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Milí Vajnoráci, 
čo nám korona vzala, ale zároveň dala? Nad touto otázkou 

som sa za posledné obdobie zamýšľal mnohokrát. Neočaká-

vané situácie, ktoré nastali po vypuknutí pandémie, zmenili 

naše istoty od základov. Uvedomili sme si našu zraniteľnosť. 

Prišli momenty, ktoré otriasli základmi našich dovtedy bež-

ných starostí. V tej chvíli nikto z nás netušil, ako dlho to ešte 

potrvá. Čo sme predtým považovali za samozrejmosť, samo-

zrejmosťou už viac zjavne nebude.

Každodenné povinnosti museli ísť bokom a zamerali sme sa 

na ochranu toho najdôležitejšieho, zdravia. Nič nebolo dôle-

žitejšie. Vajnoráci od začiatku preukazovali súdržnosť, spo-

lupatričnosť a  zodpovedný prístup. Iniciatívna pomoc od 

občanov, miestnych spolkov, dobrovoľníkov, či miestnych 

podnikateľov sa ukázala ako jedna z  kľúčových. Napriek 

tomu, že v začiatkoch šírenia vírusu pokyn od štátu na uza-

tvorenie škôl a školských zariadení neprišiel, presadili sme 

ho medzi prvými. A to ešte v čase, kedy nikto nevedel, ako 

rýchlo bude vírus postupovať. Toto rozhodnutie sa dnes po-

tvrdilo ako správne.

K  najzraniteľnejším patria naši seniori, ale aj deti. Urobili 

sme maximum, aby sme pre nich zabezpečili a ušili rúška, zá-

sobovali ich vodou, pomohli s nákupom a rozvozom potra-

vín či liekov, zabezpečovali bezplatné obedy a poskytli mož-

nosť testovania na Covid-19.

To, čo sme plánovali, nám vírus zmenil. V tomto období ešte 

stále nie je samozrejmosťou navštíviť príbuzných či rodinu 

v zahraničí, alebo si bez rúška vychutnať prechádzky a spo-

ločné chvíle s rodinou. Uvedomujeme si, že tento vírus nie 

je bežná chrípka a preto ho netreba podceňovať. Je s nami 

už zopár týždňov, no my bojujeme statočne. Pozeráme sa na 

veci inak. Dôležitosť prijatých opatrení obyvatelia pochopili 

veľmi rýchlo a ich zodpovedné správanie prináša postupne 

pozitívne výsledky.

Opatrenia sa dotýkajú nielen našej krajiny, ale aj našich Vaj-

nor. Sme na dobrej ceste, aby sme vydržali a boj aj vyhra-

li. Postupne sa vraciame naspäť do bežného života. Mali by 

sme však aj naďalej vnímať to, že svoje zdravie si udržíme 

iba vtedy, ak si budeme počas “korony” preukazovať úctu. 

Obmedzovanie osobného kontaktu a nepodávanie si rúk je 

najväčším prejavom úcty, ktorú si vieme a môžeme navzá-

jom prejaviť.

Milí Vajnoráci, želám Vám pevné zdravie, spolu to zvládneme.

Michal Vlček,
starosta Vajnor

v čísle sa
dočítate
s. 2  Úvodník starostu: Čo nám korona vzala, 

ale zároveň dala?
s. 3  Informácie MČ Vajnory k aktuálnej situácii

s. 5  Ako správne triediť odpad aj počas pandémie
s. 6 – 7  Projekty zelene vo Vajnoroch

s. 8  Otvorili sme detské ihriská
s. 9  Vyberáme z podnetov od občanov

s. 10   Bratislava zmení spôsob zberu vytriedeného 
odpadu z rodinných domov

s. 11  Pravidelne dezinfi kujeme verejné miesta Vajnor

 Prípravy na otvorenie MŠ a ZŠ

s. 12  Aprílové zastupiteľstvo
s. 13  „Vraky“ a čierne skládky odpadov

s. 14  Pozor na podvody a podozrivé telefonáty!
s. 15   Seniordom Vajnory: Opatrenia a pomoc v čase 

pandémie nám priniesli aj nové skúsenosti a zistenia

s. 16  Dvere knižnice sa postupne otvárajú
 Stavanie Mája
s. 17  Kultúrne podujatia počas korony

s. 18   Vo vzdelávaní sme aj napriek pandémii nepoľavili.
Zvládneme to!

s. 19   ZŠ K. Brúderovej: Vzdelávanie žiakov počas 

mimoriadnych opatrení

s. 20 – 21  Fotoreportáž: Žiaci ZŠ K. Brúderovej 
a ich domáca online výučba

s. 22 Deň matiek: Tento rok netradične

         Domáca škôlka

         Básnička: Rúškový úsmev

s. 23 – 24 Quo Vadis PD Vajnory?
s. 25 Historický úspech hádzanárov

s. 26 Život FK Vajnory
s. 27 Cenník inzercie a dôležité kontakty

s. 28  Fotoreportáž: Pracovníci hospodárskej 
správy v teréne

NAJBLIŽŠIE OSOBNÉ STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI:
3. JÚN 2020 V ČASE OD 16:00 DO 18:00
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Text: Vedenie MÚ

Pre občanov Vajnor k otázkam 
súvisiacim s nariadením prijatých 
opatrení je zriadená: 

›  Infolinka MČ Bratislava-Vajnory:
0911 221 556 

›  e-mail: infoprevencia@vajnory.sk

›  Webová stránka MČ Bratislava-Vajnory:
www.vajnory.sk 

›  Facebook (ofi ciálna stránka):
Vajnory – dedina v meste 

O
byvateľom Vajnor odporúčame sle-

dovať masmédiá – televízie a  roz-

hlasové stanice, dennú tlač a  dô-

veryhodné internetové zdroje. Vláda od 

22. apríla začala jednotlivé opatrenia pro-

ti pandémii uvoľňovať. Podľa stanoveného 

plánu sa v štyroch fázach otvoria postup-

ne všetky prevádzky, vonkajšie trhoviská, 

predajne automobilov, vonkajšie športo-

viská pre bezkontaktné športy, detské ih-

riská a  pod. Aj vo Vajnoroch sa tak život 

postupne vracia do bežných koľají, no sprá-

vať sa rozumne je stále namieste. Všetky 

informácie sú zverejnené na stránke Úra-

du verejného zdravotníctva Slovenskej re-

publiky.

MIESTNY ÚRAD
Od 18. mája funguje MÚ vo Vajnoroch 

pre verejnosť bez obmedzení. V platnosti 

fungujú pre občanov a styk s verejnosťou 

bežné stránkové hodiny. Vstup do úradu 

je možný len s  ochranným rúškom ale-

bo šatkou. S  občanmi preferujeme však 

aj naďalej elektronický alebo telefonický 

kontakt.

Podateľňa a pokladňa:
Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Utorok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Štvrtok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Piatok: 8.00 – 12.00

Stránkové hodiny :
Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Piatok: 8.00 – 12.00

Kontakty na jednotlivé útvary nájdete na 

www.vajnory.sk 

IHRISKÁ, ŠPORTOVISKÁ, 
VEREJNÉ PRIESTORY
›  Detské ihriská boli v polovici mája pre ve-

rejnosť sprístupnené, pričom MČ Vajno-

ry zabezpečila dezinfekciu ich priestorov, 

umiestnila dezinfekčné prostriedky a  in-

Informácie MČ Vajnory 
k aktuálnej situácii

Dezinfekcia ihrísk

Nákup potravín pre seniorovRoznášanie rúšok
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formačné pravidlá o ich dodržiavaní s dô-

razom na hygienu.

›  Počas mesiaca máj bola priebežne vy-

konaná dezinfekcia ostatných verejných 

priestranstiev a ihriska Alviano.

›  Vstup do verejných budov je možný len 

s ochranným rúškom, šatkou a pod. 

›  Nie je tiež povolené zakladať v  prírode 

ohne. 

SOCIÁLNE SLUŽBY VO 
VAJNOROCH
›  Ak niekto potrebuje pomoc, najmä osa-

melí starší ľudia (donáška nákupu, liekov), 

MÚ Vajnory zriadil LINKU POMOCI PRE 
SENIOROV 0910 634 977. Osamelí senio-

ri tak môžu využiť pomoc, pričom im MÚ 

zabezpečí nákup a potrebný servis pomo-

ci. 

›  K dispozícii sú aj e-mail kontakty: 
kralovicova@vajnory.sk alebo 

infoprevencia@vajnory.sk

›  Červený kríž na tel. čísle 02/459 242 73

›  Vajnorským seniorom MÚ od začiatku vy-

puknutia pandémie rozdal ochranné rúš-

ka a minerálky.

›  Koncom mája mestská časť v  spolupráci 

so Slovenským Červeným krížom zabez-

pečuje pre seniorov varenie a distribúciu 

obedov bezplatne. Táto sociálna pomoc 

je tiež zameraná na odkázaných občanov 

či ľudí v karanténe. Po dobu troch mesia-

cov sa bude Slovenský Červený kríž podie-

ľať na fi nancovaní prípravy obedov a naša 

mestská časť zabezpečuje ich distribúciu.

›  Túto možnosť sme okrem najzraniteľnej-

šej skupine seniorov ponúkli aj našim ob-

čanom v  lokalite Rybničná. V  tejto čas-

ti Vajnor je práve dostupnosť obchodov 

a stravovacích zariadení obmedzená.

SENIORDOM VAJNORY
›  Do zariadenia je vstup akýchkoľvek náv-

štev zakázaný.

›  MÚ zabezpečil koncom apríla pre Senior-

dom vo Vajnoroch testy na COVID-19. Tes-

tovaní boli seniori a pracovníci domova, 

pričom všetky testy boli negatívne. 

O  výsledkoch všetkých negatívnych tes-

toch informoval starosta Vajnor, Michal 

Vlček, v apríli na svojom Fb profi le: ,,Touto 

cestou by som sa rád poďakoval práve pani 

doktorke Vaskej a personálu za ich zodpo-

vednú a  profesionálnu prácu, ktorú našim 

seniorom neustále poskytujú. Od vypuk-

nutia pandémie to bola práve aj pani dok-

torka Vaská, s ktorou som viacero vecí, ako 

odborníčkou, konzultoval, za čo jej rovna-

ko ďakujem. Zároveň ma teší skutočnosť, 

že sme Seniordomu mohli testy na Covid-19 

poskytnúť a  zásobujeme ich minerálkami 

a  ochranných pomôckami. Aj vďaka BSK 

sme im poskytli rúška, rukavice, respiráto-

ry, okuliare.“ 

Domov sociálnych služieb bol na pravidel-

nej báze zásobovaný tiež minerálkami. Po-

ďakovanie za ich zásobovanie patrí miest-

nej Pilnej kapele.

MČ Bratislava-Vajnory ďakuje všetkým 
organizáciam, miestnym spolkom a dob-
rovoľníkom, ktorí sa počas obdobia 
prijatých obmedzení pričinili o  pomoc 
a spolupatričnosť:
110. zbor skautov Vajnory Bratislava, Vaj-

norský okrášľovací spolok, Vajnorské palič-

kárky, pracovníčky MŠ Koniarkova, zástup-

covia vietnamskej komunity na Slovensku, 

Monika Debnárová – nezávislá poslanky-

ňa, Janka Murínová, Ivana Kordová, Elena 

Karácsonyová, Mária Knausová, Anna Hup-

ková Horníková, Erika Surányi-Fogas, Ma-

riana Zemanová Fogasová, Eva Stružová, 

Renáta Hrašková, Ingrid Ožvoldová, Lucia 

Grigová, Mirka Lubinská, Ingrid Vitálošová, 

Jana Kittnerová, Jana Besedová, Viera Ju-

račková, Kvetka Kocianová, Zuzana Ciková, 

Paulína Kukučková. ĎAKUJEME!

KONTAKTY 
›  NÁRODNÉ CENTRUM 

ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ
Telefón: *0123 alebo 0800 221 234
e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

DÔLEŽITÉ LINKY
›  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

www.uvzsr.sk 
›  KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU 

COVID-19
www.korona.gov.sk 

Ďakujeme, že nosením
rúška chránite seba
a ľudí vo svojom okolí

Používajte rúško, šatku, 
šál, prípadne inú ochranu 
tváre

KORONAVÍRUS
VO VAJNOROCH

Zásobovanie seniorov

WWW.VAJNORY.SK
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Ako správne triediť odpad
aj v čase pandémie
Text: MÚ Vajnory

Zdroj: Naturpack 

V
 čase šírenia pandémie je nesmierne 

dôležité dodržiavanie hygienických 

pravidiel aj v  oblasti triedenia od-

padov. Spoločnosť NATUR-PACK, a. s., kto-

rá zabezpečuje a  fi nancuje triedený zber 

papiera na území Bratislavy, po kontrole 

modrých a žltých kontajnerov na triedený 

zber zistila, že v približne tretine modrých 

kontajnerov boli použité hygienické vrec-

kovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % 

žltých kontajnerov sa nachádzali použité 

jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych 

materiálov.

Chceli by sme preto požiadať a  opätovne 

upozorniť všetkých Bratislavčanov, Brati-

slavčanky, že použité hygienické potreby, 

bez ohľadu na to, z akého materiálu sú vy-

robené, nepatria do triedeného zberu. Je 

potrebné ich vyhadzovať do zmesového 

(zmiešaného, netriedeného) komunálne-

ho odpadu. Pred ich vyhodením je takýto 

odpad potrebné pevne zviazať do igelito-

vého vreca, plastovej tašky alebo mikroté-

nového vrecka. Samozrejme je potrebné 

si umyť ruky a postupovať podľa všetkých 

hygienických pravidiel.

Zamestnanci spoločnosti OLO, a. s. denne 

pracujú na udržiavaní čistoty v našom mes-

te aj napriek koronavírusu. Každé ráno vyj-

de do ulíc Bratislavy 63 zberných vozidiel 

spoločnosti so 175 pracovníkmi. Bratislav-

skí smetiari sú súčasťou “prvej línie”. Kvôli 

spomaleniu šírenia vírusu sme museli bež-

ný život v našom meste výrazne obmedziť. 

Odvoz odpadu z domácností je ale súčas-

ťou základnej infraštruktúry mesta a  ob-

medziť túto dôležitú službu nemôžeme. 

Čím viac času teraz trávime doma, o to viac 

práce majú aj naši smetiari.

V  tejto situácii je preto obzvlášť dôleži-

té, aby sme im pomáhali. Prosíme preto 

o  disciplínu a  zodpovedné vyhadzovanie 

odpadu.

Správajme sa zodpovedne.

Ilustračné foto. Zdroj: unsplash.com

Vážení majitelia psov,
na základe prijatých opatrení v súvislosti s pretrvá-
vajúcou pandémiou  sa hromadné očkovanie psov 
proti besnote  v  mestskej časti Bratislava-Vajno-
ry v tomto roku neuskutoční.

Pre psov, ktorých dali ich majitelia zaočkovať pri 
minuloročnom očkovaní  v  máji 2019, je  táto vak-
cinácia aj naďalej účinná a platná, a to aj s rezervou 
až do budúcoročnej hromadnej vakcinácie.
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Text: Ing. Daniel Lapšanský, 

záhradný architekt a konzultant

pre rozvoj zelene vo Vajnoroch

Rodený Bratislavčan svoj vzťah 
k záhrade, prírode a kráse Vajnor 
nadobudol už počas svojho detstva. 
Svoje poznatky si rozšíril štúdiom 
na Mendelovej univerzite v Brne, 
kde sa venoval záhradnej a krajinnej 
architektúre. 

V
 súčasnosti pôsobí ako záhradný di-

zajnér a spolupracuje s  viacerými 

architektami. Jeho stopou je snaha 

zvýrazniť úlohu a dôležitosť záhradnej ar-

chitektúry už v počiatkoch plánovania tak, 

aby zeleň nebola len „mejkapom“, ale tvo-

rila aj rovnomernú tvár a charakter miesta. 

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY 
ZELENE VO VAJNOROCH

› Výsadba stromov na Osloboditeľskej ul.
Do blízkosti vsakovacej depresie boli vy-

sadené 3 Duby močiarne, ktoré budú na-

pomáhať pri vsakovaní prebytočnej daž-

ďovej vody. Okrem toho boli vysadené aj 

dva Duby šarlátové popri chodníku na osi 

Dorasteneckej ulice. Tieto duby v dospe-

losti netvoria tak obrovské koruny ako 

náš domáci dub letný, no ich benefi tom 

je krásne jesenné sfarbenie lístia. O pár 

rokov tak na tejto výsadbe vznikne v tie-

ni stromov príjemná oddychová zóna na 

posedenie.

 

›  Výsadba trvalkového záhonu v  Parku 
pod Lipami 

Park pod Lipami patrí k  miestam s  najvyš-

šou intenzitou zdržiavania sa Vajnorčanov. 

Preto sa aj MČ rozhodla pre jej spestrenie vo 

forme kvitnúceho záhonu. Jedná sa o exten-

zívny suchomilný trvalkový záhon s nízkou 

potrebou údržby. Rastliny postupne vytvo-

ria kvitnúci porast atraktívny po celú dobu 

vegetačného obdobia. Záhon je vytvorený 

z  vytrvalých rastlín, preto nie je potrebné 

záhon každoročne zakladať. Výsadba bola 

realizovaná začiatkom mája 2020.

Projekty zelene:
koronavírus výsadbu 
zelene a život nezastavil

Pilotný projekt letničkové záhony (vizualizácia).
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› Pilotný projekt letničkové záhony
Tento rok sme sa rozhodli otestovať založenie letničkových záho-

nov z priameho výsevu. Vzhľadom na to, že podnebie sa výrazne 

mení a intenzívne okrasné výsadby sú čoraz náročnejšie na údržbu, 

fi nančné náklady, náchylnosť k odcudzeniu a na spotrebu vody, let-

ničkové záhony z  priamych výsevov začínajú byť vhodnou alter-

natívou. Oproti klasickým letničkovým výsadbám vyžadujú oveľa 

nižšie náklady na založenie. Výsev aj následná údržba sú veľmi jed-

noduché, porovnateľné s trávnikom. Intenzívnu zálievku vyžadujú 

len v období klíčenia. Do fázy kvitnutia sa porast dostáva zhruba 

po 6 až 7 týždňoch od výsevu. Svoju pestrosť a atraktivitu si pre-

to udrží až do začiatku zimy. Nezanedbateľná je aj environmentál-

na výhoda. Vďaka taxonomickej bohatosti porast výrazne zvyšuje 

bio diverzitu i lokálnu mikroklímu. Súčasťou revitalizácie kruhové-

ho objazdu na križovatke Rybničnej a Dorasteneckej ulice je aj vý-

sadba vzrastlých muchovníkov, ktoré sa budú ošetrovaním tvaro-

vať do podoby, aby spĺňali rozhľadové podmienky v križovatke. Ak 

sa tento pilotný projekt letničkových záhonov v tomto roku osved-

čí, v nasledujúcich má MČ snahu takéto plochy rozširovať. 

›  Pravidelné hnojenie plochy trávnikov v Parku pod Lipami
Trávnaté plochy v Parku pod Lipami sú počas roka intenzívne vyu-

žívané a ich stav sa vplyvom sucha a horúčav zhoršuje. Vzhľadom 

na to, že vybudovanie automatickej závlahy by vyžadovalo veľké 

fi nančné prostriedky, MČ sa v tomto parku pre ich odolnosť roz-

hodla udržiavať ich pravidelným hnojením. Výživa trávnika zvy-

šuje jeho odolnosť voči suchu, čím sa docieli jeho dlhšia zeleň 

a hustota. Hnojenie sa vykonáva počas jari a jesene. 

Veríme, že všetky tieto výsadby zelene vytvoria pre obyvate-
ľov dediny v meste – Vajnoroch príjemnú atmosféru s  dedič-
stvom aj pre ďalšie generácie.

Výsadba trvalkového záhonu v Parku pod Lipami (vizualizácia).

Výsadba stromov na Osloboditeľskej ulici (vizualizácia).

Pilotný projekt letničkové záhony (vizualizácia).
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Otvorili sme
detské ihriská

Zdroj: FB Michal Vlček – starosta Vajnor

Ešte pred ich otvorením sme 
vykonali potrebnú údržbu. Aby 
boli ihriská pre deti pripravené, 
pracovníci z hospodárskej správy 
ich vyčistili, pokosili, vybavili 
dezinfekčnými gélmi, a čo bolo 
potrebné, namaľovali. 

T
o však nie je všetko, čo musíme na 

ihriskách v rámci prísnych nariade-

ní Úradu verejného zdravotníctva SR 

zabezpečovať. Dennodenná dezinfekcia 

všetkých dotykových plôch a prehrabanie 

pieskovísk, týždenné čistenie preliatím čis-

tou vodou. Dodržať tieto opatrenia je pre 

nás kapacitne dosť náročné, avšak pracov-

níci z hospodárskej správy budú samozrej-

me aj popri ostatných prácach tieto čin-

nosti pre deti a ich rodičov zabezpečovať. 

Deti by sa nemali fyzicky veľmi kontakto-

vať, v čom nám musia pomôcť aj rodičia.

Buďme preto stále zodpovední.
Ďakujeme!

WWW.VAJNORY.SK
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PRACOVNÁ
PONUKA 

Mestská časť Bratislava-Vajnory,

so sídlom Roľnícka 109, 831 07 

Bratislava-Vajnory hľadá

TECHNICKÝCH PRACOVNÍKOV 
NA ODDELENIE INVESTÍCIÍ 
A HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY

Pracovná náplň spočíva predovšet-

kým v zabezpečovaní čistoty, sta-

rostlivosti o zeleň, zabezpečovaní 

údržby a opráv objektov vo vlastníc-

tve a správe mestskej časti a pre-

vádzkovej techniky.

Nástup: ihneď

Základná zložka mzdy
(brutto): 650 eur

KONTAKTUJTE NÁS
Osobne:

v budove Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109. 

e-mail: kulka@vajnory.sk 

alebo gorcs@vajnory.sk

Vyberáme z podnetov 
od občanov
Text: Ing. Michaela Hrčková, Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy, MČ Bratislava-Vajnory

SKLÁDKA PRI CYKLOTRASE JURAVA V OKOLÍ BREHU
VAJNORSKÉHO POTOKA

5. mája 2020 bola na základe podnetu od 

občana vykonaná pracovníkom mestskej 

časti obhliadka podľa označenej lokality 

na mapovom zobrazení v lokalite Roľníckej 

ulici, breh Vajnorského potoka a okolia, pri 

cyklotrase JURAVA.

Na brehu Vajnorského potoka nebol ziste-

ný v danej lokalite žiadny nezákonne ulože-

ný odpad. Na roli pri strome sa nachádzal 

nezákonne uložený stavebný odpad, ktorý 

mestská časť oznámila Okresnému úradu 

Bratislava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, listom zo dňa 3. 4. 2019 v zmys-

le Zákona č. 79/2015 Z.  z. o odpadoch. 

Mestská časť Bratislava-Vajnory požiada-

la o informáciu o stave konania. Okresný 

úrad podľa uvedeného zákona v správnom 

konaní zisťuje osobu zodpovednú za nezá-

konne uložený odpad a zisťuje či vlastník, 

správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na 

ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu 

odpadu, urobil všetky opatrenia na ochra-

nu svojej nehnuteľnosti.

Ak okresný úrad osobu, ktorá nezákon-

ne umiestnila odpad na pozemku nezistí, 

a vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľ-

nosti, na ktorej došlo k nezákonne umiest-

neniu odpadu, urobil všetky opatrenia na 

ochranu svojej nehnuteľnosti, určí osobu zo 

zákona, ktorá odpad odstráni.

Odstránenie stavebného odpadu v stano-

venej lehote zabezpečuje v zmysle Zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch okresný úrad.

DLHODOBO ODSTAVENÉ VOZIDLO PRI STAROM LETISKU BEZ EČV, 
PLATNEJ TK A EK

Dňa 10. 3. 2020 pracovník mestskej časti 

vykonal zisťovanie na mieste odstaveného 

vozidla. Vozidlo bolo odstavené pri cestnej 

komunikácii na pozemku parc. č. 2742/12 

registra “C“, k.  ú. Vajnory, vo vlastníctve 

a správe hl. mesta SR Bratislavy.

Na základe uvedeného bol dňa 18. 3. 2020 

spisový materiál mestskej polície  odosla-

ný z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti 

na Magistrát hlavného mesta SR Bratisla-

vy, oddelenie správy komunikácií Bratisla-

va, na ďalšie konanie. Riešenie danej veci 

je v kompetencii tohto úradu. Vozidlo zn. 

OPEL  odstavené Pri starom letisku, bude 

prednostne odtiahnuté a do troch týždňov 

bude z miesta odstránené podľa informá-

cie poskytnutej Magistrátom hlavného 

mesta SR Bratislavy zo dňa 11. 5. 2020.

SÚŤAŽ
CENA KATARÍNY

BRÚDEROVEJ
ZRUŠENÁ 

10. ročník verejnej výtvarnej,

literárnej a speváckej súťaže

Cena Kataríny Brúderovej, ktorá 

sa mala konať v nedeľu 24. mája 2020 

v Dome kultúry Vajnory, sa z dôvodu 

prijatých opatrení súvisiacich s koro-

navírusom v tomto roku nekonala.

Gabriela Zemanová,
predsedníčka OZ Podobenka z Vajnor
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PRACOVNÁ
PONUKA 

Mestská polícia hlavného mesta 
Bratislavy prostredníctvom mest-

skej časti hľadá nového príslušníka 

mestskej polície na pozíciu

OKRSKÁR MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-VAJNORY 

 

Podmienky prijatia: Vek minimál-

ne 21 rokov; Dosiahnuté minimálne 

stredoškolské vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou; Bezúhonnosť; 

Zdravotná, telesná a duševná spôso-

bilosť; Znalosť úradného jazyka slo-

vom a písmom. 

Priebeh prijímacieho konania: pí-

somný test zameraný na znalosť slo-

venského jazyka, test zo všeobecných 

znalostí, pohovor pred prijímacou ko-

misiou, testy fyzickej zdatnosti. 

Ponúkame: Po zaradení do výko-

nu služby je príslušník zaradený do 

3.  platovej triedy s  nástupným pla-

tom cca 770 eur brutto. 
Zamestnanecké benefi ty: náboro-

vý príspevok, možnosť ubytovania 

v  2  ubytovacích zariadeniach MsP, 

voľný cestovný lístok na MHD, voľné 

vstupenky do vybraných športových 

zariadení, dvakrát do roka odmena až 

do výšky funkčného platu (tzv. 13. a 14. 

plat), vernostná odmena, príplatok za 

zmennosť nad rámec Zákonníka prá-

ce, hodnostný príplatok, príspevok na 

bývanie – ak má príslušník bydlisko 

v  Bratislavskom samosprávnom kra-

ji, príspevok na dopravu – ak má prí-

slušník bydlisko mimo Bratislavské-

ho samosprávneho kraja, príplatky za 

vedenie služobného motorového vo-

zidla, príspevok na stravovanie vo for-

me platobnej karty Callio.

Pracovný pomer nevylučuje vykoná-

vanie inej zárobkovej alebo podnika-

teľskej činnosti, pokiaľ nie je v  kon-

fl ikte záujmov, resp. nie je v rozpore 

s dobrými mravmi. 

KONTAKTUJTE NÁS:
Telefonicky: 02/599 806 12 

Písomne/osobne:
Veliteľstvo Mestskej polície hlavného 

mesta SR Bratislavy Gunduličova 10, 

811 05 Bratislava 

e-mail: krajcovicova@mp.bratislava.sk, 

gemeranova@mp.bratislava.sk

Viac informácií o pracovnej pozícii 
nájdete na budpolicajt.sk

Bratislava zmení 
spôsob zberu 
vytriedeného odpadu 
z rodinných domov
Zdroj: Magistrát hlavného mesta SR

S
o zmenou plánuje samospráva začať 

v júli aj v mestskej časti Vajnory. Hlav-

né mesto tak pristúpi k  zmene spô-

sobu zberu a  prepravy vytriedeného pa-

piera a plastov z rodinných domoch. Zber 

má byť po novom realizovaný od domu 

k  domu priamo spred rodinných domov. 

Hlavné mesto pracuje na zmene spôso-

bu zberu a  prepravy vytriedeného papiera 

a  plastov zbieraných spolu s  kompozitný-

mi obalmi a  kovmi v  individuálnej bytovej 

výstavbe, s ktorým by sa malo v Bratislave 

začať v  druhej polovici roka 2020. Cieľom 

tohto nového spôsobu zberu z  rodinných 

domov je dosiahnuť zvýšenú mieru triede-

nia a čistejšie verejné priestranstvá aj život-

né prostredie. Mesto na jeho príprave spo-

lupracuje s  organizáciou zodpovednosti 

výrobcov – NATUR-PACK, a. s. a spoločnos-

ťou OLO, a. s. Tento spôsob zberu od domu 

k domu sa bude realizovať priamo spred ro-

dinných domov z  obvyklého odvozného 

miesta komunálneho odpadu, čo by malo 

viesť k  zabráneniu znečistenia verejných 

priestranstiev aj k  zvýšeniu komfortu pre 

obyvateľov. V neposlednom rade by zmena 

systému mala prispieť k zvýšeniu miery trie-

denia a kvality vytriedeného odpadu.

Odpadu každoročne pribúda, rovnako tak 

znečistených zberných hniezd, na ktorých 

sa veľakrát nachádza odpad, ktorý tam ne-

patrí. Kontajnery sú preplnené a  vytrie-

dené suroviny znečistené. Hlavné mesto 

preto pripravilo zmenu spôsobu zberu 

a  odvozu vytriedeného papiera a  plastov 

z rodinných domov.

Systém bude vrecový a  interval odvozu 

spred rodinných domov bude zabezpeče-

ný 1x mesačne podľa harmonogramu. Do 

domácností budú dodané na kalendárny 

mesiac 2 ks modrých vriec na papier a  2 

ks žltých vriec na plasty zbierané spolu 

s kompozitnými obalmi a kovmi.

Zber vytriedeného skla bude zabezpečený 

doterajším spôsobom cez zberné hniezda. 

Na väčšine zberných hniezd už nebudú k dis-

pozícii kontajnery na papier a plasty zbiera-

né spolu s  kompozitnými obalmi a  kovmi. 

Doterajší charakter zberných hniezd bude 

ponechaný len v  lokalitách ťažko dostup-

ných zvozovej technike zberovej spoločnos-

ti (najmä v MČ Staré mesto a MČ Devín).

So zmenou systému zberu triedeného ko-

munálneho odpadu z  rodinných domov 

plánujeme začať v prvej etape v siedmich 

bratislavských mestských častiach: Staré 

Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, 

Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves, De-

vín v druhej polovici roku 2020 (júl 2020).

Prvá etapa sa pripravovala podľa charak-

teru mestskej časti, aby bolo podchytené 

centrum, problematické zberné hniezda, 

hornatejšie/nezjazdné ulice, rozhodujúcim 

kritériom je aj vzdialenosť tej ktorej mest-

skej časti, aby sa vedeli vyhodnotiť aj ná-

klady na zber a prepravu a tak boli efektív-

ne nastavené zvozové trasy.

Po vyhodnotení 1. etapy realizácie, ktorá 

bude prebiehať do konca roka 2020, sa ten-

to systém zberu bude postupne zavádzať 

na celom území hlavného mesta. Náklady 

triedeného zberu fi nancuje Organizácia 

zodpovednosti výrobcov. V  prípade hlav-

ného mesta je to spoločnosť NATUR-PACK, 

a. s., s ktorou má mesto uzatvorenú Zmlu-

vu o zabezpečení systému združeného na-

kladania s odpadmi z obalov.

V  súčasnosti je triedený zber odpadu 

z obalov v rodinných domoch (papier, sklo 

a  plasty spolu s  kompozitnými obalmi na 

báze lepenky a  kovy) zabezpečený pro-

stredníctvom približne 250 zberných hniezd 

pre triedenie odpadu. Podľa analýzy triede-

ného zberu z roku 2019 je v Bratislave mie-

ra znečistenia triedeného zberu v  prípade 

plastov až 25 % a v prípade papiera 16,2 %.

Zavedením komfortnejšieho systému pre 

obyvateľov by sa úroveň vytriedenia mala 

zvýšiť. Odhaduje sa, že v rodinných domoch 

by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % viac 

odpadu na efektívnejšie využitie.

WWW.VAJNORY.SK
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Pravidelne dezinfi kujeme verejné miesta 
našich Vajnor

Prípravy na otvorenie základnej a materskej školy

Zdroj: FB Michal Vlček – starosta Vajnor

Od začiatku prepuknutia pandémie bolo potrebné zabezpečiť aj 

zvýšenú dezinfekciu, pričom verejné miesta sú rovnako prioritou. 

Dezinfi kovali sme viaceré miesta Vajnor. Lavičky, detské či cvičiace 

prvky v parku, športoviská, ako aj cvičiace prvky na Jurskej ceste. 

Postupné uvoľňovanie opatrení nám umožňuje návrat k bežnému 

životu, postupne otvárame ihriská a športoviská.

Zdroj: FB Michal Vlček – starosta Vajnor

Po avizovaní, že sa brány škôl a škôlok od 1. júna otvoria, vedenie MÚ navštívilo ich priestory, ktoré musia byť pripravené tak, aby spĺňali 

hygienické požiadavky. Materská škola bola počas zatvorenia aj za pomoci pani učiteliek kompletne vymaľovaná a vyčistená.  Koncom 

mája prebiehali ešte posledné dokončovacie práce, aby tak vymaľované a vyčistené triedy mohli čakať na našich škôlkarov. Spálničky sú 

upratané a postieľky majú presné hygienické odstupy. Pani učiteľky si dali naozaj záležať, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na Deň detí, 

1. júna sú pre deti a ich návrat priestory škôl a škôlok pripravené.
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Text: Redakcia

P
očas pandémie sa aprílové miestne za-

stupiteľstvo konalo s  prevenciou pre 

ochranu zdravia. Jeho priebeh bol pre-

to iný ako obvykle. Poslanci zasadali za prís-

nych hygienických opatrení, pred začatím 

prešli meraním telesnej teploty, dezinfek-

ciou rúk, ochranné rúška boli samozrejmos-

ťou, počet ľudí v rokovacej sále minimálny. 

Rozsah zastupiteľstva bol preto redukova-

ný a zameraný iba na nevyhnutné body. Krí-

za ohľadom koronavírusu trvá od začiatku 

marca a priame náklady na nutné opatrenia 

už v apríli 2020 dosiahli takmer 9 tisíc eur. 

Je rovnako zrejmé, že výpadok v príjmovej 

časti bude značný a nikto nevie počas toh-

to obdobia ani presne určiť, koľko bude ten-

to stav trvať. Z tohto dôvodu bol hlavným 

bodom rokovania počas aprílového zastupi-

teľstva návrh zmeny rozpočtu, kde poslan-

ci schválili vytvorenie rezervy pre opatre-

nia v  súvislosti s  COVID-19. Príjmová časť 

rozpočtu bola zároveň znížená o 10 %. Zá-

merom je udržať základné a  nevyhnutné 

funkcie či služby v dedine, poriadok, čistotu, 

údržbu, najnevyhnutnejšie obnovy. Úspo-

ry vedenie úradu hľadalo v položkách, kto-

ré sú v dôsledku aktuálnej situácie v tomto 

čase zastavené. Zníženie sa týka rovnako aj 

dotácií, v ktorých sme dôsledne vyhodnoco-

vali každú jednu položku. Mnohé plánované 

kultúrne a športové podujatia sa samozrej-

me z dôvodu pandémie nebudú konať a pe-

niaze určené na podujatia sa čerpať nebudú. 

Ak to situácia umožní, postupne sa vrátime 

k obvyklému spôsobu života, našim bežným 

aktivitám a s tým spojeným organizovaním 

kultúrnych a spoločenských podujatí.

„Naša pozornosť bude venovaná týmto 

aktivitám v  maximálnom rozsahu. Posta-

viť sa zodpovednosti tvárou v  tvár je nie-

kedy náročné, ale rovnako je  niekedy nut-

né prijať aj nepopulárne opatrenia. Nie sú 

obvykle vnímané pozitívne, ale aj o  tom 

je zodpovednosť. Preto je namieste poďa-

kovanie práve našim 

poslancom. Zúčastnili 

sa zastupiteľstva, lebo 

si rovnako uvedomova-

li svoju zodpovednosť 

zahlasovať aj za vy-

tvorenie fi nančnej re-

zervy práve pre horšie 

časy, ktoré nás v  dô-

sledku výpadku príj-

mov čakajú. Za naše 

spoločné rozhodnutie 

im úprimne ďakujem!“, 

starosta, Michal Vlček 

svoje slová poslancom 

adresoval na svojom 

FB profi le. 

Priebeh návrhov však nebol iba o  rozpoč-

te a fi nančných rezervách. Občania už mali 

možnosť zachytiť informáciu na sociálnych 

sieťach, kde sa vo veľkom diskutovalo o no-

vom spôsobe podomového zberu separo-

vaného odpadu, ktoré navrhuje a  spoloč-

nosť OLO - Odvoz a likvidácia odpadu. A to 

bol práve ďalší dôležitý bod aprílového za-

stupiteľstva. „Zodpovedne poviem, že tento 

návrh podporujem a  teší ma, že mu poslan-

ci dali svojimi hlasmi tiež zelenú. Dôvodov je 

viac. Vo Vajnoroch doslova dlhodobo zápa-

síme s miestami separovaného odpadu, kto-

ré sa po víkende menia na rozsiahle smetiská. 

Výsledkom potom pravidelne je, že pracov-

níci hospodárskej správy namiesto zabezpe-

čovania údržby Vajnor, musia okolie stojísk 

upratovať po ľuďoch, ktorí sa správajú voči 

okoliu bezohľadne a nezodpovedne. S týmto 

problémom sa stretávame takmer pravidel-

ne po víkende a stojí nás to nemalé peniaze. 

Následne sa staráme o odvoz už nie separo-

vaného odpadu, ale komunálneho odpadu. 

A  to sú skutočnosti, ktoré nás stoja ďalšie 

peniaze. Finančné náklady za tieto pravidel-

né „upratovania”, neposlušnosť alebo možno 

bezohľadnosť ľudí sú v rozsahu každého me-

siaca v priemere 800 až 1 000 eur z pokladne 

nás všetkých. Podomový zber separovaného 

odpadu je aj v zahraničí, či v iných dedinách 

a  obciach funkčný a  navyše overený. Prine-

sie poriadok, úsporu peňazí a navyše súčasné 

kontajnerové miesta plánujeme premeniť na 

príjemný verejný priestor so zeleňou. Dala by 

sa až položiť otázka. Drahší neporiadok alebo 

zeleň a čistotu za menej peňazí?", vysvetľuje 

starosta, Michal Vlček.

Aprílové
zastupiteľstvo
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Text: Ing. Michaela Hrčková, 

Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy, 

MČ Bratislava-Vajnory

„VRAKY“
Sú staré, dlhodobo odstavené vozidlá, väč-

šinou bez platnej EK a  STK, ktoré svojim 

zlým technickým stavom vykazujú znaky 

starého vozidla a podľa Zákona č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpi-

sov (ďalej len „zákon o odpadoch“) poško-

dzujú, ohrozujú životné prostredie alebo 

narúšajú estetický vzhľad obce. 

V  prípade existencie vrakov na území 

mestskej časti Bratislava-Vajnory, mestská 

časť požiada o preverenie podnetu mest-

skú políciu z  dôvodu, či sa jedná o  vrak, 

alebo či vozidlo neporušuje pravidlá cest-

nej premávky a pod. Po zistení, že držiteľ 

vozidla porušuje zákon o odpadoch, mest-

ská časť vyzve držiteľa vozidla na jeho od-

stránenie. V  prípade, že držiteľ vozidla si 

nesplní svoju povinnosť podľa ustanove-

nia § 67 zákona o odpadoch a neodstráni 

vozidlo v lehote do 60 dní, vozidlo po uve-

denom termíne, podľa § 67 ods. 3 zákona 

o  odpadoch, bude odstránené a  umiest-

nené na určené parkovisko na adrese Ce-

rovská ul. 181/1608, Šenkvice spoločnos-

ťou P + K, s. r. o., Vajnorská 89, Bratislava, 

s ktorou má mestská časť podpísanú zmlu-

vu. Držiteľ tohto vozidla je povinný ná-

sledne uhradiť náklady spojené s jeho od-

stránením a umiestnením. 

Častokrát, v  prípade dlhodobo odstave-

ných vozidiel, je po obhliadke na mieste 

zistené, že držiteľ vozidla má neplatnú EK 

a  STK, ale nevykazuje znaky starého vo-

zidla - vraku, ktorý by poškodzoval život-

né prostredie. Svojím konaním držiteľ vo-

zidla porušuje povinnosť v zmysle Zákona 

č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádz-

ky vozidiel v premávke na pozemných ko-

munikáciách. Na konanie v  tejto veci je 

príslušný správny orgán - Okresný úrad 

Bratislava, odbor cestnej dopravy a  po-

zemných komunikácií a  preto mestská 

časť nemôže zabezpečiť odstránenie ta-

kéhoto vozidla, ale podľa zákona spisový 

materiál postupuje na konanie príslušné-

ho správnemu orgánu. 

ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV 
Nezákonne uložený odpad, označovaný 

ako čierne skládky, v rozpore so zákonom 

o  odpadoch na území mestskej časti Bra-

tislava-Vajnory, preveruje mestská polícia, 

alebo pracovník mestskej časti. Po ziste-

ní porušenia zákona o odpadoch, mestská 

časť oznámi nezákonne uložený odpad 

Okresnému úradu Bratislava, odbor sta-

rostlivosti o životné prostredie, ktorý je vo 

veci príslušným správnym orgánom na ko-

nanie (v tomto prípade to nie je mestská 

časť) a  oznámenie na vedomie zasiela aj 

vlastníkovi alebo  správcovi predmetného 

pozemku. 

Príslušný okresný úrad následne v zmysle 

ustanovenia § 15 zákona o odpadoch zis-

ťuje osobu zodpovednú za nezákonne ulo-

žený odpad a  zisťuje,  či vlastník, správca 

alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej 

došlo k  nezákonne uloženému odpadu, 

urobil všetky opatrenia na ochranu svo-

jej nehnuteľnosti. Ak okresný úrad oso-

bu, ktorá nezákonne umiestnila odpad na 

pozemku nezistí, a vlastník, správca alebo 

nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo 

k  nezákonne umiestneniu odpadu, urobil 

všetky opatrenia na ochranu svojej ne-

hnuteľnosti, príslušný okresný úrad určí 

osobu, ktorá odpad odstráni. Touto oso-

bou podľa zákona je obec (mestská časť) 

a okresný úrad. Komunálny odpad a drob-

ný stavebný odpad v okresným úradom 

stanovenej lehote odstraňuje obec a  iný 

odpad (stavebný, nebezpečný, pneumati-

ky) okresný úrad. 

V  prípade, ak okresný úrad zistí skutoč-

nosť nasvedčujúcu tomu, že bol spácha-

ný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa 

ustanovenia § 3 Trestného poriadku a ko-

nanie o určení zodpovednej osoby nezač-

ne. Konanie v danej veci je v kompetencii 

polície. 

Po zistení nezákonne uloženého odpadu 

na pozemku vo vlastníctve a správe mest-

skej časti Bratislava-Vajnory v zmysle usta-

novenia §  15 ods. 18 zákona o  odpadoch, 

mestská časť zabezpečí odstránenie odpa-

du na vlastné náklady. Mestská časť Bra-

tislava-Vajnory je toho názoru, že čistotu 

a poriadok na pozemku a ochranu svojho 

majetku by si mali v prvom rade zabezpe-

čovať ich vlastníci a správcovia. 

Je dôležité upozorniť na skutočnosť, že 

mestská časť môže postupovať len podľa 

príslušných zákonov a predpisov.

„Vraky“a čierne 
skládky odpadov

Ilustračné foto. Zdroj: unsplash.com
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Jubilanti Senior 
klubu Vajnory

Ján Leška, 85 rokov

Milada Brucknerová, 80 rokov

Marta  Zemanová, 80 rokov

Jarmila Gaštanová, 65 rokov

Srdečne blahoželáme!

Text: MÚ Vajnory

Informačná kancelária pre obete 
trestných činov Bratislava, ktorú 
zastrešuje Odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministra 
vnútra SR, reaguje na súčasnú 
situáciu v spoločnosti, ktorej 
sprievodným javom sú aj viaceré 
podvody páchané na senioroch. 
V rámci Národného projektu 
„Zlepšenie prístupu obetí trestných 
činov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre obete“, 
ktorý je podporený z Európskeho 
sociálneho fondu, pripravili 
odborníci niekoľko praktických 
preventívnych rád.

Z
amestnanci z  Informačnej kancelárie 

pre obete v Bratislave boli už viackrát 

telefonicky kontaktovaní seniormi, 

ktorí ich informovali o  podozrivých tele-

fonátoch. Neznáme osoby v nich seniorom 

ponúkajú (niekedy až doslova vnucujú) rôz-

ne akcie na ochranné pomôcky, ako rúš-

ka, respirátory, čistiace a dezinfekčné pro-

striedky, ale aj prerábky domov a  bytov. 

V súčasnosti sú tiež časté ponuky nakúpiť, 

niekam odviezť alebo odmerať teplotu či 

urobiť zľavnený „corona test“. V takýchto 

prípadoch odborníci odporúčajú telefonát 

ihneď ukončiť. Pokračovaním v rozhovore 

sa totiž najmä seniori vystavujú veľkému 

psychickému tlaku zo strany volajúceho, 

ktorým by mohol docieliť svoj podvod. 

Aby ste sa vyhli takýmto a podobným pod-

vodom, pracovníci Informačnej kancelárie 

pre obete trestných činov odporúčajú nie-

koľko praktických rád, ktoré je vhodné do-

držiavať počas telefonovania s neznámymi 

osobami:

1.  Nikdy nehovorte cudzím osobám osobné 

údaje do telefónu! Najmä nie rodné čís-

lo, číslo občianskeho preukazu a  infor-

mácie o vašom zdravotnom stave. Žiad-

na banka, ani seriózna spoločnosť si od 

vás nebude tieto údaje pýtať telefonic-

ky. Je na to predpísaný formulár, ktorý je 

potrebné podpísať osobne. 

2.  Ak nemáte úplnú istotu s kým telefonu-

jete, neodpovedajte na otázky, ktorými 

vás môže niekto zdiskreditovať alebo 

ohroziť.

3.  Nezapájajte sa do telefonických priesku-

mov o  vašom zdravotnom stave. Môže 

ísť o podvodníkov, ktorí vás môžu one-

dlho navštíviť s  ponukou rôznych, pre 

vás nepotrebných a  drahých vitamínov 

či výživových produktov. 

4.  Nevybavujte žiadne pôžičky telefonicky, 

ani po nikom neposielajte peniaze. 

5.  Nehovorte neznámym ľuďom informá-

cie, kedy bývate doma vy, vaši blízki ale-

bo susedia. Môže ísť o  zlodejov, ktorí 

plánujú krádež. 

6.  Buďte opatrní a  nereagujte ihneď na 

rôzne zľavy na rekonštrukcie bytov či 

domov, odpisy plynu, ponuku nakúpiť 

a iné návštevy neznámych ľudí, najmä ak 

ste osamelo žijúci. Vždy sa radšej pora-

ďte so spoľahlivou osobou alebo inšti-

túciou.

7.  Ak sa cítite ohrození, volajte tiesňovú 

linku 112, ak ste sa stali obeťou podvodu 

alebo iného trestného činu, kontaktujte 

Informačnú kanceláriu pre obete trest-

ných činov Bratislava.

Dôveruj, ale preveruj!

Pozor na podvody 
a podozrivé telefonáty!

AK STE SA STALI OBEŤOU PODVODU ALEBO INÉHO TRESTNÉHO ČINU,
KONTAKTUJTE NÁS:

Prevencia kriminality: www.facebook.com/prevenciakriminality/

e-mail: npobete@minv.sk 

Web: https://prevenciakriminality.sk/p/pomoc-obetiam

Tel: 0961/046 014 (Po – Pia: 7.30 - 15.30 hod.)

Informačná kancelária pre obete trestných činov Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava

Dňa 1. marca 2020

nás navždy opustil náš dobrý otec

JOZEF BENKO

v požehnanom veku 96 rokov.

Kto ste ho poznali, venujte mu,

prosím, tichú spomienku.

Ďakujeme.

syn Pavol a dcéra Jana

WWW.VAJNORY.SK
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Text: PhDr. Eva Vaská, PhD. MPH, 

riaditeľka zariadenia

Š
pecializované zariadenie SENIORDOM 

Vajnory prežívalo veľmi intenzívne 

udalosti, ktoré v  marci 2020 vyústili 

do vyhlásenia núdzového stavu. V zariade-

ní sa nachádzalo 15 klientov, zvyknutých na 

svoj každodenný režim. 

Pohodlie našich klientov je tvorené množ-

stvom skutočností, nielen opatrovateľskou 

starostlivosťou. Čas našich klientov tvoria 

návštevy najbližších, vychádzky, kvalitná 

a  pravidelná strava, poskytovanie fyziote-

rapie a sociálnej terapie. Častokrát si v prie-

behu dňa ani neuvedomíme, čo všetko do-

káže ovplyvniť naše nastavenie a náladu. 

Naši klienti sú citlivejší ako zdraví ľudia, ich 

rovnováha je krehkejšia. Dobrá zdravotná 

kondícia je priamo závislá od takej rovno-

váhy, ktorú sa usilujeme udržať u každého 

klienta. Zvážiť, či zákaz návštev je väčším 

prínosom pre zdravie klienta, ak súčasne 

prinesie aj obrovské narušenie očakáva-

ní konkrétnych klientov, bolo o  to nároč-

nejšie, že sme rozhodnutie museli urobiť 

rýchlo. Od 9. marca 2020 (teda oveľa skôr, 

ako bol vyhlásený núdzový stav vládou SR) 

sme návštevy v  zariadení zakázali. Zákaz 

sa vzťahoval aj na vstup do zariadenia tre-

tím osobám, ktoré sa podieľali na zabez-

pečovaní chodu zariadenia. Do zariadenia 

vstupovali výlučne opatrovateľky a vedúca 

opatrovateľka. 

Je treba oceniť, že žiadna blízka osoba sa 

nepokúšala o  tomto postupe polemizo-

vať. Naše zariadenie dostalo plnú podpo-

ru príbuzných a  blízkych, rovnako dodá-

vatelia stravy rešpektovali obmedzenia, 

ktoré v  marci ešte neboli všeobecne bež-

né. Tento prístup sme veľmi oceňovali, pre-

tože energia opatrovateliek, vedúcej opat-

rovateľky a riaditeľky mohla byť okamžite 

zameraná na pohodlie klientov.  Považu-

jeme za správne obyvateľov Vajnôr oboz-

námiť s  tým, že opatrovateľky nášho za-

riadenia bez zaváhania 

používali na dopravu 

z  práce a  do práce vý-

lučne svoje autá. Rovna-

ko tak požiadali svojich 

vlastných rodinných prí-

slušníkov, aby obmedzili 

kontakty s  inými ľuďmi. 

Obmedzením sociálneho 

kontaktu, zvýšenými hy-

gienickými opa treniami, 

neustálou dezinfekciou 

nábytku, nádob, naruše-

ním pohodlia klientov 

a  tiež tým, že rozsah 

epidémie nebolo mož-

né predpokladať, boli 

zamest nankyne v  ne-

ustálom a  obrovskom

strese. To, ako bezchyb-

ne toto extrémne ná-

ročné obdobie zvládli, 

dokazuje nielen ich pro-

fesionalitu, ale najmä ich 

obetavosť a empatiu. 

Ďalšou výzvou pre naše 

zariadenie boli ochranné prostriedky. 

„Takmer karanténa“, ktorú sme si rozhod-

li nariadiť sami, nám dovoľovala, že klienti 

mohli priebeh dní tráviť bez rúšok a rukavíc. 

To samozrejme neplatilo pre opatrovateľ-

ky. Spotreba jednorazových rukavíc, rúšok 

a respirátorov, dezinfekcie, je do dnešných 

dní obrovská. Pomoc nášmu zariadeniu 

ponúkli najmä blízki našich klientov, ale aj 

mestská časť Vajnor v podobe pitného re-

žimu – minerálne vody a rýchlotesty na Co-

vid–19. V tomto období je to neoceniteľné. 

Naše zariadenie si preto nesmierne váži kaž-

dú formu pomoci, a  to v  akomkoľvek roz-

sahu. Musíme však priniesť i  kritiku, ktorú 

považujeme za konštruktívnu a  potrebnú. 

Dostala sa nám aj nevyžiadaná „pomoc“ 

v  podobe letákov a  návrhu podania žia-

dosti o  dotáciu od rôznych subjektov. Na-

šim úmyslom nie je znevažovanie dobrých 

zámerov, iba upozornenie, že nevyžiadané 

rady oberajú našich zamestnancov o ener-

giu, ktorej nemajú veľa.

V období krízy spôsobenej svetovou pan-

démiou sme si uvedomili, že naše zariade-

nie potrebuje osobitnú miestnosť na izo-

láciu. Zároveň tiež, aké životne dôležité 

je pre našich klientov, že sme otvoreným 

zariadením – bez limitu v návštevných ho-

dinách. Uvedomili sme si, že z  nášho psa 

labradora – z našej Belly – je nielen spoloč-

níčka, ale v čase izolácie klientov, skutočná 

terapeutka. Záhrada, o  ktorú sa mestská 

časť Vajnory stará, je pre našich klientov 

nenahraditeľná. Mestskej časti Vajnory tak 

patrí vďaka za to, čo sme prijímali ako sa-

mozrejmosť – oslobodenie od dane za psa 

a pravidelné kosenie. 

Naším cieľom je všetky skúsenosti a zis-
tenia zúročiť tak, aby sme po tom, čo sa 
náš život zbaví obmedzení (nielen v SE-
NIORDOME Vajnory), mohli spokojnosť 
našich klientov, ich blízkych a našich za-
mestnancov obohatiť a prehĺbiť. 

Seniordom Vajnory:
Opatrenia a pomoc v čase 
pandémie nám priniesli aj nové 
skúsenosti a zistenia

Našim klientom spríjemňuje pobyt aj Bella
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Dvere knižnice
sa postupne 
otvárajú 
Milé čitateľky a čitatelia,
máme za sebou obdobie zatvorenej 

knižnice na základe opatrení prija-

tých vládou SR kvôli pandémii.

Od 18. mája je pre našich čitateľov 
knižnica opäť otvorená a veľmi sa 
z toho tešíme! Situácia však aj naďa-

lej ostáva komplikovaná a istým ob-

medzeniam sa nevyhneme.  Miestna 

knižnica bude zatiaľ fungovať systé-

mom objednávok a požičiavania „cez 

okienko“.

Vrátiť knihy je možné počas pracov-

ných dní popoludní v  nezmenenom 

čase. Knihy sa Vám odčítajú na štvr-

tý deň odo dňa vrátenia - celé tri dni 

sú v karanténe, podľa nariadení a po-

kynov odborníkov. Objednať  knihy 

vopred je možné prostredníctvom 

telefónnej objednávky alebo mai-

lom. Vyzdvihnúť  si ich môžete v ob-

vyklom výpožičnom čase na upozor-

nenie zvončekom pri vchode B na 

prízemí domu kultúry.

 

Poplatok z omeškania, ktorý mohol 

vzniknúť touto situáciou, bude od-

pustený!

Sledujeme, ako sa situácia s  pandé-

miou vyvíja, a podľa pokynov bude-

me ďalej postupovať. Všetky opatre-

nia sú aj v záujme Vašej bezpečnosti 

a ochrany Vášho zdravia.  Aby sme 

danú situáciu čo najlepšie zvládli, 

bude pri tom potrebná Vaša trpez-

livosť a dodržiavanie stanovených 

pravidiel, a to isté platí aj pre našich 

zamestnancov. Ochranné rúška a ru-

kavice sú už samozrejmosťou.

Ďakujeme za Vaše porozumenie 

a  tiež sa rovnako tešíme, že dvere 

knižnice sa postupne otvárajú!

Helena Paulenová,
vedúca knižnice

KONTAKTY
Telefón: 0911 988 710

e-mail : kniznica@vajnory.sk

VÝPOŽIČNÝ ČAS
pondelok: 14.00 – 19.00 h

utorok – piatok: 14.00 – 18.00 h

Stavanie Mája

Text: K. Dobiášová, vedúca oddelenia kul-

túry, športu, zahraničných vzťahov

M
áje boli známe už v období staro-

veku, kedy ich ľudia dávali pred 

svoje domy ako ochranu pred zlý-

mi duchmi a chorobami. Máj symbolizoval 

víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodá-

rom mala májová zeleň zase priniesť dobrú 

úrodu.  Neskôr začali mládenci dievčatám 

stavať máje, aby boli pekné, štíhle a zdravé. 

V   našej mestskej časti sa 30. apríla vďa-

ka Vajnorskému okrášľovaciemu spolku 

každoročne koná tradičné stavanie mája. 

Aj napriek situácii s pandémiou COVID-19, 

kedy platí aj naďalej zákaz organizovania 

kultúrnych a  športových akcií, MČ Brati-

slava-Vajnory túto milú tradíciu ani tento 

rok neporušila. V  spolupráci s  Pozemko-

vým spoločenstvom, ktoré strom poskytlo, 

a s pracovníkmi hospodárskej správy sme 

v Parku pod Lipami máj pre všetky dievčatá 

svojpomocne postavili.

Ruku k dielu priložil aj Ján Panák, ktorý po-

mohol s odkôrovaním stromu a Ivan Štelár 

s Magdou Žiškovou a Božkou Zemešovou, 

ktorí strom vyzdobili. Všetkým srdečne 
ďakujeme!  

Stavanie mája

WWW.VAJNORY.SK
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Kultúrne podujatia
počas korony
Text: K. Dobiášová, vedúca oddelenia kul-

túry, športu, zahraničných vzťahov

M
imoriadne opatrenia, ktoré vyhlá-

sila vláda SR v súvislosti s pandé-

miou koronavírusu, zasiahli viace-

ré oblasti spoločenského života, kultúru 

nevynímajúc.

Všetky plánované podujatia, kde sa pred-

pokladala vysoká účasť z radov verejnosti 

či účinkujúcich, sme boli nútení zrušiť.

A  tak pri príležitosti 75. výročia oslobo-

denia Bratislavy sme aspoň v  tichosti, ale 

s  úctou, ktorá tomu prináležala, položili 

smútočný veniec k  pamätníku padlých či 

k  pamätnej tabuli Ferdiša Jurigu, katolíc-

keho kňaza a slovenského buditeľa, ktorý 

prišiel do Vajnor pred 115 rokmi. Nezabudli 

sme si  pripomenúť ani 30. výročie prícho-

du sv. otca Jána Pavla II. na vajnorské le-

tisko. Kyticu kvetov k  soche pred školou, 

ktorá nesie jeho meno, položil starosta Mi-

chal Vlček, vicestarostka Soňa Molnárová 

a správca farnosti o. Jozef Nádaský. 

Aj Deň matiek sme tento rok oslávili netra-

dične, blahoželaním pána starostu prostred-

níctvom miestneho rozhlasu. Nuž, doba 

nám nepraje, a musíme sa jej prispôsobiť.

Veríme, že postupné uvoľňovanie posled-

nej fázy opatrení nám prinesie viac mož-

ností ako k Vám priniesť kultúru. Pred nami 

je najmä Kultúrne leto s Letným Open Air 

kinom, kde by sme Vám chceli ponúknuť 

opäť atraktívne tituly. Ak nám to situácia 

dovolí, KL 2020 by sme chceli otvoriť v pia-

tok  26. júna v Parku pod Lipami. Filmové 

predstavenia by sa mali konať každý piatok 

okolo 21.00 h.

Pri tejto príležitosti by sme pred kinom radi 

dali možnosť vystúpiť mladým talentom či 

umelcom (nielen) z Vajnor, aby nám svojím 

hudobným vystúpením spríjemňovali „ča-

kanie na fi lm“. Ozvučenie zabezpečíme! 

Koncom augusta máme v pláne zorganizo-

vať aj Vajnorské dožinky. Program pripra-

vujeme a budeme dúfať a veriť, že sa nám 

koniec žatvy podarí osláviť spoločne. Ak 

nie, veríme, že to pochopíte.

Zostaňte hlavne zdraví, všetci sa už teší-
me do skorého videnia! 

Pápež Ján Pavol II. na vajnorskom letisku v roku 1990. Zdroj: TASR

Pamätná tabuľa Ferdiša JuriguKladenie vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy

17

KULTÚRA



Text: Andrea Vajdová, riaditeľka MŠ

V
 pondelok 9. marca sme v našej ma-

terskej škole boli ako obvykle ešte 

všetci spolu a od 10. marca z dôvo-

du šírenia respiračného ochorenia vyvo-

laného novým koronavírusom bola naša 

materská škola ako všetky ostatné, zatvo-

rená. Dôsledkom zatvorenia škôl, mater-

ských škôl a  školských zariadení je úplná 

strata kontaktu detí so systematickou vý-

chovou a vzdelávaním.

Materská škola je pre rozvíjanie dieťaťa 

skutočne veľmi dôležitá a nenahraditeľná. 

Nie je to len preto, že deti sa môžu pohrať 

s  rovesníkmi a  postrážia ich „milé tety“ 

s  veľkým srdcom. Kvalifi kované učiteľky 

presne vedia, čo, kedy, prečo, ako, a s čím 

dieťa učiť, aby rozvíjalo svoj potenciál, na-

predovalo, zmysluplne sa učilo a dosiahlo 

kompetencie potrebné na vstup do školy.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je v  mater-

skej škole veľmi osobná a  interaktívna, 

učenie sa dieťaťa je založené na fyzickom 

kontakte a komunikácii prevažne s dospe-

lými, teda s učiteľkami. Preto je pre učiteľ-

ku v materskej škole ťažšie učiť na diaľku, 

lebo napriek všetkému cíti zodpovednosť 

za udržiavanie vzdelávacích návykov detí.

Túto zodpovednosť sme cítili aj my. Po zis-

tení, že sa s  otvorením materských škôl 

nepočíta, rozhodli sme sa začať s  online 

edukačnými aktivitami prostredníctvom 

našej webovej stránky. Potrebovali sme 

pár dní na spustenie. V prípravnej fáze sme 

spustili výzvu našej materskej školy „Jarné 

slniečko“. Úlohou detí bolo namaľovať sl-

niečko, vyvesiť ho do okna a poslať fotku 

na triedne mailové adresy. Aj takýmto spô-

sobom sme v prvých týždňoch prejavili sú-

držnosť a nádej, ktorá bola v danej situácii 

veľmi dôležitá. 

Online edukačné aktivity pripravujeme aj 

naďalej podľa tém nášho školského vzde-

lávacieho programu „Kamarátka príroda“. 

Každý týždeň máme inú tému, na ktorú pri-

pravujeme pre jednotlivé vekové skupiny 

detí aktivity zamerané na pohybové a  ja-

zykové cvičenie, grafomotoriku, matema-

ticko-logické cvičenie a  veľa bonusových 

úloh pre zábavu. Snažíme sa ich pripravo-

vať jednoducho a zrozumiteľne, pretože si 

plne uvedomujeme, že rodič je práve ten, 

kto s dieťaťom pracuje. Aby deti mali mož-

nosť pochváliť sa svojimi prácami, zverej-

ňujeme prezentácie prác detí podľa tried 

a tém na našej webstránke. Jej sledovanosť 

nás milo prekvapila, čo nás teší a zároveň 

motivuje. Ak sa spojí šikovnosť a fl exibilita 

pani učiteliek, ochota rodičov a  chuť detí 

pracovať a učiť sa, výsledkom je potom veľ-

ká radosť a pocit, že nás táto pandémia len 

tak nezlomí.

Ďakujeme všetkým rodičom za ich spo-

luprácu a  trpezlivosť pri plnení zadaných 

úloh.

My, všetci zamestnanci sa snažíme re-
alizovať nové vylepšenia vďaka nášmu 
zriaďovateľovi, MÚ mestskej časti Vajno-
ry a RZ pri MŠ. Aké, o tom Vám napíšeme 
nabudúce.

Vo vzdelávaní sme 
aj napriek pandémii 
nepoľavili. Zvládneme to!

Ilustračné foto. Zdroj: unsplash.com
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Text: RNDr. Tibor Kráľ, riaditeľ školy

V
ážení rodičia, máme za sebou dva 

mesiace mimoriadneho prerušenia 

vyučovacieho procesu na našej ško-

le a chceli by sme sa s Vami podeliť s po-

znatkami z tohoto netradičného vzdeláva-

nia Vašich detí.

ZA I. STUPEŇ:
V prvej fáze vzdelávania na diaľku sme po-

stupovali podľa odporúčania ministerstva 

školstva a  podľa podmienok a  možností 

sme zabezpečili samoštúdium žiakov pro-

stredníctvom elektronickej komunikácie 

s  učiteľmi, samozrejme  za pomoci ochot-

ných rodičov našich skvelých žiakov.

Postupne od 30. 3. 2020 učitelia prvého 

stupňa rozbiehali online vyučovanie cez vi-

deokonferenciu ZOOM. Naším cieľom bolo, 

aby sa deti vo všetkých triedach na 1. stupni 

vzdelávali online, čo sa nám podarilo splniť. 

Podporujeme deti, aby nestratili návyk uče-

niu sa, aby pracovali na svojom raste a zdo-

konaľovaní. V  našom záujme je aj naďalej 

klásť na deti rozumné a primerané študijné 

požiadavky, ktoré dokážu zvládnuť. 

Teší nás, že dostávame od žiakov spätnú 

väzbu aj v  podobe zaujímavých fotografi í 

a projektov. 

 

ZA II. STUPEŇ
Od začiatku prerušenia vyučovacieho pro-

cesu na škole dňa 10. 3. učitelia usmerňova-

li samoštúdium žiakov (podľa pokynov mi-

nisterstva školstva) zadávaním dištančných 

úloh žiakom, následne ich kontrolou a po-

skytovaním spätnej väzby žiakom aj ich ro-

dičom. Zadávanie úloh, zasielanie materiá-

lov na štúdium (texty, prezentácie či linky na 

digitálne spracované učivo) sa uskutočňova-

lo a aj dodnes uskutočňuje cez IŽK prípad-

ne priamo mailovou komunikáciou so žiakmi 

a rodičmi. Od tretieho týždňa učenia na diaľ-

ku sa postupne začalo s online vyučovaním 

cez aplikáciu Zoom, v súčasnosti sa takýmto 

spôsobom učia všetky predmety okrem fyzi-

ky a výchovných predmetov podľa stabilné-

ho rozvrhu hodín 2–3 hodiny denne. Online 

vyučovanie je primárne zamerané na výklad 

učiva, potom už dokážu žiaci pracovať samo-

statne na zadaných úlohách. Okrem toho sa 

žiaci so svojimi triednymi učiteľmi stretávajú 

online aj na triednických hodinách.

SPOLUPRÁCA 
PEDAGÓG – ŽIAK – RODIČ
Spoluprácu v tomto náročnom období by 

som rozdelil do dvoch častí.

› Pedagóg – žiak
Myslím si, že od prvých dní je spolupráca 

dobrá, učitelia mali pokyn počas prvých 

dvoch týždňov komunikovať so žiakmi pro-

stredníctvom internetovej žiackej knižky 

(IŽK), nakoľko ešte 9.  3.  2020 prebiehalo 

riadne vyučovanie a úlohy na prvé dva týžd-

ne boli zadané ešte v škole, prípadne dopl-

nené cez IŽK. V nasledujúcich dňoch, keď sa 

prerušilo vyučovanie na dobu neurčitú, si 

hľadali učitelia rôzne spôsoby vyučovania. 

Začali využívať okrem IŽK aj emailovú for-

mu, niektorí využívali Whats App a postup-

ne prechádzali na online vyučovanie (cez 

ZOOM, Discord, MS Teams a  pod.) Samo-

zrejme, že to nešlo hneď od 10. 3. 2020, ako 

nás tlačili niektorí rodičia. Postupne, v tre-

ťom týždni, už väčšina učiteľov učila online. 

› Pedagóg – rodič
Rodičia intenzívne spolupracujú s  učiteľ-

mi. Ak majú nejaké pripomienky, návrhy, 

podnety, väčšina to vyriešila kontaktom 

s učiteľom. Ak boli niektoré podnety, ktoré 

bolo treba riešiť so zástupkyňami riaditeľa 

školy alebo priamo so mnou, vždy sme boli 

ústretoví a veci sme riešili. Opäť drvivá väč-

šina rodičov nám spätnou väzbou potvrdi-

la správnu cestu vyučovania v tomto zloži-

tom období. 

Pretože usmernenia zo strany ministerstva 

školstva prichádzali oneskorene (počty ho-

dín v  týždni a pod.), nastavovali sme onli-

ne vyučovanie v spolupráci s rodičmi a ich 

požiadavkami. Myslím si, že sme sa ešte 

v predstihu zosúladili s rodičmi a našli sme 

optimálny počet hodín v rozvrhoch. 

Po osobnom stretnutí s predsedami rodičov 

jednotlivých tried drvivá väčšina skonštato-

vala, že vyučovanie doma prebieha k spokoj-

nosti rodičov našich žiakov. Drobné pripo-

mienky (formálneho charakteru) sme spolu 

prekonzultovali a našli spoločné riešenia.

Záverom by som chcel skonštatovať iba jed-

nu vec, a  to, že „iniciatíva“ niektorých rodi-

čov na konci druhého týždňa, ktorá vyústila 

podaním listu starostovi mestskej časti, bola 

nekorektná voči všetkým učiteľom a vedeniu 

školy. Obsah listu bol zavádzajúci, nepravdivý. 

Po viacerých stretnutiach s rodičmi, telefoná-

toch a vyjadreniach, sa väčšina rodičov dištan-

covala od tohoto listu a vyjadrila poďakova-

nie a porozumenie s prácou učiteľov školy.

Okrem netradičného vyučovacieho proce-

su škola uskutočňuje práce na skvalitnenie 

pobytu detí v  škole. Robíme rekonštruk-

ciu sociálnych zariadení v  malej budove, 

kuchyňa sa kompletne zbavuje starého 

náteru. Bude mať nové dezinfekčné, pro-

tiplesňové, hygienické nátery. V  škole sa 

čistia podlahy špeciálnymi strojmi, umýva-

jú sa okná, robí sa veľké upratovanie, vy-

maľovala sa trieda 9. A a pripravujeme sa 

na návrat detí do školy. Radi by sme ich uví-

tali ešte v tomto školskom roku.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s koro-

navírusom COVID-19 sa zápis do prvých 

ročníkov na plnenie povinnej školskej do-

chádzky v Základnej škole Kataríny Brúde-

rovej na školský rok 2020/2021 uskutočnil 

v náhradnom termíne v období od 20. aprí-

la 2020 do 24. apríla 2020. Zápis sa konal 

formou elektronickej prihlášky zverejnenej 

na webovom sídle našej školy. Zákonní zá-

stupcovia zapisovali deti, ktoré v čase ná-

stupu na PŠD do 31. 8. 2020 dovŕšili šiesty 

rok veku, dosiahli školskú zrelosť  a  deti 

s odkladom. Zapísaných je 76 detí formou 

elektronickej prihlášky. Termín na overenie 

údajov poskytnutých zákonnými zástupca-

mi bude zverejnený na webovom sídle ško-

ly. Ak bude mať riaditeľ školy k  dispozícii 

všetky požadované dokumenty, rozhodne 

o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020.

Všetkým rodičom chcem touto cestou po-

ďakovať za podporu, empatiu a trpezlivosť 

pri spoločnej práci v uplynulých, v týchto, 

ale aj v budúcich dňoch. 

ZŠ K. Brúderovej: 
Vzdelávanie žiakov počas 
mimoriadnych opatrení
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Fotoreportáž: Žiaci ZŠ K. Brúderovej a ich domáca online výučba.
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Deň matiek: 
Tento rok
netradične
Tohoročný Deň matiek nám nedo-

prial vychutnať si oslavu tak, ako sme 

boli zvyknutí, v Parku pod Lipami. 

V  nedeľu 10. mája o  17.05 hod. za-

znelo z  ampliónov miestneho roz-

hlasu netradičné hlásenie. Starosta 

MČ Bratislava-Vajnory Michal Vl-

ček svojím blahoželaním k  sviatku, 

na ktorý by sme nemali nikdy za-

búdať, zrejme mnohých prekvapil. 

Jeho slová sa niesli celou dedinou.  

Všetkým mamám, starým mamám 

a  budúcim mamám poprial hlavne 

pevné zdravie, lásku, šťastie a  tiež 

to, aby sa deti stali naplnením ich 

života.

Pieseň „Mama“ v  podaní skupiny 

Tublatanka bola malým hudobným 

darčekom.

K. Dobiášová
Vedúca oddelenia kultúry,

športu, zahraničných

vzťahov

Rúškový 
úsmev
Dve gumičky za ušká,

noštek, ústa do rúška.

Mám zakrytú pusinku,

stále vidím maminku.

Usmieva sa očami,

svet sfarebnel rúškami.

Keď kráčame spoločne,

môžeme dýchať bezpečne.

Noštek mám vždy schovaný,

usmievam sa očami.

Všetky deti, dospelí,

rúškami opekneli.

Robia to pre babičku,

dedka, tetu, sestričku.

Rúškom druhých chránime,

veď sa predsa ľúbime.

Domáca 
škôlka
A

ako trávime domácu škôlku my? 

Mnohí v  týchto dňoch stratili 

úsmev z  tváre. Deti z  našej škôlky 

Jána Pavla II. určite nie! Doma stále tvo-

ria, pracujú a  vymýšľajú s  rodičmi. Mno-

hé deti po tejto kríze možno budú vedieť 

variť, piecť, možno vysávať či ovládať iné 

domáce práce, ale určite prídu aj s veľkou 

kopou výrobkov a pekných zážitkov s ro-

dičmi. Rodičia majú náš veľký obdiv, že po-

pri všetkom sa chopili aj úlohy pedagóga.

Ďakujeme za krásne pozdravy a  fotky 
z domácej škôlky. A prajeme ešte veľa síl! 
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Quo Vadis
PD VAJNORY?

Text: Ing. Miriam Sláviková, PD Vajnory

Foto: Autorka

Rozhovor s predsedom 
predstavenstva, Ing. Branislavom 
Brúderom o aktuálnej situácii 
a fungovaní družstva vo Vajnoroch. 

›  V celej našej spoločnosti nastali zmeny 
v súvislosti s vírusovým ochorením. Ako 
sa táto situácia prejavila vo fungovaní 
družstva?

Situácia nás prekvapila rovnako ako všet-

kých. Na paniku však nebol čas, máme 

24 hodinovú prevádzku v živočíšnej výro-

be a kvôli nej sme museli okamžite zaviesť 

karanténne opatrenia. Areál sme pre náv-

števy uzatvorili, obmedzili fyzický kontakt 

zamestnancov na minimum.

Okrem toho sme boli nútení uzatvoriť pre-

dajne, kde predávame sudové víno. Za prís-

nych hygienických opatrení sme ponechali 

otvorenú predajňu na Hospodárskej uli-

ci, kde pokračoval predaj surového mlieka 

i ostatných našich potravinárskych produk-

tov. Okolitým obciam sme ponúkli mož-

nosť zásobovania dôchodcov a hendikepo-

vaných občanov našim vlastným rozvozom 

dvakrát v týždni. Táto ponuka stále trvá.

›  V ostatnom čísle Vajnorských noviniek 
ste informovali občanov o zmenách, ku 
ktorým ste pristúpili vo viniciach, kto-
ré obrábate. Boli to výnimočné zmeny 
alebo pripravujete ešte niečo navyše?

Zmenšovanie obrábaných plôch vo vino-

hradoch je jednou časťou veľkých zmien, 

ktorými naše družstvo práve prechádza.

 Minulý rok sme oslávili na družstve 70. vý-

ročie založenia a pri tej príležitosti sme bi-

lancovali.

Musím priznať, že sme zaspali dobu. Zo-

stali sme pracovať tak, ako „voľakedy“ 

s odôvodnením, že takto to fungovalo vte-

dy, tak prečo by to nemalo fungovať teraz. 
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Zvyk je železná košeľa a tak sa stalo, že nás 

doba predbehla. Napríklad na spomína-

ných viniciach sme ako jediní v okolí držali 

veľké plochy s veľkým množstvom odrôd. 

Veľa vinárov začalo špekulovať a dovážať 

mušt, či hotové víno za 0,45 centov z Ta-

lianska alebo Španielska. My ho dorába-

me za 90 centov. Prečo tak draho? Aj iní 

vinári majú rovnaký problém. Za ostat-

ných 12 mesiacov skrachovalo na Sloven-

sku 10 väčších vinárstiev, a to práve kvôli 

dovozu hotového vína zo zahraničia. Naše 

družstvo za výhodu polohy dediny v mes-

te platí daň vo forme zvýšených mzdových 

nákladov. Keď porovnávame platy pracov-

níkov v  poľnohospodárstve inde na Slo-

vensku, sú tie v  BA vyššie o  30 až 40  %. 

Keďže je tu nízka nezamestnanosť a v poľ-

nohospodárstve nechce nikto pracovať, 

boli sme nútení voziť pracovníkov z  Ora-

vy, Kysúc alebo východného Slovenska. 

To znamená ďalšie náklady na ubytovanie, 

stravovanie, cestovné náhrady. Keď si uve-

domíme, že malé vinárstva sú zväčša ro-

dinnými podnikmi kde sa nehľadí na to, či 

sa pracuje 8 alebo 12 hodín s minimálnou 

mzdou, sú nakoniec naše výrobné nákla-

dy s veľkou vinicou neporovnateľné práve 

s malými vinárstvami.

›  Vaše družstvo ale nie je iba o viniciach. 
Čo ostatné úseky?

Rád by som sa vrátil ešte k  viniciam. Ne-

chcem, aby to vyznelo ako sťažovanie sa. 

Rovnako ako na ostatných úsekoch sme 

hľadali a  stále hľadáme riešenia. Vo výro-

be vín je to sústredenosť na naše najlepšie 

vína a zvýšenie pomeru akostných fľašova-

ných vín oproti sudovému vínu s malou pri-

danou hodnotou.

V sade sme utlmili časť neefektívnych sta-

rých jabloní. Dnes sa napríklad zo Srbska 

vozia jablká za 0,15 centov za kilogram aj 

s  dopravou do spracovateľského závodu 

na Slovensku. Takúto cenu pri prácnosti na 

výsadbe 25 až 30 ročných stromov nevie-

me dosiahnuť. Koncentrujeme sa preto na 

marhule, broskyne a mladú výsadbu jablo-

ní. Žiaľ, veľká časť broskýň a všetky marhu-

le podľahli tohtoročným mrazom.

Spustili sme projekt „Adoptuj si svoj strom-

ček“, v  ktorom sa záujemcovia z  „mesta“ 

môžu naučiť strihať a  ošetrovať stromče-

ky, stráviť s rodinou spoločný čas v prírode 

a za odmenu si môžu prísť zobrať svoj po-

diel na úrode.

Súčasne sme pripravili na tento rok pre zá-

ujemcov aj samozber jabĺk. Sad budeme 

aj minimálne chemicky ošetrovať a skúšať 

tiež biologickú ochranu, ktorú sme minulý 

rok aplikovali na obnovenom mandľovom 

sade v areáli družstva.

Živočíšnu výrobu – mliečnu produkciu za-

chovávame ako jedni z mála v okolí. Za os-

tatné roky zrušili produkciu mlieka ako 

stratovú v okolí BA až 4 družstvá. My sme 

sa vrátili k predaju surového mlieka z dvo-

ra, čo už veľa Vajnorákov, ale i obyvateľov 

z Čiernej vody vyskúšalo a denne si ho ob-

jednávajú. Viac ako polovica z nich už tzv. 

ekologicky, do svojich sklenených fl iaš. 

Tento ich záujem nás rovnako teší a moti-

vuje v tejto službe predaja pokračovať. Aj 

na tomto úseku sme optimalizovali nákla-

dy, znížili stavy dobytka a  do budúcnosti 

plánujeme pridať aj mäsový druh.

Pre nás je dôležité podržať živočíšnu výro-

bu aj z  toho dôvodu, že ako správni gaz-

dovia vieme, že hnojeniu maštaľným hno-

jom sa žiadna chémia nevyrovná. Hnoj nám 

totiž aspoň trochu udržuje prevzdušnenú 

štruktúru pôdy, ktorá je po dlhých rokoch 

vyčerpaná a tzv. mŕtva.

No a v samotnej rastlinnej výrobe sa poma-

ly ale isto uberáme smerom k špeciálnym 

plodinám a  začíname obmedzovať mono-

kultúry. Minulý rok sme vyskúšali konopu, 

tento rok v nej pokračujeme už na väčšej 

ploche a pridávame hrach.

›  A čo možnosť spracovania vlastnej pro-
dukcie? Iné družstvá zriaďujú vlastné bi-
túnky, alebo spracovávajú mlieko.

Áno, presne toto je cesta ako môže dnes 

poľnohospodár prežiť. Nespoliehať sa na 

to, aké výkupné ceny mu poskytne pod-

ľa burzových cien komodít odberateľ, ale 

urobiť sám niečo pre zhodnotenie svojej 

prvovýroby.

Roky sme spracovávali naše hrozno na 

naše skvelé vína a  robili sme šťavu z  na-

šich jabĺk. To bolo všetko. Od minulého 

roka sme pridali sušené jablká a  tento 

rok si už budete môcť pochutnať na jabl-

kovom pyré, marhuľovom džeme, za stu-

dena lisovaných olejoch – slnečnicovom, 

repkovom, konopnom, k  dispozícii bude 

pšeničná múka, bezlepková konopná, ale 

aj proteíny, máme dohodu na dodávku do-

máceho kváskového chleba práve z  na-

šej múky. Budeme pokračovať v  produk-

cii medu, z obnoveného mandľového sadu 

to budú mandle v mede, a z našej bylinnej 

záhrady čaje a  sirupy. Koncom roka sme 

plánovali prekvapiť prvými syrmi z  náš-

ho mlieka, aby k  vínam bolo aj niečo na 

zahryznutie. A to všetko pod novou znač-

kou: Dobro z družstva.

›  To je veľa noviniek. Máte na ich realizá-
ciu dosť ľudí? Vidíme stále Vaše inzeráty 
a pošuškáva sa, že veľa ľudí odišlo…

Áno, stále hľadáme ľudí, ktorí VEDIA 

a CHCÚ. Väčšinou spĺňajú záujemcovia iba 

jedno z týchto kritérií. V minulosti sme boli 

vydierateľní práve z  dôvodu, že je málo 

ľudí, ktorí sú ochotní pracovať v náročných 

podmienkach poľnohospodárstva.

Sme limitovaní tým, že máme živočíšnu vý-

robu, ktorá je 24-hodinovým kolotočom, 

kde krava nepočká, keď sa niečo pokazí, 

ako môže počkať pôda alebo sad. A to sa 

dá zvládnuť iba s veľmi obetavými ľuďmi.

Aj preto sme sa rozhodli, že budeme ro-

biť radšej menej, ale kvalitne a s ľuďmi, na 

ktorých sa vieme spoľahnúť a ktorí k svo-

jej práci pristupujú ako k poslaniu, od srdca 

a radi. Budujeme si skvelý tím a stále hľadá-

me ľudí, ktorí k nám budú pasovať.

›  Aké plány má teda družstvo na najbliž-
šie obdobie?

Nuž, dobre zasiať, dobre si želať, aby poča-

sie prialo a dobre zožať úrodu na všetkých 

úsekoch.

Smerujeme k vytvoreniu moderného druž-

stva a v spolupráci so samosprávou a ostat-

nými gazdami a družstvami v Bratislavskom 

kraji by sme chceli vytvoriť „potravinovú 

špajzu“ pre Bratislavčanov.

Vzhľadom na situáciu sme boli nútení pre-

sunúť i Družstevné hodovanie, ktoré malo 

byť tento rok spojené s Dňom Zeme. Veď 

predsa každý gazda žije zo zeme, a práve 

to malo symbolizovať oslavu. K  tradičné-

mu programu, na ktorý si naši návštevní-

ci už zvykli, sme pripravili zopár noviniek 

a prekvapení. Hodovanie sa bude odohrá-

vať v našom areáli, v prípade zlého počasia 

v našej sýpke. V tej sme na najvyššom pod-

laží pripravili galériu s  dielami umelcov, 

ktorí majú nejaký vzťah k Vajnorom alebo 

družstvu a bude tu i výstava dokumentov 

z histórie družstva. 

Sú naplánované degustácie nášho vína 

a  produktov, seminár o  pestovaní kono-

py siatej, seminár na tému špeciálnej pro-

dukcie. Prehliadky farmy Janka Hraška, 

mandľového sadu, bylinkovej záhrady, 

prípravy konopného bludiska. Deti budú 

mať možnosť zúčastniť sa kŕmenia telia-

tok, vozenia na koňoch, prehliadky tech-

niky, pre všetkých ochutnávku výrobkov, 

ktoré z našich surovín vyrábajú obyvate-

lia Vajnor – chlebík, syry, jogurty. Nebudú 

chýbať ani stánky remeselníkov z  Vajnor 

a okolia.

Ak sa situácia s mimoriadnymi opatrenia-

mi do leta uvoľní, spojili by sme tak Druž-

stevné hodovanie s  Vajnorskými dožin-

kami. Takže všetci návštevníci sú srdečne 

vítaní. 

WWW.VAJNORY.SK
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Text: Václav Fekete

Snímka: HK Vajnory

V
 predchádzajúcom čísle Vajnorských 

noviniek sme informovali o  situá-

cii v 1. hádzanárskej lige mužov dve 

kolá pred koncom základnej časti. Na-

skytla sa tu šanca umiestniť sa do tretie-

ho miesta v  lige a bojovať v nadstavbovej 

časti o  postup do najvyššej hádzanárskej 

súťaže – extraligy. Najväčšiu šancu na po-

stup mali družstvá Stupavy a Malaciek. Vy-

rovnané šance mali naše Vajnory, Pezinok 

a Martin. My sme mali nevýhodu v tom, že 

sme mali pred sebou iba jeden zápas, kým 

ostatné družstvá ešte dva zápasy. Rela-

tívne najvýhodnejšie bol na tom Pezinok, 

ktorý mal hrať už iba zápasy s  tabuľkovo 

slabšími družstvami. Pezinok však prehral 

v Cíferi a naše šance výrazne stúpli. Mladší 

hráči vymysleli nový pokrik „Hej, hej, holá, 

extraliga volá!“ Nám už totiž „stačilo“ vy-

hrať na horúcej pôde druhého družstva ta-

buľky – Malaciek a nemuseli sme čakať na 

ostatné výsledky. Naše družstvo potvrdilo 

vyzretosť a  skúsenosti pretavilo do víťaz-

ného výsledku 36:35. 

Túto časť ligy sme skončili za Stupavou 

a Malackami na vytúženom 3. mieste a po-

stúpili do ďalších bojov. Naše skóre bolo 

aktívne 436:416. Naši hráči sa umiestnili vy-

soko aj v  tabuľke strelcov súťaže, keď na 

5. mieste skončil s 82 gólmi Róbert Sedlá-

ček a na 9. mieste Vlado Salvata s 68 gólmi. 

Strelecky úspešní boli aj Milan Jančo s 57 

gólmi, Adam Škoda s 45 gólmi. Ďalší 3 hrá-

či sa blížili k  hranici 40 gólov. Treba spo-

menúť, že životnú sezónu „zachytal“ aj náš 

prvý brankár Peter Perďoch. 

Zo skupiny východ postúpili do baráže 

družstvá – Košice, Užhorod a Levoča. Hneď 

v  prvom kole sme mali hrať v  Užhorode. 

Naša diplomacia bola úspešná a  presadili 

sme, že zápas sa bude hrať ako dvojzápas 

v  máji na našej pôde. Takže náš prvý his-

torický zápas o extraligu sme odohrali na 

domácej pôde (športová hala na Junáckej 

ulici) s  Malackami. Zápas bol vyrovnaný. 

Súpera sme prevýšili až posledných 10 mi-

nút a zdolali sme ho s výsledkom 35:32. 

Následne vzhľadom na koronavírus: „Vý-

konný výbor Slovenského zväzu hádzanej 

rozhodol, že k  30.3.2020 ukončuje súťaž-

ný ročník 2019/2020. Keďže v  zmysle sú-

ťažného poriadku SZH, článok 46, bod 1 ne-

bolo možné odohrať všetky stretnutia, tak 

v  žiadnej súťaži SZH nebude určený víťaz. 

O ďalšom postupe v prípravách nového sú-

ťažného ročníka 2020/2021 budeme infor-

movať neskôr.“

Nuž, čo robiť? Udržať káder hráčov a funk-

cionárov pohromade. A následne sa pokú-

siť túto sezónu zopakovať!

 Držme si palce!

Historický úspech
hádzanárov

Spoločná fotografi a po jednom z tréningov pred sezónou
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Text a foto: 
Richard Fekete

Aj futbalový areál vo Vajnoroch 
zostal na takmer dva mesiace 
prázdny. Po úvodnom marcovom 
týždni sme prerušili tréningový 
proces vo všetkých kategóriách 
a tréneri sa so svojimi zverencami 
dlho nevideli. Obdobie nečinnosti 
okorenené komunikáciou cez 
sociálne siete, sa už ale skončilo. 

Od začiatku mája slúžia naše 
ihriská tradičnému účelu. A sú 
vo výbornom stave. Poctivo sa 
o ne starali náš hospodár Laco 
Szabó a neúnavný Maťo Meško, 
ktorý odvádza pre klub obrovské 
penzum práce. Ďakujeme.

PRIHLÁSILO SA VIAC 
AKO 80 % DETÍ

Hneď ako bolo vládou umožnené tréno-

vať, stretli sa členovia Výkonného výboru, 

doladili detaily podľa nariadení hlavného 

hygienika SR a  usmernenia Futbalového 

zväzu a pripravili všetko na reštart.

S  kategóriou predprípravky sme počkali, 

keďže deti v predškolskom veku sa reálne 

nedajú kontrolovať tak, aby nemali fyzic-

ký kontakt a aby sa zdržovali len po päti-

ciach na predpísanom území 30 x 30 met-

rov. Rodičom nádejí z ostatných kategórií 

sme dali možnosť vybrať si. Do procesu sa 

prihlásilo 87 hráčov zo 107, čo nás veľmi 

potešilo. Ostatné sa, samozrejme, mohli 

pripojiť postupne, keď to rodičia uznali za 

vhodné.

Počtu detí sme museli prispôsobiť aj po-

čet trénerov a dozoru, keďže každá 5-člen-

ná skupina potrebuje dospelého. Vďaka 

ochote vedúcich tímov a iných rodičov sa 

to v  spolupráci s  trénermi podarilo. Spo-

ločne sme ponúkli deťom po dlhom čase 

možnosť športovať, aj keď bez samotnej 

hry, a rodičia si mohli znovu aspoň na krát-

ko vydýchnuť. 

MUŽI UŽ SPOLOČNE TRÉNUJÚ

Ani seniori nemohli ísť v  úvodných týž-

dňoch do kontaktov. Napriek tomu si po-

trebovali zlepšiť kondíciu, získať späť cit 

pre loptu a  samozrejme chceli aj upevniť 

kolektív. Dva tréningy týždenne má náš 

tréner Marcel Hulák vždy podrobne pri-

pravené a  aj preto sa k  našim chalanom 

často pridávajú aj takí, ktorí síce nie sú 

hráčmi FK Vajnory, ale radi sa do nášho 

prostredia vracajú.

V minulom čísle sme Vám priniesli rozho-

vor, v  ktorom nový šéf našej lavičky ho-

voril a svojich cieľoch v klube. Po zimnom 

príchode ešte tréner Hulák nestihol viesť 

mužstvo v  žiadnom súťažnom zápase, 

v nasledujúcom období bude musieť zno-

vu kontaktovať všetky mená z našej súpis-

ky. Ale už len pre potreby ďalšej sezóny. 

Tento ročník sa s najväčšou pravdepodob-

nosťou súťaže Bratislavského futbalové-

ho zväzu dohrávať nebudú (v čase písania 

týchto riadkov rozhodnutie BFZ nebo-

lo defi nitívne). Platilo to aj pre kategórie 

mládeže… 

To ale nie je v  tomto období podstatné. 

Klub a tréneri sa budú snažiť všetkým pri-

navrátiť radosť z  pohybu, voľnosti, vône 

trávy, kamarátstiev a  iných pozitív, ktoré 

futbal prináša. Zároveň všetkým fanúši-

kom, rodičom, deťom, ich blízkym, podpo-

rovateľom FK, i obyvateľom obce praje FK 

Vajnory v  prvom rade zdravie. Tešíme sa 

na Vás v budúcej sezóne. 

Viac sa dozviete na našej stránke 
www.fk vajnory.sk. 

Život
FK Vajnory

Tréning futbalistov.
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CENNÍK INZERCIE
ROZMERY CENA V EUR

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

f)
cena plošného inzerátu 

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

g)
Komerčná riadková inzercia 

(predám, kúpim, služby a pod.) 

za 1 slovo (tel. číslo = 1 slovo)

0,75 0,90

Politická inzercia: 1,5 násobok ceny bežnej inzercie 

vo Vajnorských novinkách

Zľavy: Pri opakovanom uverejnení inzerátu 3 až 4 krát 

za sebou: zľava 10%; 5 a viackrát za sebou = zľava 20 %

DÔLEŽITÉ
KONTAKTY

Hlásenie porúch BVS: 0800 121 333

Hlásenie porúch ZSE: 0800 111 567

Hlásenie porúch VO: 02/6381 0151

Hasičská služba: 150, 112

Záchranná služba: 155, 112

Mestská polícia: 159

Havarijná služba: 0123

MIESTNY
ÚRAD

Mestská časť Bratislava - Vajnory

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava

Tel. číslo do digitálnej ústredne:  0850 24 25 24

e-mailová adresa: 

vajnory@vajnory.sk,

redakcia@vajnory.sk
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Naši pracovníci hospodárskej správy sú dennodenne v  teréne a  udržiavajú tak 

poriadok v uliciach Vajnor. Aj popri preventívnych opatreniach voči koronavírusu sa 

stále dôsledne vykonáva údržba, kontrola a čistenie kanalizačných vpustí, čistenie 

krajníc a ciest, odstraňovanie buriny, oprava výtlkov na cestách, udržiavanie detských 

ihrísk a pravidelná dezinfekcia a mnoho iného. Obdobie vegetácie začalo, a s tým 

spojená aj každodenná dôsledná starostlivosť nielen o zeleň.

Text: MÚ Vajnory


