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Milí Vajnoráci!
Na začiatku nového roka mi dovoľte zaželať Vám, aby mal 
rok 2009 prívlastok šťastný, úspešný, plný zdravia a radosti.
Nech vzájomná úcta, porozumenie a tolerancia nie sú len 
prázdnymi slovami, ale stanú sa realitou, ktorá naplní každú 
minútu nasledujúcich dní tohto roku.
Majme na pamäti múdrosť a dobré rady seniorov, riaďme sa 
a konajme podľa vlastného úsudku, no nechajme sa zároveň 
inšpirovať ľahkosťou a čistotou myšlienok mladých.
Naším spoločným úspechom tak bude, že Vajnory budú 
nielen miestom, kde bývame, ale skutočným fyzickým aj 
duchovným domovom.
Azda najvýstižnejším želaním pre začínajúci sa rok mi pri-
chodia slová profesora Antona Hlinku: 

Trojice novoročných želaní 
Tri veci ovládaj: temperament, slovo a správanie. 

Tri veci vnášaj do spoločnosti: zmierlivosť, tolerantnosť 
a svornosť. 
O tri veci bojuj: spravodlivosť, svedomitosť a spoločenskú 
angažovanosť. 
Trom veciam sa vyhýbaj: vypínavosti, nevďačnosti 
a tvrdosti. 
Troch vecí sa zbav: hriechu, bezradnosti a zúfalstva. 
V troch veciach vynikni: v rytierskosti, sebadisciplíne
a otužilosti. 
Tri veci si nadobudni: dôkladnosť, dôslednosť a poctivosť. 
O tri veci sa usiluj: vytrvalosť, vernosť a nezištnosť. 
Tri veci pestuj: prezieravosť, pevnosť a dobrotu srdca. 
Tri veci želaj ľuďom: zdravie, radosť a priateľov. 
Tri veci obdivuj: krásu prírody, deti a starých ľudí. 
Tri veci rozdávaj: pomoc núdznym, útechu smutným 
 uznanie zaslúžilým. 
Tri osoby nadovšetko miluj: Otca i Syna i Ducha Svätého. 

JáN MrVA
starosta MČ Bratislava-Vajnory

Aj Vajnory sa predstavili na SLOVAKIATOUR 2009
Už po 15. raz v dňoch 22. až 25. 
januára tisícky návštevníkov 
denne putovali výstavnými ha-
lami INCHEBA Expo Bratislava, 
aby zistili a zaznamenali všetky 
novinky, ktoré im pre rok 2009 
priniesol tradičný a v tomto roku 
jubilejný najväčší slovenský 
veľtrh cestovného ruchu 
Slovakiatour 2009.

Tí, ktorí cielene smerovali do expozície 
Malokarpatského regiónu – a každoročne 
je takýchto návštevníkov skutočne veľmi 
veľa – boli opäť veľmi príjemne a milo 
prekvapení. Hneď niekoľkokrát. Spočiat-
ku predovšetkým „novým šatom“, teda 
novo riešeným stánkom dosiaľ nebýva-
lej rozlohy. Na ploche 124 m2 sa v jed-
notlivých výstavných dňoch predstavili 
mestá Svätý Jur a Modra, bratislavské 
mestské časti Vajnory a Rača i 16 obcí, 
ktoré sú členmi Združenia miest a obcí 
Malokarpatského regiónu. Počas štyroch 
veľtržných dní sa v stánku predstavili aj 
domáce regióny Podunajsko, Dolné Zá-
horie, Malokarpatský región a mesto 
Bratislava. 

Návštevníkov kvalitou svojich vín opäť 
prekvapili a tie najkvalitnejšie druhy im 

aj na ochutnávku do pohárikov nalievali 
tí najlepší vinári – členovia Malokarpat-
skej vínnej cesty. Bolo ich 22. Nechýbali 
ani kvalitné vajnorské vína. 

Ďalšími a medzi návštevníkmi veľtrhu 
v rámci sprievodného programu v  expo-
zícii obľúbenými boli predstavitelia regi-
ónu – najznámejší umelci a remeselníci. 
Predstavili sa aj paličkovanou čipkou, ke-
ramikou, maľbou na textil i sklo.

Expozície Bratislavského kraja, hlav-
ného mesta, mestských častí a celého 
Malokarpatského regiónu na turistic-
kom veľtrhu zaujala pestrou ponukou. 
Predstavili návštevníkom typické a ne-
zameniteľné prostredia západnej časti 
Slovenska s jeho nezameniteľným kolo-
ritom.

EduArd FAšuNg



Zabávajme sa, veseľme sa, veď 
máme fašiangy. Sú predsa 

symbolom tanca, spevu, hodovania 
i pitia. Také boli fašiangy v minulos-
ti a také sú v redukovanej podobe 
aj dnes. 
Fašiangové obdobie sa vlastne začí-
na už v čase od Troch kráľov a trvá 
do Popolcovej stredy. Je v podstate 
obdobím prechodu od zimy k jari. 
Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňo-
vého pôstu. Na vidieku v minulosti 
k fašiangom patrili neodmysliteľné 
zakáľačky, maškary a muzika.
Počas fašiangov mládenci – fašian- 
govníci, poobliekaní do masiek, 
sa v poslednú fašiangovú nedeľu 
vydávali na obchôdzku z domu 
do domu. Masky, okrem zábavnej 
funkcie, mali aj ochranný význam 
a mali chrániť proti pôsobeniu 
negatívnych síl. Mali zabezpečiť 
úrodný rok a plodnosť hospodár-
skych zvierat.
Fašiangovníci za odmenu dostávali 
slaninu, klobásu, vajíčka, koláče 
a, samozrejme, aj vypiť. K typic-
kému pečivu na ponúkanie patria 
pražené šišky – pampúšiky a fánky. 
Vyvrcholenie fašiangových sviatkov 
býva vo fašiangový utorok na po-
slednej muzike, spojenej s pocho- 
vávaním basy.
Fašiangy sú nielen tou zvláštnou 
časťou roka, keď podľa nepísanej 
tradície by malo byť všetko nao-
pak, ale je to i čas stretávania sa, 
spoločenských posedení a akéhosi 
vzývania, aby rok, ktorý sa len 
nedávno začal, bol štedrý a bohatý 
ako fašiangový čas.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej 
Moravy sa u nás v 9. storočí použí-
val termín mjasopust (koniec jede-
nia mäsa pred pôstom). V Česku sa 
toto slovo zachovalo ako masopust, 
na Slovensku sme však neskôr 
prebrali nemecký názov fašiangy 
(fašangy) zo slova vast-schane,  
čo znamená výčap.

EduArd FAšuNg

Veseľme sa, veď 
máme fašiangy

Čo nás čaká
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Tento rok bude opäť plný zmien. Samosprávu čakajú nové úlohy, 
ktorých splnenie by však malo vám, milí Vajnoráci, priniesť vyšší 
životný štandard v „dedine v meste“.

Materská škola
Stále rastie záujem o umiestnenie detí do materskej 
školy. Tento fakt je síce dobrým signálom, že úroveň 
vajnorskej škôlky je vysoká a, že nám pribúda detí, 
na druhej strane je tu problém, ktorý musíme vyriešiť. 
Súčasná budova MŠ je v nevyhovujúcom stave. Hygie-
nici povolili výnimku na jej prevádzku len do konca 
školského roku. Preto ešte tento rok musíme začať  
s výstavbou novej škôlky a v súčasnosti sa pripravu-
je projektová dokumentácie na územné rozhodnutie. 
Kým sa deti budú môcť nasťahovať do novej škôlky, 
musíme pripraviť náhradné priestory tak, aby začiat-
kom septembra neostali škôlkari bez strechy nad hla-
vou. Materská škola, teda, je prioritnou úlohou.

Zdravotné stredisko
Na decembrovom rokovaní miestneho zastupiteľstva 
poslanci rozhodli o tom, že sa chcú oboznámiť so 
všetkými tromi návrhmi, ktoré boli predložené v rámci 
výberového konania na rekonštrukciu a ďalšie využi-
tie zdravotného strediska. Ak sa zhodnú na návrhu, 
ktorý je pre Vajnory najlepší, s rekonštrukciou by sa 
malo začať ešte tento rok. (Pozn. Poslanci sa dohodli, 
že o všetkých návrhoch budú rokovať v januári. V čase 
našej uzávierky sme nemali ich rozhodnutie. Podrob-
nejšie vás budeme informovať vo februárových VN.)

Doprava
Riešenie často katastrofálnej dopravnej situácie vo 
Vajnoroch už naberá konkrétne rysy. Hlavné mesto SR 
Bratislava vyčlenilo prostriedky na výkup pozemkov, 
cez ktoré povedie tzv. východný obchvat. Ide teda 
o novú cestu od Čiernej Vody, poza areál družstva, 
smerom na železničné priecestie a cestu na Senec. 
Vajnorská samospráva sa bude snažiť, aby bol proces 
čo najrýchlejší a čo najskôr sa začalo so samotnou 
stavbou a sprevádzkovaním celého obchvatu.
Zmeny by mali nastať aj v dopravnom režime v samot-
ných Vajnoroch. Niektoré cesty, resp. ulice, by mali byť 
pre dopravu jednosmerné. Na celkovej koncepcii zvý-
šenia dopravnej bezpečnosti pracujú dopravní inžinie-
ri. Tam, kde môžu a vieme to my ovplyvniť, pribudnú 
retardéry (napr. Buzalkova ul). Doprava by tak mala 
byť plynulejšia a najmä bezpečnejšia. Súčasťou plá-
novaných aktivít v doprave je aj navrhované zvýšenie 
bezpečnosti dopravy od kruhového objazdu – inštalo-
vanie 2 semaforov na priechodoch na Roľníckej ulici. 

Projekty Európskej únie
Vajnory boli pri predkladaní projektov na získanie pro-
striedkov z fondov Európskej únie už viackrát úspešné. 
V tomto roku chceme v tomto trende pokračovať. Jed-
nak pôjde o projekt súvisiaci s rekonštrukciou a ďal-
ším využitím Vajnorského ľudového domu, ale najmä 

o prostriedky na rekonštrukciu námestia. Ak budeme 
úspešní – a urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo – 
chceme, aby sa samotná obnova centra Vajnor začala 
v druhej polovici tohto roku.

Pamiatková zóna
V minulom roku sa nám, aj vďaka mnohým úspešným 
rokovaniam, podarilo zúžiť pamiatkovú zónu vo Vajno-
roch. Mnohým našim obyvateľom sa tak zjednoduší 
postup pri rekonštrukciách či stavbách domov. Bu-
deme ďalej pracovať na úplnom zrušení pamiatkovej 
zóny. Chceme dosiahnuť stav, aby obmedzenia platili 
len pre objekty národných kultúrnych pamiatok a ich 
bezprostredné okolie tak, ako to vyžaduje zákon. 
„Voľnejšie ruky“ pri starostlivosti o svoje nehnuteľnos-
ti by tak dostali ďalší Vajnoráci.

Kanalizácia
Budovanie kanalizácie bude pokračovať. Pôjde o Roľ-
nícku ulicu od Vajnorského ľudového domu po koniec 
dediny smerom na Čiernu Vodu a dokončenie Tomano-
vej ulice. Veríme, že sa podarí úspešne vyriešiť aj pro-
blémy na Tomanovej ulici pri prečerpávacej stanici. 

Cyklotrasa
Je veľký predpoklad, že aj milovníci cykloturistiky 
dostanú tento rok darček. Realitou by malo byť pre-
pojenie Rače, Vajnor a Svätého Jura. Pripravená je už 
projektová dokumentácia novej 9-kilometrovej cyk-
lotrasy. Tá povedie Jurskou cestou cez odbočku na tzv. 
panelovú cestu ku hrádzi, po nej smerom k Svätému 
Juru, okolo Pustého kostolíka až po začiatok Rače  
– po konečnú električiek. Rozpočet na túto akciu zdru-
žených prostriedkov je vo výške vyše 660 tisíc eur.

Ďalšie – nemenej významné akcie
Na súčasnom detskom ihrisku pribudne nové vyba-
venie, úpravy sa dočká aj priestor pred obchodom 
Jednoty. Aj tam chceme vytvoriť bezpečné zábavné 
miesto pre našich najmenších.
V máji nás čaká veľký streetballový turnaj, teda bas-
ketbal na jeden kôš. Podujatie na námestí by malo 
odštartovať novú tradíciu, ktorá Vajnorákom ponúkne 
ďalšiu alternatívu nae aktívny oddych i zábavu a opäť 
chceme prilákať aj ľudí nielen z blízkeho okolia.
Príbehy zo starých Vajnor – poviedky Bohumila Hra-
báka vám pravidelne ponúkame v každom čísle Vaj-
norských noviniek. Tento rok sa môžete tešiť na to, že 
ich bude oveľa viac. Pripravujeme knižné vydanie celej 
zbierky poviedok.
To sú len niektoré aktivity, ktoré nás v tomto roku ča-
kajú. Som presvedčený, milí Vajnoráci, že spoločne sa 
nám podarí, aby sa tieto plány zmenili na realitu.

rEdAkciA VN
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Pýtali ste sa starostu
?Počul som, že Vajnory si budú brať 

úver. Čo je na tom pravdy a na čo 
vlastne bude? Zároveň sa vás chcem 
opýtať, kedy je možné vás navštíviť  
na úrade?

J. M. z Roľníckej ulice

Či bude mestská časť skutočne čerpať úver  
v niektorej z bánk a v akej výške, to zatiaľ nie  
je rozhodnuté. V rozpočte však musíme rátať  
s určitou rezervou, vyčleniť finančné prostriedky 
na to, ak by sme skutočne o úver požiadali.  
Na rok 2009 je takto plánovaných 28 miliónov 
korún a na rok 2010 plánujeme 11 miliónov korún. 
Toto bolo predmetom decembrového rokovania 
miestneho zastupiteľstva, a takto to poslanci  
aj schválili. Ide o prostriedky, z ktorých bude 
financovaná výstavba novej materskej školy  
(viac informácií nájdete na inom mieste tohto 
čísla Vajnorských noviniek). Informácie 
o tom, že Vajnory si berú úver 40 miliónov korún 
(podobnú otázku mi položili už viacerí občania), 
sú teda zavádzajúce. Je to len suma, do ktorej sa 
budeme musieť zmestiť. Koľko peňazí skutočne 
bude treba na výstavbu novej škôlky – a či to 
naozaj budú úverové zdroje, bude jasné až 
po predložení kalkulácie dodávateľom stavby.  
O tom, kto to bude, sa bude rozhodovať vo  
výberovom konaní. Rovnaký postup bude aj 
pri výbere banky, z ktorej by sme úver čerpali. 
Dôležitá, teda, bude aj výhodnosť poskytnutého 
úveru. Všetky tieto kroky budú musieť schváliť 
poslanci miestneho zastupiteľstva. Pôjde, teda,  
o jasný a transparentný výber za presne stanove-
ných podmienok. Vrátane použitia peňazí.  
Neviem, či ste vedeli, ale v minulom volebnom 
období v roku 2006 už zastupiteľstvo schválilo 
jeden úver pre našu mestskú časť vo výške cca 
20 mil. Sk na výstavbu inžinierskych sietí a ko-
munikácií v jednej súkromnej rozvojovej lokalite 
na Šinkovských, kde by mestská časť takýmto 

spôsobom na dlhé roky stratila možnosť zobrať si 
úver na stavby potrebné pre celú našu komunitu, 
ako sú nová škôlka, výstavba námestia, úprava 
školy, výstavba domu kultúry, zdravotné stre-
disko atď). Nakoniec sa podarilo to, o čo sme sa 
usilovali, a to, že vlastníci (ktorí si rapídne zvýšili 
cenu pozemkov) si zainvestovali siete a cesty 
sami a nebolo to na úkor celej mestskej časti, 
ktorá na takéto aktivity nemá prostriedky.
K druhej časti vašej otázky.
Často hovorím, že by som potreboval, aby deň 
mal o niekoľko hodín viac, ako v skutočnosti  
má. Povinností je veľa, no čas je neúprosný.  
V každom prípade sa vždy snažím, aby som sa 
mohol stretnúť s občanmi práve vtedy, keď to 
potrebujú. Žiaľ, nie vždy je to možné. Mnohé 
pracovné stretnutia musím absolvovať mimo 
Vajnor. Jednak ako starosta, ale aj ako poslanec 
mestského zastupiteľstva. Práve z tejto pozície 
je možné pre našu mestskú časť vybaviť mnohé 
z toho, čo naši občania požadujú. Ak potrebujete 
pomôcť, máte návrh na riešenie nejakého pro-
blému alebo ak mi jednoducho chcete povedať 
svoj názor na dianie u nás vo Vajnoroch, určite 

spoločne nájdeme možnosť, ako sa stretnúť. 
Keď ma navštívite na úrade a budem tu, isto 
sa s Vami rád porozprávam a pomôžem veci 

vyriešiť, alebo vysvetliť tak, ako sa už 
mnoho ráz aj stalo. Pripomínam však, že 
naozaj môžem mať pracovné rokovanie, 
týkajúce sa Vajnor, niekde na nejakom 

(dopravnom, majetkovom, organizač-
nom) útvare magistrátu či na mestskej 
organizácii (GIB, OLO,BVS, DPB) alebo 

na nejakom úrade či ministerstve.  
Preto je vhodnejšie dohodnúť si – hoci  

aj telefonicky, stretnutie na sekretariáte 
starostu (telefónne číslo je 43 71 24 94). 
Ďalšou možnosťou je prísť každú prvú stre-

du v mesiaci, v čase od 16. do 18. hodiny. 

Spolu s prednostom miestneho úradu sa chceme 
v tomto čase stretávať výhradne s našimi 
občanmi. Prosím, nezabudnite ani na možnosť 
obrátiť sa so svojimi otázkami, návrhmi, ale aj 
problémami na poslancov miestneho zastupi-
teľstva. Je možné, že vám pomôžu priamo oni. 
Ak nie, stretávam sa s nimi často – aj pri iných 
príležitostiach, takže situáciu vieme spoločnými 
silami vyriešiť.
Ospravedlňte ma, ak ma nezastihnete priamo 
na miestnom úrade. Nemôžem byť a nechcem 
byť „úradníkom s glotovými rukávmi“. To by som 
bol zlý starosta. Chcem splniť to, čo som sľúbil, 
čo Vajnory a ich obyvatelia potrebujú. A to sa 
naozaj veľmi často dá iba tak, že budem rokovať 
s kompetentnými ľuďmi aj mimo kancelárie 
na miestnom úrade a nemám pštrosiu povahu 
a ani nečakám nečinne nato, že problémy sa vy-
riešia sami, alebo že ich vyrieši niekto namiesto 
mňa. Verím, že ma pochopíte. 

?Zdá sa mi, že teraz lieta menej 
lietadiel, alebo je aspoň menší hluk 

ako kedysi. Ale občas to poriadne hučí. 
Robíte niečo s tým, aby sme sa  
v budúcnosti nedočkali zase toho, 
že nebudeme počuť vlastného slova  
pri štartovaní lietadiel?

E. P. Rybničná ulica

Naozaj sa zdá, že letecké spoločnosti  
začali viac rešpektovať normy, ktoré platia  
pre leteckú prevádzku, aby táto nadmerným 
hlukom neobťažovala obyvateľov okolia letísk. 
 V našom prípade je to aj výsledok mnohých ro-
kovaní s leteckým úradom a letovou prevádzkou  
a Letiskom M. R. Štefánika. Významnú úlohu pri 
mojich rokovaniach zohrala aj podpora a aktivity 
vás, občanov. Letecký úrad prijal novú vzletovú 
a odletovú smernicu, a tak lietadlá po štarte 
majú čo najskôr vystúpiť do bezpečnej výšky  
a nemá sa lietať v noci.
Na to, aby sme skutočne poznali situáciu  
vo Vajnoroch, potrebujeme presné merania  
priamo u nás. Preto sme sa s odbornou firmou 
predbežne dohodli, že v tomto roku namontujú 
vo Vajnoroch zariadenie, ktoré bude merať 
hladinu hluku z leteckej prevádzky. Zariadenie 
chceme nainštalovať na budove Základnej 
školy K. Brúderovej (keďže ide o budovu, ktorej 
vlastníkom je mestská časť). Dvakrát ročne tak 
budeme mať podrobnú správu o zaťaženosti ži-
votného prostredia hlukom štartujúcich lietadiel. 
To bude pre nás východiskový bod pre ďalšie 
prípadné rokovania s kompetentnými orgánmi. 
Takže, ani na tento problém, ktorý Vajnorákov 
trápi, samospráva nezabúda.

Na vaše otázky odpovedal 
JáN MrVA, starosta Vajnor
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Nechcela som 
len kritizovať, ale aj meniť
Čo vás vlastne viedlo k tomu, aby ste 
kandidovali na pozíciu poslankyne?
– Čo si pamätám, vždy som bola 
kritická, vždy som vedela povedať, 
čo sa mi nepáči. A keďže o mnohých 
veciach som bola presvedčená, že 
viem ponúknuť alternatívu riešenia, 
zmeny, to bol ten dôvod. Chcela som 
veci meniť aktívne, nie byt iba pasív-
nym kritikom.
Boli ste, teda, veľký kritik?
– Áno, vždy to tak bolo. Mám to 
v povahe. Asi po otcovi (smiech).
Vo Vajnoroch sme prijali za svoje, 
že je  to dedina v meste. Čo vám viac 
vyhovuje – dedina alebo mesto?
– Povedala by som, že dedina. Aj keď 
kombinácia je najideálnejšia. Život 
na dedine – ale práca v meste. A prá-
ve preto sú Vajnory pre mňa ideálne. 
Nehovoriac o tom, že som tu vyrastala, 
takže mám k nim naozaj srdečný vzťah. 
Mám stresové povolanie a vyhovu-
je mi, že tu je pomerne pokoj. Ľudia 
sa navzájom poznajú, stretávajú sa, 
na ulici sa porozprávajú. V meste je 

prílišná anonymita. Často ani neviete, 
kto býva vo vedľajšom byte. A o tom, 
kto býva vo vašom paneláku, ani neho-
vorím. 
Napriek tomu, že Vajnory sú pre vás  
– takpovediac - srdcovou záležitosťou, 
neverím, že vás nelákajú iné miesta.
Ale áno, veľmi rada cestujem. 
Po Slovensku i za jeho hranicami.
Inšpiruje vás to?
– Svojím spôsobom áno. Tým, že sa 
angažujem aj v komunálnej oblasti, keď 
v zahraničí niekam prídem, vždy obja-
vím niečo, čo ma zaujme. Teraz nemám 
na mysli turistické atrakcie. Skôr ide 
o veci každodenného života. Porovná-
vam to s tým, ako je to u nás. A – verte 
alebo nie – často mi napadá otázka: 
prečo sa to tam dá a u nás nie?
A prečo? - podľa vás.
– Myslím si, že je to v myslení ľudí, 
v ich povahe. Napríklad, keď som bola 
v Spojených štátoch, všimla som si, že 
ľudia sú bezprostrednejší. Nerobia si 
problémy z vecí, ktoré sú nepodstatné. 
U nás skôr, než začneme niečo robiť 

premýšľame, čo na to povedia ostatní. 
V mnohých prípadoch platí to staré 
známe, že oni nehľadajú dôvody prečo 
sa to nedá, ale spôsoby, ako sa to dá. 
Sme na začiatku nového roku. Je to  
pre vás čas na záväzky a predsavzatia?
– Áno, je.
Prezradíte ten tohtoročný?
– Tradične – chcem schudnúť (smiech).
Plníte takéto záväzky?
– (smiech) Asi by som mala povedať, 
že áno. No je to každoročný záväzok, 
takže... Čo sa týka iných záväzkov, tie si 
nedávam. Mnohokrát to, čo si myslíte, 
že je veľmi dôležité, sa vyrieši samo. 
Spomínali ste, že máte pomerne 
stresové povolanie. K tomu posla-
necké aktivity. Čím si dopĺňate 
energiu?
Relaxom sú pre mňa knihy a najmä 
spev. Snažím sa využívať aj to, čo 
ponúka práve dedina v meste. Presnej-
šie, jej okolie. Takže prechádzka alebo 
jazda na bicykli v šúrskom lese – to je 
priam balzam na nervy a „vyčistenie si“ 
hlavy.

V tomto čísle Vajnorských noviniek 
pokračujeme v rozhovore s poslankyňou miestneho 
zastupiteľstva Katarínou Pokrivčákovou. 

Mnohí Vajnoráci vás poznajú aj ako 
speváčku. A dodajme, že dobrú.
– Spievanie je pre mňa relaxom a do-
dáva mi pozitívny adrenalín – či sa to 
bude páčiť, či zaspievam dobre, svoju 
úlohu zohráva aj kúsok trémy. Som 
rada, že s našou skupinou môžeme 
ľuďom rozdávať radosť. Ale na „veľkú“ 
kariéru to nie je. Potrebovala by som 
odborné vedenie.
Nemôže to byť jeden z ďalších novo-
ročných záväzkov?
– To je ten utajený záväzok (smiech). 
Takže vás lákajú veľké pódiá?
– Veľmi. Možno sa mi to raz splní. 
Vajnoráci sa teda nemusia báť, 
že by ste sa im stratili?
- Určite nie. Navyše, spolu so skupinou 
chceme prísť s niečím novým. Kedysi 
bol vo Vajnoroch mládežnícky spevác-
ky zbor. Ten zanikol. My by sme chceli 
nadviazať na túto tradíciu a vytvoriť 
nový zbor. No bude to záležať na tom, 
či majú mladí Vajnoráci chuť spievať. 
Ak áno, radi ich privítame.

rozhovor pripravil JáN MlyNár
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nNa sociálnu pomoc a sociálne služby pôjde 
vyše 24,5 tis. eur. V starostlivosti o seniorov sa ráta 
s podporou Senior klubu, či príspevkami seniorom. 
Tie budú vo forme príspevku na stravu a pôjde i o fi-
nančnú podporu osamelo žijúcim obyvateľom Vajnor. 
Pevné miesto v spoločenských akciách roka majú aj 
podujatia a aktivity v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Ani budúci rok nebude výnimkou. Vyše 6 tisíc eur 
je určených na starostlivosť o rodinu a deti. Ide o fi-
nančné príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové 
príspevky pre rodiny s deťmi, dávky v hmotnej núdzi 
či príspevky pre zdravotne postihnutých. V snahe  
o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom 
rodinnom prostredí bude aj naďalej pracovať opa-
trovateľská služba. Je to poskytovanie sociálnej 
služby neinštitucionálnou formou, ktorá sa vyko-
náva v domácom prostredí občana, ktorý pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej 
osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných 
úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
kontaktu so spoločenským prostredím. Na opatro-
vateľskú službu pôjde z rozpočtu vyše 6 600 eur. 
Sociálna časť zahŕňa aj príspevky pozostalým, či šti-
pendiá pre žiakov. 

nV oblasti dopravy a komunikácií chce mestská 
časť pripraviť projektovú dokumentáciu k územnému 
rozhodnutiu a stavebnému povoleniu na výstavbu 
komunikácie a chodníkov na v súčasnosti nespevne-
nej komunikácii Tomanova. Mestská časť v r. 2008 
vypracovala v rámci projektov spolufinancovaných 
EÚ projektovú dokumentáciu na vytvorenie novej 
cyklotrasy s prepojením mestských častí Bratisla-
va-Rača, Bratislava-Vajnory, mesta Svätý Jur a mes-
ta Pezinok v spolupráci s partnerom, obcou Gols 
„Malokarpatsko – Šúrska cyklomagtistrála“, ktorá 
predpokladá celkové náklady na výstavbu 70 mil. 
Sk (vyše 2 323 tisíc eur). V r. 2009 sa chce uchádzať  
o ďalší projekt spolufinancovaný EÚ – zrealizovanie 
projektovej dokumentácie a začať s výstavbou cyk-
lotrás. V rozpočte sú prostriedky vo výške 11 618 eur, 
ako 5 %-ná spoluúčasť našej mestskej časti, ako aj 
prostriedky na združené investície všetkých zúčast-
nených partnerov a založenie združenia. Združenie 
dvoch mestských častí a mesta Svätý Jur plánujú  
v I. etape získať prostriedky a preinvestovať v rokoch 
2009 a 2010 cca 663 tisíc eur.

nV štruktúre výdavkov v oblasti školstva sú 
údržby budov, podpora voľnočasových aktivít detí, rôz- 
ne projekty v spolupráci so školou a ďalšie. Na údržbu 
budov je vyčlenených 21 576 eur. Mestská časť plá-

nuje v nasledujúcich rokoch dokončiť výmenu okien 
na budove základnej školy, vymeniť termoregulačné 
ventily a opraviť strechu budovy školy. Podpory sa do-
stane aj voľnočasovým aktivitám detí, napríklad pre 
modelársky krúžok a keramický krúžok. V spolupráci 
so základnou školou sa chce mestská časť zúčastniť 
na projekte premeny školy z tradičnej na modernú. 
Ráta s 5 %-nou účasťou na financovaní tohto projek-
tu vo výške viac ako 8 tisíc eur. V rámci originálnych 
kompetencií miestnej samosprávy v oblasti školstva 
pôjde najmä o zabezpečenie organizácie a výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole, zabezpečenie 
činnosti školského výchovno-vzdelávacieho zariade-
nia – školský klub detí a činnosti školského účelového 
zariadenia - školskú jedáleň. Na toto je v rozpočte vy-
členených vyše 189 tisíc eur.

nNajdôležitejšou úlohou v oblasti životného 
prostredia bude v tomto roku pokračovanie vo vý-
stavbe kanalizácie. Rozpočet na túto akciu predstavu-
je 265 551 eur. Časť z toho sú združené prostriedky 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., 
na výstavbu hlavného vedenia a ďalšiu časť tvoria pro-
striedky na vonkajšiu časť domových kanalizačných 
prípojok. Pripravuje sa aj pasportizácia zelene, teda 
zdokumentovanie súčasného stavu zelene – stromy, 
kry, trávnaté plochy – zverené do vlastníctva mest- 
skej časti. Zelene by malo byť viac. Rozpočtované pro-
striedky v sume takmer 14 tisíc eur zahŕňajú nákup sa-
deníc stromov, kríkov, kvetov, nákup chýbajúcich par-
kových lavičiek a odpadkových košov. Mestská časť 
sa stará o dve detské ihriská, kde plánuje uskutočniť 
výmenu piesku. S vyše 11 tisíc eurami sa ráta na likvi-
dáciu divokých skládok, vývoz a likvidáciu odpadu 
z hospodárskeho dvora, zabezpečenie kontajnerov 
na plánované kultúrne podujatia a na jarnú a jesennú 
akciu veľkokapacitných kontajnerov.

nV oblasti bezpečnosti a poriadku chce mest-
ská časť aj naďalej podporovať systém bezpečnost-
ných kamier, napojených priamo na mestskú políciu.  
V nasledujúcich rokoch mestská časť chce zabezpečiť 
lepšiu bezpečnosť obyvateľom Vajnor. V r. 2009 to 
bude investícia v sume do 22 240 eur.

nVýdavky v oblasti územného rozvoja a in- 
vestícií zahŕňajú v sebe najmä prostriedky na obsta-
ranie územného plánu zóny CEPIT, obstaranie územné-
ho plánu pamiatkovej zóny a zabezpečenie realizácie 
centrálnej časti Vajnor – námestia. To všetko v hod- 
note takmer 60 tisíc eur. V rozpočte mestskej časti 
je na investičné akcie vyčlenených vyše 969 tisíc eur. 

Rozpočet Vajnor na rok 2009
Väčšina z týchto peňazí je určená na výstavbu novej 
materskej škôlky. Rozpočtovaná suma v sebe zahŕňa aj 
výdavky spojené s čiastočnou rekonštrukciou budovy 
základnej školy. Výstavba materskej školy je plánova-
ná na obdobie júl 2009 až august 2010. Plánovaná je 
aj rekonštrukcia detského ihriska na Koniarkovej ulici, 
pričom by sa na ňom malo vybudovať aj nové viacúče-
lové ihrisko. Okrem rozsiahlej rekonštrukcie, po ktorej 
si miesto v ňom nájdu tak deti, ako aj mládež, mestská 
časť chce postupne dokúpiť ďalšie detské atrakcie. 

nNa kultúru, šport a propagáciu pôjde vyše 
100 tisíc eur. Okrem mnohých iných aktivít z tých-
to peňazí sa bude aj naďalej financovať mesačník 
obyvateľov Vajnor – Vajnorské novinky, miestna 
knižnica dostane nové tituly a v starostlivosti o ne-
organizovanú mládež Vajnor vo veku od 15 do 22 
rokov podporu dostane aj Klub mladých Vajnorákov. 
V roku 2009 chce oddelenie kultúry zorganizovať 
kultúrno-spoločenské podujatia rôzneho zame-
rania: tradičné, ktoré sa tešia záujmu obyvateľov 
(ples Mestskej časti Bratislava-Vajnory, fašiangy, 
Deň matiek, MDD, Kultúrne leto, Vajnorské dožinky, 
Vajnorské hody, Svätý Mikuláš, Silvester), besedy 
pre školy, kvízy, súťaže. Bude vytvárať podmienky 
na kultúrne vyžitie všetkých vekových skupín obyva-
teľov, aktivizovať ich do organizácie spoločenských 
podujatí. Udržiavať tradíciu spoločenských a ostat-
ných stretnutí dôchodcov – jubilantov. Prostriedky 
sú vyčlenené aj na športové podujatia. Ide najmä  
o podporu rekreačného športu pre všetkých, zlepše-
nie podmienok na športové a voľnočasové aktivity 
občanov. Samozrejmá je podpora udržiavania a mo-
dernizácia zariadení prístupných obyvateľom MČ 
na účely rekreačného športu, podpora športových 
klubov. Naďalej bude poskytovať prenájom ľadovej 
plochy pre všetky subjekty, verejnosť, najmä pre 
mládež a deti. Zachované budú aj tradičné športové 
podujatia – Vajnory na kolieskach, Deň poľovníkov, 
mini futbalový turnaj, hádzanársky turnaj, Vajnorský 
minimaratón, šachový turnaj, stolnotenisový turnaj, 
volejbalový turnaj . Na tie je v rozpočte vyčlenených 
takmer 5 tisíc eur. Neziskovým organizáciám pôjde 
takmer 33 tisíc eur. Cieľom je podporovať aktivity, 
napomáhať rozvoju činnosti a umožniť rozširovanie 
aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a pro-
stredia mestskej časti prostredníctvom VZN 5/2008 
o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mest-
skej časti Bratislava-Vajnory.

nNa správu miestneho úradu je určených vyše 
300 tisíc eur. Na hospodársku správu a údržbu 
budov mestskej časti bude treba asi 233 tisíc eur. 
Dôležité je technickými opatreniami dosiahnuť 
úsporu, prípadne stagnáciu výdavkov na energie. 
Zabezpečiť napojením sa na kanalizáciu odbúranie 
vyvážania splaškov do centrálnej kanalizácie, ako aj 
rekonštrukciou sociálnych zariadení v budovách, pa-
triacich MČ, obmedziť spotrebu vody. 

Pri tvorbe rozpočtu mestskej časti bolo v prvom rade potrebné zabezpečiť 
plnenie samosprávnych, prenesených a verejnoprospešných úloh. 
Príjmy sú na tento rok naplánované vo výške 3 118,14 tis. eur (93 937,14 tis. Sk) 
a výdavky 3 113,17 tis. eur (93 787,38 tis. Sk). Rozpočet by mal, teda, byť mierne 
prebytkový. Vybrali sme niektoré výdavkové položky rozpočtu:
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Odovzdali sme petíciu 
za zrušenie koľaje

E šte v nedávnej minulosti v staveb-
níctve naozaj takmer neexistovalo 

odvetvie, v ktorom by azbest nenašiel 
široké uplatnenie (strešné krytiny, opláš-
tenie rodinných domov, administratívne 
budovy, školy, nemocnice).
Azbest je vláknitý silikátový prírodný 
materiál, ktorý má vysokú pevnosť v ťahu, 
ohybnosť, trvanlivosť, vysokú tepelnú izo-
láciu a odolnosť voči plameňu. Nebezpeč-
nosť azbestu spočíva v ľahkom uvoľňovaní 
malých vlákien pri náraze, vibrácii a pri 
tom sa tvorí prach, ktorý je voľným okom 
neviditeľný. Ak sa tieto vlákna uvoľňujú 
do priestorov, vzniká veľké zdravotné 
riziko. Ľudské telo pri vdýchnutí do pľúc ho 
už nevie z pľúc vylúčiť a pri dlhotrvajúcom 
pôsobení vedie až k ohrozeniu života.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bol 
azbest zaradený ako karcinogén a patrí 
medzi škodliviny, ktoré svojimi nepriazni-
vými účinkami zasahujú najmä dýchacie 
orgány. Pre jeho účinky je vo všetkých štá-
toch EÚ úplný zákaz používania azbestu.
Práce pri rekonštrukciách alebo demo-
láciách stavieb, pri ktorých dochádza 
k odstraňovaniu alebo manipulácii 
s materiálom obsahujúcim azbest, môžu 
vykonávať len organizácie, ktoré majú 
na takúto prácu oprávnenie, ktoré vydáva 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
podľa zákona 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve. Likvidácia materiálov 
s obsahom azbestu sa môže vykonávať len 
na skládkach odpadov, ktoré majú opráv-
nenie na likvidáciu nebezpečných látok 

„Zozbieralo sa vyše sedemsto podpisov 
ľudí, ktorí aj takýmto spôsobom dali jasne 
najavo, že sa vo svojich domovoch chcú 
cítiť naozaj bezpečne. Koľaj, na ktorej sa 
odstavujú poškodené železničné vozne 
s nebezpečnými látkami, im však takúto 
istotu nedáva,“ povedal starosta Ján Mrva.

Bezprostredne po mimoriadnej udalosti 
6. novembra starosta listami oslovil minis-
tra dopravy, pôšt a telekomunikácií, ako 
aj vedenie Železníc SR. Samospráva žiada, 
aby sa koľaj na odstavovanie poškodených 
cisterien presunula do inej lokality, kde 
nebudú ohrozovaní obyvatelia.

Minister Ľubomír Vážny v liste z 2. de-
cembra odpovedal, že ministerstvo bude 
iniciovať pracovné stretnutie zaintereso-
vaných útvarov Železníc SR. Predmetom 
má byť obhliadka koľajísk oboch staníc
(BA-Východ a BA-Vajnory). V liste sa 
ďalej, okrem iného, píše: „Navrhnutie 
optimálneho miesta (prípadne viacerých 

miest), na ktoré by sa v prípade potreby 
odstavili poškodené vozne s nebezpeč-
nými látkami a kde by sa vykonala ich 
dočasná oprava, alebo preloženie nebez-

pečnej látky do iných spôsobilých vozňov, 
aby ohrozenie obyvateľov mestskej časti 
Bratislava – Vajnory bolo minimálne“. 

Vzápätí prišla odpoveď – z 1. decem-
bra – od riaditeľa Železníc SR. Ministrom 
spomínané stretnutie sa už uskutočnilo. 

Všetky 
zaintere-
sované odbory Železníc SR sa 
zhodli na tom, že koľaj číslo 16 v železnič-
nej stanici Vajnory – teda tá, na ktorej 
došlo k mimoriadnej udalosti, spĺňa všetky 
požiadavky na likvidáciu podobných ciste-
rien, ako to bolo 6. novembra 2008. Hoci 
nevylučujú, že v budúcnosti by takáto koľaj 
mohla byť v inej časti stanice BA-východ, 
alebo sú možné iné technické opatrenia 
vedľa koľaje č. 16. 

„Veríme, že aj petícia obyvateľov Vajnor 
pomôže, aby vedenie Ž SR prehodnotilo 
tieto svoje závery a nebezpečná koľaj 
nebude v bezprostrednej blízkosti obytnej 
zóny,“s dodal starosta Ján Mrva.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR v závere roka postúpilo petíciu 
vedeniu Železníc SR. Aké bude ich stano-
visko, budeme vás informovať.

JáN MlyNár

žiaľ, ani vo Vajnoroch sme sa nevyhli tomu, 
aby sa na ulici neobjavili azbestové dosky.

AZBEST – nebezpečná ekologická záťaž stavieb 

Dňa 18. decembra sa skončila petičná akcia obyvateľov Vajnor za zrušenie použí-
vania koľaje na odstavovanie cisterien s unikajúcimi chemickými látkami, ktorá je 
blízko obytnej zóny. Petičné hárky, za pozornosti viacerých médií, odovzdali v piatok 
19. decembra starosta Ján Mrva a členovia petičného výboru Martin Gramblička 
a Juraj Lauko v podateľni Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V našej mestskej časti v súčasnosti prebiehajú značné stavebné 
aktivity, nielen výstavba nových domov, ale tiež rekonštrukcie 
starších domov. Pri rekonštrukciách alebo demoláciách a nasledovnej 
likvidácii materiálu zo stavieb vzniká veľké množstvo stavebného 
odpadu a súčasne aj nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.

s obsahom azbestu. Oprávnenie udeľuje 
RÚVZ v súlade so zákonom o odpadoch. 
Keďže sa nebezpečné odpady s obsahom 
azbestu objavujú aj u nás, je na mieste 
zamyslenie sa nad očistením životného 
prostredia v našom okolí od tohto karci-
nogénu.
Je potrebné zabezpečiť životné prostre-
die kvôli zdraviu a kvalite života. Preto sa 
snažme produkovať menej odpadu, zlep-
šovať kvalitu ovzdušia, vodných zdrojov 
a chrániť prírodu.

MArTA oNdrišoVá, referát žP MÚ



nia a referáty úradu, spolupracuje pri 
tvorbe rozpočtu, a to z aspektu svojich 
kompetencií: oprava a údržba budov, 
nákup majetku a pomocných materiá-
lov. Zabezpečuje úlohy spojené s od-
berom energií, zabezpečuje zmluvné 
vzťahy s ich dodávateľmi a vedie 
evidenciu spotreby energií. V spoluprá-
ci s ďalšími oddeleniami vedie eviden-
ciu pozemkov vo vlastníctve mestskej 
časti, zverenej do správy mestskej časti 
a prehľad nájomných vzťahov k týmto 
pozemkom, ich pasportizáciu. Vedie 
dokumentáciu o vlastníctve pozemkov 
mestskej časti, pripravuje podklady pre 
súdne konania na vymáhanie pohľa-
dávok mestskej časti, ktoré vyplývajú 
z prenájmov pozemkov. Pomáha pri 
evidencii všetkého majetku mestskej 
časti, registruje jeho pohyb a vedie 
k tomu príslušnú dokumentáciu,  
zabezpečuje zaraďovanie novona- 
kúpeného majetku a pod.

nZ oblasti hospodárskej správy, 
ktorá je asi najviac viditeľná „navonok“, 
zabezpečuje kompletnú starostlivosť 
o zeleň, údržbu a tvorbu zelene v našej 
mestskej časti. V spolupráci s ďalšími 
referátmi plní úlohy z hľadiska agro-
technických termínov a technologic-
kých postupov, spracováva plán zimnej 
údržby a zabezpečuje jej realizáciu. 
Plní úlohy na úseku verejného pori-
adku a čistoty pri organizovaní mi-
moriadnych kultúrno-spoločenských 
akcií mestskej časti (hody, dožinky). 
Spolupracuje pri monitoringu mest-
skej časti v oblasti čistoty a poriadku. 
Toto oddelenie zabezpečuje údržbu 
a čistotu detských ihrísk, spolupracuje 
s referátom stavebnej činnosti v sta-
rostlivosti o detské ihriská, zabezpe-
čuje pravidelné čistenie odpadkových 
košov vo vlastníctve Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory. Asi medzi najzná-
mejšie a najvyužívanejšie služby tohto 
oddelenia patrí technické zabezpečo-
vanie prevádzky ľadovej plochy a vývoz 
fekálií zo septikov.
nV problematike bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci (BOZP) 
a požiarnej ochrany (PO) je toto odde-
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Kto je kto na miestnom úrade

V tejto, už tretej časti článkov, veno- 
vaných miestnemu úradu, si vám 

dovolím predstaviť len nedávno vznik-
nuté oddelenie hospodárskej správy. 
Toto oddelenie schválili poslanci 
miestneho zastupiteľstva uznesením č. 
225/2008 z dňa 18. 9. 2008. Vedúcim 
oddelenia je bývalý dlhoročný posla-
nec miestneho zastupiteľstva Ľubomír 
Krištofič (tel. č.: 02/48 22 44 22). 
K dnešnému dňu pracuje na tomto 
oddelení, okrem neho, ešte 9 technic-
kých pracovníkov a dve upratovačky. 
Oddelenie hospodárskej správy je 
v našej mestskej časti zriadené najmä 
na to, aby v spolupráci s inými oddele-
niami zabezpečovalo činnosti súvisiace 
so správcovstvom budov vo vlastníctve 
a v správe mestskej časti a správou 
IHM a NHIM, ochranou a bezpečnos-
ťou pri práci, požiarnou ochranou.  
Ďalej sa stará o správu informačného 
systému, zabezpečuje činnosti súvi- 
siace s letnou a zimnou údržbou  
mestskej časti. 

Činnosť tohto oddelenia môžeme 
rozdeliť na štyri hlavné oblasti: 
1. evidencia, správa a nájom 
    nehnuteľného majetku, evidencia 
    a správa hnuteľného majetku;
2. oblasť hospodárskej správy 
3. oblasť problematiky okolo 
    BOZP, PO a CO
4. IT oblasť

nZ oblasti evidencie a správy majetku 
sú to najmä úlohy, ako zabezpečenie 
prevádzky a riadneho technického sta-
vu majetku mestskej časti, ako aj ob-
jektov prenajatých pre činnosť mestskej 
časti. Oddelenie organizačne a mate-
riálne zabezpečuje prevádzku budovy 
miestneho úradu, predkladá návrhy 
na poistenie majetku všetkého dru-
hu, sleduje platnosť a nároky plynúce 
z poistných zmlúv, zabezpečuje bezpo-
ruchový chod kotolní, sleduje harmono-
gram revízií kotlov, plynových zariadení 
a rozvodov. Zabezpečuje evidenciu, 
vybavovanie a kontrolu objednávok 
a faktúr na činnosti a materiál súvisiaci 
so zabezpečením činnosti hospodárskej 
správy. Podobne, ako všetky oddele-

Míli Vajnoráci, dovoľte mi, aby som vám 
na úvod tejto časti série článkov 
o miestnom úrade zaželal všetko najlepšie, 
veľa zdravia, Božieho požehnania a pokoja 
v novom roku 2009. Pevne verím, že aj tento 
rok bude pre vás úspešný, a že sa vám bude 
pokojne a dobre žiť v našej mestskej časti.

(3. časť)
lenie zodpovedné najmä za pravidelné 
kontrolné prehliadky dodržiavania 
zásad BOZP a PO v jednotlivých ob-
jektoch. Pravidelne kontroluje technic-
ký stav budov, rozvodov vody, plynu 
tepla, kanalizácií, sanitárnych zariadení 
v objektoch MÚ, predkladá návrhy 
na odstraňovanie porúch. Zabezpe-
čuje vstupné školenia BOZP, PO pre 
všetkých zamestnancov, ako aj škole-
nia a preskúšania vodičov. Spracúva 
vnútroorganizačné predpisy z oblasti 
BOZP a PO.
Z pohľadu verejnosti zabezpečuje 
prijímanie oznámení o uskutočnení 
ohňostroja, a to najneskôr 10 dní pred 
termínom jeho vykonania, preskúmanie 
obsahu oznámenia a zaslanie odpisu 
oznámenia polícii. Spolupracuje pri 
rozhodovaní o povinnosti organizácie 
zriadiť požiarne hliadky a pod.
nOsobitnou oblasťou je civilná ochra-
na obyvateľstva. Nie je to tak dávno, 
čo sme zažili poplach pri úniku nebez-
pečných chemikálií z vozňa odstave-
ného na železničnej trati. Oddelenie 
hospodárskej správy v tejto oblasti 
v spolupráci s ďalšími vypracováva 
a vedie dokumentáciu plnenia úloh 
mestskej časti na úseku obrany štátu 
a hospodárskej mobilizácie v období 
krízových situácií, zabezpečuje a vyko-
náva opatrenia na riešenia krízových 
situácií a plní úlohy určené vládou 
SR a ústredným krízovým štábom 
pri príprave na krízové situácie a ich 
riešenie. Vypracúva a vedie plánovaciu 
dokumentáciu krízového štábu, štábu 
CO, jednotiek CO MČ, zabezpečuje ich 
aktuálnosť a odbornú prípravu zara-
dených členov, vypracováva a vedie 
„Plány ochrany obyvateľstva pri vzniku 
mimoriadnych situácií“, evakuačné 
plány a ďalšie.

nZ oblasti IT techniky má za úlohu 
zabezpečiť najmä základnú administ-
ráciu Microsoft Windows NT siete, pri-
deľovanie prístupových práv užívateľov, 
zabezpečenie, monitoring a podporu  
pre regulárnu prevádzku siete. Zabez-
pečuje ochranu dát vytváraním čiastoč-
ných týždenných a úplných záloh dát 
NT servera. Poskytuje administráciu 
rozmanitých odborných systémov 
pre špecifických užívateľov z oblasti 
ekonomických, evidenčných softvérov. 
Zabezpečuje nákup a uplatňovanie 
výpočtovej techniky, obstarávanie  
základného spotrebného materiálu. 

JurAJ lAuko, 
prednosta Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava-Vajnory
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Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory schválili 
v decembri Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dani za psa.
Dôvodom zmeny všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa je zmena sadzieb 
v euro, a zlúčenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2007 a všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2008 zo dňa 7. februára 2008 o dani za psa a doplnenie čestného 
prehlásenia pre dôchodcov.

Z VZN vyberáme:
§ 2 Predmet dane
1) Predmetom dane za psa je na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia 
pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory.
2) Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým 
zdravotným postihnutím.
§ 3 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
a) vlastníkom psa 
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§ 4 Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 5 Zdaňovacie obdobie a sadzba dane
1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
2) Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:
a) v bytových domoch 23,89 €
b) v bytových domoch pre vlastníka psa, ktorého jediným zdrojom príjmu 
je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok  9,95 €
c) v rodinných domoch 9,95 €
d) v rodinných domoch pre vlastníka psa, ktorý žije sám a ktorého 
jediným zdrojom príjmu je starobný alebo vdovský dôchodok 1,99 €
e) v záhradách a v záhradkárskych a rekreačných chatách 23,89 €
f) v podnikateľských objektoch 59,74 €
§ 8 Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane 
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
4)  Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia 
a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku 
daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Poslanci zároveň schválili aj Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie 
verejného priestranstva. 
Dôvodom zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o dani za užívanie verejného 
priestranstva je zmena sadzieb v Euro, a doplnenie osobitného užívania verejného 
priestranstva, ktorou je telefónna búdka, umiestnená pred obchodnými zariadeniami 
v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.
Opäť pre vás vyberáme jeho najpodstatnejšie časti.
§ 2 Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie 
verejného priestranstva. 
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava–Vajnory, a to najmä miestne 
komunikácie, parkoviská, chodníky, námestia, cestná zeleň a verejná zeleň,
nachádzajúce sa na území Mestskej časti Bratislava–Vajnory.
(3) V pochybnostiach je Mestská časť Bratislava-Vajnory oprávnená rozhodnúť, 
či ide o verejné priestranstvo.
(4) Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré 
Mestská časť Bratislava–Vajnory prenajala podľa osobitného zákona 1).
1) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
(5) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
b) umiestnenie predajného zariadenia,
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
d) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení,
e) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, spoločenských 
a športových akciách,
f) umiestnenie zariadenia na vykonávanie ohňostrojov,
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, ktoré je vyznačené 
dopravnými značkami, 2)
h) umiestnenie stavebného zariadenia,
i) zberné nádoby na odpad (kontajnery) 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
j) umiestnenie skládky,
k) telefónna búdka
(6)Verejné priestranstvo, ktorým je miestna komunikácia, sa môže osobitne užívať len 
na základe povolenia vydaného Mestskou časťou Bratislava-Vajnory podľa osobitného 
predpisu.3) Ostatné verejné priestranstvá možno užívať len s predchádzajúcim 
súhlasom Mestskej časti Bratislava–Vajnory.

§ 3 Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 5 Sadzba dane
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý štvorcový meter 
osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sú:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, ktorým je:  
1. vonkajšie sedenie pre poskytovanie reštauračných, pohostinských, 
cukrárenských služieb 0,66 €
2. poskytovanie opravárenských služieb, kopírovacích služieb, oprava dáždnikov, 
brúsenie nožníc, nožov a nástrojov, oprava a čistenie obuvi, kľúčová služba 0,33 €
b) za umiestnenie predajného zariadenia, ktorým je:
1. ambulantný alebo stánkový predaj potravinárskych výrobkov, 
ovocia a zeleniny, balenej zmrzliny, kníh, časopisov, novín, kvetov, čečiny, 
kahancov, suvenírov a drobných darčekových predmetov 0,49 €
2. predaj jedla a nápojov určených na priamu konzumáciu, 
predaj potravín z chladničiek 1,65 €
3. predaj žrebov okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, stojan 
s tovarom pred prevádzkarňou, predaj obrazov, spotrebných výrobkov 0,82 €
c) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, ktorým sú:
1. zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií 
pri kultúrnych podujatiach 0,16 €

2. zariadenia na nakrúcanie filmových a televíznych programov, 
rôznych spotov a klipov 3,31 €
d) umiestnenie informačných, propagačných a reklamných zariadení 0,33 €
e) umiestnenie zariadení poskytujúcich informácie o kultúrnych, 
spoločenských a športových akciách 0,33 €
f) umiestnenie zariadenia na vykonávanie ohňostrojov 6,63 €
g) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, ktorým je:
1. trvalé parkovanie pre vozidlá fyzických osôb 0,04 €
2. trvalé parkovanie pre vozidlá právnických osôb 0,14 €
3. trvalé parkovanie vozidiel taxislužby 0,23 €
4. trvalé parkovanie pre vozidlá s osobitným označením 0,01 €
5. trvalé parkovanie vozidla vyradeného z evidencie, nefunkčného vraku, 
opusteného vozidla 0,33 €
h) umiestnenie stavebného zariadenia, ktorým sú:
1. zariadenie staveniska  0,66 €
2. rozkopávkové práce pri výstavbe, prístavbe a rekonštrukcii 
a rozkopávkové práce všetkých vedení 0,33 €
3. strojné zariadenie, lešenie bez reklamy, pristavenie motorových vozidiel 
na stavebné práce, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky 0,33 €
4. lešenie pri oprave fasády na čas dlhší ako 30 dní 0,33 €
5. lešenie, na ktorom je umiestnená reklama 0,66 €
6. pristavenie veľkokapacitného kontajnera 0,13 €
i) zberné nádoby na odpad (kontajnery) 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a to:
1. zberné nádoby pre právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá podniká na území MČ: 
1.1. 110 l, 120 l, 240 l (3 Sk/nádoba / deň) 0,09 €
1.2. 1100 l (10 Sk/nádoba/deň) 0,33 €
2. zberné nádoby pre bytové domy (bytové družstvá, 
spoločenská vlastníkov bytov) a rodinné domy, mimo dňa odvozu odpadu: 
2.1. 110 l, 120 l, 240 l (2 Sk/nádoba/deň) 0,06 €
2.2. 1100 l (5 Sk/nádoba/deň) 0,16 €
j) umiestnenie skládky, a to:
1. stavebných a iných materiálov, rôznych predmetov a zariadení 0,33 €
2. palív (uhlie, drevo) na čas dlhší ako 24 hodín 0,16 €
3. výkop a zeminy na prejazdných úsekoch ciest, na vozovke, chodníkoch 
a krajniciach 0,16 €
k) umiestnenie telefónnej búdky 1,65 €
§ 8 Oznamovacia povinnosť daňovníka
1) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného 
priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Mestská časť vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
V prípade splátok je daň splatná v lehotách určených mestskou časťou.
3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane 
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane 
za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti 
dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
4) Daňovník je povinný oznámiť mestskej časti vznik, zmenu, zánik a lehotu oznamovacej 
povinnosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

Celé znenia nových Všeobecne záväzných nariadení nájdete aj na internetovej 
stránke www.vajnory.sk. Samozrejme, podrobnejšie informácie vám radi poskytnú 
aj odborní pracovníci na miestnom úrade.

Zároveň pripomíname, že správcom dane z nehnuteľností už nie je mestská časť, ale 
Hlavné mesto SR Bratislava. Informácie o spôsobe platenia dane, výške dane a ďalšie 
podrobnosti vám poskytnú v klientskom centre Magistrátu hlavného mesta. 
Podobne je to aj o poplatkoch za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Nové Všeobecne záväzné nariadenia(3. časť)
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Pri historickom pohľade na publikačné výsledky slo-
venskej etnológie možno okrem iného pozorovať aj 

to, ako sa v tejto spisbe postupne formuje svojský typ 
publikácie, ktorý sa usiluje vidieť a opísať život a tradič-
nú kultúru ľudu v konkrétnom prostredí jednej lokality 
ako celok, komplexne, v prirodzených väzbách a súvis-
lostiach, a nie po častiach, ako sa to pri špecializovaných 
záujmoch vedeckého výskumu aj pri rozličných príleži-
tostiach často robilo a deje aj dnes. Vo viacerých kraji-
nách Európy i okolo nás (napr. v Čechách a na Morave) 
sa takéto publikácie objavili už koncom 19. storočia, čo 
súviselo s historickými premenami spoločnosti. U nás 
na počiatku tejto cesty stojí s výrazným dielom Karol A. 
Medvecký. Jeho monografi a Detvy z r. 1905 je zrelým 
počinom a hodnotnou národopisnou monografi ou, kto-
rá sa zakladá na dlhotrvajúcom pozorovaní života ľudu 
a jeho tradičnej kultúry v danom prostredí, kde žil a účin-
koval, kde nebol „cudzincom“, ale znalcom jeho minu-
losti, aby tak lepšie spoznal tú generáciu ľudí, s ktorou 
sa sám dostával do kontaktu. Kombinácia historického 
poznania a pozorovania vtedajšieho života ľudí priviedla 
Medveckého postupne ku komplexnému náročnému 
pohľadu na konkrétnu lokalitu, na postihnutie jej oso-
bitostí a celkového kultúrno-historického vývinu. Takto 
sa stala široko koncipovaná vlastivedná monografi a 
o Detve prvou publikáciou tohto typu u nás.

Obsahová skladba tejto Medveckého knihy o Detve 
ukazuje, že je to zreteľne jej monografi a, ucelená štúdia 
o živote a kultúre ľudu na pozadí poznatkov o prírode, 
osídlení a histórii, a nie nejaký súbor príspevkov rozličnej 
povahy a úrovne. Preto mohol už pri vyjdení tejto kni-
hy Andrej Kmeť bez rozpakov napísať, že “monografi u 
Detvy možno smelo postaviť za vzor“ a vyzvať ďalších 
súcich nasledovníkov do práce. Tí sa aj našli: v roku 
1906 vychádza u nás monografi a obce Cerovo od Ka-
rola Chotka a v roku 1911 obšírna monografi a Myjavy 
od Júliusa Bodnára, boli rozpracované ďalšie, ale prvá 
svetová vojna tento zámer v našich pomeroch už nadlho 
pozastavila. Po vzniku Česko-Slovenska vznikli viaceré 
monografi e obcí najmä zásluhou prvých absolventov 
vysokoškolského štúdia národopisu na FF UK v Bratisla-
ve, ale rozmach tejto práce nastal až v rokoch po dru-
hej svetovej vojne na základe rozsiahlych výskumov 
po celom Slovensku, ktorých výsledkom boli desiatky 
monografi ckých publikácií o vidieckych i mestských 
lokalitách, ba aj o viacerých regiónoch (Banícka dedina 
Žakarovce, Horehronie 1, 2, 3, Hont, Zamagurie, Horná 
Cirocha, Ľud hornádskej doliny, Liptovská Teplička, 

Pri historickom pohľade na publikačné výsledky slo-

do okolia, súčasne priťahovalo spôsobom života a svojím 
kultúrno-spoločenským postavením a hospodárskym 
rozmachom čoraz viacej ľudí najrozličnejších profesií 
najskôr z najbližšieho okolia a postupne neraz aj z ce-
lého Slovenska. Spätosť Bratislavy s vývinom Slovenska 
a s osudmi slovenského národa je taká významná, že 
záujem o ňu aj v súčasnosti vzrastá. Prispieť k rozšíreniu 
poznatkov o jej vývine od najvzdialenejších období až 

po jej dnešné postavenie hlavného mesta štátu a centra 
veľkej priemyselnej aglomerácie nadnárodnej povahy 
a významu podujala sa svojimi špecifi ckými cestami 
a možnosťami aj slovenská etnológia. 

Tak vznikli postupne početné štúdie o čiastkových 
témach a problémoch, ale predovšetkým viaceré et-
nologické monografi e o mestských častiach Bratislavy, 
ktoré tvorili pôvodne jej najbližšie okolie, mestské záze-
mie a v súčasnosti sú už dlhší čas integrálnou súčasťou 
mesta. Sú to najmä monografi cké diela o Vajnoroch, 
Rači, Záhorskej časti Bratislavy, resp. osobitne ešte 
o Devínskej Novej Vsi. Všetky tieto práce sa stali súčas-
ťou zámeru vytvoriť postupne týmto spôsobom pred-
poklady na prípravu náročného a široko koncipovaného 
edičného projektu o dejinách, spoločenskom a kultúr-
nom vývine mesta od jeho vzniku až po súčasnosť. Sú-
časťou tohto veľkolepého zámeru mal byť aj osobitný 
zväzok o etnologickej problematike mesta vrátane jeho 
integrovaných častí (z rozpracovaných zväzkov vyšla 
zatiaľ len historická časť Dejiny Bratislavy 1 pod edi-
torstvom prof. Tatiany Štefanovičovej).

Cestu k spomínaným vlastivedným monografi ám 
o mestských častiach Bratislavy, ako prvá, otvorila rozsi-
ahla publikácia s jednoduchým názvom Vajnory (1978). 
Jej zostavovateľom bol prof. Ján Podolák, ako vtedajší 
pracovník Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Z tohto pracoviska pochádzala aj väčšia 
časť výskumného a autorského kolektívu. Vajnory pútali 
pozornosť bádateľov z viacerých príčin. Pre historika to 
bol kontinuitný slovanský vývin lokality, pre etnológa 
bohatosť a svojráznosť ľudovej kultúry, pre jazykovedca 
pozoruhodný fakt nárečovej charakteristiky, ako krajnej 
súčasti záhorskej nárečovej oblasti. Vajnory svojimi 
kontaktmi mali značný význam pre Bratislavu aj v súvis-
losti s formovaním a pestovaním národného povedomia 
mesta. Dodať treba ešte, že Vajnory nadobudli v his-
torickom vývine výrazné postavenie v spoločenskom 
živote a folklóre, čo ich posúvalo aj do celoslovenského 
kontextu (ľudové muziky, ľudové tance, piesne, domy 
s maľovanými ohniskami a inými priestormi a iné). 

Publikácia Naše Vajnory (zostavovatelia: Mgr. Juraj 
Červenka, PhDr. Ondrej Demo, CSc., Mgr. Petra Klobu-
šická, Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Vojtech Grebeči. 
Vydala Mestská časť Bratislava – Vajnory, 2008) je 
v podstate 2. rozšíreným vydaním pôvodnej monogra-
fi e z roku 1978. Najmä posledných tridsať rokov, ktoré 
odvtedy uplynuli, bolo pre Vajnory, ako organickú časť 

Slovenské národné múzeum - Etnografi cký ústav v Mar-
tine a ďalšie múzeá). Možno povedať, že v súvislosti 
s týmito výskumami a publikáciami sa v tomto období 
postupne sformoval optimálny model národopisnej mo-
nografi e, ktorej štruktúra vychádza z dôkladného po-
znania historického vývoja lokality, jej podrobnej his-
torickej, etnografi ckej, folkloristickej i dialetologickej 
charakteristiky a problematiky.

Ak boli bezprostredné podnety na napísanie týchto 
a ďalších monografi í obcí ich výročia, resp. významné 
aktivity mestečiek a pod., zmyslom a cieľom tejto práce 
vo všeobecnosti bolo zachovať budúcim generáciám 
doklad o tom, ako ich predkovia žili, čo vytvorili, aké 
kultúrne hodnoty zanechali, čo sa stalo s kultúrnym de-
dičstvom. Okrem toho išlo o uchovanie cenných, často 
zanikajúcich materiálov pre bádateľov vo vlastivedných 
disciplínach, ktoré sa zaoberajú regionálnym výsku-
mom, dokladmi, ktoré by bolo často už po krátkom čase 
nezistiteľné a pre vedecké bádanie stratené. Naplniť 
tieto ciele na vysokej odbornej úrovni mohli len dobre 
pripravení a zanietení pracovníci. Išlo tu totiž nie iba 
o akýsi, hoci aj dôkladný a podrobný zber dokladov, opis 
udalostí, priebehu a stavu života v obci v danom čase, 
ale o vyjadrenie a uchovanie onoho genia loci daného 
prostredia, miesta, v ktorom po storočia žili a chceli žiť 
ľudia zviazaní svojským spôsobom života a kultúrou 
v neopakovateľnej atmosfére, naplnenej hodnotami, 
duchovným bohatstvom a čarom príťažlivosti. Tu ide 
o silu rodiska, domova, vedomia koreňov, pôvodu, seba-
identifi kácie, poznania, že plnohodnotný život a radosť 
z neho môže jestvovať len v kultivovanom prostredí, 
ktoré treba stále zušľachťovať, aby opäť každého jedin-
ca a všetkých posúvalo na vyšší stupeň poznania a tým 
aj kvality života.

Rozvojom národopisného bádania na Slovensku za-
čali sa postupne čoraz viacej objavovať aj monografi cké 
práce, zamerané na mestečká a malé mestá, ktoré bu-
dili pozornosť bádateľov svojimi špecifi ckými prejavmi, 
charakteristikou a významom v našom kultúrno – národ-
nom vývine. Tu teraz nejde o ich výpočet, ktorý je dnes 
už pozoruhodný. Touto zmienkou chceme len upozorniť 
vo vzťahu k našej téme, že etnologická monografi a 
smerovala svojim záujmom už postupne k problematike 
etnologického štúdia mesta, ako k špecifi ckému úseku, 
ktorý sa v odbornej literatúre označuje termínom urbán-
na etnológia. V prípade Bratislavy sa toto úsilie vyvíjalo 
zaujímavo: išlo o hlavné mesto Slovenska, mesto územ-
né, ktoré hospodársky rástlo, čoraz viacej vyžarovalo 

Záhorská Bratislava, Rača, Vajnory, Stará Turá, Myjava, 
Brezová pod Bradlom a desiatky ďalších).

Väčšina týchto – spravidla veľkých a náročných pu-
blikácií vznikla na základe systematického výskumu 
v danom regióne, resp. v lokalite, ktorý organizovali 
a realizovali naše popredné vedecké inštitúcie (Náro-
dopisný ústav SAV, Katedra etnografi e a folkloristiky 
FF UK v Bratislave, Slovenská národopisná spoločnosť, 

Naše Vajnory
v kontexte slovenskej regionalistiky



Pán Demo, ste spoluautorom viacerých 
podobných publikácií, okrem vlastivednej 
monografie Vajnory aj podobnej monografie 
obce Cífer, mestečka Myjava i vašej rodnej 
obce Branovo, za ktorú vám Slovenská 
národopisná spoločnosť udelila III. cenu 
za rok 2005. Čo vás na novej publikácii 
teší a čo ťaží?
– Teší ma, že uzrela svetlo sveta, že sa nám ju 
podarilo pripraviť do tlače v stanovenom termíne 
do konca roka 2007. Podujal som sa na túto prácu 
zodpovedne, lebo viem čo by znamenalo keby sa 
táto šanca zmarila. Patrím medzi tých, ktorí boli 
oslovení pánom starostom J. Mrvom (nie bývalou 
pani starostkou A. Zemanovou) až v polovici 
roka 2007 a na jej prípravu už zostávalo veľmi 
málo času. Osobne som vynaložil veľké úsilie, 
aby projekt nebol zmarený. Podarilo sa nám ju 
dokončiť v termíne.
A čo ma ťaží? 
– Predovšetkým to, že formát publikácie,  
počet strán (400) aj počet farebných fotografií  
v prílohe (18), na základe projektu z EÚ s tlačou 
Tbol dohodnutý a záväzný. Nemohla publikácia 
prekročiť stanovený rozsah ani o jednu stranu, ani 
o jednu farebnú fotografiu. Iste si viete predstaviť 
ako som trpel, keď som musel takmer jednu treti-
nu materiálu z mojich kapitol vyhodiť. Týkalo sa to 
textov v jednotlivých kapitolách, piesní i fotogra-
fií. Ale to podobne zasiahlo aj ďalších autorov. 
Materiálu sme mali približne na 600 strán  
tohto formátu. 
Ako sa vám pracovalo v kolektíve 
zostavovateľov či autorov?
– Som rád, že publikáciu obohatili renomovaní 
autori z predošlej monografie, ale predovšetkým 
autori i zostavovatelia z domáceho prostredia. 
K tým okrem mňa patrili Doc. PhDr. Michal 
Slivka, CSc. a Vojtech Grebeči. Možno povedať, 
že práve ich vklady najvýraznejšie obohatili túto 
novú publikáciu. Dôkazom som sú katitoly: 
K najstarším dejinám Vanjnôr, Sakrálne  
stavby – vajnorský kostol a drobné sakrálne  
pamiatky (M. Slivka). Výrazne prispel aj Vojtech 
Grebeči do kapitoly DEJINY ako zdatný informá-
tor, znalec niekdajšieho života v obci, výrazne 
pomohol pri vyhľadávaní mien richtárov, kňazov, 
učiteľov aj iných významných činiteľov, ale aj 
iných osobitostí týkajúcich sa škôl, kultúrnych 
i športových podujatí, ktoré v predošlej 
monografii neboli.

Ako sa pozeráte na celkový profil  
tejto publikácie?
– Profilovali sme ju ako propagačno-populárnu 
publikácie, s cieľom prezentácie Vajnôr, čiže 
ako účelovú publikáciu . Ale v mnohom spĺňa 
aj kritéria vlastivednej, či vedeckej publikácie. 
Som presvedčený, že výrazne poslúži mnohým 
záujemcom z domova i zo sveta.No v žiadnom 
prípade nie je vyčerpávajúca.
Čo to prakticky znamená?
– V nadväznosti na ňu by bolo ideálne, aby sa 
niektoré z jej kapitol rozvili do samostatných 
profilových brožúr, či menších publikácií pre re-
prezentačné účely. Niektoré sa už rysujú. Napr. 
kostol, sakrálne stavby i rúcha. Profili význam-
ných osobností napr. Ferdinand Juriga, Michal 
Buzalka, Titus Zeman. Vajnorské umelkyne  
napr. Katarína Brúderová a jej následníčky,  
Ján Hlavatý insitný maliar. Vajnorskí športovci, 
atď. Vajnorská dychová hudba a jej kapelníci. 
Piesne, hudba a tance. Máme zdokumentova-
ných 415 piesní, ktoré sú uložené v Hudobnom 
ústave SAV i v archíve Matice slovenskej  
v Martine. Možno myslieť i na Vajnory vo foto-
grafiách K. Plicku, P. Socháňa, M. Slivku i ďalších 
fotodokumentaristov.
Ako sa pozeráte na publikáciu Naše 
Vajnory, v kontexte súčasných lokálnych 
monografií, či publikácií na Slovensku?
– Mnohé súčasné mám k dispozícii. Ťažko 
porovnávať čo do obsahu, formy, autorských 
príspevkov, výtvarnej podoby. Ani to nechcem, 
každá z nich vychádza z daných súčasných 
podmienok a možností nielen ekonomických,  
aj z autorského zázemia. Napríklad jedna  
z nich je Šumiac. Zostavovatelia sú traja  
domáci autori. Má to svoje plus i mínus.  
Nie všetci autori sú odborne zdatní.
Svojím pohľadom sa prikláňam k odbornému 
zhodnoteniu publikácie Naše Vajnory, ktoré 
v širších súvislostiach, či z nadhľadu urobil 
prof. Ján Michálek, DrSc., znalca našich dejín, 
etnografie i folkloristiky. Podieľal sa ako autor 
i zostavovateľ na príprave šiestich monografií. 
Som rád, že sa i na publikáciu Naše Vajnory 
pozerá nielen v súvislosti s našou predošlou 
monografiou, ale i s podobnými publikáciami 
nám blízkych obcí, ba dáva ju do kontextu aj  
so zmenami štýlu života, dnes už jednej  
z mestských častí Bratislavy.

Zhováral sa JáN MlyNár
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Publikácia Naše Vajnory  
v očiach jedného zo zostavovateľov
V predslove zostavovatelia Petra Klobušická a Juraj Červenka píšu: 
Samotná publikácia vznikla vzhľadom na časové možnosti vyplývajúce 
z harmonogramu projektu „Cesta po Európe“, viacmenej ako reedícia 
existujúcej vlastivednej monografie Vajnory (1978). Avšak vznikli aj nové 
state, z pera začínajúcich etnológov a historikov aj z pera skúsených starších 
autorov (PhDr. Ondrej Demo, CSc. a Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.). 

hlavného mesta Bratislavy, mimoriadne významných, 
čo si vyžiadalo zaradiť do koncepcie nového vydania  
viaceré state a spoluprácu niektorých ďalších autorov. 
Sú to najmä témy vzťahujúce sa na hospodársky a so-
ciálny rozvoj Vajnor v danom čase, ktoré podstatne 
ovplyvňovali rozvoj pôvodnej obce a život v nej sa čoraz 
viacej vzďaľoval od spomínanej, už dominantnej charak-
teristiky smerom k narastaniu prvkov mestského štýlu 
života. 

Kniha Naše Vajnory sa tak stala publikáciou veľké-
ho rozsahu i vysokého nákladu, ktorá svojím obsahom 
zachytáva všetky podstatné oblasti, činy a deje tejto 
svojskej lokality “na okraji veľkého mesta“ a dlho už ako 
súčasť jeho organizmu. Je to ucelený spis, kompaktná 
monografia, ktorá je vecnou, odbornou výpoveďou 
o aktivitách a hodnotách trvalej platnosti. Kniha Naše 
Vajnory sa tak opäť zaradila medzi tie vlastivedné pu-
blikácie monografickej povahy, ktoré sú výsledkom 
hľadania spojív tradičnej kultúry ľudu s prítomnosťou 
a cestou k nej.

Bolo vhodné zaradiť na začiatok monografie infor-
matívnu stať s názvom charakteristika lokality, kde Pe-
tra Klobušická prináša so symbolom pre proporčnosť 
súbor údajov, majúcich veľký význam pre čitateľa. Nová 
je aj kapitola o sakrálnych stavbách doc. Michala Slivku. 
Zachované a ucelené ostali najmä state o tradičnom 
odievaní, o ľudovom výtvarnom umení v autorstve 
Františka Kalesného, o tradičnom stravovaní Sylvie 
Dillnbergerovej, celá časť o spoločenskom živote a du-
chovnej kultúre ľudu autoriek Kornélie Jakubíkovej a Ta-
tiany Neumannovej, ako aj Ľudová prozaická tragédia 
doc. Ľubice Droppovej – Markovičovej, Ľudové piesne 
Ondreja Demu spolu s jeho staťou o inštrumentálnej 
hudbe a Tanečnej tradícii Stanislava Dužeka. V hod-
notnom prehľade o prozaickej tradícii sa stala neprí-
jemná chyba, keď ostali v texte odkazové poznámky 
na textové ukážky, ktoré však boli z publikácie vypus-
tené. Šťastným krokom nebolo ani vynechanie kapitoly 
o vajnorskom nárečí, ktorej autor patrí k popredným 
znalcom slovenských nárečí a navyše pred krátkym 
časom zomrel. Za nesprávne považujem aj vynechanie 
časti Resumé, a to najmä v súvislosti s rozvojom turisti-
ky, s ktorou sa vo Vajnoroch s plnou opodstatnenosťou 
počíta. Na druhej strane doplnené príspevky, ako celok, 
plnia funkciu publikácie Naše Vajnory byť výpoveďou aj 
o súčasnosti. Viaceré z nich však sú príliš málo rozpra-
cované až strohé.

Iniciatívu a výsledok v podobe publikácie Naše Vaj-
nory treba oceniť. Vajnory majú už dlho nielen v sloven-
skom prostredí dostatok možností uplatniť sa v záujmo-
vých ambíciach dnešného občana, spájajúceho svoj 
nárok na slobodu pohybu s možnosťou oddychu, túž-
bou po poznaní, po kráse, po prostredí, po stretnutí sa 
s ľuďmi, ktorí vytvárali hodnoty materiálnej i duchovnej 
povahy, humánnu atmosféru, ako jeden z gruntovných 
predpokladov pre život v pokoji. Slovensko má mnoho 
takýchto miest, je aj preto príťažlivou krajinou. Záujem 
o publikácie tohto druhu bude u nás vzrastať a treba 
ho jednoznačne podporovať. Ak sa k tým jestvujúcim 
podarí v ďalších rokoch pripraviť nové a zdatné diela, 
dokážeme, okrem iného, presvedčivou dokumentáciou 
doložiť hodnotný a pravdivý obraz „o stave našej spo-
ločnosti“ na začiatku 21. storočia. Bol by to čin veľkého 
významu. 

JáN MicHálEk                



– Tam sme pracovali v troch skupinách, 
podľa oblastí, o ktorých sa na prezentá-
ciách hovorilo – Imigrácia a emigrácia, 
závislosti a environmentálne témy. Bola 
to taká užitočná výmena skúseností, 
debaty o tom, ako to v ktorej krajine 
vyzerá, kde a ako sa mladí zapájajú 
do týchto aktivít. 
Ako ste sa tam dohovorili?
- Oficiálne sa hovorilo po anglicky, ale 
niektoré prezentácie a debaty boli aj 
v nemčine. No a domáci hovorili, samo-
zrejme, po taliansky. Vtedy sme však 
mali tlmočníkov.
Takže angličtina ti nerobí problémy?
– No, až tak veľmi dobre po anglicky ne-
viem. Aj som mala z toho trochu strach. 
No priam som sa tam až čudovala, čo 
všetko viem. Bolo to aj zábavné, pretože 
občas sme si pomáhali rukami, nohami. 
Ale dohovorili sme sa. Rozumeli sme si 
navzájom.
S kým najviac?
– Asi s Talianmi. Boli veľmi priateľskí 
a spontánni.
Takže vás previedli aj po Benátkach?
– Na to sme nemali príliš veľa času. 

Každý z tých troch dní, keď sme tam 
boli, sme mali niekoľko prednášok. 
Večer to boli obyčajne spoločenské 
stretnutia. Centrum Benátok sme si 
pozreli posledný deň popoludní.
Chýbalo ti tam niečo?
Naše jedlo. Mám rada pizzu, ale tam  
jej bolo až dosť.
Čo bude teraz nasledovať? Budete  
v projekte pokračovať?
– Určite áno. Stretávame sa raz za dva – 
tri mesiace. Budeme pokračovať v tvor-
be plagátu. Rozdelili sme sa do nie-
koľkých skupín. Každá pripravuje svoje 
predstavy o tom, čo by na ňom nemalo 
chýbať. Keď sa stretneme, vyberáme 
z každého návrhu to najlepšie a potom 
to stále vylepšujeme.
Prečo si sa vlastne rozhodla pre takúto 
aktivitu? Mnohí v tvojom veku dávajú 
prednosť úplne iným činnostiam.
– Aj ja sa rada zabávam, aj ja chodím 
s kamarátmi von, aj mňa vždy čakajú 
školské povinnosti. Nie je mi však jedno, 
kde žijem. Myslím si, že je treba zachrá-
niť to, čo sa ešte zachrániť dá.

JáN MlyNár
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Nie všetkým mladým je ľahostajné, aké životné prostredie nás obklopuje

Treba zachrániť to, 
čo sa ešte dá

V rámci programu Európskej 
únie Mládež v Akcii 1 sa realizuje 
projekt BE PART OF IT (voľne 
preložené – byť súčasťou dia-
nia), v ktorom má zastúpenie 
aj Slovensko. Čo je potešiteľné, 
medzi tými, ktorí hľadajú rieše-
nia problémov týkajúcich sa nás 
všetkých, je aj Vajnorčanka 
Ester Kminiaková, žiačka 
Základnej školy K. Brúderovej. 
Spolu s mladými ľuďmi z ďalších 
deviatich krajín sa zúčastnila  
na prezentácii nimi spracovaných 
projektov v Taliansku. 
Presnejšie, v Benátkach. 

Čomu si sa ty venovala? 
– Pracovné skupiny u nás sa zaoberajú 
viacerými celospoločenskými, respek-
tíve celosvetovými problémami. Mňa 
najviac oslovila environmentálna téma. 
Životné prostredie asi najviac vplýva 
na to, ako žijeme a budeme žiť. Nie je 
mi jedno, že si ho čoraz viac ničíme.
Čo to pre teba znamená v praxi?
- Každý musí začať od seba a snažiť sa 
ovplyvňovať aj svoje okolie. Tak naprí-
klad, akýkoľvek papierik jednoducho 
neodhodím na ulici, ale dám ho tam, 
kam patrí. Do odpadkového koša.  
Keď ideme s kamarátmi po ulici, sna- 
žím sa ich na to upozorniť.
Zaberá to?
– Ale áno. 
V súvislosti s ochranou životného 
prostredia sa často hovorí, napríklad, 
o triedení odpadu.
 – To je u nás doma samozrejmosť. Trie-
dime papier, sklo a plasty. 
Začala si s tým ty, alebo rodičia?
- Povedala by som, že tak pol na pol. 
To je však len jeden z výsledkov, ak to 
tak môžem povedať,  tvojich aktivít.
V tomto projekte sa naša skupina veno-
vala príprave plagátu s tematikou život-
ného prostredia. Ukázali sme na ňom, 
ako naša príroda vyzerala kedysi, ako je 
to dnes a aká nás asi čaká budúcnosť. 
Ak nezmeníme svoje správanie. Takže 
prvý obrázok bola čistá, nezničená prí-
roda, na druhom sa už objavili smetiská 
a ten tretí – odpadky, špinavé jazero, 
továrne. Všetko sivé, pochmúrne. Tento 
plagát budeme spolu s ďalšími, ktorí 
sú v našej skupine, upravovať aj ďalej. 
Možno do podoby bilboardu.
To sú aktivity doma, ale ako to vyzeralo 
v Taliansku?
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Treba zachrániť to, 
čo sa ešte dá

Základná škola pri zápise dieťaťa vy-
žaduje jeho meno, priezvisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo a trvalé 
bydlisko, ako aj meno, priezvisko, adresu 
zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov 
či iných zákonných zástupcov.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku 
v spádovej základnej škole (ZŠ v škol-
skom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, 
pozn. TASR), pokiaľ si rodič nevyberie inú 
školu. Riaditelia ZŠ sú povinní prednost-
ne prijímať deti s trvalým pobytom v da-
nom školskom obvode.

Novinkou, ktorú priniesol nový školský 
zákon, je možnosť individuálneho vzde-
lávania detí na prvom stupni základnej 
školy. Rodič oň musí písomne požiadať 
riaditeľa príslušnej (kmeňovej) základ-
nej školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa 
kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania 
druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 
I. stupňa základnej školy. Žiadosť obsa-

huje okrem iného aj dôvody na povolenie 
individuálneho vzdelávania, individuálny 
vzdelávací program v súlade so školským 
zákonom, popis priestorového a materiál- 
no-technického zabezpečenia a podmie-
nok ochrany zdravia žiaka, zoznam učeb-
níc a učebných textov, ktoré sa budú pri 
individuálnom vzdelávaní žiaka používať, 
ako aj meno a priezvisko pedagóga a jeho 
doklady o splnení kvalifikačných predpo-
kladov.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa 
mladšie ako 6 rokov, sú povinní k žiadosti 
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušné-
ho zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeo-
becného lekára pre deti a dorast.

Ak dieťa  nedosiahlo školskú spôso- 
bilosť, môže riaditeľ ZŠ rozhodnúť o od-
klade začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky o jeden školský rok. Týka 
sa to prípadov, ak dieťa pochádza zo 
sociálne znevýhodneného prostredia 

Pred týmto nádherným sviatkom 
pokoja a lásky sa koná každoročne  

v našej škole Vianočná akadémia. Je to 
dlhoročná tradícia, na ktorej vystupovali 
aj niektorí naši rodičia. A tak sme podľa 
scenára pani učiteľky Žiškovej prezen-
tovali  program, ktorý  sme nacvičovali 
so svojimi triednymi učiteľkami.

Postupne sa predstavili  žiaci z každej 
triedy. Ozýval sa  spev, recitovanie či 
hranie na flaute. Všetci sme sa snažili, 

aby to bolo krásne. Veď to bol náš dar-
ček pre tých, ktorí si našli čas a strávili 
večer 17. decembra 2008 v našej škole. 
Aj naši prváci smelo i nesmelo pred-
stúpili pred rodičov, starých rodičov 
a všetkých hostí. Zmenili sa na vločky  
či zajačiky. Ukázali, že vedia  aj recito-
vať, aj byť malými hercami. 

V programe sa vystriedali básničky 
a pesničky o zime, snehuliakoch či 

zvieratkách. Postupne sme sa preroz-

právali a prespievali až k Vianociam. 
Zazneli koledy, vinše, scénky a, sa-
mozrejme, hudba a  nemohli chýbať 
prskavky. Zároveň  sa konali aj malé  
vianočné trhy. Dievčatá ponúkali medo-
vníky, svietniky, rôzne vianočné výrob-
ky, ktoré zhotovili v ŠKD a na hodinách 
pracovného vyučovania. 

Celkovú atmosféru dotváral krásne 
ozdobený vianočný stromček a vďaka 
pani učiteľke Janíčkovej nechýbala ani  
vianočná výzdoba.

 Všetkým šťastný nový rok 2009! 

  kATkA BuriANoVá  a MiškA olAHoVá 
zo 6. ročníka  Zš s Mš kataríny Brúderovej

Vianočná besiedka

Prvákov čakajú zápisy do základných škôl

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka aj pre nás, deti. Všetci sa 
tešíme najmä na darčeky a na to, že celá rodina je doma. 
Na Štedrý večer si slávnostne zasadneme k stolu. 

Od 15. januára môžu základné školy (ZŠ) oficiálne začať so zápismi 
detí do prvého ročníka. Týka sa to chlapcov a dievčat, ktorí 
do 1. septembra dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto a čas 
určí zriaďovateľ školy. Zápisy sa končia 15. februára.

a rodič o to požiada alebo ak tento od-
klad navrhne MŠ, ktorú dieťa navšte- 
vuje, alebo na základe predchádzajúce-
ho odporučenia zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie, a to vždy s in-
formovaným súhlasom rodiča. Aj v pr-
vom prípade musí byť súčasťou žiadosti 
rodiča odporučenie všeobecného lekára 
pre deti a dorast a príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 
Ak riaditeľ rozhodne o odklade, rodič si 
môže vybrať, či jeho dieťa bude navšte-
vovať materskú školu alebo nultý ročník 
základnej školy.                    EduArd FAšuNg

Podľa všeobecne záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava–Vajnory sa zápis detí 
do 1. ročníka uskutoční v priestore základnej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti v prvý piatok od 15.00 h do 18.00 h 
a v prvú sobotu od 8.00 h do 12.00 h v mesiaci 
február. Základná škola organizuje slávnost-
ný zápis detí za účasti zákonného zástupcu 
a dieťaťa. 
Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas 
zápisu podľa tohto VZN a ďalšie informácie 
o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 
15 pracovných dní pred zápisom.
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Medzi spojnicou diaľnice D1 a Rače pri 
vajnorskom kruhovom objazde, môže 
vyrásť nová občianska vybavenosť, kto- 
rá vytvorí prirodzenú zábranu medzi 
cestou a obytnou zónou mestskej časti.

V posledných rokoch sa Vajnory pre-
menili na sebavedomé, živé predmestie 
metropoly. Vajnory v sebe spájajú ob-
rovské výhody bývania pri veľkom meste 
s jeho kultúrnym, spoločenským a pra- 
covným potenciálom s bývaním vidiec- 
keho typu. Vajnory si popri svojom roz-
voji zachovávajú svoju tvár špecifickej 
a tradičnej obce, ktorá má svoju dlhú 
históriu, ale vždy bola a je otvorená  
rozumnému rozvoju.
Jednou z tých stránok, ktoré Vajnorčania 
nepochybne cítia ako nedoriešené, je 
obchvat okolo obce, ktorý najmä v ob- 
lasti kruhového objazdu akoby nebol od-
delený od samotnej zástavby. Posledné 
domy sa pozerajú cez zdanlivé „územie 
nikoho“ na cestu, ktorá je v čase špičky 
veľmi frekventovaná, spôsobuje hlučnosť 
a prašnosť, ktorú pociťujú na tomto okra-
ji Vajnor ako nepríjemnú a neprispievaj-
úcu k zvyšovaniu kvality života. Pritom 
táto lokalita pri zjazde z diaľničného na-
vádzača smerom ku kruhovému objazdu 
je v katastrálnom území Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory označená ako roz-

vojové územie, ktoré by malo vytvoriť 
deliacu stenu čiastočne zelenú, medzi 
cestou a obcou. Podľa rozvojového plá-
nu by sa tu nemala objaviť žiadna ďalšia  
zástavba rodinných domov, či nejaké  
priemyselné budovy alebo sklady, ale 
skôr občianska vybavenosť, ktorá skva-
litní a zlepší život vo Vajnoroch.
Pri príprave možného využitia tohto 
územia, sa ako najlepšie riešenie javí 
výstavba obchodnej prevádzky so sorti- 
mentom prevažne potravinového cha-
rakteru. Obyvatelia Vajnor by tak získali 
možnosť pohodlného nákupu a výberu 
zo širokého sortimentu tovarov, priamo 
v mestskej časti, bez toho, aby museli 
za väčšími nákupmi cestovať do iných čas-
tí Bratislavy. Konkurenčné prostredie zá-
roveň bude vyvíjať tlak na kvalitné služby 
za dostupnejšie ceny. Je to využitie územia 
rozumným spôsobom. Okrem obchodnej 
prevádzky s parkoviskom so 49 parkova-
cími miestami, bude celé územie zároveň 
výrazne pokryté zeleňou. Plán ráta s tým, 
že takmer tretinu územia bude tvoriť ze-
leň tak, aby vznikla prirodzená bariéra 
medzi komunikáciou spájajúcou diaľnič- 
ný zjazd s Račou a Vajnorami. Podľa na-
vrhovanej projektovej dokumentácie by 
tu mohla vyrásť nízkopodlažná budova, 
ktorá bude korešpondovať s typickou  
architektúrou mestskej časti a nebude to 

žiaden „plechový hangár“. Nenaruší sa 
tak jej charakter. Nepochybne pribudnú 
aj ďalšie pracovné príležitosti.
Keďže územie medzi zástavbou rodin-
ných domov a kruhovým objazdom je  
v súčasnosti v čase dopravných špičiek 
dosť vyťažené – ba až preťažené – prí-
prava si vyžiada aj úpravy na komuniká-
ciách tak, aby sa zlepšila kapacita cesty 
a vytvoril sa taký model, ktorý umožní 
plynulejšiu premávku. Súčasťou projek-
tu je aj vybudovanie chodníka pre peších 
do Vajnor a ráta sa aj s tým, že vedľa ob-
chodnej prevádzky bude zastávka MHD. 
V prípade výstavby tohto obchodu ne-
pôjde o žiaden veľkokapacitný hyper-
market, ale o obchodnú prevádzku ur-
čenú v prvom rade obyvateľom mestskej 
časti, takže nehrozí žiaden nárast dopra-
vy spôsobený motorizovanými nakupu-
júcimi z iných kútov Bratislavy a okolia. 
Vajnory si zachovajú svoj ráz osobitej 
mestskej časti s vidieckymi prvkami, ale 
pritom dostanú k dispozícii ďalšiu pri-
danú hodnotu v podobe novej prevádzky 
s potravinárskym sortimentom.
Na druhej strane nájdete podrobne roz- 
kreslený plán územia a krátku anketu, 
ktorá sa týky využitia územia v oblasti 
medzi obcou a príjazdovou komuniká-
ciou.

HRIVIS dealing

Vajnory môžu získať ďalšie plus
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Milí občania!
Samospráva Mestskej časti Bratislava-Vajnory chce poznať Váš názor na výstavbu tejto obchodnej prevádz-
ky. Preto budeme radi, ak svoj názor vyjadríte v anonymnej ankete. Môžete tak urobiť na tomto anketovom 
lístku do 20. februára 2009. Ten môžete odovzdať v Klientskom pracovisku Miestneho úradu vo Vajnoroch, 
alebo vhodiť do schránky Miestneho úradu na jeho budove, prípadne ho môžete poslať elektronickou poštou 
na adresu: redakcia@vajnory.sk

● Obchodnú prevádzku by som uvítal/a  ÁNO NIE

● K danému zámeru mám pripomienky:  ÁNO NIE  (Nehodiace sa preškrtnite)

Priestor pre Vaše pripomienky, návrhy a námety v súvislosti so zámerom výstavby obchodnej prevádzky:

Ďakujeme Vám za spoluprácu. Vaše námety a pripomienky využijeme pri posudzovaní celého proojektu a pri rokovaniach 
s jeho predkladateľom.

Anketový lístok/Návratka ✃



sme ho majiteľom z Rače, ktorí z neho 
mali veľkú radosť,“ dodal Panák.

Pri príležitosti 60. výročia vzniku 
vajnorského poľovníckeho združenia 
mu Slovenský poľovnícky zväz udelil 
Bronzovú medailu za zásluhy o rozvoj 
poľovníctva.

EduArd FAšuNg
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Vajnorskí poľovníci slávia  
60. výročie svojho vzniku 

Výrazne sa zlepšila komunikácia 
medzi nájomcami poľovných 

revírov a majiteľmi pozemkov, ktorým 
zo zákona náleží poľovné právo. Hoci 
stále registrujeme skupiny ľudí, ktoré pri 
výkone poľovného práva majú záujem 
iba o lov, výrazne sa zvýšil počet zdru-
žení, ktorým ide prioritne o zveľaďova-
nie kmeňových stavov zveri a ochranu 
prírody. K takým patrí aj Poľovnícke 
združenie vo Vajnoroch. Výsledkom je, 

že aj vo vajnorskom revíri stúpa stav 
zveri žijúcej vo voľnej prírode.
Slovenská poľovnícka obec očakáva 
prijatie nového poľovníckeho zákona. 
Vládny návrh by sa mal dostať do pr-
vého čítania v Národnej rade SR už 
vo februári. Nový zákon o poľovníctve 
sa pripravuje už takmer desať rokov. 
Pôvodný, trhovo založený návrh poľov-
níckeho zákona však narazil na nesú-
hlas poľovníckej verejnosti, vyústil až 

„Zver v tesnej blízkosti hlavného 
mesta SR si vyžaduje celoročnú staros-
tlivosť. Bez ľudskej pomoci by nepre-
žila. Pravidelne ju preto prikrmujeme, 
sledujeme jej zdravotný stav. Je pre nás 
úplne samozrejmé, že na prvé miesto 
naši poľovníci kladú starostlivosť o zver 
a ochranu prírody a až sekundárne ide  
o lov,“ povedal Panák. „Zver však potre-
buje aj prírodnú formu úkrytov, čo  
vo vysoko industriálnej a poľnohospo-
dárskej oblasti nie je jednoduché za- 
bezpečiť. Vo vybraných lokalitách,  
po dohode s majiteľmi pozemkov, bu-
dujeme preto malé krovinaté remízky, 
vysádzame na neobrábaných voľných 
plochách rôzne druhy porastov, ktoré 
sú pre prežitie zveri bytostne dôležité,“ 
doplnil Panák.

Prímestský revír v sebe obsahuje 

nemálo problémov. Jedným z nich sú 
„psíčkári“. Najmä tí nedisciplinovaní, 
ktorí v prírode na voľno púšťajú psov, 
aj do takých častí, kam by nemuseli. 
Psy zver vyrušujú a vyháňajú z reví-
ru. Najmä v období máj a jún, keď má 
zver mladé, je to veľmi nezodpovedné. 
„Musíme sa s tým dáko vyrovnať, lebo 
aj kynológovia patria do prírody, preto 
by som chcel len apelovať na ich väčšiu 
zodpovednosť. Mali by si uvedomiť, že 
v zmysle platných predpisov pes bez 
vôdzky a náhubku vo vzdialenosti vyššej 
ako 200 metrov od trvalo obývaného 
bytu alebo domu môže byť poľovníkom 
odlovený. Samozrejme, je to krajné 
riešenie. Ak v revíri nájdeme zatúlaného 
psíka snažíme sa ho vrátiť majiteľom.  
Aj nedávno sme našli v senníku zatú- 
laného čistokrvného jazvečíka. Vrátili  

Poľovnícky rok možno
označiť za konsolidačný
Hlavná poľovnícka sezóna sa skončila 31. decembra 2008. 
Celoročnú bilanciu by bolo ešte veľmi predčasné uzatvárať, avšak 
podľa predbežných výsledkov môžeme konštatovať, že bola úspešná. 
Končiaci sa poľovnícky rok možno označiť za konsolidačný. 

do protestnej petície s pol miliónom 
podpisov. Súčasný predkladateľ záko-
na diskutoval s odbornou verejnosťou 
vrátane poľovníkov a je predpoklad, že 
prednostne zohľadnil predovšetkým 
starostlivosť o zver, ochranu genofondu 
a komplexnú starostlivosť o našu faunu 
a flóru. Nový zákon by mal zabrániť 
bezbrehému otvoreniu trhu s poľovnými 
revírmi, aby sa poľovníctvo nestalo len 
výsadou ‚vyvolených‘ a mal by umožniť 
čo najširšiemu počtu poľovníkov vyko-
návať právo poľovníctva. 
Zákon predpokladá vznik Slovenskej 
poľovníckej komory. Tá by mala zastre-
šiť všetkých poľovníkov na Slovensku.

EduArd FAšuNg 

Poľovnícke združenie v bratislavskej mestskej časti Vajnory 
obhospodaruje 1 234 hektárov poľného a podhorského lesného 
revíru na úbočiach Malých Karpát. Ako uviedol predseda 
združenia Ján Panák, príkladnou starostlivosťou o zver sa 
16 kmeňovým členom Slovenského poľovníckeho zväzu podarilo 
revír veľmi úspešne zazveriť drobnou zverou, najmä bažantmi 
a zajacmi. V posledných rokoch pribúda aj srnčia i diviačia zver 
a dokonca už nie je raritou ani výskyt danielov.

Na fotografii predseda Poľovníckeho 
združenia vo Vajnoroch Ján Panák.
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organizácií je tiež možné pokryť prostredníctvom 
komplexných informácií a poradenských služieb, 
ponúkaných organizáciám a inštitúciám, aktívne 
pôsobiacim v oblasti kultúry. Vznikajúci kohézny 
rakúsko-slovenský prihraničný región vyvoláva po-
trebu formulovania spoločných stratégií a politík 

Vajnorský ľudový dom je zapísaný v zozna-
me pamiatkového fondu a je situovaný 

v pamiatkovej zóne obce. Vzácnosť tohto domu, 
okrem iného, spočíva aj v jeho architektúre, ktorá 
je ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových 
dedín. Historické delenie stavebných parciel pod-
mieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám 
a viniciam, čím vznikali klasické „dlhé“ domy 
a dvory. Špecifikom je aj spevnený vchod do domu, 
tzv. výpustok a nástenná ľudová maľba, ktoré sú 
charakteristické pre oblasť Vajnor. 

Pre mňa, ako relatívne mladého človeka, je 
nepochopiteľné a zarážajúce, že ľudia nechali 
takýto vzácny prvok našej mestskej časti dôjsť až 
do takého kritického stavu, v akom je v súčasnosti. 
Nachádzame posudky z roku 2003, v ktorých 
odborníci konštatujú, že nič sa nezrealizovalo 
v prácach, ktorých nevyhnutnosť sa konštatovala 
ešte v roku 1986! Časový rozsah dvadsiatich rokov 
nečinnosti je zarážajúci...

Aj z tohto dôvodu sa dnes usilujeme s vecami 
pohnúť a opäť čímsi Vajnory zlepšiť a zvýrazniť. 
A aj keď možnosť čerpať grantové financie pre 
Bratislavu sú vďaka súčasnej politike minimálne, 
stále hľadáme nejaký spôsob, ako veci napomô-
cť. V súčasnosti aj svitla istá možnosť. V tomto 
období možno žiadať o grant (Žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok – NFP) na čiastočné 
financovanie nákladov spojených s rekonštrukciou 
Vajnorského ľudového domu. Zdroje sa nachád-
zajú v Operačnom pláne cezhraničnej spolupráce 
s Rakúskom. V rámci neho sa budeme snažiť získať 
potrebné finančné prostriedky. 

Victor Hugo raz povedal: „On résiste à l‘invasion 
des armées; on ne résiste pas à l‘invasion des 
idées.“ Čo by sme voľne mohli preložiť v zmysle,  
že nič nie je také silné ako myšlienka, ktorej čas 
prichádza. Ja mám sen o Vajnorskom ľudovom 
dome. A hoci ten dom momentálne vyzerá 
žalostne, verím tomu, že to môžeme zmeniť. 
Hocikto z nás môže zmeniť svet, či veci okolo seba, 
no nie vždy to môže spraviť sám: aj preto si vás 
dovoľujem pozvať na stretnutia a diskusie, ktoré 
bude naša mestská časť k tejto téme organizovať. 
Nebuďme ľahostajní k našej minulosti! 

Osobne som presvedčený, že myšlienky majú 
svoje dôsledky. Preto sa o niektoré chcem s vami 

Vajnorský ľudový dom 
- priestor na rozvoj kultúry a turistiky

Mestská časť Bratislava-Vajnory už dlho pracuje na myšlienke 
Vajnorského ľudového domu, a preto i súčasné vedenie sa venuje 
všetkým smerom a možnostiam získania dotácie na jeho rekonštrukciu. 
Na spresnenie treba povedať, že súčasná snaha o rekonštrukciu 
Vajnorského ľudového domu je pokračovaním snáh, s ktorými 
už prišli naši predchodcovia. 

podeliť. Nejde len o rekonštrukciu budovy. Ide 
o vdýchnutie života do starých múrov. A to sa 
nedá nijako inak, iba tak, že sa dom zaplní ľudským 
teplom, láskou a priateľstvom. Ľudový dom by 
mohol znovu žiť. Z jeho útrob by mohla zaznievať 
hudba. Z jeho okien by sa šírilo svetlo. V teple jeho 
vnútra by žil kultúrny život Vajnor...

V súčasnom globalizovanom svete sa kultúra 
stala čoraz dôležitejším faktorom s ohľadom 
na rozvoj zamestnanosti, reštrukturalizáciu miest 
a impulzom pre rozličné sektory výroby a služieb. 
Štátne i nadnárodné aktivity v tejto oblasti slúžia 
na podporu úlohy kultúrnej oblasti, ako súčasti 
demokratického vývoja EÚ. Umožňujú vytváranie 
spoločných kultúrnych iniciatív, ale môžu pôsobiť 
aj ako kritické verejné fóra, ktoré jediné dokážu 
ozdravovať vývoj demokratických spoločností. 
Takýto prístup zahŕňa aktívny prístup ku kultúrnej 
diverzite, toleranciu a predchádzanie konfliktom 
a aktívne zaoberanie sa problematikou sociál-
nych zmien, znalostnej spoločnosti, vzdelávania, 
migrácie a globalizácie. Oblasť kultúry rovnako 
poskytuje paletu príležitostí na posilňovanie spo-
lupráce v prihraničnom regióne a dopĺňa a úzko 
súvisí s intervenciami v iných oblastiach, napr. 
vzdelávaní, rozvoji ľudských zdrojov a turistike. 

Podobný cieľ si kladie aj už spomínaný 
operačný plán cezhraničnej spolupráce. Jeho 
cieľom je priblížiť komunity na obidvoch stra-
nách hranice prostredníctvom objavovania iných 
kultúr a kultúrnych hodnôt. Očakáva sa podpora 
vzájomnej tolerancie, princípy multikulturality 
a akceptovanie menšín, ako dôležitej súčasti 
znalostnej spoločnosti. Dôraz sa bude klásť 
na intenzifikáciu spolupráce a prepojenia medzi 
organizáciami aktívne pôsobiacimi v oblasti 
kultúry, zameranými na široký rozsah cieľových 
skupín v prihraničnom regióne. Špecifickú 
pozornosť si zasluhuje vytvorenie udržateľných 
kultúrnych sietí a platforiem zahŕňajúcich verejné, 
poloverejné a súkromné inštitúcie, schopné 
poskytovať v dlhodobom výhľade vysoko kvalitné 
produkty a služby. Výmena informácií, skúseností 
a poznania (v oblasti manažmentu, kompetencií, či 
inovatívnych prístupov) medzi kultúrnymi organi-
záciami a operátormi zohráva významnú úlohu pri 
rozvoji kapacít v tomto sektore. Existujúce potreby 

pre efektívne reagovanie na výzvy globálnej 
ekonomiky aj v oblasti kultúry. 

A práve tu vidím priestor pre Vajnorský ľudový 
dom. Predstavte si tento skvost starej vidieckej 
architektúry, ktorý dýcha svojím novým životom 
a spája Vajnorákov nielen medzi sebou, ale i so 
svetom! Prečo by sa priateľstvo s Wolfsthalom,  
či Alvianom nemohlo oslavovať za zvukov Vaj-
norskej dychovky v priestoroch zrekonštruovanej 
starodávnej stodoly?

Vertikálne a horizontálne rozširovanie spolu-
práce môže priniesť nové príležitosti na ponúknu-
tie nových a kvalitnejších produktov, zodpove-
dajúcich meniacim sa potrebám a požiadavkám 
klientov. Úzka spolupráca a budovanie sietí bude 
rozhodujúce na rozvoj spoločných stratégií pre 
propagáciu prihraničného regiónu a jeho lokalít, 
ako atraktívnych destinácií. Spoločný marketing 
by sa mohol zameriavať na potenciálnych klientov 
tak mimo prihraničných regiónov, ako aj oby-
vateľov regiónu. Doplnkové aktivity by sa mohli 
zameriavať na ďalší rozvoj turistických a rekreač-
ných zariadení v regióne (napr. projekt cyklotrasy, 
plavebné aktivity), ako aj na vzdelávanie. Bolo by 
úžasné, keby Vajnorský ľudový dom spájal ľudí aj 
v tejto oblasti. Ako priestor kultúry a vzdelanosti 
by mohol zastrešovať a spájať aktivity našich 
škôl a občianskych či laických združení. Nech by 
bolo vo Vajnoroch čo najviac takýchto synergií 
(spojení)!

Nezabúdajme, že schopnosť podnikať a inovo-
vať vždy zohrávala v dejinách národov významnú 
úlohu. Európa bola vždy „nepokojná“, bola zdro-
jom kreativity a nových myšlienok. A my dnes tu 
vo Vajnoroch máme veľkú a jedinečnú príležitosť 
ochrániť a uchovať tradičné a zároveň vybudovať 
niečo nové! No nezabúdajme, že táto aktivita sa 
nikdy nepodarí bez našej občianskej aktivity, bez 
príspevku jednotlivca. Vajnorský ľudový dom nie 
je a nemôže byť otázkou politikov, starostov či 
predvolebného boja. A dôkazom toho je i fakt, ako 
samotný dom dodnes vyzerá. Je to téma výsostne 
občianska, ktorá musí spojiť ľudí, pretože to chcú 
oni samotní. Ak je urbárnym centrom obce jej 
námestie, čo keby sa stal Vajnorský ľudový dom 
samotným srdcom Vajnor; kultúry a života.

JurAJ lAuko, prednosta
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Dôveruj, ale drž si 
radšej odstup

Najviac priestupkov bolo v doprave

Nedávno som čítala vo Vajnorských 
novinkách článok o ľahkovážnych 

psičkároch a už som aj mala možnosť 
presvedčiť sa o ich prítomnosti aj 
na vlastnej koži, resp. na manželovej 
a synčekovej. V jedno pekné zimné 
popoludnie sme sa spolu s manželom  
a 20–mesačným synčekom vybrali 
k Vajnorským jazerám na prechádzku. 
Ako sme tak išli pri menšom jazere 
po štrku, objavila sa pri nás pani s dvo-
ma psami dosť veľkého vzrastu, typu 

zrejme aljašský malamut alebo dosť 
väčší sibírsky husky. Jeden na vôdzke 
a druhý voľne pobehujúci – smerujúci 
rovno k nám. Pani nás milo ubezpečova-
la, že to je len ‚šteňa‘, netreba sa ničoho 
báť. Keďže to ‚šteňa‘ bolo o dosť väčšie 
ako náš drobček, tak ho tatko radšej 
vzal ‚na koňa‘ – čiže sadnúť na krk – čo 
je bežný spôsob nosenia. Tak ho manžel 
nosieva normálne, ja nemôžem, keďže 
som už dávno za polovicou ťarchavosti. 
Spomínané velikánske ‚megašteňa‘ – 
už asi vyššieho šteňacieho veku, stále 
behalo okolo nás, tak som sa ho snažila 
odlákať smerom k jeho pani, aby nešiel 
stále po nás, lebo keď ho jeho pani 
začala volať, neposlúchalo. Ako som ho 
smerovala k nej, manžel sa už radšej 
pomaly poberal smerom domov. No 
čo čert nechcel, psisko sa zrazu zvrtlo 
a rozbehlo sa rovno na manžela, vysko-
čilo mu labami rovno do tváre, sotilo ho 
dozadu, a to manžel nie je ani slabý, ani 

tenký. No nepredpokladaný útok psa, 
ktorý dobehol od chrbta a skočil spredu, 
rozhodne nik nečakal. Ja v mojom stave 
som ostala stáť ako zmeravená a po-
zerala som sa, ako náš synček letí z tej 
výšky z manželovho krku ako handrová 
bábika, padá dozadu na chrbát a hla-
vičku. Asi nemusím opisovať, aký to bol 
pre mňa šok, nehovoriac o nich dvoch. 
Možno drobcovi pomohlo k prežitiu 
jeho zababušenie a hrubá kapucňa 
za krkom, možno anjel strážny, aj tak 
sme radi, že to tentoraz nedopadlo 
horšie, dúfajúc, že sa nijaké následky 
neskôr neprejavia. Pani sa k nám už ne-
prihovorila, no po incidente už ‚megaš-
teňa‘ voľne pobehujúce konečne dobeh-
lo za ňou a mohli spolu všetci kamsi ísť. 
My máme psíkov radi, aj v rodičovskom 
dome chováme dvoch, no nabudúce sa 
takýchto voľne pobehujúcich útočníkov 
radšej budeme strániť.

ĽudMilA ZAJkoVá

V druhom polroku roku 2008 riešili 
celkom 654 priestupkov. Najviac  

– vyše 430 – ich bolo v oblasti dopravy. 
Čistota a poriadok nie sú každému vlast-
né. Svedčí o tom 71 priestupkov. Na tre-
ťom mieste v štatistike sú priestupky 
za požívanie alkoholu na verejnom 
priestranstve. Policajti v tomto prípade 
riešili 48 popíjajúcich. Na okrskárov sa 
občania obrátili s 85 podnetmi. Išlo  
o porušovanie dopravných predpisov, 
rušenie nočného pokoja, pálenie do-
mového odpadu, krádeže a dokonca aj 
o podozrenie z týrania blízkej osoby. 
Zasahovali aj pri ďalších udalostiach. 
Napríklad v auguste, v oblasti Vajnorské-
ho jazera, na podnet občana boli zadr- 
žaní hliadkami Policajného zboru SR  
(PZ) a MsP traja páchatelia, ktorí  

Zo správy o činnosti Mestskej polície Bratislava v Mestskej časti Bratislava – Vajnory

V mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory pôsobia dvaja príslušníci 
mestskej polície (MsP) – okrskári 
z Okrskovej stanice Bratislava 
III – Nové Mesto, starší inšpektor 
Dušan Giertli a strážnik Anton 
Páleník.

poškodzovali motorové vozidlá. O me-
siac neskôr zasa došlo k lúpežnému 
prepadnutiu na Príjazdnej ulici. 
Mestskí policajti si svoje služobné po-
vinnosti plnili aj pri mimoriadnej udalosti 
začiatkom novembra, keď zo železničnej 

cisterny unikla nebezpečná látka. Okrem 
ďalších akcií dohliadali aj na verejný po-
riadok na kultúrnych a športových podu-
jatiach – Vajnorské dožinky, hádzanársky 
turnaj či Vajnorské hody.

JáN MlyNár
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Informácia o dedení
urbárskych pozemkov
Vážení členovia Pozemkového 
spoločenstva Vajnory 
(urbár Vajnory), 
podnetom na napísanie tohto príspe-
vku sú chyby, ktoré sa pomerne často 
vyskytujú pri dedičských konaniach 
pri predeďovaní urbárskych pozemkov.
Ako je známe, urbársky majetok 
v roku 1992, v súlade so zákonom 
č. 229/91, bol na základe uplatneného 
nároku bývalých urbárnikov vydaný 
povereným osobám, a tak vzniklo 
dnešné Pozemkové spoločenstvo 
Vajnory (PS Vajnory).

Majetok PS Vajnory tvorí bývalý 
pasienkový urbár a lesný urbár. 
Celé vlastníctvo PS Vajnory je dnes 
zapísané na 5-tich listoch 
vlastníctva:
✔ LV č. 3302, k. ú. Vajnory, Katastrálny 
úrad v Bratislave, Správa katastra 
Bratislava III., Ružová dolina 27, 
celková výmera 71 940 m2.

✔ LV č. 4634, k. ú. Vajnory, Kata-
strálny úrad v Bratislave, Správa 
katastra Bratislava III., Ružová dolina 27, 
celková výmera 1 472 824 m2 
(urbársky les).

✔ LV č. 3507, k. ú. Trnávka, Katastrálny 

úrad v Bratislave, Správa katastra  
Bratislava II., Ružová dolina 27, 
celková výmera 20 730 m2.

✔ LV č. 3840, k. ú. Trnávka, Katastrálny 
úrad v Bratislave, Správa katastra 
Bratislava II., Ružová dolina 27, 
celková výmera 22 838 m2.

✔ LV č. 3027, k .ú. Chorvátsky Grob, 
Katastrálny úrad v Bratislave, 
Správa katastra Senec, Hollého 8, 
celková výmera 20 147 m2.

Parcely uvedené na LV č. 4634 tvoria 
urbársky les. Tento list vlastníctva je 
novovytvorený a iba postupne sa dopĺňa 
jednotlivými vlastníkmi.
Celková výmera pôdy celého pasien- 
kového urbáru (t. j. parcely napísané  
na LV č. 3302, LV č. 3507, LV č. 3840 
a LV č. 3027) je 135 655 m2.
Celková výmera pôdy celého lesného 
urbáru (t. j. parcely napísané na LV 
č. 4634) je 1 472 824 m2.

Vlastníctvo pôdy v PS Vajnory je 
podielové. Celkový majetok PS Vajnory 
je rozdelený na 2808 podielov. 
Z horeuvedených čísiel vyplýva, že 
na jeden podiel pripadá 48,3 m2 
pasienka a 524,5 m2 lesa.

Obsahom zákona č. 180/1995 Z. z. je konanie o obnove eviden-
cie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. V konaní sa 
zisťujú všetky dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahov 
k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej 
evidencie pozemkov – ROEP. 

Keďže do dnešného katastrálneho územia Trnávka zasahujú aj 
pozemky z pôvodného katastrálneho územia Vajnory, „Komisia 
pre obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim 
v katastrálnom území Trnávka“ verejnou vyhláškou o konaní 
ROEp-u vyzýva občanov na poskytnutie údajov, predloženie listín 
a iných dôkazov k pozemkom vymedzeným vlastníckymi vzťahmi 
alebo držbou, ktoré nie sú vpísané na liste vlastníctva v katastri 
nehnuteľností, alebo môžu byť predmetom konania podľa 
Zákona Národnej rady SR č.180/1995 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.

Miesto na predkladanie listín:  
Miestny úrad Bratislava–Ružinov, Mierová 21
Kontakt: Ing. Mečiarová, 2. p., č. d. 216

Pondelok a streda: od 10.00 h – do 12.00 h
Termín: do 30. júna 2009
Listiny: originály, resp. overené kópie

Finančné zabezpečenie nákladov konania: 
podľa § 10 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z. je každý účastník konania 
povinný zaplatiť 100 Sk
podľa § 10 ods. 3 zák. č. 180/1995 Z. z. je každý vlastník pozemku 
povinný zaplatiť 100 Sk za každých začatých 400 m2, ak ide 
o stavebné pozemky, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území 
obce a majú výmeru väčšiu ako 400 m2.

Podľa § 11 ods. 1 zák. č.180/1995 Z. z. účastníci konania majú mož-
nosť podať návrh na vydanie rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva 
k pozemkom vydržaním, a to aj dedičom oprávneného držiteľa. 
Návrh možno podať len na účely tohto konania a najneskôr 
s podaním námietok proti výpisu z návrhu registra obnovenej 
evidencie pozemkov.

oddelenie vnútornej správy MÚ

Aké chyby sa vyskytujú pri dedení?
Stáva sa, že pri dedení niektorí dediči si 
urbárske dedičstvo podelia, napríklad, 
tak, že jeden zdedí parcely zapísané 
na LV č. 3302 a LV č. 4637 a druhému 
dedičovi pripadnú parcely z LV č. 3507, 
LV č. 3840 a LV 3027. Takéto dedenie 
je neprípustné. Urbárske dedičstvo 
možno dediť iba v celku, t. j. možno de-
diť iba všetky parcely zapísané na všet-
kých 5 listoch vlastníctva (LV).
Ďalšou chybou je, že sa urbársky 
majetok pri dedení vôbec delí. Keďže 
podľa zákona 180/95 Z. z. sa nepripú-
šťa drobenie jednotlivých vlastníckych 
podielov spoločnej nehnuteľnosti: pri 
poľnohospodárskej pôde pod 2000 m2 
a pri lesnej pôde pod 5000 m2, v našich 
vajnorských podmienkach to znamená, 
že po rozdelení by musel dedič vlastniť 
minimálne 42 podielov. Jednotlivcov, 
ktorí by mali toľko podielov v našom PS 
nemáme. Z toho vyplýva, že urbársky 
majetok sa môže dediť iba na jedného 
dediča. Aby ostatní dedičia neboli pri 
dedení ukrátení, môžu sa dohodnúť 
na rozdelení výnosu z hospodárenia 
PS Vajnory mimo dedičského konania, 
napríklad formou notárskej zápisnice. 
Na tieto skutočnosti je potrebné pri de-
dení upozorniť aj notárov, keďže tvrdia, 
že pri dedičských konaniach nevedia 
podľa č. parcely posúdiť, že ide o ur-
bársky pozemok. Kritériom pre dedičov 
v našom PS Vajnory, že ide o urbársky 
majetok, sú práve horeuvedené čísla LV.
Veríme, že po tomto upozornení sa 
chyby v dedičských konaniach nebudú 
vyskytovať.

Za PS Vajnory ing. F. PANák

Informácia pre občanov
o predkladaní listín, ktoré môžu byť predmetom konania podľa zákona č. 180/1995 Z. z.
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Hájňické a polovňícke všelico
cyril Bednár sa po fronce velice  

pchau do šeckích funkcií, keré mu 
bili v obci ponúknuté, ale najvíc do tích, 
f kerích ho moc aňi nesceli. Jako takí sa 
stau vinohradskím hájňikem, a teda takí 
činovňík sa mu patriuo byt aj členem 
polovňíckeho spolku. Cyril pri tejto  
polovňíckej činnosci zažiu moc všeličeho, 
o čem potom velice rád a ochotno  
viprávjau, aj títo príhodi.

Streleňí orua
Cyril ket uš biu takí velikí funkcionár 
po druhej svjetovej vojňe, ešče k temu aj 
hájňik, sceu sa téš trochu popánščit, a tak 
si zebrau polúfku. Ot teho času co dostau 
polovňícki lístek, tak či ráno alebo večer 
furt mjeu kver na pleci.
Jednu ňedzelu ráno, tak pret svatú omšú, 
došeu za Cyrílem agronóm, reku: „Cirdo, 
predsedo, pot, ideme sa kuknút do cho-
tára, jak nám to roste“. Cyril sa velice 
ochotno friško virichtovau a jak si brau 
kver, žena Matila, kerá f domje držaua ko-
mando, začaua ho velice hrešit: „Nehaňbíš 
sa ludzí s kverem pres svatemšú po chotári 
lajfŕňat? Uš aj ten kver nechaj doma!“

„Matilo, buc cicho, šak ti donesem orua,“ 
bráňiu sa Cyril. „Ti a orua? Šak tis ešče  
nezastreliu aňi vrabca! Ti chmulo!“ – skrí-
kua Matila a biuo po škríčki.

cyril a tela
Polnohospodárska komisia na družstvje sa 
krom inšího staraua aj o činnost polovňíku 
v obci. Táto komisia si velice zakuádaua 
na kontrole vjedomoscí polovňíkú, co a jak 
chovat za každích okolnoscí v revíri.
Na jednej takejto kontroli sa zúčastňiu, 
za šeckích polovňíku jak jejích zástupca, 
Cyril Bednár. Dúležito sa hňízdziu na sto-
lički a čekau, nač sa ho budú čleňi komisie 
pítat, jakú otásku mu pouožá.
Preceda komisie dúho rozmíšlau, co 
sa ho opítat, abi ziscili, že polovňíci sú 
dobre prichistaní udržat zvjer a ostatní 
vjeci f revíri na porátku. Za tím účelem si 
po dúkladném zvažovaňí vimisleu pro  
Cyrila, podla  ňeho, velice čaškú otásku. 
„Tak sa ťa teda pítam Cirdo, povjec mje 
a ceuej komisii, co bis spraviu, kebi tak  
pri polúfki v horách streteus tela?“
„Ná co bich spraviu, chiciu bi sem ho 
a odvédeu do maštale JRD,“ odpovidau 

Cyril. „Správňe, je vidzet, že ušs  napácheu 
socializmem,“ biu vírok komisie.

Zuomení kver
No jak to uš f živoce bíva, ket čovjek furt 
chodzí s tím kverem na pleci, stane sa aj 
neščascí. V minutém roku 1969 začaua bit 
zima velice skoro, ket uš v novembri uderili 
hrubé mráze a moc často bívaua v ceuém 
chotári aj na cestách poledovica.
Jadného dňa, ket sa polovňíci vibrali 
na hon zajícu, biuo šecko zamrznuté 
na skuo, teda poledovica, jakú si aňi 
starí ludé nepamatali. No pri prechodze 
polovňíku po rolách, jak uzavírali kruhofku, 
Cyril na Erdútkach vihodziu pati pred sebja 
a rezeu hore znački, aš mu širák odleceu. 
Ket sa sceu skebetovat ze zemi hore, 
zisciu, že si zuomiu ruku.
Ňekerí z honcú porát priskočili k Cyrilovi 
a začali ho dvíhat ze zemi. Cyril sa stačiu 
ešče uiscit, co je s kverem a velice si 
radostno vidícheu: „Chvalabohu, že sem 
si pri tem pádze nezuomiu kver, to bi biua 
veliká škoda, lebo stáu 1700 korún a ruka, 
tá sa mi zahojí a zroste za štátňí peňíze.“ 

BoHuMil HrABák

➔ Termín: 6. až 10. máj 2009
Tento pútnický zájazd bude 
kopírovať cestu, ktorou ilegálne 
chodil Don Titus s utečencami
a návšteva pamätihodností. 

➔ Predpokladaná cena zájazdu: 
250 ¤
V cene  zájazdu je zahrnuté  
poistenie, doprava + cestné  poplatky 
(diaľnice – Rakúsko, Taliansko), 
4x ubytovanie, 1x raňajky pri prvom 
ubytovaní, 3x polpenzia – Turín).
Pre zabezpečenie ubytovania 
v Taliansku žiadame tých, ktorí majú 
záujem s nami cestovať, aby sa 
prihlásili do 28. februára 2009 a zložili 
zálohu vo výške 100 ¤.

➔ Program pútnického zájazdu:
1. DEň: Odchod o 6.00 h z Námestia 
Titusa Zemana vo Vajnoroch, navštívili 
by sme najkrajšie mesto s históriou 

Melk, pútnický Kostol Panny Márie 
v Maria–Neustifte, pekný kostol 
Postlingberg v Linzi, krásne mesto 
Salzburg, pohraničné mestečko 
Vipitena. Ubytovanie.

2. DEň: Cestou do Turína by sme 
navštívili mesto Brescia, kde sa 
nachádzajú krásne stavby, počnúc 
6. až 9. storočím, 11. až 12. storočie, 
14. až 15. storočie, Dóm v Miláne, pút-
nické mestečko Sacro Monte di Varese, 
ktoré navštívil i Svätý Otec Ján Pavol II. 
Ubytovanie v Turíne. Večera.

3. DEň: Raňajky. Prehliadka Baziliky  
Panny Márie Pomocnice kresťanov 
a Valdoku, múzeum Dona Bosca, ná-
všteva Kostola sv. Jána s kaplnkou, 
kde sa nachádza Turínske plátno, 
prehliadka kráľovského paláca a ďalšie 
pamätihodnosti v Turíne. Svätá omša 
(ráno alebo večer). Večera.

PútNicky zájAzd
Po stopách dona Titusa Zemana a prenasledovaných seleziánov do Turína

4. DEň: Raňajky. Odchod autobusom. 
Návšteva a prehliadka Chiery a Kostola 
sv. Antona, Castelnuovo Don Bosco, 
Santuario Colle Don Bosco – rodisko, 
prípadne iné pamätihodnosti, podľa 
dohovoru. Večera. 

5. DEň: Po  raňajkách odchod do 
Bratislavy, cestou možnosť ná
vštevy pamätihodností, ak nám 
to čas dovolí (Padova). 
Príchod v nočných hodinách. 

➔ Záujemcovia o pútnický zájazd 
a informácie, prosím, prihlásiť sa: 
Občianske združenie Don Titus: 
Michal Titus Radošinský,  
mobil: 0903 551 915
po 18.00 h tel. č.: 02/63 821 915

Ing. Daniela Sásiková, 
Rybničná 4,  
831 07 Bratislava 36, 
tel. č.: 02/43711518   
mobil: 0903 423 230, 
cez pracovný týždeň po 16.00 h, 
sobota - nedeľa po celý deň.

 príbeh 
zo starých Vajnor
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Ľadová plocha ostane aj v ďalších rokoch

M alí športovci z Vajnor, zo ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej na Oslobo-

diteľskej ulici 1 opäť zabojovali. Napriek 
tomu, že sa na minihádzanárskom turnaji 
bratislavských základných škôl 12. de-
cembra 2008 zúčastnili prvý raz, získali 
z 12 družstiev pekné 3. miesto.
Určite im k tomu pomohla nielen zdat-

nosť a šikovnosť v športe, ale aj tímová 
hra, spolupráca, priateľstvo, vytrvalosť 
a snaha o najlepší výkon celého tímu.
Deti prišli nadšené a šťastné z ďalšieho 
úspechu. Veríme, že sa im bude i naďalej 
tak dobre dariť reprezentovať Vajnory. 

AlžBETA HoJZákoVá
učiteľka Zš

Milí Vajnoráci, 
sme veľmi radi, že ľadová plocha, 
určená na rekreáciu a športové 
vyžitie, zaznamenala aj tento rok 
obrovský úspech. Sme jednou z mála 
mestských častí, ktorá takouto 
veľkou ľadovou plochou disponuje. 
Na to, aby bol ľad čo najkvalitnejší, 
sú cez deň vyhradené 30-minútové 
technické prestávky, keď technickí 
pracovníci ľad upravujú. Teší nás, že 
tieto technické prestávky rešpektuje-
te a znovu a znovu sa na našu ľadovú 
plochu vraciate. Svedčí o tom aj to, že 
klzisko je využívané od skorých ran-
ných hodín až do večera. cestu naň 
si dokonca našli aj mnohí obyvatelia 
iných mestských častí Bratislavy.
Touto cestou sa Mestská časť 
Bratislava-Vajnory chce poďakovať 
generálnym reklamným partnerom, 
ktorí svojím partnerstvom prispeli 
na prevádzku ľadovej plochy: cepit 
Management, iW TrENd, MBM 
real, raven, Telemont a Vajnory 
Shopping city. Naše poďakovanie 
patrí aj našim reklamným partnerom 
– spoločnostiam: Motor car Bratisla-
va, T.c.S., Viba Air, rEAl-BoNiTA, 
NAy, Barimex, lekáreň Vajnory, 
geomap, Bau3mex a koratex.

Ani po tomto termíne Vajnoráci 
o klzisko (jedno z mála v celej 

Bratislave) neprídu. Práve naopak. 
V prvom rade treba však povedať, že 
jeho prevádzka nie je plánovaná ako 
výhradne komerčná záležitosť. Preto 
aj vstupné je skôr symbolické a pre oby-
vateľov našej mestskej časti vo vyhra-
dených časoch je dokonca bezplatný 
vstup. Je to služba navyše, ktorú svojim 
občanom ponúka samospráva. Napriek 
tomu nemožno nespomenúť, že túto 
sezónu by prevádzka ľadovej plochy 

nemala byť stratová, dokonca možno 
hovoriť o predpokladanom miernom 
zisku. Prostredníctvom Vajnorskej pod-
pornej spoločnosti sa podarilo získať 
nemálo prostriedkov, ktoré pokrývajú 
prevádzku klziska. Konečný ekonomický 
výsledok i to, ako dlho budeme môcť 
tento rok ľadovú plochu využívať, bude, 
samozrejme, záležať i na počasí. 
V tomto roku sa zlepšila i kvalita ľadu, 
čo potvrdili viacerí návštevníci. To je len 
začiatok zmien. Mestská časť plánuje 
v budúcnosti ponúknuť návštevníkom 

V súvislosti s otvorením ľadovej plochy viacerých Vajnorákov 
zaujíma otázka, či sa budú mať kde korčuľovať aj po roku 2010, 
dovtedy sa miestna časť zaviazala prevádzkovať ľadovú plochu. 
Tento záväzok bol v súvislosti so získanými prostriedkami z EÚ 
práve na jej vybudovanie a prevádzku.

ľadovej plochy širšie spektrum služieb 
aj možnosť predĺženia korčuliarskej se-
zóny. Do úvahy prichádza i jej sezónne 
prekrytie. O obľúbenosti ľadovej plochy 
nielen medzi obyvateľmi Vajnor svedčí 
i fakt, že viaceré podnikateľské subjekty 
už prejavili záujem rozšíriť paletu mož-
ností aktívneho oddychu v areáli. Začali 
sa už rokovania s urbárnikmi o využití 
okolitých pozemkov. Záujem o dotvore-
nie celej športovo – oddychovej zóny  
suž prejavili aj študenti architektúry. 
Rok 2010, teda, nebude znamenať  
koniec ľadovej plochy vo Vajnoroch,  
ale práve možno jej  nový začiatok.  
Ak sa ešte neviete korčuľovať, pokojne 
sa učte. Miesto, kde sa budete môcť 
preháňať na korčuliach, bude vo Vajno-
roch aj v budúcnosti.
Podrobnejšie informácie o prevádzko-
vom čase, vstupnom a technických 
parametrochľadovej plochy nájdete 
na internetovej stránke Vajnor 
www.vajnory.sk

JáN MlyNár

Úspešní malí športovci

Vajnoráci sa nemusia báť, že prídu o ľadovú plochu



n Na dlho ohlasovaného Mikuláša 
v Lienočke sa prihlásilo okolo 70 detí. 
Prišla nedeľa 7. decembra, prišli deti, 
rodičia a mohli sme začať. Hlavnou 
postavou večera bol, samozrejme, 
naozajstný Mikuláš. Mal krásny kos-
tým, dlhú bielu bradu, na hlave vysokú 
mitru, v ruke zvonček a zlatú berlu. 
Sprievod mu robil živý veselý snehuli-
ak. Obaja boli dobrovoľníci – amatéri, 
ktorí sa vedeli deťom milo prihovoriť. 
Po úvodnom príhovore prišlo rozdáva-
nie balíčkov. Deti sa (ako to už na ta-
kýchto akciách býva) nahrnuli dopredu, 
niektoré recitovali, iné spievali, niek-
toré dali Mikulášovi obrázok, a každé 
dostalo pekný balíček. (Ospravedlňu-
jeme sa, že bol iba v obyčajnej igelitke, 
no v celom obchodnom centre sa nám 
nepodarilo zohnať ani jedno pekné 
vrecko, ani len mikroténové). 
Na záver sa deti s Mikulášom a snehu-
liakom fotografovali na krásnej červe-
nej pohovke v zasneženej krajine. 
Pre neposednejšie detičky bola k dis-
pozícii herňa. A keď sa Mikuláš a sne-
huliak s deťmi rozlúčili, vo veľkej sále 
zahrala hudba a deti si mohli spraviť 
diskotéku. Vo vedľajšej  miestnosti 
bol bazén s guľôčkami a šmykľavkou. 
Pripravené boli tiež rôzne atrakcie: 
snehuliacke puzzle, výroba jabĺčkových 

Mikuláš s Lienočkou
Mikuláš je sviatok, ktorý napäto očakávajú všetky deti. 
Dávame si balíčky doma do okien alebo do vyčistených čižmičiek. 
Je to milá tradícia a Mikuláš nesmie chýbať, samozrejme, ani 
v materskom centre.

mikulášikov, strihanie papierových 
vločiek, veľký kartónový fotosnehuliak 
s výrezom pre detskú hlavičku... Každá 
aktivita praskala vo švíkoch a deti sa 
skvelo zabávali. 
nVo vestibule prebiehali vianočné trhy. 
Na predaj boli rôzne vianočné drob-
nôstky – sviečky, svietniky, obrázky, 
mydlá, tašky, vence, ozdoby... Všetko to 
vlastnoručne vyrobili mamičky – ak-
tivistky materského centra. Tí, ktorí si 
od nás niečo kúpili, prispeli na činnosť 
MC Lienočka. 
Chceme sa poďakovať všetkým tým, 
ktorí prišli ochotne pomôcť. Ďakujeme 
tiež všetkým tým detičkám, mamičkám, 
oteckom a starým rodičom, ktorí sa 
s nami zabavili. A ďakujeme aj Mikulá-
šovi, do videnia o rok!

LIENOČKINE VIANOCE 
s rozprávkovou babkou
nBol tichý decembrový podvečer, štvrtá adventná 
nedeľa. Blížili sa Vianoce a Lienočka si 
ich chcela užiť spolu so svojimi deťmi. 
A tak sme sa ešte naposledy v roku 
2008, 21. decembra, stretli na vianoč-
nej besiedke s názvom „Lienočkine 
Vianoce s rozprávkovou babičkou“.

Cieľom tejto akcie bolo stretnutie viace-
rých generácií. Do farského klubu sme 
preto pozvali nielen deti s rodičmi, ale 
aj dôchodcov a starších ľudí z Vajnor. 
Lienočka pripravila program aj pre nich 
a, naopak, oni zas pripravili program 
pre deti.
Rozprávková babka vo vajnorskom kroji, 
teta Lojzka Hrabáková rozkrútila svoj 
rozprávkový kolovrátok a porozprávala 
nám, aké bývali vajnorské Vianoce kedy-
si. O tom, aké pochúťky nesmeli chýbať 
na štedrovečernom stole, že pochúťky 
dostali aj zvieratká na hospodárskom 
dvore, ako im cestou na púnoční omšu 
vŕzgal sneh pod nohami a ako si ráno 
na Božie narodenie našli pod vánoč-
ním stromkem darčeky. Bolo to krásne 
obohatenie Vianoc pre všetkých, ktorí 
uprednostňujú Ježiška pred tučným 
Santa Clausom. 
O Ježiškovi nám porozprávala aj teta 
Marta Galádová. Zo svojho „Múzea 
starých materí“ priniesla historické pre-
nosné divadielko. Obsahovalo kostolík 
a nádherné, vyše 70-ročné bábky 
– pastieri, Ježiško, Herodes, smrť, kráľ 
a iné. Spolu s anjelom nám zahrali via-
nočný príbeh o narodení Ježiška. 
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Pomôžete?
MC Lienočka funguje niečo vyše dvoch ro-
kov. Vzniklo vďaka dobrovoľníčkam – mamič-
kám na materskej dovolenke. Postarali sa 
o právne založenie centra, o priestory a celý 
štart Lienočky. Viaceré zakladajúce členky 
však už medzitým nastúpili do práce a Lie-
nočky sa ujali ďalšie dobrovoľníčky. Vďaka 
nim môže centrum fungovať ďalej. Zrekon-
štruovali sme priestory centra, vedieme do-
poludňajšie i popoludňajšie aktivity pre deti 
aj rodičov, máme služby v herni, dva razy 
do mesiaca organizujeme rôzne akcie. Je nás 
však málo, všetky máme svoje domácnosti, 
viaceré pracujeme a máme jedno, dve, či 
tri deti. Preto hľadáme ďalšie ochotné ma-
mičky, ktoré by nám pomohli so službami aj 
pri príprave akcií. Na prípravu Mikuláša nás 
bolo šesť, na Lienočkine Vianoce päť, preto 
nás veľmi mrzeli niektoré negatívne ohlasy. 
Veď kto nič nerobí, nič nepokazí... Ak máte 
chuť, ozvite sa nám na e-mail
hanzelovak@hotmail.com, alebo 
0903 822 123, prípadne sa vždy pred 
akciou opýtajte, kedy sa bude chystať 
a príďte nám pomôcť. Pretože kvalita 
každej akcie je priamo úmerná tomu, 
koľko ľudí sa na jej tvorbe zúčastňuje. 
NENEChAJtE V tOM NAšu 
– VAšu LIENOČKu SAMu!

Materské centrum Lienočka



→ ČO NÁS ČAKÁ 
         VO FEBRUÁRI
nDňa 22. februára o 16.00 h sa 
bude konať Karneval s veselými 
balónikmi. Vstupné sú 2 E. Tešíme sa 
aj na rodičov v maskách a mamičky 
sa môžu pochváliť napečenými 
dobrotami. Na deti čaká detská 
diskotéka, šašovia a veselé balóniky 
rôznych tvarov a farieb. 

nZačiatkom marca nás opäť čaká 
jarná burza detského oblečenia. 
Bude sa predávať oblečenie pre 
deti do veľkosti 138, hračky a rôzne 
doplnky pre našich drobcov. Môže-
te priniesť aj šatstvo na darovanie, 
ktoré pôjde na misie. Viac informácií: 
vývesky MÚ, www.mclienocka.sk 
a hanzelovak@hotmail.com. 

Subkultúra mládeže súčasťou majoritnej kultúry
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Opäť je tu čas bližšie vám priblížiť 
jednu zo subkultúr mládeže, ktorá 

má vo Vajnoroch svoje zastúpenie. 
Životný štýl, pre ktorý je charakteristic-
ké práve toto ročné obdobie. Uberá sa 
ním stále viac mladých ľudí, stále viac 
mladých Vajnorákov. Dovoľte mi preto, 
aby som vám predstavila životný štýl, 
ktorého súčasťou som aj ja. Tentoraz 
pre viaceré prekážky, vírusy a ochore-
nia, vám predstavím túto subkultúru 
viac všeobecne. Snowboarding. Pre 
túžbu z dobrodružstva, pre silné zážit-
ky, pre vzrušenie z jazdy, pre ten strach, 
ktorý človek každou jazdou prekonáva, 
pre radosť, pre spolupatričnosť.
Rozprávať o snowboardingu je aktu-
álna téma práve pre toto ročné ob-
dobie. Osobne som vďačná, že aj my 
tu na „dolniakoch“ sa môžeme aspoň 
chvíľku kochať bielou perinou. No hory 
sú hory. To je ako iný svet. Všetko vôkol 
vás je bielučké, slnko sa svojimi lúčmi 
opiera o krivky zeme a vy si dušou 
vychutnávate ten nadýchaný prašan. 
Je to nádhera. Tým, ktorí sa ešte ne-
dostali k snowboardingu a nezažili tie 
jedinečné pocity, sa pokúsim priblížiť, 
o čo vlastne ide.

Snowboarding
Snowboarding je zimný šport, ktorý sa 
vyvinul zo skateboardingu a surfingu. 
Jeho začiatky vraj siahajú až do roku 
1920 v USA, kde boli prvé pokusy 
o „surfovanie“ na snehu. Mohutné vlny, 
zaliate slnkom, vystriedalo chlad-
né počasie a snehové vločky. Nuda 
v zimnom počasí sa stala nepriateľom 
nielen surfistov, ale aj skateboardistov. 
Potrebovali nejakú alternatívu, ktorá by 
im umožnila trénovať aj v zime, zároveň 
zahnala nudu a spestrila voľný čas. 
Zlomovým rokom pre snowboarding 
bol rok 1965, keď bol vytvorený prvý 
snowboard, nazývaný „snurfer“ – tento 
názov naznačuje spojenie snowboardu 
a surfu. Jazda na ňom sa totiž podoba-
la práve surfovaniu na vlnách. Keďže 
sa na snowboarde jazdí bokom, dosť 
pripomína jazdu na skateboarde, či 
surfovanie na vlnách. A práve v tom je 
tá alternatívnosť a pestrosť, tá možnosť 
žiť svoj životný štýl všetky ročné ob-
dobia – v zime snowboardovať a v lete 
surfovať, skateboardovať. Sherman 
Poppen – tvorca „snurferu“ – vždy ob-
divoval surferov a ich jazdy na vlnách, 

ale nikdy to sám nevyskúšal. Keď sa 
raz pozrel na čerstvo zasnežený kopec 
za jeho domom, uvidel v ňom obrov-
skú vlnu. Vtedy mu skrsla myšlienka, 
prečo by sa nedalo zajazdiť aj na snehu. 
Inšpirovaný Shermanom začal Jake 
Burton Carpenter vyrábať svoje vlastné 
snowboardové dosky. Eliminoval chyby 
a nevýhody snurferu, primontoval 
na dosku prvé viazanie, ktoré pevne 
spájalo nohy so snowboardom. 
Podobne, ako to bolo aj pri skateboar-
dingu, aj pre tento šport bol charakte-
ristický odmietavý postoj. Začiatkom 
80. rokov väčšina lyžiarskych stredísk 
v USA začala snowboarding zakazovať. 
K tomuto nepriaznivému javu prispeli 
aj prísne bezpečnostné normy ame-
rických úradov a negatívne stanoviská 
vtedajších poisťovní. Jazdcom neostá- 
valo nič iné, len si pešo vyšliapať 
kopec a jazdiť svahy vo voľnej prírode, 
v prašane. Osobne dávam prednosť 
takejto jazde, mimo zjazdovky, v čer-
stvom prašane, kde vás prenasleduje 
iba vlastná stopa. Šliapete ako blázon, 
niekoľko hodín, chcete čím skôr byť 
na vrchole kopca, ktorý chcete zdolať, 
a ktorý si chcete užiť, v ktorom je ukry-
tá tá nezabudnuteľná jazda, ktorá vás 
čaká. Tento spôsob snowboardingu sa 
nazýva hiking. V polovici 80. rokov sa 
obavy zo snowboardingu začali strácať, 
k čomu prispel najmä vývoj viazania. 
Pomalšie sa tento šport začal rozvíjať 
v Európe. Prvý raz sa objavil až koncom 
70. rokov vo Francúzsku. 

Možno čakáte otázku, kde majú mladí 
Vajnoráci možnosť snowboardovať vo 
Vajnoroch. Nikde. No nik ani neo-
čakáva, aby tu bolo vytvorené na to 
miesto – je to v týchto podmienkach 
viac ako nereálne. Ale na Slovensku je 
veľa priestoru, veľa pekných miest, kde 
si môžu dobre zajazdiť na prašane, či 
stráviť čas s kamarátmi v snowparku. 
Kto z vás, nielen mladých, ešte nevy-
skúšal tú krásu surfovania na snehu, 
môže sa pokúsiť, nikdy nie je nesko-
ro. Nuž, teda, uvidíme sa na horách, 
priatelia. Na záver mi dovoľte zaželať 
čitateľom Vajnorských noviniek všetko 
dobré v novom roku, nech tento je 
o krôčik lepší ako predchádzajúci. 
A pre jazdcov ENJOY THE RIDE.

iVANA šurEkoVá

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Snowboarding

Detičky stáli priamo pred scénou a veru 
ani nedýchali, taký bol príbeh napínavý.
Pozdraviť nás prišiel aj ďalší hosť, koled-
ník Julko Žatko. S jeho harmonikou sme 
si mohli všetci zaspievať naše krásne 
koledy. Dospelým pre radosť a deťom 
na želanie zahral aj obľúbené detské 
pesničky a známe ľudovky. A detičky sa 
pred mikrofónom vykrúcali ako naozajst-
ní speváci.
Aké by to však boli Vianoce bez stromče-
ka! Ten si ozdobili samotné deti priamo 
na pódiu. Počas večera boli pre ne pri-
pravené aj ďalšie vianočné dielne. Malé 
šikovné ručičky mohli zdobiť voňavé 
medovníky, zhotoviť z jabĺčka svietniky 
a z pomarančov zasa voňavé ozdoby 
na vianočný stôl.
A keďže k Vianociam patrí aj vzájomné 
obdarovanie sa, každé z detí si z domu 
prinieslo darček pre jedného kamaráta. 
Malý podarúnok sa ušiel aj niektorým 
starším – boli to výrobky detí z Lienočki-
ných tvorivých dielní.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí vianočnú besiedku 
pripravili: milým účinkujúcim i mamič-
kám z materského centra. Ďakujeme tiež 
všetkým, ktorí prijali pozvanie na toto 
predvianočné podujatie. Vďaka všet-
kým zúčastneným dýchali „Lienočkine 
Vianoce“ skutočnou sviatočnou atmo-
sférou, rodinným pokojom, vzájomnou 
spolupatričnosťou, voňavými dobrotami 
a vianočnými piesňami. A jednu takú 
sme si na záver, pri zažatých sviečkach, 
spoločne zaspievali (podaktorí aj so 
slzou v oku): Tichá noc, svätá noc...

MiškA VArgoVá
aktívna mamička zo šinkovského

Snowboarding nás baví
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Podľa ustanovenia §3a, odst. 4 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
preskúšanie systémov varovania obyvateľstva (sirén) v Slovenskej republike 
v roku 2009 bude vykonané v nasledovných termínoch:
 9. január, 13. február, 13. marec,  17. apríl, 15. máj, 12. jún, 10. júl, 
 14. august, 11. september, 9. október, 13. november, 11. december 

kATArÍNA MolNároVá, referát co

nMestská časť 
Bratislava-Vajnory 
touto cestou ďakuje 
spoločnostiam coop 
Jednota a kon-rad, 
vďaka ktorým naše 
deti dostali bohatú 
mikulášsku nádiel-
ku, plnú sladkostí. 
Vďaka ich štedrému 
sladkému daru sme 
mali možnosť pripra-
viť pre všetky deti, 
ktoré Mikuláša prišli 
privítať (aj napriek 
nepriaznivému poča-
siu), krásne prežitý 
mikulášsky podvečer. 
ĎAkuJEME!

VÝzVA
V zmysle VZN 2/2002 vyzývame vlastníkov, 
správcov a užívateľov pozemkov, aby zabezpečili 
čistotu chodníkov odstraňovaním snehu a ná-
mrazy aj viackrát za deň v celej šírke, aby nebolo 
ohrozené zdravie chodcov. Porušením nariadenia 
sa fyzická osoba dopúšťa priestupku proti verej-
nému poriadku, za ktorý možno uložiť pokutu.

referát životného prostredia MÚ

Z ákonom stanovená ročná valorizácia 
platu starostu za minulý rok pred-

stavuje sumu vyše tisíc eur. Na posled-
nom rokovaní miestneho zastupiteľstva 
starosta Ján Mrva navrhol, aby tieto 
peniaze boli presunuté na podporu 
neziskových organizácií. Starosta ich 
chce poskytnúť na zakúpenie nízko-
podlažného autobusu. „Listom sa 
na mňa obrátili so žiadosťou o podporu 

rodičia postihnutých detí, ktoré denne 
navštevujú, napríklad, Domov sociálnych 
služieb Gaudeamus na Mokrohájskej uli-
ci, podobné zariadenie Rosa na Dúbrav-
skej ceste a ďalšie. Chcú zabezpečiť zvoz 
postihnutých  aj z I., II. a III. bratislavské-
ho okresu. Na to je však treba kúpiť nový 
nízkopodlažný autobus. Preto chcem 
túto sumu venovať práve im.“

JáN MlyNár

7. 2. 2009 sobota 
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA–Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, tel.: 
0903 477 074
7. 2. 2009 sobota
Valentínska zábava
Čas konania: 19.00 h  
Vstupné: 15 € (predaj v škole, škôlke)
Miesto konania: Bakchus Vila
Organizátor: RZ pri ZŠ Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1
11. 2. 2009 streda
Stretnutie starostu MČ Bratislava–Vajnory
s občanmi
Čas konania: 18.00 h  
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava-Vajnory
12. 2. 2009 – štvrtok
Nosenie detí v šatke
Prednáška spojená s predávaním babyšatiek 
(objednávky 0915 489 161)
Prednáša Zuzana Lošonská, poradkyňa nosenia
Čas konania: 17.00 h, vstupné: 2 €
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MC Lienočka 
21. 2. 2009 sobota 
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA–Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, 
mobil 0903 477 074
22. 2. 2009 – nedeľa
Lienočkovský karneval
Čas konania: 16.00 h, vstupné: 2 €
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MC Lienočka
24. 2. 2009 utorok
Babská fašiangová zábava spojená 
s pochovávaním basy
Čas konania: 18.00 – 24.00 h
Vstup v maskách!
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava–Vajnory 
a Vajnorský okrášľovací spolok 

Zmena programu vyhradená!

Preskúšanie systémov 
varovania obyvateľstva v roku 2009

Peniaze pôjdu tým, ktorí ich potrebujú

MČ Bratislava–Vajnory, Vajnorský okrášľovací spolok a Vajnorská dychovka

vás pozývajú na tradičnú vajnorskú

FAŠIANGOVÚ BABSKÚ ZÁBAVU
spojenú s pochovávaním basy

Dňa 24. februára 2009 od 19.00 do 24.00 h

Miesto: KZ na Baničovej ul.

Do tanca hrá Vajnorská dychovka  vstup voľný, vítané sú masky 
 občerstvenie si prinesie každý sám!

→ podujatia
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Vyššie pokuty
Vyše 90 percent pokút ostalo v pôvodnej výške 
do 2000 Sk (66,4 eur). To, čo je nad touto hranicou, 
sa týka hrubého porušovania dopravných predpisov, 
ako sú nehody, alkohol, extrémne vysoká rýchlosť. 
Pokuty sa v prípadoch odmietnutia testu na alkohol 
alebo dopravnej nehody vyšplhajú až na 1328 eur. 
Nezodpovedným vodičom tiež bude môcť byť 
uložený zákaz viesť motorové vozidlo namiesto 

Nový cestný zákon prináša zmeny  
pre vodičov, bicyklistov i chodcov

súčasných dvoch rokov až na päť rokov. Ak bude 
chcieť vodič za volantom telefonovať bez hands 
free, zaplatí až 166 eur. Ak vodič ujde z miesta  
nehody alebo inak závažne poruší dopravné pred- 
pisy, zaplatí až 1328 eur. Prekročenie maximálnej 
rýchlosti sa bude trestať pokutou až do 829 eur, 
alkohol a drogy môžu vyjsť ešte o 127 eur viac.
V prípade uloženia blokovej pokuty a nemožnosti 
jej zaplatenia na mieste, budú policajti odoberať  
vodičské preukazy. Vrátia ich až po zaplatení 

sankcie. Šofér nepríde o možnosť jazdiť, dostane 
vystavené povolenie na čas 15 dní, ale platné iba 
na území Slovenska.
Políciu bude potrebné volať iba k prípadom 
vážnych nehôd s následkami smrti alebo ublíženia 
na zdraví, alebo keď škoda presiahne 3983 eur. Má 
sa tak odľahčiť práca polície i prejazdnosť premávky.
 
Zmeny v rýchlostiach
Najvyššou rýchlosťou v obci bude 50 km/h. 
Zvýšili sa minimálne povolené rýchlosti na diaľni-
ciach, z doterajších 60 na 80 km/h. Pri diaľničných 
obchvatoch prechádzajúcich cez obce sa zvýšila 
rýchlosť zo súčasných 80 km/h na 90 km/h. Táto 
rýchlosť však môže byť obmedzená až na 65 km/h. 
Maximálna rýchlosť na diaľnici je 130 km/h. 
Na niektorých miestach sa bude môcť zvýšiť.

Svietenie, pneumatiky, parkovanie 
Zákon zavádza povinné svietenie od 15. no- 
vembra do 31. marca a zákaz telefonovania počas 
jazdy, ak vodič nemá k dispozícii hand-free. 
Nákladné vozidlá a autobusy budú povinne  
jazdiť od 15. novembra do 31. marca na zimných  
pneumatikách. Osobné autá budú mať túto povin-
nosť len vtedy, ak sa na vozovke bude nachádzať  
súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, časovo 
to však nebude ohraničené. 
Kamióny už nebudú môcť na slovenských diaľ- 
ničných úsekoch predbiehať. Autá nad 7,5 tony 
nebudú môcť predbiehať na žiadnych diaľniciach  
ani rýchlostných cestách. Zároveň však na nich  
budú môcť zostať aj počas víkendov a dní pracov-
ného pokoja.
Ďalej sa bude môcť parkovať na chodníkoch, 
ale len za podmienky, že pre chodcov ostane voľný 
priestor, široký najmenej 1,5 metra. 

tolerancia na alkohol
Nový cestný zákon zároveň ruší aj nulovú 
toleranciu alkoholu za volantom. Vodič bude môcť 
beztrestne nafúkať 0,2 promile alkoholu, čo umožní 
priemernému mužovi vypiť pred cestou malé pivo.

Prilba pre cyklistov
Ochranná prilba bude pre cyklistov povinná. 
Dospelí budú mať túto povinnosť počas jazdy mimo 
obce, deti do pätnásť rokov ju budú musieť nosiť 
stále. Deti mladšie ako desať rokov sa nebudú môcť 
bicyklovať bez ľudí starších ako 15 rokov. Samy sa 
budú môcť na bicykli pohybovať len v obytnej štvrti 
alebo dopravnom ihrisku. V prípade zníženej vidi-
teľnosti budú potrebovať cyklisti reflexné oblečenie. 
Táto povinnosť sa týka aj chodcov idúcich pri ceste.
Zákon sa dotkne aj chodcov prechádzajúcich cez 
cestu. Nebudú už môcť používať mobilný telefón 
alebo zariadenie na počúvanie hudby.

Spracované redakciou VN

§Nový cestný zákon, platný od 1. februára 2009, prináša pomerne 
veľké zmeny. Sprísňujú sa, napríklad, pokuty pre nedisciplinova-
ných vodičov, či možnosť pokutu si odpracovať.

V A J N O R y



oznamy/inzerciastrana 26   Vajnorské novinky

TELEFÓNNy ZOZNAM 
MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ 
ČASTI BRATISLAVA–VAJNORy

Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 
4371 2280
Fax miestneho úradu  
02/4371 2494

Sekretariát starostu:  4822 4412
Miestny kontrolór:  4822 4414

ODDELENIE 
VNÚTORNEJ SPRÁVy
Podateľňa  4822 4432
Referát sociálnych vecí, 
zdravotníctva a školstva  4822 4434
Matrika, ohlasovňa pobytu  
4822 4433

REFERÁT KULTÚRy, ŠPORTU,
ZAHRANIČNÉ VZŤAHy
Referát kultúry a športu  4822 4423
Vajnorské novinky  4822 4424
Miestna knižnica  4371 2621

Hospodárska správa  4371 2705

ODDELENIE STAVEBNÉ,
ŽP, ÚP A DOPRAVy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

ODDELENIE  EKONOMICKÉ
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  
4822 4444

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

VAJNORSKÉ NOVINKy – mesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava–Vajnory. Vydáva Mestská časť Bratislava–Vajnory. Redakcia: 
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Pokrivčáková. Šéfredaktor: Mgr. Eduard Fašung. Zodpovední redaktori: Viera Čepcová, Ján Mlynár. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská. 
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Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana (21x29,7 cm) – 265,551 ¤/8000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 146,053 ¤/4400 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 79,665 ¤/2400 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 49,790 ¤/1500 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) – 29,874 ¤/900 Sk

Plošná inzercia – farebná:
1 strana (21x29,7 cm) – 398,327 ¤/12 000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 219,079 ¤/6600 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 116,178 ¤/3500 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 64,728 ¤/1950 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) – 36,513 ¤/1100 Sk

Tiesňové volania: 
SOS tiesňové volania 112 
Polícia  158 
Mestská polícia 159 
Záchranná zdravotná služba  155 
Hasičský a záchranný zbor 150 
Poruchové služby: 
Poruchy – plyn 0850 111 727 
Poruchy – elektrický prúd 0850 111 555 
Poruchy – voda 0800 121 333 
Poruchy – verejné osvetlenie 02/63 81 01 51
Núdzové otváranie dverí a trezorov: 
Nonstop zámočnícka pohotovosť  16 888 
Núdzové otváranie trezorov  16 888
Zimná údržba komunikácií:
Dispečing magistrátu (cesty 1. a 2. triedy): 
02/59 35 67 61, 02/59 35 67 59 
Dispečing MČ (cesty 3. triedy, 
miestne komunikácie, chodníky): 
02/48 22 44 20, 02/48 22 44 28.

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta na plochu v cm2: 
čiernobiely – 1,161 ¤/35 Sk/cm2, farebný – 1,394 ¤/42 Sk/cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: uverejnenie 
2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %. 
Pre obyvateľov Vajnor – 15 %.
Komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď) je spoplatňovaná 
čiastkou 15 Sk za slovo, pričom telefónne číslo sa počíta ako jedno slovo. 
Ceny sú s DPH. 

CENNÍK ZA INZERCIU

→ užitočné telefónne číslaPoLÍciA OZNAMUJE 
Dňa 3. 12. 2008 Národná rada SR 
schválila nový zákon o cestnej premáv-
ke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý nadobudne účinnosť 
1. februára 2009. Nový zákon v pre-
chodných ustanoveniach otvára pre 
mnohých občanov SR možnosť vyradiť 
z evidencie motorové vozidlo, ktoré 
jeho držiteľ odovzdal do šrotu ešte pred 
tým, ako zákon o odpadoch ustanovil 
povinnosť odovzdávať vozidlá autori-
zovanému spracovávateľovi starých vo-
zidiel a pri žiadosti o vyradenie vozidla 
predložiť potvrdenie o jeho odovzdaní 
na spracovanie.
V praxi to znamená, že po 1. febru-
ári 2009 bude umožnené občanom 
vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo 
z evidencie na základe predloženého 
čestného vyhlásenia o skutočnosti, 
že vozidlo už fyzicky neexistuje. Táto 
možnosť je 
v § 143 uvedeného zákona umožnená 
len v prechodnom období, najneskôr 
do 31. októbra 2009, pričom v čestnom 
vyhlásení musí držiteľ vozidla uviesť 
aj spôsob zániku vozidla.                   

 (ln)

     VÝHERCA
     vstupeniek na ples je Pavol Kadlic, 
     Pri Mlyne 29, 831 06 Bratislava.
     }BLAHOŽELÁME!

KADERNÍCTVO 
SIDKA GLONCOVÁ
vás srdečne pozýva 

do novootvorenej prevádzky 
na Roľníckej 25

Informácie a objednávky na tel. č.:
02/43 71 16 32
0903 419 244

Schválený miestnym úradom zastupiteľstva 19. 4. 2007 ¤

✂



www.vajnory.sk   strana 27zo života vinárov

podujatí viazaných na čin-
nosti spojené s pestovaním 
viniča a výrobou vína i po-
nuku zariadení, typických 
pre tento vinohradnícky 
región. Členmi Združenia 
Malokarpatská vínna cesta 
je aj obec Vajnory, Poľ-

nohospodárske družstvo vo Vajnoroch 
a Vajnorský vinohradnícky spolok. 

V kalendári na rok 2008 boli desiatky 
podujatí, na ktorých participovala, alebo 
priamo organizovala MVC. K najväčším 
tradične patril jesenný Deň otvorených 
pivníc. Tohto roku sa na ňom zúčastnilo 
vyše 100 vinohradníckych a vinárskych 
spolkov a spoločností od Bratislavy až 
po Trnavu. Kapacitne záujem neuspo-
kojil ani rekordných 4000 návštevníkov. 
Tie najlepšie vína z MVC, ktoré prešli 
náročnými kvalifikačnými degustačnými 

Žehnali sme vajnorské vína

V inohradníctvo  
a vinárstvo v SR  

sa v končiacom sa roku 
môže pochváliť nemalými 
úspechmi. Za všetky mož-
no spomenúť, že na medzi-
národnej výstave Vinalies 
Internationales v Paríži 
získalo sedem zo 14 slovenských vín 
tri zlaté a štyri strieborné medaily. 
Taký úspech sa doteraz slovenským 
vinárom nepodaril na žiadnej svetovej 
súťaži. Dve z troch zlatých medailí 
získali prírodne sladké vína. O jedno sa 
postaral Vladimír Mrva hrozienkovým 
výberom z Rizlingu rýnskeho, o druhé 
Jaroslav Ostrožovič historicky prvým 
slamovým cuveé Tokaj. V Paríži sa 
stretlo v priamom súboji vyše 3000 vín 
z 36 krajín sveta. Všetky slovenské vína 
budú po úspechu na Vinalies Interna-
tionales v Paríži automaticky zaradené 
do ročenky 1000 najlepších vín sveta, 
ktorú vydáva známe francúzske vyda-
vateľstvo Hachet.

Myšlienka vytvorenia vínnych ciest, 
ktoré by využili danosti vinohradníckej 
krajiny, vína ako jedinečného nápoja 
a miestnej gastronómie na vytvorenie 
cielených produktov pre návštevní-
kov, vznikla na Slovensku v polovici 
90. rokov minulého storočia. Najďalej 
v tom pokročila Malokarpatská vínna 
cesta, ktorá sa z myšlienky už zmenila 
na ponuku celoročného programu  

Slovensko patrí medzi vinárske krajiny a jeho vína i vinohradnícke 
oblasti si oprávnene zaslúžia pozornosť návštevníkov. 
V súčasnosti je podľa zákonnej klasifikácie na Slovensku šesť 
vinohradníckych oblastí situovaných pozdĺž jeho južnej hranice 
– Malokarpatská, Juhoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, 
Východoslovenská a Tokajská.

prehliadkami, sú umiestnené v Národ-
nom salóne vín v Pezinku a Sieni slávy 
malokarpatských vín v Limbachu.

K veľmi významným úspechom 
prezentácie slovenského vinárstva 
a vinohradníctva v uplynulom roku 
možno zaradiť vydanie novej Ampelo-
grafie. Vznikla po 23 rokoch úsilím troch 
významných odborníkov troch generácií 
Doroty Pospíšilovej, Daniela Sekeru 
a Tibora Rumana. Publikácia podrobne 
informuje o najnovších poznatkoch 
o odrodách viniča pestovaných v eu-
rópskom vinohradníctve, s osobitným 
zreteľom na naše stredoeurópske eko-
logické podmienky. Poskytuje podrob-
nú charakteristiku ušľachtilých odrôd 
registrovaných na Slovensku.

Po niekoľkých rokoch vyšla aj nová 
panoramatická mapa Malokarpatskej 
vínnej cesty s pohorím Malých Karpát, 
na ktorej sú vyznačené jednotlivé obce 
a mestečká na vínnej ceste. Druhá  
strana mapy informuje o všetkom, čo 
vínna cesta pre návštevníkov ponúka.  
To všetko prispieva k úspešnému roz-
voju vínnej turistiky na Slovensku, ktorá 
je aj z medzinárodného pohľadu čoraz 
žiadanejšia.                           EduArd FAšuNg



Silvester
vo Vajnoroch


