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OBSAHPOKOJ V DUŠI
Štefan Berdis, šéfredaktor

Toto vydanie Vajnorských novi-
niek nás všetkých zastihne v  po-
kornom spomínaní a  rozjímaní pri 
spomienkach na všetkých, ktorí už 
nie sú medzi nami. Na tých, ktorí 
sú už po smrti, no počas svojho ži-
vota boli súčasťou aj toho nášho. 

Sviatok všetkých svätých a Pamiat-
ku zosnulých si pripomíname vždy 
na jeseň. Kresťania kedysi nemali 
takýto sviatok, preto sa v 8. storo-
čí rozhodol pápež Gregor IV. usta-
noviť 1. november za Sviatok všet-
kých svätých, ako sviatok všetkých 
kresťanských svätcov a kresťanov 
pochovaných v rímskych katakom-
bách. O dvesto rokov neskôr zavie-
dol benediktínsky opát vo francúz-
skom kláštore v  Cluny na počesť 
významných členov tamojšieho 
mníšskeho rádu spomienkovú zá-
dušnú slávnosť, ktorá sa prvýkrát 
uskutočnila 2. novembra.

Tento zvyk sa následne rozšíril 
v celej rímskej cirkvi, no jeho kore-
ne siahajú ešte hlbšie do histórie, 
do predkresťanských, pohanských 
čias. V  predkresťanskom období 
podľa keltskej tradície ľudia verili, 
že duše zomrelých sa vracajú raz 
do roka do tiel nás, žijúcich. Veri-
li, že v noci z 31. októbra na 1. no-
vembra je možné nadviazať kon-
takt so zosnulými. Preto im na 
hroby nosili dary. 

Každý rok je viac tých, s ktorými sa 
už nestretneme osobne a na kto-
rých nám zostali iba spomienky. 
Ak je to len trocha možné, skúsme 
nadviazať s  ich dušami kontakt 
a  vpusťme ich, aspoň symbolicky 
do nášho tela. Možno sa nám, as-
poň na chvíľu, podarí nájsť pokoj 
aj v tej našej duši. V mene redak-
cie Vajnorských noviniek vám že-
lám krásne a  pokojné sviatočné 
novembrové dni.
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BOLI TO PRÍJEMNÉ ROKY 

Prezídia Policajného zboru, ktorí po svo-
jich vystúpeniach ochotne odpovedali na 
otázky poslancov a prítomných občanov. 
Následne, ako je už zvykom, dostali po-
čas vymedzeného času priestor na svoje 
pripomienky a postrehy prítomní občania 
našej mestskej časti. 

Po vystúpení hostí a  občanov poslanci 
prerokovali informáciu o  činnosti Mest-
skej polície Bratislava v  mestskej časti 
Bratislava-Vajnory za obdobie od 1. ja-
nuára do 30. júna 2019. Spracovateľ ma-
teriálu, veliteľ expozitúry Mestskej polí-
cie Bratislava III, Mgr. Ján Kocsis, sa tohto 
rokovania z pracovných dôvodov zúčast-
niť nemohol, no prisľúbil svoju účasť na 
najbližšom zasadnutí.

Poslanci pokračovali v rokovaní bodmi 
týkajúcimi stavu fi nancií našej mest-
skej časti, zobrali na vedomie infor-
mácie o  hospodárení materskej ško-
ly, základnej školy a Miestneho úradu 
počas prvého polroka. Schválili aj pre-
nájom pozemku pod cukrárňou v Par-
ku pod lipami.  V  rámci posledných 
bodov programu rokovania starosta 
odpovedal na interpelácie poslancov 
a oboznámil prítomných s aktuálnym 
dianím v mestskej časti.

Na záver tohto príspevku si vás do-
voľujem pozvať na nasledujúce za-
sadnutie miestneho zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 
2019 o 17:00.

Ing. Tomáš Kulka, vedúci oddelenia 
vnútornej správy MiÚ

Po letných prázdninách sa 
poslanci stretli na plánova-
nom zasadnutí miestneho za-
stupiteľstva dňa 19. septem-
bra 2019. Okrem poslancov, 
občanov a vedenia Miestneho 
úradu sa ho zúčastnili pozva-
ní hostia. 

Na úvod na zasadnutí vystúpili pozvaní 
hostia, starosta mestskej časti Bratisla-
va – Rača Mgr. Michal Drotován a pplk. 
Dr. Jozef Jaška, riaditeľ Riaditeľstva 
hraničnej a  cudzineckej polície ÚHCP 

UZNESENIA ZO ZASADNUTÍ MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Igor Kňazovický, 
snímka: Marek Grebeči

Po troch rokoch môjho 
nepretržitého pôsobenia na 
Miestnom úrade vo Vajnoroch 
som sa rozhodol odísť. Verte, 
alebo neverte, bolo to ťažké 
rozhodovanie. No osud niekedy 
rozhodne za nás. 

V tomto mojom príspevku sa chcem roz-
lúčiť a poďakovať všetkým Vajnorákom, 
s ktorými som sa osobne poznal, ale aj 
s  tými ktorých som nepoznal, ale stre-
tol som sa s nimi v mailovej alebo telefo-
nickej komunikácii. Chcem sa rozlúčiť aj 
s tými obyvateľmi, ktorí nemali ku mne 
najpriateľskejší vzťah, pretože som bol 
pre nich iba arogantným úradníkom, čo 
ich podnety neriešil tak, ako si predsta-
vovali. 
Chcem sa rozlúčiť s  tými, ktorí mi po-
máhali tvoriť Vajnorské novinky. Za po-
sledné tri roky sa nám spolu podarilo 
urobiť z tohto vajnorského periodika ča-
sopis, ktorý by sa nemusel hanbiť na ce-
loslovenskom trhu novín. Bolo to množ-
stvo práce, veľmi plodných diskusií, ale 
aj temperamentných výmen názorov 
o  obsahu, o  fotografi ách, o  koncepcii 
časopisu vôbec. Myslím si, že dnes už 
sú Vajnorské novinky v  dobrej kondícii 
a úlohou dňa je už len vylepšovať, čo sa 
nám podarilo spoločnými silami dosiah-
nuť. Túto úlohu rád prenechávam nové-

mu tímu, ktorý bude Vajnorské novinky 
odteraz tvoriť. 
Za uplynulé tri roky som spoznal Vajno-
ry z  inej, z  ich „vnútornej“ stránky. Na-
zrel som pod pokrievku života, ktorý 
v  Bratislave možno považovať za jedi-
nečný. Tradície spojené s históriou obce 
sú stále živou a úprimnou súčasťou kaž-
dodenného diania vás všetkých, vážení 
Vajnoráci. Pre vás, domácich, je to pri-
rodzené, ale pre prisťahovalcov, „don-
dzitých“, je to niečo nové. Zvyky plné 
romantiky, farebných krojov, pekných 
piesní, zvláštneho a osobitého nárečia, 
ale aj špecifi ckej úprimnej nátury. Pros-
to, dedina v meste. 
Zažil som tu dožinky, hody, aj vítanie 
malých Vajnorákov do života. Bol som 
súčasťou bežného života vašej obce. 

Vedel by som si tu predstaviť svoju exis-
tenciu – osud však rozhodol inak. Mojou 
novou misiou je moja rodina. Vraciam sa 
do rodného mesta, aby som bol nablízku 
a oporou svojej 84-ročnej mame. Že je 
to správne rozhodnutie, to som pocho-
pil aj vďaka Vajnorom a  ich ľuďom. Sila 
a  súdržnosť rodiny sú v  tejto dedine 
priam hmatateľné. Je v nej cítiť múdrosť 
tradícií aj skúsenosti vekov. 

Rodina je prvoradá. Za toto poznanie 
chcem poďakovať Vajnorom a  vám, ich 
obyvateľom. Majte sa krásne a nikdy ne-
zabúdajte na to, že Vajnory sú jedinečné. 

Igor Kňazovický, bývalý šéfredaktor 
Vajnorských noviniek a pracovník 
Miestneho úradu. Ďakujeme! 
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OZNAM O OREZE DREVÍN
Ing. Michaela Hrčková, 
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy 
Mestská časť  Bratislava – Vajnory
Snímka: Unsplash.com

Občanom Vajnôr oznamujeme, že v ter-
míne od 6. 11. 2019 do 30. 12. 2019 
bude na území Vajnôr v uliciach Doras-
tenecká, Uhliská, Buzalkova, Pri mlyne, 
Tomanova, Čierny chodník, Príjazdná, 
Pračanská,  Tibenského, Zbrody, Šuty 
a Šinkovské uskutočňovaný orez drevín 
v ochrannom pásme na vzdušnom elek-
trickom vedení NN, ktoré zabezpečuje  
spoločnosť ELViP s. r. o. pre Západoslo-
venskú distribučnú, a. s., z dôvodu za-
bezpečenia bezpečnej a bezporuchovej 
prevádzky elektrického vedenia.

Orezané dreviny budú následne spraco-
vané v drviacom zariadení, alebo popí-
lené na menšie kusy. Takto spracovaný 
odpad bude následne zlikvidovaný v sú-
lade s  príslušnými právnymi predpismi 
Zákona o ochrane krajiny a prírody. 

INFORMÁCIA K PODÁVANIU NÁVRHOV 
DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2020

2.  kontajnerové stojisko na Uhliskej ulici, 
3.  odhlučnenie veľkej sály Domu kultú-

ry Vajnory.

KRÁTKE PRAVIDLÁ FUNGOVANIA 
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU:

Suma navrhovaného rozpočtu na 
jeden projekt nesmie presiahnuť 
3 000 €.
 
Zámerom návrhu na využitie partici-
patívneho rozpočtu má byť konkrétne 
opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvate-
ľom mestskej časti a prispeje ku skva-
litneniu a  zlepšeniu života v mestskej 
časti. Projekt môže mať charakter jed-
noduchej zmeny verejného priesto-
ru, alebo môže podporiť nové kultúr-
ne podujatia či služby pre obyvateľov 
mestskej časti. Projekt môže byť zreali-
zovaný len na území mestskej časti a na 
majetku mestskej časti alebo na majet-
ku v správe mestskej časti.

Návrhy na projekty môžete podávať do 
15. januára 2020, a to písomne (odo-
vzdať na servise pre občanov, poda-
teľni alebo hodiť do schránky), ústne 
alebo elektronicky na e-mail: vajnory@
vajnory.sk

V  priebehu mesiaca návrhy vyhod-
notíme a urobíme štandardný ceno-
vý odhad návrhov, ktoré potom uve-
rejníme na našej vajnorskej webovej 
stránke www.vajnory.sk, ako  aj vo 
Vajnorských novinkách a vy v prie-
behu apríla hlasovaním rozhodnete 
o tom, ktoré z návrhov spoločne zre-
alizujeme v tomto roku.

Podrobné pravidlá fungovania par-
ticipatívneho rozpočtu sú vzhľa-
dom na rozsah zverejnené na web-
stránke mestskej časti.

Ing. Tomáš Kulka, 
vedúci oddelenia vnútornej správy MiÚ

Naša mestská časť, ako už tradične, aj 
na budúci rok ponúkne možnosť podie-
ľať sa na využití vyčlenenej časti  svoj-
ho rozpočtu, na tzv. participatívnom 
rozpočte.

Jeho výška bude, tak ako minulý rok, 
10  320 €. Občania opäť budú mať 
možnosť navrhovať vylepšenia našej 
mestskej časti a  následne hlasovať 
o predložených návrhoch. V nasledu-
júcom období budú víťazné návrhy 
zrealizované.

V ROKU 2019 STE PODPORILI TIE-
TO TRI NÁVRHY, KTORÉ SA UŽ RE-
ALIZUJÚ:

1.  ohradenie a doplnenie hracích prv-
kov na ihrisku na Buzalkovej ulici, 

www.vajnory.sk
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redakcia
snímky: archív redakcie

Často kladená otázka, či a ako 
bude stavba a jej využívanie 
nadmerne zaťažovať okolie 
a plynulosť premávky na nadjaz-
de a pri kruhovom objazde, sa 
rozvinula do množstva diskusií 
zo strany občanov a zásadných 
výhrad, ktoré vzniesli k pripra-
vovanému projektu.

Následne, koncom roka 2018, v miest-
nom referende takmer 1  500 obyva-
teľov Vajnôr vyjadrilo k  pripravovanej 
prevádzke potravín svoj negatívny po-
stoj. Pre súčasného starostu, Michala 
Vlčeka, bolo od jeho zvolenia do funk-
cie koncom roka 2018 rovnako dô-
ležité, aby investor zastupujúci spo-
ločnosť Lidl, D  Development, a.  s., na 
postrehy dotknutých obyvateľov re-

fl ektoval, projekt upravil do stavu s čo 
najmenším negatívnym vplyvom na 
obyvateľov žijúcich v  blízkosti budú-
cej predajne a aby sa súčasne preverili 
prípadné pochybnosti v schvaľovacom 
procese. 

Pri riešení situácie počas rokov pribudlo 
v  tomto procese kvantum vyjadrení 
úradov, súdov, rovnako aj požiadaviek 
a  pripomienok zo strany obyvateľov. 
Uskutočnilo sa množstvo stretnutí sta-
rostu s občanmi a investorom. Stavebný 
úrad MČ Bratislava – Vajnory vychádzal 
z  právoplatných rozhodnutí a  stano-
vísk nadriadených a  prieskumných or-
gánov ako Okresný úrad či Okresná 
prokuratúra, pričom ich stanoviská ne-
boli viacnásobne potvrdené. Sú preto 
obavy nespokojných obyvateľov nao-
zaj opodstatnené? Aké stanovisko zau-
jal investor k požiadavkám obyvateľov 
mestskej časti Vajnory?

Chronológia udalostí k téme 
výstavby predajne Lidl za 
uplynulé dva roky 

  30. 1. 2018 stavebník, Lidl Sloven-
ská republika, v. o. s. podal žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia.

  26. 3. 2018 Stavebný úrad MČ Bra-
tislava – Vajnory oznámil prerušenie 
stavebného konania a vyzval staveb-
níka, aby podanie doplnil. 

  13. 8. 2018 Stavebný úrad zaslal list 
jednotlivým dotknutým orgánom so 
žiadosťou o zaslanie stanoviska v sú-
lade s § 140b ods. 5 stavebného zá-
kona, zároveň konanie rozhodnutím 
prerušil. 

  8. 12. 2018 v  MČ Bratislava – Vaj-
nory sa uskutočnilo miestne refe-
rendum na základe petície obyvate-
ľov mestskej časti, v ktorom občania 

VÝSTAVBA PREDAJNE 
LIDL VO VAJNOROCH

Vizualizácia predajne LIDL vo Vajnoroch – vrchný pohľad
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mohli vyjadriť svoj názor na dve otáz-
ky k  téme výstavby predajne Lidl. 
Miestneho referenda sa zúčastnilo 
35,66  % obyvateľov mestskej časti, 
z ktorých väčšina (85 %) odpovedala 
na obidve položené otázky zamieta-
vo. Vzhľadom na to, že účasť na re-
ferende nedosiahla aspoň polovicu 
oprávnených voličov, bolo referen-
dum vyhlásené za neplatné. Výsled-
ky boli zverejnené na webovej strán-
ke vajnory.sk 

  10. 12. 2018 Novozvolený starosta 
Vlček po nástupe do funkcie aj vzhľa-
dom na námietky účastníkov kona-
nia týkajúce sa nezákonnosti vyda-
nia stavebných povolení zaslal list na 
Okresnú prokuratúru Bratislava III. so 
žiadosťou o  preskúmanie zákonnos-
ti a  postupu pri vydávaní rozhodnu-
tí stavebného úradu mestskej čas-
ti Bratislava – Vajnory zo dňa 6. 12. 
2018, a  to aj z  dôvodu ochrany ve-
rejného záujmu a  zabezpečenia ne-
stranného posúdenia predmetných 
konaní, pričom žiadal o  preskúmanie 
skutočností, ktoré občania namieta-
li. Stanovisko Okresnej prokuratúry, 
obdržal MÚ Bratislava – Vajnory dňa 
25. 1. 2019.

  17. 12. 2018 sa uskutočnilo nefor-
málne stretnutie občanov s novo zvo-
leným starostom Vlčekom, ktorého 
zámerom bolo oboznámiť sa so skut-
kovým stavom veci, vypočuť si názor 
každej zúčastnenej strany a  identifi -
kovať konkrétne body, ktoré boli zo 
strany účastníkov konania považo-
vané za sporné. Zároveň starosta in-
formoval o  podaní žiadosti o právne 

stanoviská k  predmetnému konaniu 
dvom právnickým kanceláriám, ktoré 
boli zároveň oboznámené aj so súdny-
mi konaniami na Krajskom súde v Bra-
tislave a na Najvyššom súde SR. Úče-
lom bolo vypracovanie nezávislého 
právneho názoru. Zákonnosť a  pro-
cesy dala MČ Bratislava – Vajnory pre-
veriť dvom spoločnostiam: 1. zmluv-
ná spoločnosť MČ Vajnory, 2. externá 
právnická kancelária. Zároveň občania 
na konci stretnutia informovali sta-
rostu, že v prípade, ak nezávislé súdy 
a prokuratúra, ako aj odvolacie orgány 
územné a/alebo stavebné rozhodnu-
tie nezrušia, účastníci konania budú 
požadovať určité opatrenia. 

  20. 12. 2018 po uskutočnenom refe-
rende a neformálnom stretnutí s ob-
čanmi starosta vyzval spoločnosť Lidl 
ofi ciálnym listom so zámerom usku-
točniť ofi ciálne stretnutie, ktorého 
cieľom bolo vyjasniť si stanoviská 
a  nájsť riešenie akceptovateľné pre 
obyvateľov Vajnôr. 

  16. 1. 2019 pozvanie MČ Bratislava 
– Vajnory na rokovanie so spoločnos-
ťou LIDL Slovenská republika v. o. s. 
vo veci zámeru výstavby predajne 
pri kruhovom objazde. Starosta pripo-
menul, že obyvatelia Vajnôr vzniesli 
zásadné výhrady voči umiestneniu 
prevádzky a  rovnako aj v  miestnom 
referende. Zároveň dôrazne informo-
val, že považuje za svoju povinnosť 
vypočuť hlas občanov a nájsť rieše-
nie vzniknutej situácie. Okruhy ná-
mietok voči realizácii stavby staros-
ta rozdelil do troch oblastí: 1. Úradný 
postup; 2. Variantné umiestnenie 

stavby; 3. Úpravy technického a sta-
vebného riešenia. Stanoviská spoloč-
nosti Lidl a  MČ Bratislava – Vajnory 
sú sprístupnené na webovej stránke 
vajnory.sk. 

  8. 2. 2019 sa uskutočnilo stretnu-
tie mestskej časti Vajnory, dotknu-
tých občanov a zástupcov spoločnosti 
Lidl. Počas neho zástupcovia dotknu-
tých občanov vyjadrili voči investorovi 
15 požiadaviek a zároveň žiadali jeho 
stanovisko k predmetu výstavby pre-
dajne Lidl. Starosta opätovne apeloval 
na zástupcov LIDL-a, aby hľadali všet-
ky možnosti ako požiadavkám obyva-
teľov vyhovieť, pričom za strany MČ 
Vajnory, ako aj stavebného úradu, vy-
jadril snahu poskytnúť súčinnosť pri 
vyhovení takéhoto zámeru. Lidl potvr-
dil svoj záujem byť súčinný pri požia-
davkách, ktoré nemajú vplyv na súčas-
ný stav stavebného konania. Všetky 
požiadavky a stanoviská sú zverejne-
né na webovej stránke vajnory.sk

Sumár pripomienok, požiada-
viek od občanov vyplývajúcich 
z viacnásobných stretnutí sta-
rostu k projektovej dokumentá-
cii a odpovede investora D Deve-
lopment, a. s.

PRIPOMIENKY OBČANOV K  PROJEK-
TOVEJ DOKUMENTÁCII
  Veľkosť zastavanej plochy potra-
vín v územnom rozhodnutí 1 335 m2 
verzus 1 701 m2 v stavebnom povolení
  Investor: „Celková plocha predajne 
v územnom rozhodnutí ako aj v sta-
vebnom povolení je  totožná, a  to 
1 529 m2“.

  Rozdielne hodnoty v  súhlasných 
stanoviskách Magistrátu hlavné-
ho mesta a v územnom rozhodnutí
  Investor: „Ide o občiansku vybavenosť 
lokálneho významu, čo je plne v súlade 
s platným ÚP (územným plánom). Cel-
ková plocha stavby 1 529 m2, maximál-
na povolená výška budovy v oboch ko-
naniach je 6,25  m. Počet parkovacích 
miest je 64, resp. 66 miest. Odstupové 
vzdialenosti navrhovanej stavby od su-
sedných objektov zostávajú rovnaké, 
resp. nadobudli väčší odstup“.

  Podpivničenie potravín  – územné 
rozhodnutie vydané na nepodpiv-
ničený priestor, v projektovej do-
kumentácii stavebného konania 
je však priestor podpivničený
  Investor: „Ide o drobnú zmenu projek-
tu, ktorá nemá vplyv na parametre de-
fi nované v územnom rozhodnutí, rele-
vantné vo vzťahu k okolitej zástavbe, 

Vizualizácia predajne LIDL vo Vajnoroch
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ako sú celková zastavaná plocha ob-
jektu, celková výška objektu, odstu-
pové vzdialenosti navrhovaného ob-
jektu od okolitej zástavby, dopravné 
vjazdy a napojenie na inžinierske sie-
te. Toto kladne posúdil aj príslušný 
miestny Stavebný úrad, ako aj nadria-
dený Okresný úrad v  povoľovacom 
konaní. Uvedené technické riešenie 
je samozrejme investične a technicky 
oveľa náročnejšie, napriek tomu sme 
ho akceptovali, aby boli  striktne do-
držané plošné, výškové a ostatné pa-
rametre“.

  Nedodržanie STN odbočky pri Sta-
rom Letisku smer Tomanová
  Investor: „Pri navrhovaní dopravných 
riešení boli dodržané všetky v  súčas-
nosti platné technické normy a  plat-
ná legislatíva. Technická dokumentá-
cia bola počas povoľovacieho procesu 
riadne prerokovaná, dokonca aj niekoľ-
kostupňovo, počas odvolacích konaní 
v rámci povoľovacieho procesu opätov-
ne stanoviskami dotknutých kompe-
tentných orgánov odsúhlasená a v sta-
vebnom a územnom konaní povolená“.

  Nejasná formulácia osadenie stĺ-
pikov na ulici Tomanová
  Investor: „V  prípade záujmu obce 
a obyvateľov po doriešení potrebných 
povolení sme schopní zrealizovať“.

 
Požiadavky občanov k projekto-
vej dokumentácii

  Zväčšiť vzdialenosť aspoň o 2 m, 
t. j. na 11,6  m od najbližšieho 
domu
  Investor: „Zväčšiť vzdialenosť nie je 
možné z priestorových daností pozem-
ku. Ak by to aj bolo možné, v takomto 
prípade by bolo potrebné meniť územ-
né a  stavebné povolenie v  čase, keď 
sú už všetky doteraz vydané povole-
nia právoplatné a vykonateľné“. 

  Dopravným telesom zamedziť pre-
jazdom cez ulice Tomanová, Tiben-
ského, Zbrody
  Investor: „V  prípade, že si to bude 
MČ Vajnory ako vlastník predmet-
ných pozemkov a  dotknutí obyva-
telia želať, vieme zabezpečiť. Po-
trebné povolenia a  súhlasy k  ich 
umiestneniu musí rovnako zabezpe-
čiť obec, resp. zabezpečíme s  pod-
porou obce“.

  Zelená bariéra medzi stavbou 
a domami (živý plot, stromy, ver-
tikálne zazelenenie)
  Investor: „V  podstate ide o  zazele-
nenie dvoch strán predajne výsadbou 

popínavých rastlín na predpripravené 
na tento účel navrhnuté konštrukcie. 
Opticky sa tým eliminuje vnímanie 
novej zástavby na pozemku a takisto 
sa celkovo vylepší kvalita priestoru. 
Bola to akceptovaná pripomienka ob-
čanov nad rámec vydaných staveb-
ných povolení, pričom v projekte uva-
žujeme s jej realizáciou“.

  Protihluková stena medzi parko-
viskom a rodinnými domami
  Investor: „Medzi parkoviskom a  ro-
dinnými domami je umiestnená sa-
motná predajňa potravín. Počas po-
voľovacieho procesu sme spracovaním 
akustickej štúdie preukázali, že tento 
spôsob zástavby reálne plní funkciu 
protihlukovej steny“.

  Zelená strecha
  Investor: „Vzhľadom na konštrukč-
né možnosti stavby, na ktorú je vyda-
né a právoplatné stavebné povolenie, 
a vzhľadom na potrebu umiestnenia 
časti technológií na strechu budovy, 
nie je technicky možné jej riešenie so 
zelenou strechou.“

  Ponechanie predzáhradky priľah-
lých stavieb nehnuteľností ulice 
To manová (1/A, 1/B,1)
  Investor: „Ponechanie predzáhradky 
nie je možné z  priestorových dôvo-
dov. V rámci projektu úpravy Tomano-
vej ulice je plánovaná oprava a rekon-
štrukcia telesa cesty s  umiestnením 

cyklotrasy pre obyvateľov Vajnor. 
Rovnako vybudovanie nových vjaz-
dov do existujúcich rodinných domov, 
ktoré majú nahradiť dnešné vjazdy. 
Takisto sa v tomto počíta s  umiest-
nením izolačnej zelene a  zelených 
stien“.

  Klimatizačné, tepelné jednotky, 
trafostanica, kontajnery oriento-
vať smerom k nadjazdu a nie k do-
mom
  Investor: „Premiestnenie nie je mož-
né z technologických dôvodov a kvô-
li dodržaniu príslušných technických 
noriem, ako aj vydaných stavebných 
povolení. V projekte sú použité tech-
nológie, ktoré majú veľmi tichý chod 
s dôrazom na nízku spotrebu energií. 
Technológie, ako napríklad tepelné 
čerpadlá, sú aj napriek tomu opatre-
né protihlukovou bariérou, klimatizač-
né jednotky sú otočené kolmo na exis-
tujúcu zástavbu pre ešte dôslednejšiu 
elimináciu prípadných emisií“.

  Právo prechodu majiteľov pri-
ľahlých nehnuteľní ulica Tomano-
vá (pre objektivitu treba doplniť, 
že cesta, na ktorej je komuniká-
cia postavená, je zaradená v  sie-
ti miestnych komunikácii, a  teda 
musí byť vo vlastníctve hlavného 
mesta, pričom nezáleží na tom, že 
pozemok pod cestou je vo vlastníc-
tve tretej osoby. Mesto má zákon-
né vecné bremeno v zmysle zákona 
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VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA Z 8. 12. 2019

Zo 4 868 zapísaných voličov z  oboch okrskov sa referenda zúčastni-
lo 1 736 oprávnených voličov, ktorí odovzdali 1 719 platných hlasova-
cích lístkov. Volebná účasť na miestnom referende bola za oba okrsky 
35,66 % oprávnených voličov. Občania odpovedali na otázky takto:

1.  Súhlasíte, aby pred kruhovým ob-
jazdom Vajnory bol umiestnený 
pripájací a  odpájací pruh, nový 
vstup pre tranzit z  nadjazdu do 
obce, na  ploche izolačnej zelene 
parkovisko pre 50 áut a  v  obyt-
nej zóne predajňa potravín s roz-
lohou cca 1 300 m2 ?

2.  Súhlasíte, aby verejne prerokova-
ný návrh územného plánu zóny 
Šuty z  roka 2013 bol nahradený 
novým návrhom, ktorý pri kruho-
vom objazde zodpovedá projek-
tovej dokumentácii developera 
predajne potravín?

NIE
84,70 %

ÁNO
15,13 %

NIE
84,70 %

ÁNO
15,13 %



„Výsledok referenda nemohol mať vplyv 
na právoplatnosť územného rozhodnutia 
ani na postup stavebného úradu v násled-
nom stavebnom konaní. Na právoplatnosť 
územného rozhodnutia môže mať vplyv 
len podanie riadnych alebo mimoriadnych 
opravných prostriedkov, resp. jeho prípad-
né preskúmanie súdom v rámci správneho 
súdnictva.
Čo sa týka stavebného konania, je potreb-
né uviesť, že ide o výkon štátnej správy, 
kde platí ústavná zásada, že štátne or-
gány môžu konať iba na základe ústavy, 
v  jej medziach a v  rozsahu a spôsobom, 
ktorý ustanoví zákon.

Pri posudzovaní žiadosti o  stavebné 
povolenie postupuje stavebný úrad 
v zmysle ust. § 62 zákona č. 50/1976 
Zb. o  územnom plánovaní a  staveb-
nom poriadku (stavebný zákon) v zne-
ní neskorších predpisov, ktoré podľa 
nášho názoru nevytvára priestor pre 
stavebný úrad na zamietnutie žiados-
ti o stavebné povolenie z dôvodu ne-
súhlasu obyvateľov obce vyjadrenej 
v miestnom referende, a to najmä v si-
tuácii, keď o umiestnení stavby už bolo 
rozhodnuté právoplatným územným 
rozhodnutím”.

JUDr. Eva Reviľáková,
ALMOND LEGAL s. r. o.
,

Mali by výsledky uskutočne-
ného referenda z decembra 
2018 dosah na zrušenie vo 
veci právoplatnosti územného 
rozhodnutia a ostatného sta-
vebného konania? 

Požiadali sme o právne stanovisko 
advokátsku kanceláriu  ALMOND 
LEGAL, s. r. o., v ktorom JUDr. Eva 
Reviľáková uvádza:

č. 66/2009 Z. z. a vlastník pozem-
ku musí rešpektovať, že na pozem-
ku je umiestnená cesta (pozn. MČ 
Bratislava – Vajnory).
  Investor: „Pozemok pod komuniká-
ciou je jednoznačne vlastnený ak-
tuálnym vlastníkom, kategorizácia 
a  zaradenie existujúcej komunikácie 
vôbec nie sú jednoznačné a  jasné. 
Napriek tomu, z  vyššie v  texte po-
písaného, je zrejmé, že projekt uva-
žuje s  ponechaním rekonštruovanej 
komunikácie ako verejnej komuniká-
cie pre dotknutých obyvateľov s do-
plnením cyklotrasy, s dobudovaním, 
prípadne rekonštrukciou vjazdov pre 
susedné nehnuteľnosti“.

  Navrhované detské ihrisko pri 
zjazde nemá význam, radšej vý-
sadba stromov, park
  Investor: „Vyjadrili sme súhlasné sta-
novisko. Ako už bolo komunikované so 
zástupcami  MČ Vajnory, vybudujeme 
počas realizácie projektu na mieste, 
ktoré bude na tento účel určené a pre-
ferované MČ Vajnory.“

  Mať vlastnú prístupovú cestu pred 
začatím stavebných prác – cestné 
pripojenie ulice Rybničná – pre sta-
vebnú a nákladnú mechanizáciu
  Investor: „Stavba bude realizovaná 
v  zmysle stavebných povolení, ktoré 
sú právoplatné a vykonateľné. Samot-

ná realizácia bude prebiehať v zmys-
le POV (projektu organizácie výstav-
by) a v ideálnom prípade predpokladá 
okrem využitia existujúceho doprav-
ného vjazdu aj dobudovanie nového 
vjazdu a výjazdu priamo na Rybničnú 
ulicu.“ 

 
 Počas stretnutí obyvateľov so starostom 
často zaznela obava z dopravy, ktorá za-
siahne už spomínané ulice Tomanová, Ti-
benského a  Zbrody. Koncom septembra 
2019 sa uskutočnilo stretnutie starostu 
s  obyvateľmi dotknutej ulice a  blízkeho 
okolia, kde sa má prevádzka Lidl nachá-
dzať.

Výkres situácie sadových úprav pri predajni LIDL

PRÁVNE STANOVISKO K MIESTNEMU REFERENDU
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Obyvatelia predložili starostovi 
požiadavky, v ktorých trvali na 
nasledujúcom: 

 Zaslepenie trvalými zábranami To-
manovej ulice, a to ešte pred začatím 
stavby. 
 Návrh trvalého zaslepenia aj ostat-
ných ulíc zo strany LIDL (Zbrody, Ti-
benského).
 Vybudovanie protihlukovej steny sme-
rom na obývané ulice Zbrody, Toma-
nová.

Jednotlivé požiadavky občanov dal staros-
ta Vlček preveriť Stavebnému oddeleniu 
ÚP, ŽP a dopravy mestskej časti Vajnory, 
ktorý zároveň informoval o nasledujúcom 
riešení pre občanov k  bodom uvedeným 
vyššie.

 Zaslepenie trvalými zábranami 
Tomanovej ulice, a to ešte pred za-
čatím stavby

Mestská časť dala vypracovať projekt 
zmeny organizácie dopravy „zaslepenie 
ulice Tomanová" dopravnému projek-
tantovi. Po jeho vypracovaní je potreb-
né návrh zmeny trvalého dopravného 
značenia odsúhlasiť v  operatívnej ko-
misii pre určovanie dopravných značiek 
a dopravných zariadení, ktorá je zriade-
ná hlavným mestom SR Bratislava. Po 
vydaní rozhodnutia o  určení dopravné-
ho značenia a  dopravného zariadenia 
mestská časť dopravné značenie a  za-
riadenie vyhotoví.

 Návrh trvalého zaslepenia aj os-
tatných ulíc zo strany LIDL (Zbro-
dy, Tibenského)

Požiadavka na zmenu organizácie do-
pravy týkajúcej sa ulíc Zbrody a Tiben-
ského tak, aby tieto ulice boli neprejazd-
né, bude posudzovaná dňa 6. 11. 2019 

v stavebnej komisii. Cestný správny or-
gán však k tomu uvádza, že na pozem-
ku parc. č. 1695/1 registra „C“ sa žiad-
na komunikácia nenachádza, a teda, že 
ulice Zbrody a Tibenského sú neprejazd-
né už v súčasnosti. Rovnako autá v sú-
časnosti prechádzajú po pozemkoch sú-
kromných vlastníkov a daný úsek nie je 
klasifi kovaný ako cesta.

 Vybudovanie protihlukovej steny, 
smerom na obývané ulice Zbrody, 
Tomanová

Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva v  právoplatnom územnom rozhod-
nutí v  požiadavke 4.5 bod d/na str. 7 
sa uvádza, že pri kolaudácii je potrebné 
predložiť: 

Zdokladovať meraním hluku vyhodno-
tenie všetkých zdrojov hluku vo vnútor-
nom aj vo vonkajšom prostredí v zmys-
le požiadaviek zákona č. 266/2007 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Z  uvedeného vyplýva, že prípadný-
mi protihlukovými opatreniami, ktoré 
vyplynú z  merania hluku pri kolaudá-
cii stavby, sa bude stavebník zaoberať 
pri kolaudácii tak, ako uviedol Regionál-
ny úrad. Stanovisko k tomu, či samotná 
stavba bude hlukovou bariérou voči do-
prave z  kruhového objazdu, alebo nie, 
nemáme ako dokladovať. Je to len naše 
subjektívne stanovisko, dodáva Staveb-
ný úrad mestskej časti Vajnory. 

Vybudovanie „protihlukovej steny“ ne-
odporúča ani nezávislý architekt, s kto-
rým starosta predmetnú vec rovnako 
konzultoval. Z  jeho vyjadrenia vyplýva 
názor, v ktorom neodporúča predelenie 
hmotou, ale výsadbu zelene, ktorá bude 

svojím estetickým dojmom predeľovať 
územie a  zvýši tým estetickú hodnotu 
územia.

Stavebný úrad má v kompetencii 
len to, čo mu ukladá zákon
Pre objektivitu a  informovanosť obča-
nov dopĺňa starosta Vlček nasledovné 
vysvetlenie: „Stavebný úrad koná len 
na základe zákona a nemôže svojvoľne 
žiadať o stavebné povolenie, napríklad 
protihlukovej steny. Všetky vyššie uve-
dené žiadosti občanov sú v kompetencii 
mestskej časti. Mestská časť môže po-
žiadať o vydanie stavebného povolenia, 
môže požiadať o vydanie trvalého alebo 
dočasného dopravného značenia. Sta-
vebný úrad, aj keď ako súčasť verejnej 
správy, je preneseným výkonom štátnej 
správy“. 

Obavy občanov predložil starosta rovna-
ko aj  investorovi, ktorý vo svojom sta-
novisku objasňuje: „Predajňa je vo vše-
obecnosti uvažovaná ako vybavenosť 
slúžiaca všetkým obyvateľom Vajnôr 
a  bezprostredného okolia. Nepredpo-
kladá sa teda výrazné zvýšenie inten-
zity dopravy na okolitých dotknutých 
komunikáciách a určite nebude nadmer-
ne zaťažovať existujúcu dopravu. Toto 
bolo preukázané aj rôznymi meraniami 
a štúdiami počas povoľovacieho procesu 
stavby. Doprava je navrhnutá tak, aby 
výjazd z predajne nebol možný do obyt-
nej zóny, ale priamo na hlavnú cestu – uli-
cu Rybničná. Nakupovať budú chodiť ľu-
dia, ktorí teraz cestujú danými trasami, 
to znamená najmä lokálni obyvatelia.“ 

Vizualizácie výstavby predajne Lidl, 
ako aj všetky ďalšie informácie sú 
dostupné na webovej stránke www.
vajnory.sk

Vizualizácia navrhovanej zelenej steny predajne LIDL vo Vajnoroch
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VAJNORSKÍ SENIORI 
NAVŠTÍVILI NR SR
text a snimky:  
kolektív seniorov 

Dňa 15. 10. 2019 si vajnorskí 
seniori na základe osobného 
pozvania pani Anny Zemanovej, 
poslankyne NR SR, boli prezrieť 
priestory Národnej rady SR. 

Po príchode do parlamentu cez bezpeč-
nostnú zónu nás privítala zamestnan-
kyňa NR SR pani Lujza Kittnerová, kto-
rá nám priblížila históriu nielen stavby 
parlamentu, ale aj celú históriu budova-
nia našej spoločnosti. Pristavili sme sa 
pri historických vlajkách umiestnených 
v  blízkosti vitriny s  uloženou Ústavou 
Národnej rady SR, pri ktorej je vystave-
ná busta Jozefa Miloslava Hurbana, dô-
ležitej osobnosti budovania našej ná-
rodnosti. Následne sme sa pristavili pri 
ďalšej dôležitej pamätihodnosti – bus-
te Milana Rastislava Štefánika, ktorej 
krásnu históriu sme si so zatajeným dy-
chom vypočuli. Previedla nás chodba-
mi parlamentu, kde nás informovala aj 
o  hodnotných umeleckých dielach na 
ich stenách; prehliadku ukončila priamo 
v rokovacej miestnosti poslancov NR SR.

Tu sa nám sprievodkyne vymenili a my 
sme s radosťou privítali našu poslanky-
ňu parlamentu Aničku Zemanovú. Po-
rozprávala nám o  svojich začiatkoch 
v  práci poslankyne, o pre ňu nových 
zvykoch a  pokračovala v  hodnotení 
svojej práce ako poslankyne parlamen-
tu. Z rokovacieho priestoru parlamentu 

nás priviedla do priestorov rokovania 
jednotlivých výborov a  hlavne sme sa 
zastavili v rokovacej miestnosti jej vý-
boru pre životné prostredie, kde nám 
poskytla ďalšie dôležité informácie 
o jej práci priamo pri zasadnutiach toh-
to parlamentého výboru. Na záver sme 
mali možnosť z  nádvoria parlamentu 
za krásneho slnečného počasia vidieť 

krásy celého okolia Bratislavy, vrátane 
nášho Brastislavského hradu. 

Za tento krásny deň plný emócií z pred-
nášok a  prehliadky priestorov sa chce-
me poďakovať Anne Zemanovej za milé 
pozvanie a  Soni Molnárovej za MČ Vaj-
nory pri príprave a samotnej organizácii 
tejto hodnotnej návštevy NR SR. 

www.vajnory.sk
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PODOBENKY KOMUNITNEJ 
SPOLUPRÁCE,
Janka Drobová, MS SČK Dúbravka
snímka archív MÚ Vajnory 

Hodovanie znamená pre nás 
sviatky. Vždy to tak bolo, aj 
je, najmä vďaka vidieku. Do 
rodnej obce sa zíde rodina 
roztrúsená po celom Slovensku, 
ale aj susedia a priatelia, toť 
z neďalekého chotára. Ten 
čas je aj o srdečnom zvítaní 
priateľov i o rozprávaní. Aj u nás 
v Dúbravke to tak býva. Tradície 
prímestských obcí si ctíme 
i v našich, dnes už mestských 
komunitách Bratislavy. 

Naše členky výboru Miestnej skupiny 
Červeného kríža Dúbravka hodovali ten-
toraz u svojich súputnikov z veľkej červe-
nokrížskej rodiny vo Vajnoroch. Pozvanie 
od predsedníčky MS SČK vo Vajnoroch 
Ing. Emílie Uhrínovej, ktorá je zároveň 
aj riaditeľkou bratislavského územného 
spolku, malo svoje jesenné čaro. Nech to 
bolo v klubovej miestnosti či v parku, ale-
bo na návšteve občianskeho spolku Po-
dobenka.
 
V družnej besede sa i tu, na priedomí Vaj-
norského ľudového domu, nielen prešo-
valo, ale aj hovorilo o  spoločných styč-
ných bodoch činnosti Červeného kríža. 

Povedali sme si aj to, čo sa nám nedarí, 
ale aj to, v čom sme pokročili – tak v sociál-
nej oblasti, ako i v rozvoji dobrovoľníctva. 
Doménou našich debát bola nielen práca 
s  deťmi vo výchove k  prvej pomoci, ale 
aj rozvíjanie dobrovoľníckych aktivít – vo 
Vajnoroch s Klubom seniorov, u nás s Ra-
dou seniorov, a s dennými centrami MU. 

Čo bolo spoločné pre oba zanietené tímy, 
bola úzka spolupráca s obcou. Táto pre-
viazanosť sa vždy vypláca obom stra-
nám – ako miestnemu spolku Červeného 
kríža, tak aj obci. Veď aj obidva spolky 
majú napokon vo svojich radách staros-

tov a  ich zástupcov. Domáci, vajnorský 
starosta Ing. Michal Vlček i jeho zástup-
kyňa Ing. Soňa Molnárová, si popri svo-
jich hostiteľských povinnostiach našli 
na nás, Dúbravčanky, čas a zastavili sa 
na kus reči. My sme odchádzali z návšte-
vy plné nových inšpirácií a, ako zdôraz-
nila podpredsedníčka MS SČK v Dúbrav-
ke Mgr. Eva Považanová, aj s  dobrým 
pocitom, že naša činnosť prináša úžitok. 
Je súčasným vkladom do „podobenky – 
klenotnice“, ktorú si bývalé historické 
obce veľkého mesta tak pekne uchová-
vajú i  budujú. V  súlade s  ňou rozvíjajú 
svoj komunitný život. 

alebo členky MS SČK Dúbravka na návšteve Vajnor

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sta-
rosta mestskej časti Michal Vlček pozval 
na spoločnú slávnosť našich seniorov, 
ktorí sa v tomto kalendárnom roku dožili 
krásnych sedemdesiat, sedemdesiatpäť, 
osemdesiat, osemdesiatpäť a viac rokov 
života. Pozvanie prijalo viac ako sto jubi-
lujúcich spoluobčanov. 

V slávnostnom príhovore starosta Vajnor 
jubilantom okrem iného povedal: „Ľudská 
krása je nielen o mladosti, ale predovšet-
kým aj o múdrosti a skúsenosti. Dnes sme 
vám, milí jubilanti, preukázali úctu a vďaku 

za vaše činy a mnohokrát cenné rady, 
ktoré nám odovzdávate spolu so svo-
jimi skúsenosťami. Je pre mňa  cťou 
v mene všetkých Vajnorákov vám dnes 
povedať veľké a úprimné ĎAKUJEME. 

Po slávnostnom príhovore a gratulá-
ciách v kultúrnom programe prišiel ju-
bilantov potešiť  spevák Maroš Bango 
a Vajnorský okrášlovací spolok. 
    
Všetkým seniorom prajeme usmia-
te rána, pokojné noci a mnoho radosti 
v kruhu najbližších.

Soňa Molnárová 

Len to najkrajšie, čo život 
môže dať, chceme vám 
všetkým, milí oslávenci, 
k vášmu sviatku zaželať. Nech 
slza bolesti vám tvár nikdy 
nezmáča, žiaľ a smútok nech 
sa vám chrbtom otáča. Nech 
len zdravie, šťastie, láska 
a dobrota sú náplňou vášho 
života.

VZDALI SME HOLD  ŠEDINÁM A SKÚSENOSTIAM
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JEDNODŇOVÝ VÝLET
SENIOROV
Janka Grebečiová
snímky autorka

Mesiac október nie je len mesiacom 
úcty k  starším, ale pre nás, seniorov 
z Vajnor, aj mesiacom, keď máme mož-
nosť zúčastniť sa jednodňového výletu 
do Modry, na hrad Červený Kameň a zá-
mok v Smoleniciach. Tohtoročný výlet sa 
uskutočnil 2. októbra a zúčastnilo sa ho 
33 členov nášho seniorklubu. Toto pra-
videlné podujatie je pre nás každý rok 
príležitosťou navštíviť miesta v našom 
kraji, na ktoré by sme sa možno inak ne-
dostali Navštívili sme už napríklad Trna-
vu, Trenčín, Bojnice i Beckov. Tento rok 
sme však boli len „toť za humnama“. 

Navštívili sme Múzeum Ľudovíta Štúra 
v Modre, kde nás nesmierne oslovila Galé-
ria Ignáca Bizmayera. Jeho úžasné práce 
sú nám blízke, nakoľko v nich zobrazoval 
prácu vinohradníkov a roľníkov, remesel-
nícke výjavy a kroje. Po Modre sme sa pre-
sunuli na hrad Červený kameň, kde nám 
výklad o histórii hradu poskytol príjemný, 
trpezlivý sprievodca. Po uspokojení život-
ných funkcií a potrieb, oddych, káva, voda, 
apod., sme frčali smer Smolenice. 

Počas cesty sa trochu rozpršalo, ale na-
šej chuti na poznávanie ďalších zaujíma-
vostí to nijako neubralo. Pred zámkom 
si nás vyzdvihla milá pani sprievodkyňa, 
ktorá nás nenápadne s malými prestáv-
kami a  zaujímavým výkladom zavied-
la až na vežu. Zdolali sme 100 schodov  
– a to je pre nás seniorov celkom slušný 
športový výkon. Len pre zaujímavosť, 

v  skupine s  nami boli aj osemdesiat 
a  deväťdesiatroční účastníci s  pomoc-
níčkami – paličkami. Za túto športovú 
námahu sme sa odmenili prekrásnou 
panorámou Smoleníc a  okolia, ktorú 
sme mohli vidieť len z tejto veže zám-
ku. Verte, že to bol pre všetkých najväč-
ší zážitok dňa! 

Pri ceste nadol sme si ešte na jednom 
z  medziposchodí pozreli výstavu det-
ských kočíkov, kde si nejedna účastníčka 
zaspomínala na časy, keď ich sama „šo-
férovala“: „Pozri takýto mal môj syn!“, 
alebo: „V  takomto sme vozili moju ses-
tru!“, či: „Takýto som mala ja!“, nuž, bola 
to chvíľa nečakane pekných spomienok. 
Unavení, ale veľmi spokojní sme sa po-
tom spoločne posilnili chutným obedom 
v  Smolenickej reštaurácii, kde sme de-
batovali o  spoločne prežitom dni. Ces-
tou domov nás opäť sprevádzal dáž-
dik, no všetci sme prišli domov spokojní 
a obohatení o nové zážitky. 

Za tento vydarený výlet patrí vďaka všet-
kým nasledujúcim jednotlivcom a inštitú-
ciám: organizátorom z klubu seniorov za 
ich nezištnú prácu, Mestskej časti za fi -
nančný príspevok a všetkým účastníkom 
– dôchodcom za trpezlivosť voči sebe na-
vzájom počas presunov a prehliadok. 

Dovidenia o  rok na ďalšom dôchod-
covskom poznávacom výlete! 

www.vajnory.sk

12 Vajnorské novinky

 VAJNORSKÝ ŽIVOT 



ZNEČISTENÉ ZBERNÉ MIESTA 
NA TRIEDENÝ ZBER ODPADU
Ing. Michaela Hrčková, referát životného 
prostredia MČ Bratislava-Vajnory

Na mieste zberných hniezd určených na 
triedený zber odpadu (sklo, papier, plasty, 
kovy a  viacvrstvové kompozitné mate-
riály) na území mestskej časti Bratisla-
va – Vajnory, pri nádobách na to určených, 
sa často nachádza veľkoobjemový odpad, 
a  to napríklad poškodený nábytok, det-
ská sedačka, dvere, koberce, ktorý nepatrí 
na miesta vyhradené na separovaný zber 
odpadu. Uvedené zberné hniezda, ako aj 
okolie sú týmto odpadom znečisťované.

Občanov Vajnor upozorňujeme, že zne-
čisťovať stanovište a okolie ukladaním 
odpadov mimo zberných nádob/kontaj-
nerov je zakázané v zmysle VZN hl. mes-
ta SR Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi na území hlavného 
mesta SR Bratislavy v znení neskorších 
predpisov. Za porušenie ustanovenia 
tohto VZN hrozí sankcia podľa osobit-
ných predpisov.

Zber objemného odpadu z  domácnos-
tí zabezpečuje mestská časť dvakrát do 
roka, vždy na jar a na jeseň, umiestnením 
veľkokapacitných kontajnerov na vopred 
určené miesta. Informácie o  ich umiest-
není sú vyhlasené v miestnom rozhlase, 
zverejnené v miestnej tlači a na interne-
tovej stránke www.vajnory.sk. Objemo-
vý odpad, drobný stavebný odpad a iný 
odpad je možné odovzdať aj na Zber-

nom dvore spoločnosti OLO, a. s., Stará 
Ivanská cesta 2, Bratislava, v pondelok 
- sobotu od 8:00 do 18:00 hod. okrem 
sviatkov a  dní pracovného voľna. Bliž-
šie informácie na stránke: www.olo.sk/
zberny-dvor-olo-a-s/.

Kto potrebuje rýchlo odviezť a  zlikvido-
vať veľkoobjemový odpad, spoločnosť 
OLO, a.  s., poskytuje službu OLO  TAXI – 
mobilný zberný dvor pre občanov Bra-
tislavy. Cena služby je 25  Eur  s  DPH 
a zahŕňa dopravu, naloženie odpadu vylo-
ženého pred domom, jeho odvoz, vylože-
nie a ekologickú likvidáciu. Novú službu si 
môže objednať každý občan žijúci na úze-
mí Bratislavy e-mailom na olotaxi@olo.sk 

alebo telefonicky na čísle: 02/50110111, 
bližšie informácie o  uvedenej službe je 
možné nájsť na webstránke predmetnej 
spoločnosti: www.olo.sk.

V prípade zaplnenia nádob určených na 
separovaný odpad môžu občania Vaj-
nor využiť nádoby na sperovaný odpad 
umiestnené na ďalších 10 stanovištiach 
zberných hniezd na území mestskej čas-
ti Bratislava-Vajnory. 

Pri správnom triedení odpadu a vyu-
žívaní spomínaných možností odvozu 
a likvidácie objemového odpadu chrá-
nime naše životné prostredie a  za-
chovávame estetický vzhľad obce. 

JUBILANTI
Z KLUBU

SENIOROV
Bohumír Hrabák – 95 rokov

15. 9. 1924

Tibor Tibenský – 70 rokov
21. 10. 1949

Srdečne blahoželáme!
26. septembra mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečila 
výsadbu trvaliek: zimozeleň, pakosty a cibuľovín: kosatce, 
tulipány, pri soche blahoslaveného Titusa Zemana.
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Otvorenie hodov p. starosta a správca farnosti dp. Jozef Nádaský. Snímka: Marek Grebeči

Folklórny súbor Nafurt, snímka: Ondrej Fekete

VAJNORSKÉ HODY
2019
Ing. Eva Bielčíková, referát kultúry,
športu a zahraničných vzťahov

Hody sa na Slovensku podľa 
tradície konajú na počesť 
patróna, ktorému je zasvä-
tený miestny kostol. 

Vajnory majú veľkú výsadu, že patrónka 
Slovenska, Sedembolestná Panna Mária, 
je aj patrónkou vajnorského kostola. Ten 
bol v roku 1968 zrekonštruovaný a zno-
va zasvätený Sedembolestnej Panne 
Márii, ktorej socha sa zásluhou vtedaj-
šieho pána farára Drobného dostala na 
oltár. 

Mesiac september je pre nás a náš re-
gión na hodovanie veľmi vhodný, preto-
že súvisí s príjemnou  jesennou oberač-
kou, burčiakom a všetkými dobrotami, 
ktoré k  tomu patria. Hody boli kedysi 
najdôležitejšou udalosťou v obci, počas 
nich sa totiž ľudia prirodzene spojili pre 
spoločné dobro a spoločnú oslavu. Upra-
tovali sa ulice, domy, umývali sa okná, 
čistili sa dvory a predzáhradky. 

Do Vajnor prichádzali komedianti, aby sa 
ľudia zabavili. Slávnosťou žila celá de-
dina,  spájala všetkých ľudí, veriacich, 
či neveriacich. Prvá polovica dňa patrila 
kostolu, druhá hostine a  zábave. Ľudia 
sa stretávali v  kostole na bohoslužbe, 
potom oslavovali vo svojich domácnos-
tiach, kde sa vo veľkom varilo a vypeka-

lo. Bolo akousi nepísanou povinnosťou, 
že odsťahovaní rodinní príslušníci a  ich 
deti sa vracali domov práve na hody. Išlo 
totiž o príležitosť, keď sa stretávala celá 
rodina a prichádzali aj priatelia. Inak to 
nie je ani dnes.

Na hody sme sa pripravovali s prianím 
vytvoriť príjemnú, pohodovú a  domác-
ku atmosféru, čomu sme prispôsobi-
li najmä kultúrny program. Predstavili 
sa v ňom Vajnorský okrášľovací spolok, 
deti z  Interklubu v  Bratislave, Vajnor-
ská dychová hudba, Pilná kapela, výbor-
ná nová domáca diexelandová formácia 

Magdala Band,  blues rocková kapela St. 
James Blues Distillery a Catharsic. Pote-
šili atrakcie pre deti, remeselnícke vý-
robky v pestrej ponuke, ale aj pochuti-
ny na uspokojenie chuťových pohárikov 
dospelých. Po kultúrnom programe na-
sledovala tradičná Hodová veselica, kto-
rá patrila skupine X Band a  vytrvalým 
návštevníkom až do polnoci. 

Aj tento rok sme prežili na Vajnorských 
hodoch pekné chvíle. Tešíme sa na ďal-
šie podobné spoločné podujatia.

Interklub BA, snímka: Ondrej Fekete

www.vajnory.sk
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Magdala Band: Marek Grebeči

Vajnorský okrášľovací spolok, snímka: Ondrej Fekete

Vajnorské hody, snímka: Ondrej Fekete

Vajnorské hody, snímka: Marek Grebeči

Prešovačka hrozna vo dvore Vajnorského ľudového domu

Catharsic, snímka: Ondrej Fekete

Vajnorské hody, snímka: Ondrej Fekete

X Band, snímka: Ondrej Fekete
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ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 
V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
Andrea Vajdová, 
riaditeľka MŠ Koniarkova 

Brány našej MŠ sa tento rok 
otvorili v pondelok 2. septembra. 
Pre deti, ktoré v sprievode 
svojich rodičov prvýkrát 
prekročili bránu škôlky, to bol 
veľký zážitok. 

Všetky ostatné sa opäť vrátili k svojim 
kamarátom, hračkám a učiteľkám. Nová-
čikovia si veru aj poplakali, pretože od-
razu museli zostať niekoľko hodín v no-
vom prostredí bez rodičov. 

Napriek tomu, že september je pre ško-
ly a škôlky náročný, podarilo sa nám ho 
zvládnuť s plnou parádou. Už na začiatku 
septembra si predškoláci zdokonaľovali 
svoje plavecké schopnosti na plaveckom 
výcviku, ktorý úspešne ukončili. Zavíta-
lo k nám mobilné planetárium, v ktorom 
mali deti jedinečnú možnosť ocitnúť sa 
v  zázračnom 3D priestore a  mať pocit, 
že sú súčasťou premietaného deja. Po-
odhalili tajomstvo sveta stromov, po-
norili sa do morských hlbín, preskúmali 
nekonečný vesmír a podnikli výpravu do 
vnútra ľudského tela.

25. septembra bol Svetový deň mlieka 
v školách. Aj my sme ho prežili svetovo. 
Zábavnými aktivitami v  triedach, naprí-
klad zhotovením kravičky „Bely“, sme sa 
im pokúsili vysvetliť dôležitosť pitia mlie-
ka a konzumácie mliečnych výrobkov. Pri-
blížili sme im proces putovania mliečka 

od „kravičky k spotrebiteľovi“. Najväčšiu 
radosť mali z maškrtenia svojho najobľú-
benejšieho mliečneho výrobku, ktorý si 
v tento deň mohli do MŠ priniesť.

V rámci environmentálnej výchovy sme 
si do škôlky pozvali sokoliara. Zážitko-
vým učením sa deti oboznámili so živo-
tom dravcov. Boli očarené sovami, sokol-
mi, jastrabmi a krkavcami. Videli ukážku 
lovu jastraba, ale i jeho prelet nad škôl-
kou. Ako separovať odpad sme sa učili 
aktivitami s organizáciou „Daphne“, za-
meranou na ochranu prírody. 

Nezabudnuteľným zážitkom pre našich 
predškolákov bola návšteva hasičskej 
stanice v  Petržalke. Deti si pozreli vý-

bavu špeciálnych hasičských áut a  čl-
nov, preliezali dlhým úzkym tunelom, 
liezli po rebríku do výšky istení lanom 
s popruhmi, vyskúšali si aj hasenie ohňa 
hasičskou hadicou. Za tento jedinečný 
zážitok by sme sa chceli aj touto cestou 
poďakovať nášmu ockovi pánovi Tarči-
kovi. Nemôžme zabudnúť ani na diva-
delné predstavenie Kotkodák, v ktorom 
sme videli príbeh o „Lišiakovi Marošovi“. 

V  jeseni nás ešte čaká rozbehnutie no-
vých krúžkov, Deň materských škôl, ktorý 
si plánujeme užiť v prírode, ďalšie stretnu-
tia s  „Daphne“, divadelné predstavenia, 
ale i  tekvičkové dni, púšťanie šarkanov. 
V decembri potom Mikuláš a Vianočné be-
siedky. A na konci roka príde Ježiško!

Škola inkluzionistov je program Nadácie 
pre deti Slovenska, realizovaný s podpo-
rou Plesu v opere, ktorý je zameraný na 
rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelá-
vania na prvom a druhom stupni základ-
ných škôl. Cieľom programu je, aby školy 
dokázali pracovať s rozmanitosťou svo-
jich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, in-
telektuálne, emocionálne, sociálne, ja-
zykové alebo iné obmedzenia. 

Program projektu zahŕňa:
–  intenzívny vzdelávací program pre 

účastníkov programu

–  podporu zo strany regionálnych kon-
zultantov na podporu účastníkov 
programu a škôl na ceste k inklúzii

–  spoluprácu so skúseným odborným 
tímom počas celej doby trvania prog-
ramu

–  sieťovanie podobne zmýšľajúcich ko-
legov z celého Slovenska 

Na realizáciu projektu má škola mož-
nosť získať grant vo výške tisíc eur na 
aktivity podporujúce inkluzívne vzde-
lávanie.

za inkluzívny tím 
PhDr. Monika Novotná, PhD. 
a Mgr. Stanislava Gabovičová 

Základná škola Kataríny Brúderovej 
sa zapojila do projektu Škola inklu-
zionistov v  rámci programu inkluzív-
neho vzdelávania Kto chýba? Nadácie 
pre deti Slovenska.  V školskom roku 
2019/2020 prebieha už druhý ročník 
tohto projektu a naša škola bola vy-
braná ako jedna z 20-tich škôl zo Slo-
venska. 

PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV

www.vajnory.sk
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OCHUTNÁVKA OVOCIA NA POĽOVNÍCKEJ CHATE

AJ NAŠI ŽIACI SI PRIŠLI 
UCTIŤ SEDEMBOLESTNÚ 
PANNU MÁRIU

Začiatkom tohto školského roka sa deťom z nášho Školské-
ho klubu detí pri Základnej škole Kataríny Brúderovej splni-
lo želanie. Vyslovili ho, keď koncom minulého školského roka 
navštívili poľovnícku chatu, na ktorej prežili neskutočné chvíle 
pri opekačke spojené s poznávaním stromov, listov a počúva-
ním príhod z lesa. Tentokrát nás čakalo prekvapenie spojené 
s ochutnávkou hrozna a jabĺk, ktoré v spolupráci s Poľnohos-
podárskym družstvom Vajnory pripravili členovia Poľovníckej 
spoločnosti Vajnory. Okrem pripraveného jesenného hodova-
nia sme si mohli čo-to opiecť a zistili sme pôvod zvukov, kto-
ré sme občas počuli aj na školskom dvore. Teraz vám môžeme 
prezradiť, že sú to zvuky plynového dela na plašenie škorcov 
vo vinohradoch. 
Domov sme sa všetci vracali plní nových zážitkov. Veríme, že 
budeme mať ešte niekedy možnosť navštíviť poľovnícku cha-
tu, niečo nové sa naučiť, vidieť a stráviť čas v príjemnom pro-
stredí a s príjemnými ľuďmi.

Drahuša Muchová, Školský klub detí 
pri Základnej škole Kataríny Brúderovej

V dňoch od 13. do 16. sep-
tembra 2019 sa uskutoč-
nila Národná púť k  Se-
dembolestnej Panne Márii 
v  Šaštíne. Sedembolestná 
Panna Mária je patrónkou 
Slovenska a  úctu jej prišli 
vzdať aj žiaci piatych roč-
níkov Cirkevnej základnej 
školy sv. Jána Pavla II. vo 
Vajnoroch. Prišli sa poklo-
niť Panne Márii 18. sep-
tembra v  rámci 6. ročníka 
púte katolíckych škôl Brati-
slavskej arcidiecézy. 

Sprevádzal ich Jozef Ná-
daský, farár farnosti Vaj-
nory, ktorý koncelebroval 
svätú omšu s  arcibisku-
pom metropolitom Stanislavom Zvolen-
ským a inými kňazmi z celého Slovenska. 
Svätá omša bola vrcholom našej cesty 
k  Sedembolestnej, pri ktorej mohli žia-
ci prosiť a ďakovať za všetko, čo cítili vo 
svojich srdciach. 

Na ich úmysly bola zvedavá aj redaktorka 
TV Lux, ktorá krátko pred svätou omšou 
milo a  príjemne vyspovedala úprim-
né detské srdcia. Každý má za čo pro-

siť a poďakovať Panne Márii, čo chlapci 
a dievčatá potvrdili úprimnými prosbami 
za zdravie svojich rodičov a blízkych, za 
dobré známky v škole a nezabudli ani na 
svojich učiteľov a ostatných zamestnan-
cov školy, ktorým vyprosovali veľa milos-
tí počas celého školského roka. 

Za to im, samozrejme, patrí jedno veľké 
ďakujeme!
 Lívia Kurinová 

NOVÍ ŠKOLÁCI 
V ŠKOLSKOM ROKU 
2019/2020

V školskom roku 2019/2020 sa 
do Materskej školy Koniarko-
va 9 a  detašovaného pracovis-
ka prihlásilo 115 detí, z ktorých 
72 má trvalý pobyt vo Vajnoroch 
a 43 mimo Vajnor. 

K  1. septembru 2019 bolo prija-
tých 53 detí, z  ktorých tri nebý-
vajú vo Vajnoroch - jeden pred-
školák a  dve deti, ktoré majú na 
elokovanom pracovisku staršieho 
súrodenca. Za zriaďovateľa  mô-
žeme s radosťou skonštatovať, 
že k 1. septembru 2019 sú prijaté 
všetky vajnorské deti, ktoré spĺ-
ňajú kritériá a k  31. 8. 2019 do-
vŕšili vek 3 rokov života. 

Do Základnej školy Kataríny 
Brúderovej sa na školský rok 
2019/2020 prihlásilo 67 detí, pri-
jatých bolo 55. Z  uvedeného vy-
plýva že základná škola otvorí tri 
triedy prvého ročníka. Na Základ-
nú školu s materskou školou sv. 
Jána Pavla II., ktorej zriaďovate-
ľom je Arcibiskupský úrad, bolo 
prijatých 22 žiakov do prvého roč-
níka a 16 detí do materskej školy. 
 (red.)
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Ing. Igor Földes

Dňa 15. septembra 2019 sa konal 
vo Veľkej sále Domu kultúry vo 
Vajnoroch už. 4. ročník tanečnej 
súťaže Vajnorský tanečný pohár 
za účasti tanečných párov detí 
a dospelých v štandardných 
a latinsko-amerických tancoch.

Súťaže sa zúčastnilo sto párov z taneč-
ných klubov z celého Slovenska. Zahra-
ničie bolo zastúpené pármi z Maďarska. 
Organizátorom celej súťaže bol Inter-
klub Bratislava, podujatie fi nančne pod-
porilo miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava – Vajnory. 

Súťaž uvádzal Ing. Eduard Slimák, vedú-
ci Interklubu Bratislava, ktorý na úvod 
požiadal starostu Vajnor Ing. Michala 
Vlčeka o slávnostné otvorenie 4. roční-
ka Vajnorského tanečného pohára. Ten 
srdečne privítal všetkých prítomných 
na pôde Vajnor a  vyjadril potešenie 

z nadviazania na predchádzajúci, veľmi 
úspešný, tretí ročník. 

Súťažiaci vo vekových kategóriách od 
najmenších detí, cez juniorov, až po ka-
tegóriu seniorov skupiny B, predviedli 
prítomnému, skvelo naladenému obe-

censtvu svoje umenie 
v  tancoch waltz, tan-
go, valčík, quick step, 
samba, rumba, cha-cha, 
jive a  paso doble. Vý-
kony všetkých súťa-
žiacich párov boli opäť 
na veľmi vysokej úrov-
ni. Prítomné obecen-

stvo  od začiatku do konca oceňovalo 
každý vydarený tanečný prvok neustá-
lymi uznanlivými pokrikmi a potleskom, 
čo svedčilo o tom, že sa skvelo bavilo. 

Na záver súťaže odovzdali zástupkyňa 
starostu Vajnor pani Ing. Soňa Molná-
rová a  zástupca Interklubu Bratislava 
Ing. Igor Foldes všetkým víťazom ceny 
za umiestnenie v jednotlivých katego-
riách. 

Čo dodať na záver? Hádam iba toľko, že 
už teraz sa úprimne tešíme na jubilejný 
5. ročník Vajnorského tanečného pohára 
v roku 2020!

4. ROČNÍK VAJNORSKÉHO 
TANEČNÉHO POHÁRA 

www.vajnory.sk
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Viktor Fekete,
snímky HK Vajnory 

Jednu októbrovú sobotu som dával prať 
hádzanárske dresy a  vôbec som pri tom 
„nefrfl al“! Príčina bola celkom jednodu-
chá. Vyhrali sme súťažný zápas na horúcej 
pôde Bratislavskej hádzanárskej akadémie 
BHA jednoznačne 30:16. Výsledok je o to 
cennejší, že náš súper využil v zápase mož-
nosť účasti piatich hráčov svojho extra-
ligového ŠKP Bratislava. Ale pekne popo-
riadku. V čase písania týchto riadkov mali 
hádzanári za sebou šesť kôl v súťaži i osla-
vy 60 rokov činnosti hádzanárskeho klubu.

Skladanie družstva pred sezónou bolo 
veľmi náročné, príčina unikátna! V pred-
chádzajúcej sezóne pribudlo do rodín 
našich hráčov osem detí - pri spočíta-
ní „predchádzajúcej sezóny“ sme sa do-
stali na počet 12 detí! Čo k tomu dodať? 
Láska k hádzanej je veľká, ale treba sa 
venovať aj rodinám. Niektorí hráči majú 
prvých potomkov, niektorí už druhých. 
No a Miško má aj prvého aj druhého na-
raz, keďže má dvojičky. Všetkým rodi-
nám aj touto formou za hráčov a funkci-
onárov gratulujem!

1. liga v hádzanej má tento rok 10 druž-
stiev. V  prvom a  treťom kole sme nara-
zili na dvojicu favoritov súťaže, Stupavu 
a  Martin. Vzhľadom na spomínané skla-
danie kádra sme obidva zápasy prehra-
li vyšším rozdielom. Zápasy vo  štvrtom 

a piatom kole proti Modre a Cíferu boli už 
vyrovnanejšie, ale ešte viazla naša súhra. 
Prehrali sme ich však už tesnejším rozdie-
lom. Druhému kolu súťaže sa venujem v 
hodnotení oslavy 60-ky, v  rámci ktorej 
a uskutočnil zápas s Dunajskou Stredou. 
Nášmu manažmentu sa v  priebehu nie-
koľkých dní podarilo zásadným spôso-
bom doplniť hráčsky káder. Základnými 
posilami sú najmä bývalí hráči Piešťan. 
Musím sa priznať, keďže aktuálne menej 
chodím na tréningy a  zápasy, že ostat-
ných „nováčikov“ nášho klubu ešte dobre 
nepoznám. Situácia sa však vyvíja správ-
nym smerom a  pri dvoch tréningoch za 
týždeň v  telocvični obchodného učilišťa 
Na pántoch by sa zohranosť hráčov mala 
dostať na potrebnú úroveň.

Na zápas s Akadémiou ŠKP sme nastú-
pili veľmi koncentrovaní. Základom hry 
boli pokyny trénera k zápasu, že sa ne-
smieme pustiť do pretekov v  rýchlosti 
behania, ale hrať svoju technickú hru. 
Už v prvom polčase sme získali 6-gólový 
náskok, keď súpera „znechucovali“ hlav-
ne Milan Jančo na spojke a Róbert Sedlá-
ček na pivote, ktorí dali spolu 11 gólov, 
v  celom zápase 17. Postupne sa k  nim 
pridali ďalší piati strelci. Súper nenašiel 
recept na našu hru a uchýlil sa k faulo-
vaniu, za čo bol potrestaný až ôsmimi 
dvojminútovými trestmi v  porovnaní 
s našimi dvoma. Na zápas sme nastúpi-
li iba s  jedným brankárom Petrom Per-
ďochom, ktorý svojim výkonom tiež vý-
razne prispel k peknej výhre. 

Oslavy 60. výročia hádzanej 14. septem-
bra sme začali majstrovským zápasom 
s Dunajskou Stredou. Diváci a bývalí há-
dzanári sa schádzali iba postupne, tak-
že nevideli našu kvalitu od začiatku. Zo-
stava na bola silnejšia ako v  ostatných 
úvodných zápasoch súťaže, keďže prišlo 
viac hráčov aj so svojimi rodinami. Začali 
sme s nasadením a postupne sme zvyšo-
vali svoj náskok. Rozhodujúci bol už prvý 
polčas, v ktorom sme získali 7-gólový ná-
skok, pri skóre 21:14. V druhom polčase 
sme už hrali „aj pre divákov“ a  dosiah-
li sme výsledok 36:26. Na góloch sa po-
dieľalo osem hráčov. Najlepším strelcom 
zápasu však bol hráč súpera Tibor Nagy 
so siedmimi gólmi, ktorý robil našej obra-
ne najväčšie problémy.
>pokračovanie na strane 22

HÁDZANÁRI STÁLE
AKTÍVNI
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redakcia 
foto: Veronika Feketeová 
a Ondrej Fekete

Súťažilo sa v troch disciplínach, ktorých 
sa zúčastnilo spolu 403 pretekárov. Po-
časie vyšlo na jednotku, nemuseli sme 
nikoho ošetrovať, diváci sa bavili.
Čo k tomu dodať? Hádam iba stručnú 
štatistiku, výsledky v jednotlivých ka-
tegóriách a zopár zaujímavostí. 

POČTY ÚČASTNÍKOV 

ženy: 88 
muži: 191
deti spolu: 124 
do 6 rokov: 33
7 – 9 rokov: 61
10 – 12 rokov: 27
13 – 15 rokov: 3

všetky kategórie spolu: 403 

ZAUJÍMAVOSTI Z VAJNORSKÉHO 
MINIMARATÓNU 2019

Detské behy i 5-km trať odštartovala 
Vajnorská športová legenda, bývalý fut-
balový reprezentant, aktuálne futbalo-
vý expert RTVS i dlhoročný poslanec MČ 
Vajnory Marián Zeman a 10-km trať od-
štartoval starosta MČ Vajnory Michal Vl-
ček.

Najvernejším účast-
níkom pretekov bol 
opäť František Gre-
beči, ktorý nevyne-
chal ani jeden ročník 
do založenia tohto 
podujatia. Trať ab-
solvoval úplne v po-
hode so symbolic-
kým číslom 71.

Organizátori sa aj 
tou to cestou chcú 
veľmi pekne poďako-

vať všetkým kolegom, par tnerom spon-
zorom, brigádnikom a dobrovoľníkom, 
bez ktorých práce a prispenia by sa toh-
toročný Vajnorský minimaratón nemohol 
uskutočniť. 

Osobitné poďakovanie patrí Bratislav-
skému samosprávnemu kraju za poskyt-
nutie dotácie na toto podujatie. 

VAJNORSKÝ MINIMARATÓN 2019

Rozcvička pred štartom

>pokračovanie zo strany 20
Oslavy pokračovali propagačnými zá-
pasmi – turnajom generácií. Popri súčas-
ných hráčoch sa ho zúčastnilo družstvo 
zostavené z hráčov ktorí hrali za Vajnory 
pred 5-timi až 10-timi rokmi a družstvo 
veteránov, ktorí hrali prevažne v obdo-
bí pred 10-timi až 45-timi rokmi! Ženy 
družstvo neposkladali, tak sme ich roz-
delili medzi mužov, ako to robia na tur-
najoch v Dijone. Naši francúzski priatelia 
už družstvo neposkladali a neprišli. Špe-
ciálne by som chcel spomenúť dvoch 
našich bývalých hráčov. Lukáš Horáček 
prišiel na oslavy až z  českého Mostu 
a Ondrej Dudáš z Michaloviec. To nepo-
trebuje ďalší komentár! Viacerí prihláse-
ní hráči nad 70 rokov nakoniec neprišli. 

Ku všetkým hosťom som sa v  diskusii 
nedostal, takže najstarším účastníkom, 
hráčom zo 60. rokov bol Miro Bojkovský. 
O kultúrny program sa postarali členovia 
z Vajnorského folklórneho spolku. V tom 
sme nakoniec našli aj troch našich býva-
lých hráčov – Ivana Štelára, Vlada Feke-
teho a Janka Mihálika.

Večer nasledovalo odovzdávanie pa-
mätných plakiet a spomienkových pred-
metov. Za túto časť patrí veľká vďaka 
Bratislavskému samosprávnemu kraju, 
konkrétne za dotáciu v rámci získaného 
grantu. Večer nasledovala voľná zábava 
a  premietanie spomienkových fotogra-
fi í. Počas celého dňa pre deti fungovali 
aj skákací hrad a trampolína. 

Na tomto mieste by som chcel doplniť 
niektoré technické informácie. Tričká 
veľkosti XXL sa minuli prvé, takže tie-
to ešte objednáme. USB kľúče sa nám 
nepodarilo „napáliť“ v  plnom rozsahu, 
dokonca sme niektoré odovzdali z  ne-
správnej škatule, prázdne – bez fotogra-
fi í. Takže teraz sa všetkým ospravedlňu-
jem  –  následne tento malý nedostatok 
napravíme a dodáme ich aj členom, kto-
rí sa nemohli zúčastniť, resp. odišli pred 
tou–to časťou programu. Ozvite sa! Na 
záver všetkých pozývam 23. novembra 
na Katarínsku zábavu, na ktorú budú 
lístky hlavne v predpredaji. 

Informácie o  našich zápasoch nájdete 
na našej internetovej stránke.
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CHODZENÍ ZA ŠKOU

AKO ZISTÍŠ, ŽE SI DIEŤAŤOM
21. STOROČIA

Poviedka vyšla v knihe 
Bohumila Hrabáka Vajnorské poviedky. 
Knihu pre mestskú časť 
Bratislava-Vajnory vydalo v  roku 2009 
vydavateľstvo Kozák Press Martin. 

Ve Vajnoroch jak všadi inde dzeci cho-
dzili osem rokú do škoui. Našli sa medzi 
ňima aj takí, co do 14. roku svojeho vjeku 
stačili jak-tak vichodzit škou uš ve štvr-
tej či pátej trídze. Majetnejší rodičé dali 
svoje dzeci na mešťanskú škou v mjesce 
alebo do Raštorfa. Druhé dzeci, keré bili 
z bohačích rodzin, išli na lepší škoui, jakí-
ma bili obchodňí, prémyslová škoua, ale 
aj na muzikanské konzervatórium. 

Stríc Janek, kerí mjeli sina Emila, sceli mjet 
z ňeho muzikanta aspoň tak dobrého, jakí 
bili dicki ve Vajnoroch. Proto ho dali štu-
dírovat muziku do mjesta na konzervató-
rium. Emil biu ináč co sa teho tíka šikovní 
a chitrí kamas, ale mjeu menší chibu, ne-
sceuo sa mu moc učit. Tak sa Emil ve ško-
le zešeu a skamarádziu ze žáci s ceuého 
Záhorá aš po Trnavu. Medzi tolkíma kopa-
sí sa našli všelijakí vímastkovci, kerím sa 
tak isto jak Emilovi aš tak velice učit nes-
ceuo, rači sa dali chodzit za škou. 

Medz takúto chásku Emil velice friško za-
padeu a ve škole sa na všelico vimúvau. 
Rás, že zmeškau vlak, inakedi sa do vla-
ku nedostau, lebo biu belice plní, alebo 
že biu nemocní, ket dostau všički, aj to 
enem v  zímje. Šeci títo vímastkovci, jak 

biu Emil, sa mimo škoui schádzali v  par-
ku nad mjestem, de si misleli, že ich ňigdo 
nezbadá. Jak sa povidá, že dotát sa chodzí 
ze džbánem pro vodu, dokát sa nerozbije. 

Tak rás aj Emil ket biu spolu aj s druhí-
ma kompábli mimo škou v  parku, de sa 
vzau, tu sa vzau, naďabiu náhodú na Emi-
la jeho učitel. Nepovidau mu ňic, ale na 
druhí deň biuo ve škole s Emilem zle ne-
dobre. Dostau podmínku, buď donese od 
oca podpísanú omluvenku, alebo ze škoui 
vilecí. Emilovi nebiuo šecko jedno a  od 
velikého strachu, co bude dál, dostau 
takú náhuú koliku, co ho zežúliuo v bru-
chu, ledva dobjeheu do budála. Huavu mu 

išuo rostrhnút, co tak silno špekulovau, 
jak sa s teho šeckého fajnovo vivlecit. Po 
dúhem tumlovaňí huavi preca enem ňeco 
vimisleu. Na druhí deň donéseu s trasla-
víma rukama učitelovi omluvenku potpí-
sanú otcem, de stáuo: Maci bili nemocná, 
otec zas maród a zabijali sme. Já jak naj-
starší z dzecí sem moseu ostat doma po-
máhat vitápjat oškvarki. 

Učitel ket dočítau zamascenú omluven-
ku, kerú mu Emil podau na velikej misi, 
de biua porádna vísuška ze zabijački aj 
čerstvé chrumkavé oškvarki. Učitel po 
nakúknuci do misi preca aj ket s čaškím 
srcem omluvenku od Emila prijau. 

1.  Omylom vyťukáš svoj PIN na mikro-
vlnke. 

2.  Pre trojčlennú rodinu máš päť rôz-
nych telefónnych čísel. 

3.  Človeku sediacemu vedľa teba posie-
laš odkaz cez facebook. 

4.  So známymi nemáš kontakt, pretože 
nie sú na instagrame. 

4.  Zavoláš mame, či je už doma, pričom 
vchádzaš bránkou do dvora. 

5.  Ráno zapneš počítač skôr, ako si uro-
bíš raňajky. 

6.  Keď odídeš z  domu bez mobilu, do-
staneš hysterický záchvat a okamži-
te sa poň vrátiš – z centra mesta. 

7.  Zatiaľ, čo toto čítaš, usmievaš 
sa a prikyvuješ. 

9.  Si príliš zaneprázdnený na to, by si 
zistil, že v zozname chýba 8. bod. 

10.  Naozaj si sa pozrel, či v  zozname 
chýba 8. bod. 

11.  Zdá sa, že si nezbadal ani to, že 
v zozname je dvakrát 4. bod.

12.  Aj to si opäť skontroloval. 
13.  Teraz sa smeješ sám na sebe. 
14.  Teraz nevieš, či sa máš uraziť.
15.  Prečo asi? 

AFORIZMY
Každé ráno vstanem a pozriem 
si zoznam 50 najbohatších 
ľudí na svete.
Ak tam nie som, idem do práce. 

Ovplyvnil automobilový priemysel 
nejakým spôsobom morálku ľudí? 
Samozrejme, že áno. 
Výrazne poklesol počet krádeží 
koní. 

Neexistuje vec, ktorá by sa 
nedala pokaziť. 
Len sa to musí vziať poriadne 
do rúk. 

Podľa štatistík je vraj manželstvo 
jednoznačne hlavnou príčinou 
rozvodu. 

Snímka použitá z FB profi lu Vajnory v spomienkach, ktorú spravuje Jozef Jurkovič
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VAJNORSKÁ OMAĽOVÁNKA

HÁDAJ, ČO JE TO?
ZLATÉ OVCE, ROHATÝ PASTIER(mesiac a hviezdy)

DVAJA BRATIA USTAVIČNE OKOLO 
JEDNÉHO VŔŠKU BEHAJÚ
A VYZERAJÚ SA, 
NO NIKDY SA VIDIEŤ NEMÔŽU(oči)

MÁ VÄČŠÍ CHVOST AKO CELÉ TELO, 
NIKDY TO ZO STROMU NEZLETELO.(veverička)

NA VEŽI SEDÍM, NIE SOM VTÁK 
VO VRECKU LEŽÍM, 
NA RUKÁCH SA NOSÍM, KTO SOM?(hodiny)

MODRÝ KLOBÚK,
ČO CELÝ SVET PRIKRYJE(nebo)
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ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO 
STROMČEKA S MIKULÁŠOM
Miestny úrad Vajnory
snímka: unsplash.com

Srdečne pozývame všetky deti, 
všetkých rodičov aj starých 
rodičov, ale aj všetkých, ktorí 
sa už tešia na stretnutie 
s Mikulášom a rozsvietenie 
vianočného stromčeka, dňa 
5. decembra o 17:00 do Parku 
pod lipami!

Na toto stretnutie dostane každé die-
ťa do 10 rokov veku v škole pozvánku, 
ktorá bude zároveň poukážkou, za kto-
rú dostane jeden mikulášsky balíček. 
Pozvánku môžu, samozrejme, dostať aj 
všetky deti do 10 rokov veku, ktoré ne-
navštevujú žiadnu materskú, ani základ-
nú školu vo Vajnoroch – musia však mať 
trvalý pobyt vo Vajnoroch. Potom stačí, 
ak ich rodičia, tak ako minulý rok, si prídu 
vyzdvihnúť túto pozvánku na oddelenie 
vnútornej správy Miestneho úradu na 
Roľníckej ulici 109 v rámci úradných ho-
dín, medzi 26. novembrom a 5. decem-

brom. Keďže Mikuláš príde 5. decembra 
do parku Pod lipami o 17:00, v tento deň 
budeme vydávať pozvánky do 15:00.

A  ešte jeden oznam: Tí najodvážnejší, 
ktorí sa chcú so sv. Mikulášom stretnúť 
a porozprávať aj osobne, si môžu balí-
ček prevziať priamo od neho na pódiu. 
Pre menej odvážne detičky budú balíč-

ky prichystané v označených stánkoch 
mestskej časti. Stačí iba priniesť spomí-
nanú pozvánku. 

Ešte raz, srdečne pozývame všet-
ky deti, rodičov aj starých rodičov: 
príďte spolu so sv. Mikulášom roz-
svietiť vianočný stromček!
Tešíme sa na vás!

PLÁN KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH 
PODUJATÍ NOVEMBER, DECEMBER 2019

November

8. 11. MARTINSKÁ ZÁBAVA
organizuje  FK Vajnory v  spolupráci 
s MČ BA-Vajnory, v DK  Vajnory, 19:00 

16. – 17. 11.
VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK 2019
Prehliadka folklórnych a divadelných 
súborov, organizuje Podobenka z Vaj-
nor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK 
Vajnory, 10:00

23. 11. KATARÍNSKA ZÁBAVA
Organizuje  HK Vajnory v  spolupráci 
s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 19:00 

December

2. 12. 2019
STRETNUTIE SO STAROSTOM
DK Vajnory / veľká sála, 18.00 h
Témy: Športová hala, Dom seniorov

5. 12. PRÍCHOD MIKULÁŠA
Park pod lipami, 17.00 h 

7. 12. VIANOČNÝ BAZÁR
sobota, DK Vajnory, 14.00 h – 18.00 h

7. 12. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Pri príležitosti sviatku sv. Lucie, zraz 
16.45 h pri MÚ Vajnory, trasa Jačmen-
ná, Osloboditeľská,  Baničova, Roľníc-
ka, dvor Vajnorského ľudového domu, 
DK Vajnory

10. 12. 2019 – 23. 3. 2020
OBLOŽENÝ KLAVÍR č. 25
Viera Čepcová (kombinovaná technika 
a šperk), Peter Čepec (olejomaľba), Květa 
Fulierová (serigrafi a), výber z tvorby. Pre-
zentácia a uvedenie do života publikácie 
„P. Čepec a V. Čepcová: Vreceptárium"

12. 12. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Obradná sieň MÚ BA-Vajnory, 15.00 h

14. 12. VAJNORY CUP 2019
III. kolo indoorovej série volejbalových 
turnajov – amatérsky turnaj volejbalo-
vých mix. tímov. Organizujú Vajnorskí 
teoretici v spoluprácu s  MČ BA-Vajno-
ry, telocvičňa ZŠ Kataríny Brúderovej

16. 12. OTVORENIE VAJNORSKEJ 
ĽADOVEJ PLOCHY
Organizuje MČ BA-Vajnory v  spolu-
práci s KŠK Slovan BA, ľadová plocha, 
športový areál Alviano, 16.00 h. Pres-
ný termín otvorenia ľadovej plochy je 
závislý od počasia!

31. 12. VÍTANIE 
NOVÉHO ROKA 2020
pred MÚ BA-Vajnory, 23.00 – 01.30 h

Zmena programu vyhradená!

www.vajnory.sk
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Obnovená Linka dôvery 
Nezábudka len za tri mesiace 
prijala 1 577 hovorov od ľudí 
v núdzi. Do prevádzky bola 
opätovne uvedená v júli 2018 
po 13 rokoch ticha, a to aj 
vďaka celonárodnej zbierke 
Dni nezábudiek.

Telefonická krízová Linka dôvery Nezá-
budka je tu 24 hodín denne pre tých, 
ktorí sa ocitli v  akútnej psychickej krí-
ze či v  ťažkej životnej situácii. Okrem 
toho, že funguje nonstop, je aj bezplat-
ná, anonymná a  má celoslovenskú pô-
sobnosť.

SME PRIPRAVENÍ POČÚVAŤ
Kvalifi kované poradenstvo poskytu-
jú vyškolení profesionáli z  oblasti psy-
chiatrie, psychológie a  sociálnej práce. 
Ponúkajú emočnú podporu, možnosti 
ventilácie a  emočného odreagovania, 
rady v ťažko riešiteľných alebo nalieha-
vých situáciách či informácie o možnosti 
ďalšieho riešenia problémov s inými od-
borníkmi a inštitúciami.

„Od spustenia linky ku dňu 24. októbra 
2019 bolo zaznamenaných 1  577 re-
levantných hovorov. 130 z  nich sa tý-
kalo rodinnej problematiky a 109 part-
nerskej a  manželskej problematiky. 
106 rozhovorov, ktoré odborníci na Lin-

ke dôvery Nezábudka vykonali, bolo na 
tému depresívnych stavov, 43 sa zao-
beralo závislosťou a 28 sa týkalo prob-
lematiky samovrážd. Je zreteľné, že ľu-
dia sa potrebujú rozprávať a potrebujú, 
aby ich niekto vypočul. V  Lige preto 
apelujeme: pýtajme sa, ako sa máme 
a  najmä počúvajme odpovede. Môže-
me tak zachrániť mnohé životy,“ hovo-
rí Martin Knut, riaditeľ Ligy za duševné 
zdravie.

Nevyhnutný je preto úprimný záujem 
namiesto povrchných otázok a odpove-
dí. Je namieste pripomenúť si, že v roku 
2018 na Slovensku spáchalo samovraž-
du 533 ľudí vo veku 50 až 59 rokov, 
ale aj štyri deti do 14 rokov. Problé-
my s rovesníkmi, rôzne traumy, problé-
my v  manželstve či v  práci. To všetko 
často zostáva nevypovedané a  vedie 
ľudí k  tomu najhoršiemu. K  samovraž-
de. „Štatisticky jeden zo štyroch ľudí 
prekoná duševnú chorobu. Ľudia sa 
k duševným chorobám nehlásia, rodina 
sa hanbí za duševne chorého,“ hovorí 
MUDr. Peter Breier. 

Mnoho ľudí sa preto stále radšej zverí 
cudzej osobe, pri ktorej majú pocit, že 
ich nebude súdiť, prípadne môže byť si-
tuácia taká akútna, že si bežný človek 
s ohrozeným nebude vedieť rady. Práve 
vtedy môže byť záchranou Linka dôvery 

Nezábudka. Stále ide o  jedinú anonym-
nú bezplatnú linku fungujúcu nepretr-
žite 24 hodín za asistencie odborných 
lekárov. Peniaze zo zbierky Dni nezábu-
diek budú použité na jej ďalšiu prevádz-
ku a skvalitnenie.

POMOC VLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 
JE NEVYHNUTNÁ
Napriek tomu, že Linka dôvery Nezábud-
ka je veľkou pomocou pre ľudí v krízovej 
situácii, rieši len malý zlomok problému. 
Stigma, spojená s duševnými ochorenia-
mi, je na Slovensku stále veľká a jej rie-
šenie je možné len národnou osvetou, 
s aktívnym prispením vlády a vládnych 
organizácií.

„Chceme, aby Ministerstvo zdravotníc-
tva spustilo program prevencie, aby 
sme mali relevantný program eduká-
cie, pri čom môže pomôcť aj Minister-
stvo školstva. Zdravotné poisťovne by 
zas mohli umožniť lepšiu dostupnosť 
psychoterapií. Navyše, podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie sú duševné 
poruchy aktuálne na vrchole zoznamu 
chorôb, ktoré ľudí diskvalifi kujú z  prá-
ce,” hovorí Martin Knut, riaditeľ Ligy za 
duševné zdravie.

O LIGE ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE
Liga za duševné zdravie na Slovensku 
už 19 rokov mení postoje slovenskej 
verejnosti k zdraviu a svojimi aktivita-
mi znižuje stigmatizáciu ľudí s  dušev-
nými poruchami. Staré predsudky nás 
obmedzujú a  môžu spôsobovať diskri-
mináciu. Ten najhorší stav je nezáujem. 
Nezáujem verejnosti, ale aj inštitúcií 
o  duševné zdravie, o  ľudí, ktorí trpia 
duševnými problémami. Súčasťou kam-
pane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby 
sa získané fi nancie mohli rozdeliť do 
slovenských regiónov na projekty, kto-
ré pomáhajú ľuďom s duševnými poru-
chami. Prevencia je vždy lacnejšia ako 
liečba.

dusevnezdravie.sk,
vyliecmenezaujem.sk 

LINKA DÔVERY
NEZÁBUDKA JE OPÄŤ 
AKTÍVNA

www.vajnory.sk
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ŽIVOT FK AJNORY

Richard Fekete, snímky autor

Stále pokračujeme vo zveľaďovaní na-
šich priestorov na štadióne. Koniec leta 
a jeseň sme využili na zredukovanie kri-
tických miest v  okolí hracej plochy, ale 
aj mnohým iným prioritám v priestoroch 
areálu futbalového štadióna. Po špor-
tovej stránke môžeme byť taktiež spo-
kojní. V zápasoch mužov padá veľa gó-
lov a  diváci sa majú na čo pozerať, no 
a v mládežníckych tímoch pokračujeme 
v dlhodobej práci napredovania.

MUŽI

Tréner Martin Rejžek je pre náš klub 
ohromným prínosom. Futbalový fana-
tik sa snaží napriek nižšiemu počtu hrá-
čov pripraviť zakaždým plnohodnotný 
tréning. Chalani si chvália aj jeho cit pri 
miešaní zostavy, čo v našich pomeroch 
nie je jednoduché. Každopádne sme v 4. 

lige veľmi atrak-
tívnym mužstvom. 
Obranné chyby to-
tiž väčšinou vieme 
vykompenzovať 
kvalitou v  útoku, 
takže v našich du-
eloch padá ohrom-
né množstvo gó-
lov (priemer 6 na 
zápas). Udomác-
nili sme sa v  hor-
nej časti  tabuľky, 
čo nám dáva po-
koj do ďalších me-
siacov. Výsledky 
a program nájdete 
na našej stránke.

DETI

Výsledky detí nie sú podstatné. Oveľa viac 
nám záleží na tom, aby sme sa zjednotili 
v práci s nimi. V klube sme vytvorili pozí-
ciu šéftrénera (Radoslav Kováč), ktorý sle-
duje tréningový proces všetkých tímov 
a  usmerňuje ostatných. Trénerská skupi-
na bude mať pravidelné stretnutia a kon-
zultácie. Aj preto, že sa postupne presúva-
me do telocviční. Zároveň sme dali dokopy 
sieť vedúcich tímov, ktorí nám veľmi po-
máhajú. Podobne ako rodičia, ktorým sme 
museli vysvetliť zvyšovanie mesačných 
príspevkov a naše argumenty boli plne ak-
ceptované.

Veľkou udalosťou pre všetkých bolo za-
pojenie sa do výzvy Slovana Bratislava, 
ktorý nemohol na dva zápasy Európskej 
Ligy púšťať dospelých divákov. UEFA mu 
na súboje s Besiktasom Istanbul a Wol-
verhamptonom povolila iba deti od 9 do 
14 rokov. Naši tréneri a vedúci družstiev 

(ako dozor jeden na 10 detí) organizačnú 
výzvu zvládli a s deťmi si obe stretnutia 
užili. Na prvé sme vyslali takmer 60 detí, 
na druhom ich už bolo 80.

PENALTA

Deti boli aj hlavným motívom Vajnor-
skej penalty, ktorá aj tento rok dopad-
la výborne. Menší počet prihlásených 
v hlavnej kategórii (druhýkrát sa jej ví-
ťazom stal Mário Gašparovič) vyrovnal 
narastajúci záujem detských exekúto-
rov. V dvoch kategóriách ich bolo zhruba 
80. Teší nás, že toto pôvodne športové 
podujatie sa stáva aj spoločenskou ak-
ciou, počas ktorej trávia popoludnie na 
našom ihrisku celé rodiny.

BRIGÁDA

Okrem toho, že sme klub zapojili do 
viacerých grantových programov, vďa-
ka ktorým chceme posúvať značku FK 
stále vyššie, museli sme pre jeho dob-
ro zabrať aj fyzicky. 14. septembra sa 
stretla na ihrisku homogénna skupi-
na zložená z hráčov mužov a Old boys, 
fanúšikov i  členov Výkonného výboru 
a  spoločne sme upravovali terén oko-
lo malého ihriska. Všetko nám pripra-
vil veľký bager, ktorý najprv zlikvidoval 
obrovskú burinu. Na príjemné spoločné 
stretnutia, i keď iného charakteru, slú-
žia aj ďalšie nami organizované podu-
jatia. Napríklad zábava v  Kultúrnom 
dome 8. novembra.

Podrobné vyžrebovanie, presné dátumy 
a  časy stretnutí i všetky ďalšie infor-
mácie, nájdete na našej stránke www.
fk vajnory.sk. Príďte povzbudiť naše 
tímy. Tešíme sa na vašu návštevu.

Úprava terénu okolo ihriska Deti na zápase EL UEFA

Martin Rejžek v modrom tričku po zápase
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CENNÍK INZERCIE
ROZMERY CENA

bez DPH s DPH

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

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

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

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

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

f)
cena plošného inzerátu 

atypických rozmerov (za 1 cm2)
1,40,00 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

PLÁN SPOLOČNÝCH 
POĽOVAČIEK 

NA POĽOVNÚ SEZÓNU 2019

Poľovnícke združenie vo Vajnoroch oznamuje
obyvateľom Vajnor plán tohtoročných poľovačiek 
vo vajnorskom revíri. Uskutočnia sa v termínoch:

9. NOVEMBRA
Horné pole, miesto zrazu: pri kasárňach

23. NOVEMBRA
Spodné pole, miesto zrazu: parkovisko pri sade

14. DECEMBRA
Sad PD Vajnory, miesto zrazu: parkovisko pri sade

31. DECEMBRA
Vinohrady Malé Karpaty, miesto zrazu: chata PZ

Ďakujeme za pochopenie.
Ján Panák, PZ Vajnory

OTVÁRACIE HODINY 
POŠTY 

VO VAJNOROCH

POŠTA BRATISLAVA 36
ROĽNÍCKA 10717/1A
830 06 BRATISLAVA

Pondelok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Utorok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Streda 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Štvrtok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Piatok 8.00 - 13.00 13.30 - 18.00

Sobota zatvorené

Nedeľa zatvorené

www.vajnory.sk
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Menšie povzbudenie pred štartom

Úspešné pretekárky v kategórii juniorky Víťazky v kategórii dievčatVíťazi kategórie chlapci

O chvíľku štart na 10 km

Šampióni z radov seniorov Zahanbiť sa nedali ani víťazné seniorky

Stupeň víťazov kategória ženy Stupeň víťazov kategória muži

Vajnor ský minimaratón 2019


