení mo-
hli prijímať aj v priebehu školského roka. 
Snahou mestskej časti je v  čo najväčšej 
miere vyjsť v  ústrety rodičom, zjedno-
dušiť život rodinám s malými deťmi. To 
je však možné len so súhlasom všetkých 
inštitúcií, ktoré dohliadajú na  dodržia-
vanie zákonov a nariadení, týkajúcich sa 
umiestňovania detí do  MŠ a  ZŠ. Ak by 
mestská časť dostala potrebné súhlasy 
a povolenia, k zvýšeniu počtu detí môže-
me pristúpiť už od 1. februára 2012.

Ján Mrva, starosta

chceme zvýšiť počet detí 
v škôlke a aj v základnej škole
MeSTSká ČASť BRATiSlAVA – VAJNORy AkO JeDiNá V BRATiSlAVe postavila v minulom školskom 
roku novú materskú školu, kapacita ktorej aj napriek  zvýšeniu oproti pôvodnej Mš (ktorej hrozilo 
zatvorenie, pretože už fungovala na výnimku) nepostačuje každoročnému nárastu detí v našej MČ. 
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Základná škola Jána Pavla ii.  
oslávila svoje 20. narodeniny 

Pri príležitosti dvadsiateho výročia 
znovuobnovenia Základnej školy Jána 
Pavla II. sa 24. novembra 2011 v  Kos-
tole Sedembolestnej Panny Márie začal 
program slávnostnou sv. omšou, ktorú 
celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, 
arcibiskup – metropolita za účasti ďal-
ších kňazov. V homílii vyzdvihol dôle-
žitosť cirkevných škôl, v ktorých sa de-
ťom okrem štandardného vzdelávania 
dostáva aj možnosť prehĺbiť si vieru. Jej 
prežívanie robí človeka spokojnejším 
a šťastnejším.

V  školskej  telocvični spojenej s  far- 
ským klubom ďalej pokračovala sláv-
nosť – akadémiou. Žiaci sa  pred jej 
návštevníkmi prezentovali zaujímavým 

a  zábavným programom zloženým 
z  tanečných vystúpení, piesní, básní 
a  hry na  hudobné nástroje. Pre vzác-
nych hostí, rodičov, starých rodičov, 
príbuzných,  bývalých pedagógov, ria-
diteľov škôl, dobrodincov školy, ako aj 
hostí a najvyšších predstaviteľov Mest-
skej časti Bratislava – Vajnory tak pri-
pravili naše deti spolu s ich pedagógmi 
krásny  umelecký zážitok,  za  ktorý sa 
im často odmenili búrlivým potleskom. 
Akadémia venovaná  20. výročiu zno-
vuotvorenia  našej cirkevnej školy bola 
skutočne slávnostná, a  tak ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na  jej prí-
prave a realizácii.                                               

Text a foto: Mária Kováčiková

škola v novom šate

Za  ostané dve desaťročia sa vzhľad 
školy výrazne zmenil. „Počas uplynu-
lých 20 rokov sa v  škole vystriedalo 
3457 žiakov. Zateplenú budovu s novou 
fasádou a  oknami, novou telocvičňou, 
rekonštruovaným školským dvorom 
s  multifunkčným ihriskom a  s  novou 
materskou školou v  objekte areálu by 
dnes už málokto poznal,“ uviedla pre 
Vajnorské novinky riaditeľka školy Má-
ria Kováčiková.

Prvý stavebný kameň budovy vajnor-
skej katolíckej školy bol však položený 
už v  júni 1910. Takže základná škola 
si dnes zároveň pripomenula aj sto-
ročnicu svojho vzniku. Zaujímavosťou 
je, že v  tom čase, začiatkom 20. storo-
čia, bolo v celom Uhorsku iba 500 škôl 
s  vyučovacím jazykom slovenským. 
Pritom neslávne známe Apponyiho 
školské zákony z  roku 1907 prikazova-
li, aby na  všetkých školách v  Uhorsku 

bola vyučovacím jazykom maďarčina. 
Vajnorská škola prežila a  s  odstupom 
času bola v roku 1932 posvätená a upra-
vená. Potom, v období totalitného reži-
mu, jej činnosť zastavili, aby po nežnej 
revolúcii bola 1. septembra 1991 opäť 
obnovená, už ako cirkevná škola Jána 
Pavla II.

Popri vzdelávacom procese sa škola 
intenzívne venuje aj rozvoju kultúrnych 
tradícií. Osobitný dôraz kladie na ume-
leckú obnovu a prezentáciu pôvodných 
ľudových výšiviek, ktorými sú Vajnory 
známe na  výstavách po  celej Európe. 
Mnohé vernisáže výstav sa konajú pra-
videlne v priľahlom Farskom klube Ti-
tusa Zemana.

 Eduard Fašung

ciRkeVNá ZáklADNá škOlA JáNA PAVlA ii. v bratislavskej 
Mestskej časti Vajnory oslávila svoje 20. narodeniny.
Pri otvorení prvého školského roku 1991/1992 mala osem 
tried so 179 žiakmi, o ktorých sa staralo 14 učiteľov a tri vychová-
vateľky. Dnes má 11 tried so 192 žiakmi, 14 učiteľmi a štyrmi 
vychovávateľmi.

Natália Rajtíková 
      

Naša krásna 
škola
Naša krásna škola 
do dverí nás volá:
Poďte, deti, poďte, deti,
pozrite sa, ako to tu u nás 
všetko letí!

Preletíme spolu všetky triedy
a do vrecka schováme si kriedy.
Na stoličku vylejeme lepidlo
a spoznáme jedno staré pravidlo:
Nerob zle!

Žiaci sa tu učia ako včielky,
za to môžu naše milé učiteľky.
Vďaka pani riaditeľke sú vždy milé,
strávia s nami všetky pekné chvíle.



Po  zaujímavých čítačkách a  besedách 
v miestnej knižnici sme pripravili podu-
jatie aj pre našich detských čitateľov. So 
slabou nádejou na  úspech sme oslovili 
Daniela Heviera, či by si neprišiel „po-
besedovať“ k  nám do  Vajnor. Potešilo 
nás, že hneď zareagoval a mohli sme sa 
dohodnúť na  termíne, ktorý vyhovoval 
obidvom základným školám. Ako mies-
to konania sme zvolili priestory priamo 
v školách – v novej knižnici v ZŠ Katarí-
ny Brúderovej a v klube pri ZŠ Jána Pav-
la II. Všetci sme ho s radosťou očakávali, 
chystali sa deti aj pani učiteľky... 

„... vo Vajnoroch som po prvý raz ...“, 
priznal sa Daniel Hevier na besede v Zš

Prišiel v pohode, príjemne naladený,
možno aj trochu zvedavý, lebo, ako po-
vedal, vo Vajnoroch je po  prvý raz, 
v  spomienkach mal len staré vajnorské 
letisko...

Obe besedy boli originálne, každá 
však iná. Pohotový majster slova pán 
Hevier upútal deti rozprávaním o  prí-
behoch svojich knižiek a  ich hrdinoch, 
ako aj o  svojej nevšednej záľube, ktorá 
mu je zároveň potešením i  zamestna-
ním. Odpovedal na  zvedavé otázky 
detských čitateľov, prezradil o  sebe zo-
pár tajomstiev, prečítal úryvky zo svo-

jich kníh, dal deťom aj diktát, rapoval, 
pohotovo zahral na  klavíri. Predstavil 
nám svoju ostatnú knižku Vianočná 
pošta, ktorá vyšla v slovenskej aj anglic-
kej verzii. Spolu s deťmi prečítal krátku 
ukážku v obidvoch jazykoch. Záverečná 
autogramiáda bola už iba vyvrcholením 
príjemnej hodinky strávenej v  spoloč-
nosti pána Heviera – spisovateľa, básni-
ka, vydavateľa, na ktorého knižky vždy 
netrpezlivo očakávajú malí i veľkí čita-
telia. Spomienkou na  vzácneho hosťa 
budú autentické fotografi e a jeho zápisy 
v kronike obidvoch našich škôl. 

Zároveň dúfame, že cestu medzi nás, 
do Vajnor, neľutuje.

           Helena Paulenová, foto: Anton Jakubáč

kultúra www.vajnory.sk
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Do života sme uvítali 
18 malých Vajnorákov

Meno a priezvisko     Dátum narodenia
Marcela Laura Mrvová  26. 11. 2005
Patrícia Remeselníková 7. 10. 2011
Leonard Gurský 8. 10. 2011
Nella Krajčovičová 13. 10. 2011
Peter Keseli 18. 10. 2011
Sofi a Kövešová 21. 10. 2011
Oto Janečka 19. 9. 2011
Maxim Čík 22. 9. 2011
Lucia Guľová 30. 9. 2011
Adrian Valček 31. 8. 2011
Khán Chi Nguyen Thi 23. 8. 2011
Richard Kopálek 23. 8. 2011
Viktor Svetko 1. 8. 2011
Miriam Paulínyová 8. 7. 2011
Daniel Alexander Huges 9. 7. 2011
Mäkký Jakub 13. 7. 2011
Daniel Zajko 29. 7. 2011
Teo Švec 13. 6. 2011

›› Narodil sa človek, všetkým na radosť, 
kmotry, pečte radostníky, by ich bolo všetkým dosť,
veď k nám prišiel premilený hosť, sťa nový letorost,
prišiel našej obci ten hosť pre radosť. 
Zbor pre občianske záležitosti pri Miestnom úrade vo 
Vajnoroch 6. decembra  pripravil poslednú tohtoročnú 
slávnosť uvítania do života pre osemnásť malých Vaj-
norákov, narodených v roku 2011, ktorých mená sú 
zapísané v pamätnej knihe mestskej časti. Detičky 
narodené v mesiacoch november a december sú ešte 
maličké,  preto budú slávnostne uvítané až budúci rok. 
Zbor pre občianske záležitosti počas roku 2011 pripravil 
päť slávností  uvítania do života pre  69 malých Vajno-
rákov. V pamätnej knihe je zapísaných  41 chlapcov,  
28 dievčat  a  dva páry dvojčiat. 
Medzi „najstarších“ vajnorských chlapcov  roku 2011
 patria Dominik Garaj a Samuel Márnota,  narodení 
v jeden deň  6. januára. Chlapcov však predbehla prvá 

obyvateľka Vajnor roku 2011 Lucia Anneke Bednarčíko-
vá, narodená 2. januára. 
Naša vďaka patrí žiakom  a pani učiteľkám Kinčešovej
a Halonovej zo  Základnej umeleckej školy na Vrbenské-
ho ulici,  ktorí kultúrnym programom obohatili  každú 
slávnosť.
Na záver roka želáme všetkým našim deťom, aby im 
v duši pusto nebolo, aby  ich mali radi okolo, aby im bolo 
mäkko ako v mame, keď bolia veci, ktoré nepoznáme. 
Tu každé dieťa plaché ako laň, na hlave musí cítiť teplú 
dlaň. Nech je šťastný džavot detských hláskov, nech 
nechýba im liek, čo nazýva sa LÁSKOU.

Rastislav Daniš, Soňa Molnárová
Foto: Anton Jakubáč

kultúra
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Mladší žiaci 
aj prípravka Fk Vajnory 
sú na siedmom mieste
Výkony svojich zverencov z prípravky zhodnotil tréner Milan Horník:
„Súťaž sme začali tromi prehrami, ale ako sa neskôr ukázalo boli to práve tri 
najsilnejšie mužstvá. Potom prišla aj naša trojzápasová šnúra víťazstiev, ktorá 
bola pre chlapcov veľmi povzbudzujúca. Celkovo som spokojný, pretože máme 
v tíme hráčov, ktorí ešte nehrali majstrovské zápasy, pričom najmladší bol iba 
ročník 2004. Škoda, že v polovici súťaže sme prišli o kapitána a v niektorých zá-
pasoch nám chýbali starší hráči, ktorých ale dokázali dobre nahradiť aj tí menej 
skúsení. Počas prestávky sa zúčastníme kvalitne obsadeného zimného halového 
turnaja, ktorý vyvrcholí 18. februára 2012.“

Dalibor Mucha, foto: Ivan Kula

Otec biskup František Rábek 5. októbra vy-
stúpil na najvyšší vrch Slovenskej republiky 
Gerlach, ktorý sa vypína do výšky 2655  
metrov. Štyroch členov výpravy sprevádzali 
dvaja skúsení horskí vodcovia.
Hlavným cieľom výstupu okrem športového 
výkonu a pokochaním sa nádhernou tatran- 
skou prírodou bolo odslúžiť svätú omšu 
na najvyššom bode Slovenska. Účastníkmi 
podujatia boli aj zástupcovia vajnorskej 
farnosti.
Vrchol majestátneho Gerlachu z doliny nie 
je vidno. Kto ho chce vidieť a postáť na ňom 
pri vztýčenom kríži, musí turistickou cestou, 
miestami s horolezeckým zabezpečením, 
prekonať výškový rozdiel asi 950 metrov 
od Sliezskeho domu pri Velickom plese.
Našej výprave, v ktorej boli traja šesťde-
siatnici, trvalo stúpanie asi štyri hodiny. 
Nádherný pohľad na okolité skaly a stále 
sa vzďaľujúcu Velickú dolinu, ako sa hovorí, 
nedá sa zaplatiť, to treba vidieť. Keď prvý-
krát zočíte vytúžený vrchol, nováčik výstupu 
ešte netuší, že ho štyrikrát stratí, kým sa 
dostane na zhruba dvestometrový úsek, 
ktorý vedie až úplne na vrchol.
Priamo pri vrcholovom kríži bola slúžená 
svätá omša. Biskup a dvaja miništranti, tí 
traja šesťdesiatnici, sa na dvadsaťpäť minút 
ponorili do grandiózneho tajomstva preme-
ny chleba a vína na telo a krv Kristovu.
Bolo poludnie, takmer jasná obloha, neopa-
kovateľná scenéria skál ako chrám prírody 
takmer bezvetrie... malý vtáčik, ktorý sa 
znenazdajky zjavil meter od nás, pozoroval 
túto obetu.
Otec biskup, zrejme prvý činný biskup, slúžil 
na tomto najvyššom bode Slovenska omšu 
za Slovensko, za všetkých ľudí dobrej vôle. 
Zážitok na celý život.
Samozrejme, výstup sa končí až zostupom 
do Batizovskej doliny k rovnomennému 
plesu a po magistrále naspäť ku Sliezskemu 
domu.
Človek zabudne na únavu a zostanú mu iba 
krásne spomienky na skalnaté útvary. Znalý 
horský vodca hovorí: „Ideme okolo baru, tam 
je krokodíl, či dračia hlava, striga, kostol“ 
úchvatné pohľady z nadhľadu na Kriváň, Vý-
chodnú Vysokú, Bradavicu, Slávkovsky štít. 
Akosi symbolicky som z liturgie nasledujúcej 
nedele čítal:„Hľa, náš Boh, v neho sme dú-
fali a on nás spasí. On je Pán, v ktorého sme 
dúfali. Jasajme a radujme sa z jeho spásy. 
Pánova ruka spočinie na tomto vrchu.“ 
(Iz 25,6 – 10a).

Juraj Lauko, 
prednosta MÚ Vajonory

Vystúpili sme 
na gerlach
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Rank Team Z V R P + – +/– B 1
Karlova Ves B 9 8 0 1 53 13 40 24 2
FK Dúbravka  9 7 0 2 29 15 14 21 3
Slovan – modrý 9 5 0 4 50 24 26 15 4
Karlova Ves A 9 5 0 4 36 30 6 15 5
Záhorská Bystrica 9 4 1 4 26 21 5 13 6
DNV   9 4 0 5 29 22 7 12 7
Vajnory  9 4 0 5 30 31 -1 12 8
BCT   9 3 1 5 17 34 -17 10 9
ŠKP B  9 2 2 5 17 27 -10 8 10
Inter B  9 1 0 8 9 79 -70 3

Rank Team Z V R P + – +/– B 1
Dev. N. Ves B 10 10 0 0 44 4 40 30 2
FA Bratislava 10 7 2 1 49 5 44  23 3
Vrakuňa  10 7 1 2 46 14 32 22 4
Dúbravka  10 5 2 3 36 21 15 17 5
Lamač  10 5 2 3 21 11 10 17 6
Ekonóm  10 4 1 5 33 37 -4 13 7
Vajnory  10 2 4 4 19 19 0 10 8
Slovan – žiačky 10 3 0 7 12 38 -26 9 9
BCT B  10 2 2 6 21 41 -20 8 10
Rusovce  10 1 1 8 8 33 -25 4 11
Z. Bystrica  10 1 1 8 6 72 -66 4 

Jesennú časť súťaže mladších 
žiakov hodnotí tréner 
Róbert Vajda:
„Súťaž sme začali dobre. Jeden z naj-
lepších výkonov sme podali v Ruso-
vciach, kde sme vysoko vyhrali. Od 
zápasu vo Vrakuni sa nám však presta-
lo dariť. Získali sme len dva body. 
Dôvodom bola únava z náročnej sezó-
ny. Hrali sme proti vekovo starším 
žiakom a navyše už na väčších ihris-
kách na aké neboli chlapci zvyknutí 
zo súťaží prípravok. Napriek tomu sme 
sa v tejto vekovej kategórii nestratili. 
Počas zimnej prestávky absolvujeme 
turnaj v PKO, ktorý by mal byť dobrou 
prípravou na jarnú časť, do ktorej pôj- 
deme s jednoznačným cieľom dostať 
sa v tabuľke vyššie.“

Vajnory – Karlova Ves B 1 - 3
Vajnory – Záhorská Bystrica 1 - 5
Vajnory – Slovan – modrý 1 - 8
Vajnory – FK Dúbravka 4 - 2
Vajnory – Inter B 8 - 2
Vajnory – ŠKP B 1 - 5
Vajnory – BCT 9 - 0
Vajnory – DNV 4 - 0
Vajnory – Karlova Ves A 1 - 6

Vajnory – BCT B 3  - 3
Vajnory – Rusovce 4 - 0
Vajnory – Dev. N. Ves B 0 - 3
Vajnory – Dúbravka 2 - 2
Vajnory – Ekonóm 3 - 4
Vajnory – Slovan – žiačky 4 - 1
Vajnory – Vrakuňa 1 - 2
Vajnory – Lamač 0 - 0
Vajnory – FA Bratislava  1 - 3
Vajnory – Z. Bystrica 1 - 1

TABuĽky
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Tak ako vlani, aj tento rok prispel 
BSK na  prevádzku verejného klziska 
na hviezdoslavovom námestí v centre 
bratislavy sumou 6000 eur. Vstupné 
na  klzisko bude stáť jedno euro,  lístok 
má zároveň slúžiť ako poistenie pre kor-
čuliara. K dispozícii im bude minimál-
ne do  15. februára 2012. Kraj fi nanč-
ne podporil aj verejné klzisko vo vaj-
noroch, vďaka čomu bude sobotné 
korčuľovanie pre verejnosť bezplatné. 
„Začiatkom budúceho roka pripravu-
jeme športové aktivity aj pre bežká-
rov a  bežcov. Pre milovníkov bežiek 
bude k  dispozícii trasa z  Pezinskej 
baby do Rače, ale lákadlom bude urči-
te aj zimný beh v malých karpatoch,“ 
priblížil predseda BSK Pavol Frešo.

Bratislavský kraj v  spolupráci s  Ob-
čianskym združením pre zdravie na-
šich detí organizuje aj súťaž zimnÝ 

Bratislavský kraj pripravil 
zimné športové aktivity
ZAČiATkOM BuDúceHO ROkA PRiPRAVuJe Bratislavský samosprávny 
kraj športové aktivity aj pre bežkárov a bežcov. Podporí zimné športové 
podujatia pre verejnosť sumou 10 000 eur.   

Vo Vajnoroch máme aj tento rok ľadovú plochu pri stredisku 
známom ako Alviano. Korčuľovať sa dá popoludní až do večera, 
dead line býva spravidla o 17.30 h. Cenník pre dospelých Vajnorá-
kov je jedno euro, študentov 50 centov, deti od 6 do 15 rokov 15 
centov a pod 6 rokov je korčuľovanie zadarmo. V sobotu je korču-
ľovanie pre všetkých zadaramo.                                                         (VN)      

Predseda BSK Pavol Frešo šport 
v regióne podporuje.

VAJNORSká ĽADOVá PlOcHA
Posledné voľné termíny pre športové kolektívy nájdete 
na www.vajnory.sk/ladová plocha. informácie: Dalibor Grebeči, 
mobil: 0949 365 409, e-mail: grebeci@vajnory.sk.

sporttube.day. Podujatie je urče-
né pre základné a  stredné školy, škol-
ské zariadenia a  centrá voľného času 
v hlavnom meste a v Bratislavskom kra-
ji. Cieľom súťaže, ktorá potrvá do kon-
ca januára, je podľa Freša propagácia 
športu a aktívneho pohybu medzi deť-
mi a  mládežou. „Súťažou chceme pri-
tiahnuť deti k  pravidelnému športo-
vaniu a  ponúknuť im aktívny pohyb 
a šport ako alternatívu proti závislosti-
am a  pasívnej zábave pri počítačoch,“ 
povedal Pavol Frešo. Vyhodnotenie sú-
ťaže sa uskutoční 15. februára.

Okrem toho prebieha aj projekt s ná-
zvom škola ide na  slovan!, prostred-
níctvom ktorého sa žiaci základných 
a  stredných škôl v  kraji dostanú ako 
fanúšikovia na domáce zápasy HC Slo-
van Bratislava. 

Spôsob a podmienky, ako sa o návšte-
vu domáceho zápasu Slovana uchádzať, 
sú zverejnené na webovej stránke klubu 
ref www.hcslovan.sk.

Text a foto: Eduard Fašung       

Zima na korčuliach

Vo Vajnoroch máme aj tento rok ľadovú plochu pri stredisku 
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JANuáR
n 14. a 28. 1. 2012  –  sobota                      
Tvorivé  dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, Bratislava – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie,
kontakt: 0903/477 074, 02/43711988
e-mail:  cepec@typoars.sk

n 21.1. 2012 – sobota    
Reprezentačný ples obyvateľov 
MČ Bratislava – Vajnory
Čas konania: 19.00 – 4.00 h
Miesto konania: Sála PD Vajnory, Hospodárska 9
Vstupné: 29,99 eur  
Rezervácia a predaj: dobiasova@vajnory.sk
Tel. č.: 02/48 22 44 23,  0911 881 389, 
viac info na  www.vajnory.sk
    
 
n 29. 1. 2012 – nedeľa
Ozveny Vianoc
koncert Speváckeho zboru 
Jána Pavla ii.
Čas konania: 16.00 h
Miesto konania: Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Účinkujú: Spevácky zbor Jána Pavla II. a ich hostia   
        
FeBRuáR
n každú stredu vo februári        
Čítačky a besedy so spisovateľmi
Čas konania: 17.30 h
Miesto konania: Miestna knižnica  BA – Vajnory
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
Viac info o témach a spisovateľoch, ktorí prídu 
na besedy na  www.vajnory.sk v mesiaci február.
 
n 11. – 12. 2. 2012 – piatok, sobota
Vajnorský ľadový pohár
Turnaj v ľadovom hokeji pre kolektívy
Miesto konania: ľadová plocha na ul. Alviano
Prihlášky a viac info na grebeči@vajnory.sk 
Kontakt: 0949 365 409
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

n 11. a 25. 2. 2012 –  sobota                      
Tvorivé  dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903 477 074

n 21. 2. 2012 – 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 a VOS

n 27. 2. 2012 – nedeľa                      
karneval na ľade
Čas konania: 15.00 h
Najkrajšie masky budú odmenené, v programe 
vystúpia aj krasokorčuliari z ŠK Slovan Bratislava. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia ruší.
Miesto konania: ľadová plocha na ul. Alviano
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

Zmena programu vyhradená!                

POZVáNkA NA VýSTAVu Obložený klavír č. 17 – VieRA ČePcOVá 
– šperk, PeTeR ČePec – olejomaľba a smalt. Výstava je otvorená 
od 3. 12. 2011 do 20. 2. 2012 v galérii TyPO&ARS, Bratislava – Vajnory. 

TyPO & ARS galéria 
pozýva na výstavu

Mestská časť Bratislava – Vajnory
srdečne pozýva na  

             

Fašiangovú tanečnú zábavu
  spojenú s pochovávaním basy

21. februára 2012
od 19.00 – 24.00 hodiny

účinkuje: 
Vajnorská dychovka

Vajnorský okrášľovací spolok
Hudobná skupina Fortuna

Vstup v maskách vítaný.
 Občerstvenie je zabezpečené!
Miesto konania: KZ Baničova ul.

Biskup Buzalka knižne

Život a dielo biskupa Michala Buzalku približuje čitateľom 
kniha Krížom k svetlu. Autormi sú Peter Slepčan a Róbert Letz. 
Kniha mala promóciu vo Farskom klube Titusa Zemana 
vo Vajnoroch 11. decembra 2011.                                 (VN)
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Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 
4371 2280
Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4423

ODDeleNie  
VNúTORNeJ SPRáVy
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 
4822 4433

ReFeRáT kulTúRy, šPORTu,
ZAHRANiČNÉ VZťAHy
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621 

HOSPODáRSkA SPRáVA
 4371 2705

ODDeleNie  STAVeBNÉ, 
žP, úP A  DOPRAVy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

ODDeleNie  ekONOMickÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4443
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  
4822 4444

Zš a Mš Vajnory, 
Osloboditeľská 1    4371 2413
MŠ Vajnory, Koniarkova 2   
4371 2433
Školská jedáleň  4371 2238 

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory

MieSTNy úRAD NA ZáklADe VeReJNÉHO PReROkOVANiA 
Návrhu konceptu UPNZ Šuty konaného 7. decembra v KZ 

Baničova oznamuje, že sa lehota na predloženie písomných 
pripomienok občanov predlžuje DO 15. JANuáRA 2012.

n Predám vo Vajnoroch nový 
mezonetový byt, výmera 80 m2 
+ 2 parkovacie miesta + pozemok 
107 m2 a 6 ár stavebný pozemok 
(so starším RD).
informácie: 0903 818 666.

n Základná škola s materskou 
školou Kataríny Brúderovej, Oslobo-
diteľská 1, Bratislava – Vajnory ponúka 
pracovné miesto v zaradení „správca 
telocvične a multifunkčného ihriska“. 
Bližšie informácie: 02/43 71 24 13.

Môžeme mať 1 000 prianí, túžob a snov, 
ale iba šťastie, láska a priateľstvo dáva 

svetlo našim dňom. To všetko a mnoho 
viac na Nový rok vám chceme priať.

Redakcia VN

Mú bude informovať o postupe 
na „nespevnej“ Tomanovej ulici
MieSTNy úRAD POZýVA OBČANOV na stretnutie, na ktorom bude informo-
vať o postupe pri príprave spracovania projektovej dokumentácie k  výstavbe 
nespevnenej Tomanovej ulice II (za Hankerom) v úseku Pri mlyne – Na jarku.
Stretnutie sa uskutoční v stredu 11. januára 2012 o 17.00 hodine 
v zasadacej miestnosti na Baničovej ulici číslo 3.
Starosta a odborní pracovníci miestneho úradu budú informovať občanov 
– vlastníkov či spoluvlastníkov pozemkov, ktorých sa výstavba Tomanovej 
ulice bezprostredne dotýka, o postupe pri zabezpečovaní územného rozhod-
nutia, s vydaním ktorého súvisí aj uloženie inžinierskych sietí (hlavne rozvodov
vody)  a stavebného povolenia.                                      (VN) 

Kvôli rekonštrukčným prácam bude MÚ Vajnory zatvorený od 27. decembra 
2011 do 5. januára 2012. Úradné hodiny podateľne a pokladne sa nemenia. 
Od 20. decembra do 23. decembra 2011 bude kvôli čerpaniu dovoleniek 
zatvorený matričný úrad, ohlasovňa pobytu a referát osvedčovania podpisov 
a listín. Za pochopenie ďakujeme.       (VN) 

Miestny úrad bude zatvorený






