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Veselé prežitie 
vianočných sviatkov 
a šťastný Nový rok 
vám želá 
redakcia 
Vajnorských noviniek



víťazom ankety 
v rámci Dňa otvorených dverí 
sa stal Pavol KaDliC. 
Bol zároveň aj medzi ocenenými, 
ktorí úspešne reprezentovali Vajnory.
A čo by, podľa neho, sa malo vo Vaj-
noroch na budúci rok zmeniť? Želal by 
si obchvat, ktorý by odľahčil dopravu 
a cyklotrasy nielen po mestskej časti 
ale aj popri Vajnorských jazerách.
Víťazovi blahoželáme!

P. S. Pavol je žiakom ZŠ Jána Pavla II, 
takže cenu – voľnú vstupenku na Vaj-
norský ples pre dve osoby – si asi užijú 
jeho rodičia. Želáme im dobrú zábavu.
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V tej chvíli hviezda z neba padla 
– zdalo sa, že priamo na náš stôl.
Priniesla nám radosť, šťastie
a pokoj zavládol navôkol.
Zrazu viac lásky bolo v každom z nás: 
srdce prudšie búšilo.
Dom bol plný nových, nevídaných krás 
– to všetko v ten úžasný – vianočný čas.

Milí Vajnoráci!
Prajem Vám požehnané vianočné sviatky 
plné pokoja, chvíľ s rodinou, veľa šťastia, 
zdravia síl, oddychu a lásky.

Ján MrVa 
starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory

PF 2009



V  úvodníku Vajnorských noviniek sa  
vám prihováram v tomto roku posledný 

raz. Hoci sviatky Vianoc majú duchovný 
rozmer radosti z narodenia Božieho syna, 
dovolím si vám ponúknuť aj rýdzo občian-
sku víziu na rok, ktorý nám o niekoľko dní 
zaklope na dvere.

Po určitom „hluchom“ období to bude 
opäť volebný rok. Štát aj Európska únia 
budú od nás očakávať zásadné postoje pri 
volebných urnách. Budeme voliť prezidenta 
SR, poslancov do Európskeho parlamentu 
a v neposlednom rade aj predsedov a po-
slancov do vyšších územných celkov.

Je dôležité, aby sme voľby zástupcov ľudu 
v týchto orgánoch svojou neúčasťou nepod-
cenili. Veď demokracia je predovšetkým 
o slobodných voľbách, o slobodnom výbere 
našich zástupcov. Nejsť voliť znamená dať 
šancu menej schopným, no o to agresívnej-
ším politikom, ktorí sa dokážu vo väčšinovom 
volebnom systéme presadiť práve vďaka 
takmer zanedbateľnému počtu hlasov z cel-
kového množstva oprávnených voličov.

Nechcem nikomu dávať návod, koho voliť. 
Napokon, bolo by to eticky neprípustné a v ko-
nečnom dôsledku aj zbytočné. Rád by som 
však poukázal na niektoré racionálne dôvody, 
ktoré by mohli zohrať dôležitú úlohu v osob-
nom rozhodnutí zúčastniť sa na voľbách.

Pri voľbe prezidenta SR si uvedomujeme, 
že ide voľbu hlavy štátu. Hoci som sa stretol 
aj s názormi, že ide len o reprezentatívnu ná-
kladovú položku v rozpočte republiky, určite 
to tak nie je. Ak opomenieme všetky ústavné 
kompetencie a povinnosti prezidenta SR, isto 
chápeme, že v občianskom videní ide najmä 
o úrad veľmi dôležitého tmeliaceho faktora. 
Prvok, ktorý zohráva kľúčovú rolu v zmier-
ňovaní spoločenského napätia v politickej, 
sociálnej, národnostnej a potenciálne 
i náboženskej sfére. Tieto oblasti, hoci nie sú 
zakotvené v Ústave SR, vníma občan prio-
ritne. Viac, ako prezidentské podpisovanie 
zákonov, vymenovanie profesorov, generálov, 
či sudcov. Preto je voľba prvého muža v štáte 
taká dôležitá.

Eurovoľby voličov na Slovensku dosiaľ príliš 
neoslovili. Práca poslancov v Štrasburgu 
je na prvý pohľad málo čitateľná a navyše 
mediálne aj málo prezentovaná. Ani sa 
neodvážim početne odhadnúť hŕstku ľudí 
na Slovensku, ktorí sa na webových portá-
loch europarlamentu pravidelne zaujímajú 
o činnosť europoslancov. Ale ani to nie je 
dôvod, aby sme eurovoľby odignorovali. 
Stačí, ak si spomenieme, akým necitlivým, 

až hrubým spôsobom sa snaží exekutíva 
Európskej únie neraz zasahovať do ekonomi-
ky členských štátov. Svedčí o tom aj nedávny 
príklad počas predsedníctva Portugalska, 
ktoré za vysoké odškodné navrhlo vyklčovať 
vinohrady v severnejších vinohradníckych 
oblastiach (teda aj na Slovensku), len aby 
sa južným štátom podarilo trhovo umiestniť 
vlastnú nadprodukciu vína. Aj to je jedna 
z mnohých vecí, ktoré musia naši euro- 
poslanci ustrážiť.

V závere budúceho roku budú voľby 
do vyšších územných celkov. Na predošlých 
voľbách do orgánov Bratislavského samo-
správneho kraja sa zúčastnila iba pätina 
oprávnených voličov. Je to málo. Zrejme 
to bolo aj tým, že si stále neuvedomujeme 
stúpajúcu dôležitosť samosprávnych krajov 
po decentralizácii a prenose kompetencií zo 
štátnej správy. Azda nezaškodí pripomenúť, 
že v budúcom roku bude náš kraj hospodáriť 
s vyrovnaným rozpočtom vo výške 4,339 mi- 
liardy Sk, čo je v prepočte takmer 145 milió- 
nov eur. Regionálny parlament už plne zod- 
povedá za také významné oblasti, ako je 
krajské školstvo, zdravotníctvo, sociálne služ- 
by, kultúra, či regionálne cesty. Aj to je dô- 
vod, aby sme si vo voľbách vybrali takých 
zástupcov, ktorí budú hospodáriť s našimi 
peniazmi čo najlepšie.              Eduard Fašung

Ideme do volebného roka

Deň otvorených dverí na Miestnom úrade Vajnory
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→ zo života farnosti

→ editoriál

 Zaujal ma príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. slovenským biskupom z minulého roka. 
Okrem iného spomenul, že sa mu viacerí biskupi posťažovali na skutočnosť, že z mnohých 

slovenských dedín sa masovo vysťahuvávajú mladí ľudia do miest, čo ovplyvňuje pastoráciu kňazov.
Situácia vo Vajnorskej farnosti je opačná. Počas tohto roku sa do Vajnor prisťahovalo približne 
300 nových obyvateľov a to je skutočnosť, ktorú si musíme povšimnúť. A práve naším novým 
farníkom by som chcel venovať úvodný pozdrav. Medzi kňazmi sa hovorí, že až po prvých Vianociach 
prežitých v novej farnosti sa začínajú cítiť ako doma. Práve preto budú tieto Vianoce pre Vás dôležité, 
lebo tu budú prvé. Ste dôležití aj pre nás, lebo čakáme, že obohatíte naše farské spoločenstvo ako 
jednotlivci, ako rodiny príkladným kresťanským životom, čo sa  prejaví najmä návštevou nedeľných 
bohoslužieb. Zostaňte verní vášmu krstu a kresťanskej výchove, ktorú ste doma získali. 
Ak náhodou nie, stálo by za to skúsiť to práve tu. 
Nielen Vy obohacujete nás, ale aj my chceme obohatiť Vás, všetkým tým, čo živá farnosť môže 
ponúknuť. Krásnym kostolom, ktorý je vizitkou obce, chrámovým zborom, ktorý okrášľuje slávnostnú 
liturgiu, cirkevnou školou, ktorá okrem vedomostí ponúka aj zdravú duchovnú formáciu mladých 
chlapcov a dievčat... Ten výpočet by mohol ešte pokračovať: pracujú tu skauti, dorastajú aj usilovní 
miništranti, je tu veľa mladých ľudí, gospelová skupina, atď... Farnosť s bohatou tradíciou a s veľkými 
výzvami do budúcnosti. Požehnaná farnosť, ako povedal náš nový arcibiskup Mons. S.  Zvolenský, 
požehnaná práve tým, že na vajnorskom letisku slúžil svätú omšu Ján Pavol II. 
Pre mňa to budú druhé Vianoce prežité medzi Vami. Konči sa mi prvý, úplný rok prežitý vo Vajnoroch. 
Po štrnástich mesiacoch sa nachádzame v období, keď z obojstrannej novoty, ktorú sprevádza príchod 
nového kňaza do farnosti prechádzame do každodennej všednosti... Nechcem, aby sme si zovšedneli. 
Ale to sa dá len tak, ak nám „nezovšednie“ Boh. Lebo od nášho vzťahu k nemu sa odráža aj náš 
vzťah k človekovi. A o tom nech sú tieto Vianoce. Na zem prichádza Boh v nevšednej forme. Ako 
dieťa Márie. Dieťa nikdy nezovšednie, lebo je  stále nové, mení sa a rastie. Pozerajme dlho na to 
betlehemské dieťa. Nech v nás upraví predstavu o Bohu. Prijmime ho ako dar. Potom si budeme 
aj my  ľudia navzájom darom a nie zbytočným súperom.  
Želám Vám, aby nám po dobrej spovedi zažiarila duša. Zažiaria potom aj naše oči a tváre šťastím detí.  
  otec PEtEr

16. – 24. december 2008 (okrem nedele): Rorátne sväté omše 
o 6.00 h.
20. december 2008 (sobota) Vysluhovanie sviatosti zmierenia 
od 9.00 do 12.30 h a od 13.30 do 17.30 h.
24. december 2008 (Štedrý deň) Polnočná svätá omša o 22.30 h.
 Účinkuje Spevácky zbor Jána Pavla II. Štvrť  hodinu pred sv. omšou 
je spev vianočných kolied.Počas dňa budú vajnorskí skauti roznášať 
betlehemské svetlo. Počas celého dňa bude k dispozícii 
aj v predsieni kostola.
25. december 2008 (Slávnosť Božieho narodenia). Sväté omše 
o 8.00 a 10.00 h. Počas farskej sv. omše účinkuje Spevácky zbor 
Jána Pavla II., o 15.00 h Jasličková pobožnosť našich detí.
31. december 2008 (Sv. Silvestra) Svätá omša a pobožnosť 
na konci roka o 15.00 h. Kostol bude otvorený od 23.30 do 0.15 h.
1. január 2009 (Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok).  
Sv. omše o 8.00 a 10.00 h. 
6. január 2009 (Slávnosť Zjavenia Pána). Sväté omše  
o 8.00 a 10.00 h. Počas farskej svätej omše účinkuje  
Spevácky zbor Jána Pavla II.
8. január 2009 (štvrtok) Štyridsať rokov od smrti Don Titusa 
Zemana. Výročie si pripomenieme slávnostnou sv. omšou 
v nedeľu 11. januára o 10.00 h.
25. január 2009 (nedeľa) o 16.00 h  „Ozveny Vianoc“. 
Koncert Speváckeho zboru Jána Pavla II. Dirigujú Ondrej Demo 
a Vladimír Zajíc. Spevácky zbor umeleckého súboru Lúčnica. 
Diriguje Elena Matúšová.
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Pýtali ste sa starostu

?Som znepokojená a znechutená 
situáciou na ceste a chodníkoch 

na Tomanovej ulici. Na ceste chýba 
dopravné značenie, celá cesta je rozko-
paná a na niektorých úsekoch včera večer 
nebol odstránený asfalt z rozkopanej 
cesty. Nebolo to označené ani len páskou. 
Na chodníkoch je blato, všade sú kame-
ne a na niektorých miestach nefunguje 
verejné osvetlenie, t. j. môže dôjsť k úrazu. 
V uličke z Hospodárskej na Tomanovu 
stále nefunguje verejné osvetlenie a je tam 
totálna tma. Každý deň chodím do práce, 
ako keby som išla zo stavby. Nemôže to  
tu vyzerať ako na stavenisku! Prosím  
o vysvetlenie a odstránenie týchto nedo-
statkov pri výstavbe kanalizácie na To- 
manovej ulici. Ďakujem veľmi pekne. 

P.  F., občianka z Tomanovej ulice

Chápem, že výstavba kanalizácie znepríjemňuje 
život obyvateľom spomenutej lokality. Prosím však 
o trpezlivosť. Tieto práce sa vykonávajú bez obme-
dzenia dopravy, čo je zložité tak pre občanov, ako 
aj pre zhotoviteľa prác. Pri vykonávaní prác vzniká 
v týchto nepriaznivých poveternostných podmienkach 
vrstva blata čiastočne aj na chodníkoch z dôvodu 
prechádzania vozidiel pri predchádzaní stavebných 
mechanizmov a prekážok v ceste. V úsekoch na 
Tomanovej ulici, kde je položená vákuová a gravitač- 
ná kanalizácia, sa vykonáva priebežne povrchová 
úprava po rozkopávkach. Na čo sme zhotoviteľa  
viac ráz upozorňovali. V úseku na Tomanovej ul.  
od Hospodárskej po  Roľnícku ul. v trase  pokládky  
vákuovej kanalizácie je uložený makadam, keďže  
v II. etape bude realizovaná pokládka prípojok. 
Aj napriek uvedeným skutočnostiam sme žiadali 
zhotoviteľa stavby o pravidelné čistenie a dočasné 

dopravné značenie na predmetných komunikáciách. 
Tieto požiadavky budeme pravidelne kontrolovať 
a v prípade, že nebude vykonaná náprava zhotovi-
teľom, budeme danú situáciu riešiť v spolupráci  
s mestskou políciou, ale kompetentný zamestnanci 
úradu ma informovali, že už prišlo k náprave  
a zlepšeniu dodržiavania čistoty.
Poukazujete, že na Tomanovej ul. zo strany Hospodár-
skej ul. nesvieti verejné osvetlenie. Dňa 3. 12.  2008
vo večerných hodinách bola vykonaná obhliadka, 
verejné osvetlenie bolo funkčné. Dovoľujeme si 
Vás upozorniť na skutočnosť, že správcom verejného 
osvetlenia je Siemens a cez ich dispečing, t. č. 02/ 
63 81 01  51, sa centrálne nahlasujú, v rámci Bratislavy, 
vzniknuté problémy ohľadom verejného osvetlenia. 

?Kde je možné získať položkovitý  
rozpočet? 

J. M., obyvateľ z roľníckej ulice

Novela zákona o rozpočtových pravidlách ešte v roku 
2007 nariadila vytvoriť tzv.  programový rozpočet pre 
mestá a obce prvý raz na roky 2009 až 2011. Na úrovni 
ústrednej štátnej správy sa systém tzv. programo-
vého rozpočtovania v plnej miere zaviedol v roku 
2004. Od roku 2009 majú túto povinnosť aj subjekty 
verejnej správy (obce, mestá, vyššie územné celky). 
Programové rozpočtovanie je systém plánovania, roz-
počtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah 
medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi a očakávanými 
výstupmi. Výdavková časť rozpočtu sa tvorí projek-
tovo – cieľovo, príjmy ostávajú ako v minulosti. Návrh 
rozpočtu bol 15 dní pre rokovaním miestneho zastu-
piteľstva vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti. 
Poslanci budú o rozpočte rokovať (pred uzávierkou 
vydania) na svojom rokovaní 16. decembra. V krátkom 
čase bude zverejnený na www.vajnory.sk. 

?Vzhľadom na rôzne – aj protichod-
né informácie chcem Vás požiadať 

o vyjadrenie k vybudovaniu protihlukových 
zábran na diaľnici d1 na trase v blízkosti 
Vajnor. Pokiaľ sa nemýlim, bola snaha 
presadiť tieto zábrany v rámci rozširova-
nia diaľnice na 6 pruhov, ktoré majú byť 
realizované v blízkej budúcnosti. rád by 
som vedel, v akom stave je táto aktivita 
a privítal by som aj presnejšiu informáciu, 
v ktorom diaľničnom úseku sa uvažuje  
so zábranami.

B. K., občan z ulice Pri mlyne 

V stanovisku k posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie sme zámer rozšírenia diaľnice D1 na 6-pru- 
hovú cestu podmienili návrhom zapracovania protihlu-
kovej bariéry v dokumentácii na územné konanie.  
Vo vyhodnotení pripomienok k posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie nám prišla odpoveď, že sa 
s ňou ráta. Podrobnosti budú zapracované v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie, ktorú však investor 

– Národná diaľničná spoločnosť – zatiaľ nepredložil. 
S procesom územného konania sa – podľa našich 
informácií, uvažuje v priebehu budúceho roku. Možno 
predpokladať, že konanie bude prebiehať formou 
verejnej vyhlášky, takže bude priestor na nahliadnutie 
do dokumentácie a predloženie prípadných pripomi-
enok. Ak by naše očakávania neboli naplnené, určite 
budeme dokument opäť zásadne pripomienkovať. 
Protihlukovú bariéru sme žiadali od križovatky 
so železnicou v smere do Bratislavy, ďalej v celom 
úseku katastrálneho územia Vajnory, pozdĺž
Vajnorských jazier až po ich koniec.

?Vždy som vyvíjal úsilie o spomalenie 
a obmedzenie dopravy vo Vajnoroch aj 

formou osadenia – vybudovania retardé-
rov.Pokiaľ ide o ich umiestnenie, asi platia 
nejaké všeobecné pravidlá. Logicky by však 
asi mali byť umiestnené tak, aby maxi-
málne spĺňali funkciu, pričom však nebudú 
zasahovať do života obyvateľov zvýšením 
hluku, alebo obmedzením prístupu z/k 
domu. Z tohto dôvodu by asi mali byť 
umiestnené medzi domami na úsekoch, kde 
vozidlá reálne môžu jazdiť veľkou rých-
losťou – uprostred dlhých rovných úsekov 
a podobne, a nie pri križovatkách, kde sa 
tvoria stojace kolóny áut – to je každé ráno 
aj prípad môjho domu, kde je už dnes nie- 
kedy ťažké vychádzať s autom ráno na uli-
cu. umiestnenie retardéra na takomto 
mieste by situáciu ešte viac skomplikovalo.

 S. K., obyvateľ ulice Buzalkovej

 Niektoré retardéry, ktoré by z nášho pohľadu po-
mohli chodcom vo Vajnoroch a na ktoré bol spracova-
ný projekt,  mestská dopravná komisia neodsúhlasila. 
Ide o retardéry na uliciach Čierny chodník, Príjazdná 
a Pri mlyne. Jedným z dôvodov je poškodzovanie 
autobusov MHD a druhým zaradenie a kategória ciest. 
Naopak, v dohľadnom čase by mali byť nainštalované 
retardéry na Buzalkovej ulici, na ktorej bol projekt 
osadenia retardérov schválený mestskou dopravnou 
komisiou.
Dopravnej situácii v tejto lokalite aspoň čiastočne 
pomohlo osadenie zrkadiel na križovatkách ulíc 
Pračanská a Čierny chodník a Pračanská a Pri mlyne, 
o ktoré žiadali občania a ktoré sa aj po odsúhlasení 
komisou aj zrealizovalo. Chcem pripomenúť, že 
v súčasnosti prebieha dotazníková akcia na Tomanovej 
ulici o zjednosmernení premávky, lebo sú hlasy za aj 
proti a chceme sa objektívne rozhodnúť. 
Mnohé dopravné stavebné úpravy, ktoré by sme vo 
Vajnoroch potrebovali, sú limitované tým, že sa týkajú 
ulíc, o ktoré sa stará Hlavné mesto Bratislava. Ako 
poslanec mestského zastupiteľstva sa však usilujem 
o to, aby sa projekty týkajúce sa Vajnor realizovali 
na prospech všetkým, ktorí v našej mestskej časti 
bývajú. Celkové riešenie dopravy vo Vajnoroch je 
predmetom riešenia dopravným odborníkom. 
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naplnila poslanecká práca vaše pred-
stavy o ovplyvňovaní verejných vecí  
vo Vajnoroch?
– Myslím si, že áno. Veľa vecí sa vo 
Vajnoroch pohlo pozitívnym smerom. 
Som rada, že môžem byť pri tom. 
Na druhej strane ma trápi, že mnohé, 
tie najzásadnejšie problémy, miestna 
samospráva ovplyvniť nedokáže. Roz-
hoduje sa inde, často na zastupiteľstve 
Bratislavy. S poslancami vo Vajnoroch 
sa mi spolupracuje dobre. Na rokova-
niach zastupiteľstva sa síce občas aj 

Chcem žiť v pokojných,
a bezpečných Vajnoroch

Na otázky odpovedá poslankyňa Mestskej časti Bratislava-Vajnory Katarína Pokrivčáková

n Katarína PoKrivčáKová 
je rodáčka z Vajnor. Narodila sa 
8. januára 1978. Do miestneho 
poslaneckého zboru kandidovala 
za koalíciu SDKÚ-DS a KDH.  
Svoju funkciu vykonáva prvé  
volebné obdobie. Aktivitu vy-
víja predovšetkým ako členka 
finančnej a kultúrnej komisie. 
Profesijne sa živí ako manažérka 
v obchode v poisťovacom sektore. 
Obľubuje melodickú hudbu a spev. 
Preto aj účinkuje v skupine Shine, 
s ktorou sa stretávame takmer 
na každej vajnorskej slávnosti.

tak trochu politikárči, ale to asi patrí 
k veci. Dôležité je, že naše rozhodnutia 
sú na prospech Vajnor a ich obyva-
teľov.

Čo by sa malo z vášho pohľadu poslan-
kyne a obyvateľky Vajnor prioritne 
v obci riešiť?
– Tých vecí je nepochybne viac. Nie 
všetky sa dajú zvládnuť za jedno 
volebné obdobie. Čím ďalej tým viac 
nás však v obci trápi problém dopravy. 
Nielen dynamickej, ale aj statickej. 
Vajnory sa stali veľmi rušnou tran-
zitnou tepnou. Rovnako nám v obci 
ubúda miest na kultivované parkovanie 
motorových vozidiel. Veľmi by som 

privítala revitalizáciu Roľníckej ulice. 
Najmä námestia. Mali by tu byť upra-
vené parkovacie miesta, no mali by byť 
situované tak, aby sa rozšírila parková 
zeleň a vytvorila sa tu aj zóna na pre-
chádzky a oddych.

S akými problémami sa na vás najčas-
tejšie obracajú občania Vajnor?
– Najčastejšie asi diskutujeme o ich 
budúcnosti. Ľudia majú obavy z rôz-
nych architektonických štúdií obce, 
ktoré síce ani nevideli, ale rôzne 
zámery investorov, ktoré sa dozvedajú 
z počutia, v nich vyvolávajú nevôľu. Či 
sú to starousadlíci, alebo ľudia, ktorí sa 
do Vajnor prisťahovali, všetci by chceli, 

aby si obec udržala vidiecky charakter. 
Spoločne odmietajú, aby Vajnory  
obkolesili sídliskové paneláky, diaľ-
ničné obchvaty, či futuristické vízie 
rozsiahlych technologických centier.

aká je vaša vízia budúcich Vajnor?
– Už som to vlastne naznačila. Tak ako 
ja, rovnako aj ľudia, ktorých poznám 
a stretávam, by chceli žiť v pokojných, 
tichých a bezpečných Vajnoroch. 
Na dedine, kde je veľa parkov, zelene, 
oddychových miest, po ktorej by sa 
dalo pohodlne prejsť bez stresujúce-
ho kľučkovania medzi zaparkovanými 
a prechádzajúcimi autami.

Eduard Fašung 
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O kolité obce budú mať o pár rokov 
oveľa viac obyvateľov ako teraz. Podľa 

starostu Slovenského Grobu Jána Jurana 
má tam bývať 8 až 9 tisíc ľudí, v Chorvát-
skom Grobe sa dokonca ráta s počtom až 
30 tisíc ľudí. Potvrdil to jeho starosta Šte-
fan Balaško. To všetko vďaka intenzívnej 
bytovej výstavbe a zámerom investorov. 
Chýba však dopravná sieť, ktorá by odbre-
menila Vajnory od – už teraz – katastro-
fálne prehustenej dopravy. „Čiastočným 
riešením dopravných problémov by mala 
byť výstavba grobského obchvatu. Staros-
tovia obcí však nevedeli jeho realizáciu ča-
sovo ohraničiť a takisto ani to, kto by mal 
byť investorom výstavby,” hovorí starosta 
Vajnor Ján Mrva. 

Grobský obchvat by mal ísť z Grinavy 
popri Slovenskom a Chorvátskom Grobe 
na diaľnicu k Triblavine a mal by pokračo-
vať k takzvanému severnému vyjnorskému 
zjazdu z diaľnice. Listom preto požiadal 
predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja Vladimíra Bajana o informácie ohľa-
dom projektovania a vybudovania tejto 

komunikácie. Tá je súčasťou aj dopravné-
ho memoranda, podpísaného v septembri 
2007. Stavba úzko súvisí aj s Pezinským 
obchvatom, na ktorý by sa mala napájať. 
Starosta Ján Mrva dodáva: „Nevyhnut-
ne potrebujeme východný obchvat okolo 
družstva, aby autá prechádzali mimo Vaj-
nor. Predstava je, že územné rozhodnutie 
na cestu bude vydané koncom tohto roka 
a na budúci rok sa bude pracovať na sta-
vebnom povolení s výkupom pozemkov. 
Nultý okruh je v procese posudzovania 
vplyvov na životné prostredie EIA s naši-
mi požiadavkami o zapustenie (prekrytie) 
pod terén, severným a južným výjazdom, 
neprechádzanie cez naše vinice pod le-
som a zaústenie tunela do kopca v časti, 
kde je vysoké napätie, ale aj s požiadavkou 
o hľadanie ďalšej možnosti priebehu nul-
tého okruhu.“

Starostovia Vajnor, Slovenského a Chor-
vátskeho Grobu sa dohodli na spoločnom 
postupe pri presadzovaní čo najrýchlejšie-
ho riešenia jednotlivých cestných ťahov.

Ján MLynár

Možno práve v týchto dňoch pri vašom dome 
montujú jeden z dvanástich nových hlásičov 
miestneho rozhlasu. Toľko ich totiž bude do kon-
ca tohto roka vo Vajnoroch. 
Už v  novembri boli vybudované hlásiče na križo-
vatkách Čierny chodník – Pračanská, Buzalkova 
– Široká, Jačmenná – Osloboditeľská, Roľnícka 
– Hospodárska. Doplnené boli reproduktory 
na križovatkách Pri mlyne – Pračanská, Uhliská 
–Zbrody a Pri starom letisku.
V decembri boli, resp. budú dobudované na kri-
žovatkách Uhliská – Šinkovské, Čierny chodník 
– Buzalkova, na Tibenského ulici, Dorastenecká – 
nepomenovaná ulica smerom k starému letisku, 
dva na Tomanovej ulici a po jednom na Roľníckej 
a Zátureckého. Doplnené Pri Struhe a pri futba-
lovom ihrisku. 
Vďaka dobrej spolupráci s dodávateľskou spo-
ločnosťou sa nám podarilo získať zľavu približne 
30-tisíc korún. Celkové náklady v tomto roku sú 
asi 800-tisíc korún. Ide o kompletnú dodávku ni-
elen samotných hlásičov, ale celého technického 
zariadenia vrátane anténneho systému, prípoj-
kových skríň, programovania, montáže i revízie. 
Keďže ide o bezdrôtovú technológiu prenosu 
zvuku, podstatne by sa mala zlepšiť aj jeho 
výstupná kvalita. Spolu bude namontovaných 
53 nových reproduktorov. Niektoré z nich sú 
na miestach, kde nahradili staré a nefunkčné. 
Také by sa postupne mali vytratiť z celých Vajnor. 
Bola už vypracovaná aj odborná štúdia na opti-
málne pokrytie miestnym rozhlasom pre celú 
mestskú časť. Aby sme dosiahli tento optimál-
ny stav, bude treba investovať ešte asi 1 milión 
korún. Preto bude táto investícia pokračovať aj 
v budúcom roku.

Ján MLynár

Mestská časť Bratislava–Vajnory zabezpečuje zim- 
nú údržbu na komunikáciách 3. a 4. triedy, teda 

na tých komunikáciách, ktoré jej boli zverené Hlavným 
mestom Bratislava do správy. Na zverených komuni-
káciách bude vykonávať zimnú údržbu – odhŕňanie 
snehu a posyp, zmluvný dodávateľ Poľnohospodárske 
družstvo Vajnory. Celkom ide o vyše 12 kilometrov ko-
munikácií. Zimné obdobie v mestskej časti sa začalo  
24. 11. 2008 a končí sa 31. 3. 2009, ak štáb zimnej 
služby nerozhodne inak. Rozhodnutie môžu ovplyvniť 
konkrétne poveternostné podmienky.

Zoznam ulíc v správe mestskej časti : Alviano, Buzal- 
kova, Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, 
Koncová, Koniarkova, Kratiny, Kúkoľová, Na doline, 
Nad jazierkom, Pod lipami, Pod Válkom, Pračanská, 
Pri pastierni, Pri struhe, Rybničná – bytovky BEZ, Sku-
teckého, Šaldova, Šinkovské, Šuty, Tibenského, Toma-
nova, Uhliská, Veľké Štepnice, Za farou, Zátureckého, 
Zbrody, Široká, Šáchorova, Za Mlynom. 

Pokiaľ ste v zozname nenašli ulice Roľnícka, Rybnič-
ná, Čierny chodník, Pri mlyne, Baničova, Dorastenec-
ká, Príjazdná a Pri starom letisku, je dôležité vedieť, že 
tieto ulice patria do správy Hlavného mesta Bratislavy, 
ktoré sa stará o ich zimnú údržbu. To sa stará o cesty  
1. a 2. triedy. Kontakt na dispečing magistrátu:  
59 35 67 61 alebo 59 35 67 59 .

Pre zabezpečenie schodnosti a priechodnosti chod- 

níkov je, podľa Všeobecne záväzného nariadenia MČ 
Bratislava-Vajnory č. 2/2000 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku, povinný postarať sa vlastník priľahlej 
nehnuteľnosti. Ten má na starosti aj zimnú údržbu 
(odhŕňanie snehu k obrubníku, v prípade poľadovice 
zabezpečiť posyp soľou a drťou, prípadne pieskom). 
Priľahlým chodníkom sa rozumie aj ten, ktorý je 
od objektu (nehnuteľnosti) oddelený pásom zelene. 

Mestská časť zabezpečuje zimnú údržbu iba vybra-
tých chodníkov (ch) a verejných priestranstiev (vp), 
a to svojpomocne, pracovníkmi úradu, s použitím ma-
lej mechanizácie a ručne: 

Priestranstvo pri MÚ a chodník po Jednotu, priestran-
stvo pred zdravotným strediskom, chodníky – pri kul-
túrnom zariadení a okolo pošty; od Rybničnej k SOU 
elektrotechnickému; od bytoviek pri letisku po zastávku 
MHD pri kruhovom objazde; medzi Príjazdnou ul. a že-
lezničnou stanicou Vajnory; okolo knižnice po Oslobo-
diteľskú; Buzalkova ul. – lokalita Šinkovské; od Toma-
novej ul. k námestiu; dláždený-nespevnený Tomanova;  
okolo parku F. Jurigu a detského ihriska; Alviano; do ZŠ 
J. Pavla II. smerom ku Rybničnej k MHD.

V zimnom období je pre obyvateľov Vajnor k dispo-
zícii na miestnom úrade dispečing ZS na telefónnom 
čísle: 48 22 44 20 alebo 48 22 44 28.

StaVEBné odd., rEFErát doPraVy 
MÚ BratiSLaVa-VaJnory

Zlú dopravnú situáciu 
zachránia len cestné obchvaty

Miestny rozhlas 
na ďalších miestach

Zimná údržba komunikácií
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To všetko vedia aj vreckári 
a v čase nákupnej horúčky 
určite zaháľať nebudú. Polícia 
vás preto, vážení občania, vy-
zýva, aby ste si v nastávajú-
com období dávali dobrý po-
zor na svoje vrecká, nákupné 
tašky, kabelky, peňaženky, 
mobilné telefóny, doklady 
a iné osobné veci, pretože 
v opačnom prípade sa vám 
ľahko môže stať, že o svoj 
osobný majetok, pričinením 
šikovného zlodeja, prídete 

a Vianoce už nebudú také 
pokojné a pekné. Nepodce-
ňujte prevenciu, je najlepšou 
ochranou proti zlodejom. 
Stačí dodržiavať niekoľko 
pravidiel a významne 
znížite riziko okradnutia: 
➦ na miestach s veľkým 
množstvom ľudí zvýšte 
ostražitosť a všímajte si 
osoby okolo vás. Kabelku, 
príručnú tašku, kufrík alebo 
ruksak si dajte pred seba 
a ruku položte na zapínanie,

➦ nenoste peňaženku a do-
klady na miestach, odkiaľ je 
ich možné ľahko vytiahnuť, 
ako napríklad v zadných 
vreckách nohavíc, vo von-
kajších vreckách kabátov 
a búnd, na vrchu kabelky 
a nákupnej tašky, či v ruk-
saku na chrbte,
➦ cenné veci si nenechá-
vajte v odevoch, ktoré si 
odložíte v reštaurácii na ve-
šiak, bez dozoru nenechávaj-
te ani kabelku či mobil odlo-

žený na stole. Ak o mobilný 
telefón prídete, kontaktujte 
rýchlo vášho operátora, ktorý 
znemožní telefonovať zlo-
dejovi za vaše peniaze.

➦ nenoste so sebou veľa 
peňazí. Pri nákupoch plaťte 
platobnou kartou. Spolu 
s kartou nenoste jej PIN kód. 
Ak vám platobnú kartu od-
cudzia, informujte pobočku 
vašej banky, aby bol pácha-
teľovi znemožnený výber 
z vášho účtu. Pri nákupoch 
majte tašku stále pri sebe 
a nedávajte ju do nákupného 
vozíka, odkiaľ ju ľahko môžu 
ukradnúť.

 LuKáš naVara
or PZ BratiSLaVa iii.

Budovanie kanalizačnej 
siete vo Vajnoroch 
a ďalšia  plánovaná 
výstavba vrátane prvej 
etapy CEPIT-u, vyvolali 
otázky o tom, či bude 
súčasná kanalizačná 
čerpacia stanica 
na Dorasteneckej ulici 
stačiť na prečerpáva-
nie splaškových vôd. 
Kapacita tejto stanice je 50 litrov vody za sekundu. 
V súčasnosti spracúva 20 litrov splaškových vôd 
za sekundu. Ráta sa s tým, že po dostavbe 1. etapy 
CEPIT-u vzrastie objem čerpaných splaškových vôd 
o niečo viac ako 4 litre za sekundu. Spolu to, teda, 
nie je ani polovica plánovanej kapacity. Ostáva tak 
dostatočne veľká rezerva na čerpanie vody z ďalších 
kanalizačných prípojok, ktoré by vznikli z pokračujú-
cej výstavby vo Vajnoroch. 
Tento stav potvrdil aj generálny riaditeľ Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti Daniel Gemeran. 
Z jeho listu, ktorý poslal starostovi Vajnor Jánovi 
Mrvovi v polovici novembra, vyberáme: „Možno 
konštatovať, že kapacita kanalizačnej čerpacej 
stanice vo Vajnoroch na Dorasteneckej ulici je 
postačujúca pre prečerpávanie splaškových vôd, 
produkovaných celou súčasnou zástavbou Vajnor, 
ako aj etapou 1A rozvojového zámeru Cepit“.

Ján MLynár

N ový grafi kon vlakovej dopravy na rok 
2008/2009 bude platiť od polnoci 

14. decembra. Významnou novinkou je 
zavedenie novej kategórie vlakov vyššej 
kvality EN na trati Košice – Praha a späť. 
Nový vlak EN Metropol bude spájať aj Bu-
dapešť, Bratislavu a Berlín. Vlak EC Avala 
umožní priame spojenie Bratislavy s Be-
lehradom. Novinkou bude aj letné víken-
dové spojenie medzi bratislavskou Petr-
žalkou a nemeckým Passau. Vo vnútroštát-
nej doprave je pozitívom skrátenie jazdných 
časov všetkých rýchlikov a vlakov IC me-
dzi Bratislavou a Košicami o 10 až 15 minút.
Železničná spoločnosť Slovensko plánuje 
zvýšiť počet klimatizovaných a rekonštruo-
vaných vozňov. Nebude v budúcom roku 
rušiť žiadne vlakové spoje. Naopak posil-
ní regionálnu a medziregionálnu dopravu 
na základe požiadaviek z vyšších územ-
ných celkov, teda samosprávnych krajov. 
Tie zohľadnili aj požiadavky miestnych 
a obecných úradov.

Spoločnosť stanovila aj nové pravidlá pre 
svojich zamestnancov, podľa ktorých sa 
majú správať v prípade reklamácie cestu-
júcich na meškanie vlakov. Už v súčas-
nosti platí, že cestujúci môže vrátiť cestov-
ný lístok, ak vlak mešká päť minút a viac. 

To platí pred začiatkom cesty. Ak sa cestu-
júci počas cesty rozhodne, že pre meška-
nie vlaku jeho cesta nemá zmysel, želez-
nice ho prepravia zdarma do vychodiacej 
stanice. Ak by sa rozhodol pokračovať 
v ceste iným dopravným prostriedkom, 
železnica mu vráti peniaze za nepreces-
tovanú časť cesty. V medzinárodnej do-
prave má cestujúci za určitých podmienok 
pri meškaní vlaku nad jednu hodinu nárok 
na 20 percent z ceny medzinárodného 
cestovného lístka vo forme dobropisu, 
ktorý môže využiť pri svojej ďalšej ceste.

Od januára 2009 bude vlakový personál 
informovať cestujúcich o príčinách a pred-
pokladanom meškaní vlaku a zistí, na aké 
prípoje sú cestujúci viazaní. Tieto údaje 
nahlási dispečerovi. Dispečer potom roz-
hodne o čakaní prípojných vlakov. Pri dlh-
šom meškaní ZSSK ráta s podávaním ob-
čerstvujúcich nápojov. Ak zmeškaný vlak, 
ktorý má pravidelný odchod do cieľovej 
stanice vo večerných, prípadne nočných 
hodinách a cestujúcich nie je možné od-
viesť pravidelnými vlakmi alebo linkami 
autobusovej dopravy, dispečer zabezpečí 
náhradnú dopravu. Môže to byť autobus, 
v ojedinelom prípade aj taxík.

Eduard Fašung

V predvianočnom období si dávajte dobrý pozor na osobné veci a peniaze

nezabúdajme: nepozornosť sa nevypláca!

nie je dôvod ani 
na „planý poplach“

Platí nový grafi kon 
aj pravidlá pri sťažnostiach

opäť je tu predvianočný čas, sviatky šťastia a pokoja sú za dverami. nákupné 
centrá a námestia s predvianočnými trhmi sa zaplnia kúpychtivými ľuďmi. 
aj cestovať sa bude viac. Plné budú prostriedky hromadnej dopravy, 
železničné a autobusové stanice a zastávky MHD. Mnohí začnú nosiť 
pri sebe viac peňazí na predvianočné nákupy. 
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Minister podporuje 
našu iniciatívu

Zúženie pamiatkovej zóny

Minister dopravy pôšt a telekomunikácií Ľubomír 
Vážny chce zvolať stretnutie, na ktorom sa bude 
riešiť zrušenie odstavnej koľaje vo Vajnoroch, 
kde 6. novembra unikla z cisterny nebezpečná 
chemikália. Potvrdil to v reakcii na list starostu 
Jána Mrvu, ktorý ho po spomínanej mimoriadnej 
udalosti žiadal o prijatie takých opatrení, aby sa 
podobná situácia už neopakovala. 
Minister chce iniciovať pracovné stretnutie všet-
kých zainteresovaných útvarov Železníc Slovenskej 
republiky, z ktorého by mal vzísť konkrétny návrh 
na nové miesto, kde by sa odstavovali poškodené 
železničné vozne. Vyber jedného, prípadne viace-
rých miest má byť, podľa ministra,  v lokalite, kde 
by ohrozenie obyvateľov Vajnor bolo minimálne.

Ján MLynár

Z ačiatkom mesiaca nadobudlo právo-
platnosť rozhodnutie Ministerstva 

kultúry SR (MK SR) o zúžení pamiat-
kovej zóny v Mestskej časti Bratislava 
– Vajnory. Mnohí Vajnoráci tak budú 
mať jednoduchší proces vybavovania si 
ďalších povolení pri stavbe alebo rekon-
štrukcii svojich domov. O novostavbe, 
prestavbe, resp. ohlasovaných prácach 
bude  rozhodovať stavebný úrad mest-
skej časti bez Krajského pamiatkového 
úradu v Bratislave.
Pamiatková zóna bola vyhlásená ešte 
pred rokom 1989 s cieľom uchrániť pa-
miatkové hodnoty. Bránilo sa tak vlastne 
vtedy rozšírenej hromadnej výstavbe 
panelákových sídlisk. Toto už stratilo 
svoje opodstatnenie a v konečnom 
dôsledku to mnohým zbytočne kom-

plikovalo situáciu. Pre akékoľvek staveb-
né práce potrebovali aj stanovisko Krajs-
kého pamiatkového úradu v Bratislave.
V roku 2005 spracoval Pamiatkový úrad 
SR spolu s Mestskou časťou Bratislava 
– Vajnory návrh na zúženie pamiatkovej 
zóny. Celý proces, teda, trval tri roky. 
Naša iniciatíva sa však vyplatila a vý-
sledok je pre Vajnory krokom vpred.
Samospráva Vajnor sa snaží o úplné 
zrušenie Pamiatkovej zóny. Predpoklady 
i vôľa všetkých zainteresovaných na to 
sú, no treba rátať s tým, že opäť pôjde 
o pomerne zdĺhavý cyklus posudzovaní 
a rozhodnutí. 
Celé rozhodnutie MK SR aj s určením 
nových hraníc, ktorých sa zúženie 
dotýka, nájdete na www.vajnory.sk.

Ján MLynár

informácia 
o zdravotnom stredisku              
Mestská časť si uvedomuje zlý stav objektu 
zdravotného strediska, preto dala vypracovať 
znalecký posudok na stanovenie hodnoty 
budovy zdravotného strediska. Začiatkom 
roku 2008 sa zrealizovalo výberové konanie 
na odborne spôsobilého konzultanta na re-
konštrukciu objektu zdravotného strediska. 
Miestne zastupiteľstvo bolo začiatkom roka 
informované o skutkovom stave budovy 
a konzultant predniesol možnosti ďalšieho 
postupu. 
V auguste 2008 bol vypracovaný energetický 
posudok stavby, podľa ktorého len najne-
vyhnutnejšie úpravy,  t. j . úprava povrchov 
podláh, izolácie proti vode, vlhkosti strechy, 
zateplenie objektu a výmena okien, by si 
od mestskej časti vyžadovali investície 
1 604 429 Sk.
Dňa 29. 7. 2008 bol na úradnej tabuli vyvese-
ný oznam, že „Mestská časť Bratislava 
– Vajnory,  podľa ust. § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka,  vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na rekonštrukciu zdravotného zariade-
nia vo Vajnoroch,“ s termínom  predkladania 
súťažných návrhov  30. 9. 2008 do 12.00 h. 
Zároveň súťažné podklady boli zverejnené 
na e-mailovej stránke Vajnor, a inzeráty boli 
uverejnené v denníku PRAVDA, SME, týžden-
níku Bratislavské noviny a v Zdravotníckych 
novinách. Súťažné podklady si vyzdvihlo šesť 
(6) uchádzačov. Piatim uchádzačom boli 
podklady na základe ich požiadavky zaslané 
poštou. 
Do stanoveného termínu 30. 9. 2008 predlo-
žil súťažné podklady len jeden navrhovateľ. 
Z dôvodu transparentnosti súťaže bol termín 
predloženia podkladov predĺžený do 11. 11. 
2008 do 12. 00 h. Komisia na otváranie 
obálok obchodnej verejnej súťaže dňa 12. 11. 
2008 o 10.00 h za prítomnosti dvoch z  troch 
zúčastnených  navrhovateľov  otvorila obálky 
a oboznámila ich s obsahom obálky. Po obo-
známení sa s obsahom otvorených obálok zá-
stupcovia navrhovateľov opustili rokovanie a  
členovia komisie pokračovali v zoznamovaní 
sa s obsahom jednotlivých návrhov a posúdili, 
či sú všetky súťažné návrhy v súlade s podmi-
enkami súťaže tak, ako boli uverejnené v bode 
5 vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Všetky  predložené súťažné návrhy budú 
predložené (pred uzávierkou) do miestneho 
zastupiteľstva dňa 16. 12. 2008. V súlade 
so súťažnými podmienkami v čl. 6, odst. 3 
po schválení miestnym zastupiteľstvom, 
komisia do siedmich dní oznámi všetkým 
navrhovateľom rozhodnutie miestneho 
zastupiteľstva, ktoré rozhodne aj o ďalšom 
postupe, o ktorom budú transparentne 
informovaní aj občania. 

Soňa MoLnároVá
zástupca starostu – predsedníčka 

sociálnej a zdravotnej komisie

našu iniciatívu
Minister dopravy pôšt a telekomunikácií Ľubomír 
Vážny chce zvolať stretnutie, na ktorom sa bude 
riešiť zrušenie odstavnej koľaje vo Vajnoroch, 
kde 6. novembra unikla z cisterny nebezpečná 
chemikália. Potvrdil to v reakcii na list starostu 
Jána Mrvu, ktorý ho po spomínanej mimoriadnej 
udalosti žiadal o prijatie takých opatrení, aby sa 
podobná situácia už neopakovala. 
Minister chce iniciovať pracovné stretnutie všet-
kých zainteresovaných útvarov Železníc Slovenskej 
republiky, z ktorého by mal vzísť konkrétny návrh 
na nové miesto, kde by sa odstavovali poškodené 
železničné vozne. Vyber jedného, prípadne viace-
rých miest má byť, podľa ministra,  v lokalite, kde 
by ohrozenie obyvateľov Vajnor bolo minimálne.

So stavbami to bude opäť o niečo jednoduchšie

sa s obsahom jednotlivých návrhov a posúdili, 
či sú všetky súťažné návrhy v súlade s podmi-
enkami súťaže tak, ako boli uverejnené v bode 
5 vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Všetky  predložené súťažné návrhy budú 
predložené (pred uzávierkou) do miestneho 
zastupiteľstva dňa 16. 12. 2008. V súlade 
so súťažnými podmienkami v čl. 6, odst. 3 
po schválení miestnym zastupiteľstvom, 
komisia do siedmich dní oznámi všetkým 
navrhovateľom rozhodnutie miestneho 
zastupiteľstva, ktoré rozhodne aj o ďalšom 
postupe, o ktorom budú transparentne 
informovaní aj občania. 

Starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory Ján Mrva
Vás pozýva na silvestrovské stretnutie 

Privítajme Nový rok spolu
31. decembra 2008 od 23. hodiny

pred budovou Miestneho úradu vo Vajnoroch

Tak ako po minulé roky strávme Silvestra spolu. 
Neformálne, pri dobrej kapustnici a varenom víne aspoň 

na chvíľu zabudnime na to nemilé, čo nám končiaci rok priniesol, 
s úsmevom pospomínajme na to príjemné a s nádejou – možno

 aj nejakým tým predsavzatím – privítajme nový rok 2009.
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Mestská časť vydáva 
len jeden časopis

Peniaze sú vskutku 
zvláštny fenomén

 oZnaM
Obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Vajno-
ry, bytom Ul. Tomanova č. 1 – 35 a Tomanova  
č. 67 – 138 oznamujeme, že Miestny úrad  
Bratislava-Vajnory predlžuje termín dotaz- 
níkového prieskumu na zjednosmernenie 
dopravy pre komunikáciu Tomanova. 
Vyplnené dotazníky možno vrátiť na miestny 
úrad do 30. 12. 2008 buď podaním do poda-
teľne, alebo vhodením do schránky MÚ. 
Za spoluprácu a vaše názory ďakujeme.

referát dopravy MÚ

V posledných dňoch sa na mňa obrátili viacerí 
Vajnoráci s otázkami: „To máme na miestnom úrade 
toľko peňazí, aby vychádzali dvoje noviny? Prečo 
vydávate ďalšie novinky? Nerozumiem, prečo v tých 
nových novinách dávate staré informácie?“ Otázok 
bolo oveľa viac, ale všetky boli v podobnom duchu.
Chcem informovať všetkých občanov, že Mestská 
časť Bratislava - Vajnory je vydavateľom len jedného 
mesačníka – Vajnorských noviniek. Teda, financuje 
iba tento časopis. 
Iný kultúrno-spoločenský časopis, ktorý ste si mnohí 
našli vo svojich schránkach, je nezávislým perio-
dikom. Je to súkromná aktivita, na ktorú má právo 
ktokoľvek. Informácie v nich uverejnené vyjadrujú 
názory uverejňujúcich autorov, ktorí sú za ne zodpo-
vední, čo je uvedené aj v tiráži časopisu. 

Martin graMBLiČKa
poslanec miestneho zastupiteľstva 

O slobodzujú, ale zároveň zaväzujú. 
Prinášajú pocit šťastia, neraz sa 

však stávajú nástrojom nešťastia.  
Často sa o nich hovorí, že krivia charak-
ter. Všetko je možné.  
No, na druhej strane mnohí bohatí – 
vďaka ľudskosti, ktorá v nich je – dávajú 
ich tam, kde peniaze potrebujú. Isto mi 
však dáte za pravdu, že rovnica mať 
peniaze = mať pravdu neplatí. Určite 
nie za každých okolností. Kedysi sme 
museli čítať „medzi riadkami“, aby sme 
sa dopracovali k pravde. Časy sa však 
zmenili. Čitatelia sa chcú v problema-
tike zorientovať rýchlo a presne.

Náš vajnorský mesačník mal po nie-
koľko minulých mesiacov iný vzhľad. 
Sponzorsky naň prispievala súkromná 
firma. Zo šľachetnej myšlienky sa však 
postupne vyvinulo úsilie ovplyvňo-
vať ich obsah. Mali sme nový tvar, no 
odmietli sme stratiť svoju tvár. Preto sa 
naša spolupráca so sponzorom skonči-
la. Vajnorské novinky nie sú a nebudú 
poplatné peniazom, arogancii a úzkym 
záujmom. Je to časopis o všetkých 
a pre všetkých Vajnorákov. Vydáva 

ho samospráva, ktorá má zo zákona 
povinnosť informovať o tom, čo sa deje. 
Snažíme sa, aby sme vám – obyvateľom 
Vajnor a našim čitateľom – ponúkli 
ešte viac, ako nám len ukladá zákon. 
Nikdy nebudeme takí dobrí, aby sme 
nemohli byť ešte lepší. Polopravdy, 
zavádzanie a „upravované“ fakty však 
u nás nenájdete. 

Ak sa majitelia súkromnej firmy roz-
hodli pre vydávanie vlastného periodi-
ka, majú na to právo a je to výsostne
len ich záležitosťou. Ostáva na čita-
teľovi, či uverí riadkom na lesklom 
papieri. 

... Viem že by sa patrilo popriať na 
záver „konkurencii“ úspešné fungo-
vanie, ale toto prianie by nebolo zo 
srdca, a preto ozaj úprimne želám 
všetkým, aby na svojich postoch urobili 
maximum pre budúcnosť tejto obce. 
Nehľadajme v čom sme rozdielni 
ale to, čo nás spája. Príjemné sviatky 
a správnou nohou do Nového roka.

Mário SchwaB 
podpredseda redakčnej rady 

Skôr, než sa vianočný stromček pred 
budovou miestneho úradu rozsvietil, 
bolo ho treba spíliť, previezť a bez-
pečne upevniť. tohtoročný stromček 
mestskej časti daroval pán tibor 
Múčka z dorasteneckej ulice.
 Za všetkých Vajnorákov ďakujeme!

Foto: anton JaKuBáČ
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Milí občania,
ak sa vám zdalo, že s príchodom zimy 
v niektorých častiach vajnor prišla aj 
tma, ktorú akosi verejné osvetlenie 
nie a nie prekonať..., je čas si položiť 
otázku PrEčo a  Kto Za to MÔŽE...

Ako prednosta úradu, ktorý denne 
dostáva od vás mnohé podnety, viem, 
že táto situácia nie je pre nás príjemná. 
Navyše, osobne bývam v jednej z tých-
to spomenutých časti a poviem vám, 
že chodiť tadiaľ je dosť frustrujúce. 
Navyše, ak máte malé deti a s kočíkom 
sa predierate po rozkopanom chodníku 
v tejto tme, pričom naokolo sa ženú 
autá, ktoré stále nepochopili, že je tam 
predpísaná rýchlosť 40km/h..., zažijete 
celkom peknú dávku adrenalínu.
Môžem vás však ubezpečiť, že naša 
mestská časť aj v tejto veci konala 
a koná veľmi energicky. 

Poďme na to však postupne: 
Ulica Pri mlyne - opakujúce sa výpad-
ky verejného osvetlenia celej vetvy, či 
lokálny výpadok svietidiel. Tieto chyby 
sme prostredníctvom nášho stavebné-
ho úradu urgovali u správcu verejného 
osvetlenia, ktorým je firma Siemens. 
Vzhľadom na opakujúce sa problémy 
sme žiadali listom Magistrát hl. mesta 
Bratislava o systémové riešenie. Boli 
sme informovaní o spracovanej projek-
tovej dokumentácii na rekonštrukciu 
vzdušných rozvodov (káblových) 
NN spolu s verejným osvetlením. 
Do realizácie rekonštrukcie vzdušných 

rozvodov sme požiadali magistrát lis-
tom o vykonanie opatrení na sfunkčne-
nie jestvujúceho verejného osvetlenia.     
Šinkovské (ulice Za mlynom, Široká, Ša-
chorová) – káblové rozvody verejného 
osvetlenia budovali občianske zdru- 
ženia v rámci prístupových komuni- 
kácií, ktoré mali po dobudovaní odo-
vzdať vlastníkovi verejného osvetlenia 
– Magistrátu hl. mesta Bratislavy  
(teda nie našej mestskej časti!). Po  
urgovaní odstraňovania porúch verej-
ného osvetlenia nám bolo oznámené, 
že neboli odstránené zistené chyby  

pri preberacom konaní, ktoré ovplyvňu-
jú funkčnosť zariadenia. Na to sme opä-
tovne zaslali list adresovaný vlastníkovi 
verejného osvetlenia (ktorým je Hlavné 
mesto Bratislava, a nie naša Mestská 
časť), konkrétne oddeleniu Verejného 
osvetlenia a dopravného značenia, so 
žiadosťou o spätnú informáciu, ktoré 
konkrétne združenia odovzdali úseky 
vybudovaných rozvodov verejného 
osvetlenia, aby sme mohli vplývať 
na združenia pri neplnení si povinností, 
plynúce im zo zmlúv. Siemens nebude 
vykonávať správu osvetlenia, ktoré nie 
je riadne odovzdané vlastníkovi  
– hl. mestu. A teda treba vplývať aj 
na svojich spoluobčanov, aby si riadne 
plnili svoje záväzky.
Ulica Pri starom letisku. Tu vznikol 
problém po kolízii vozidla so stožia-
rom verejného osvetlenia. Stožiar bol 
ulomený a celá vetva znefunkčnená 
od kruhového objazdu po Východnú 
ulicu. Po našich urgenciách správca sto-
žiar vymenil, ale neodstránil poruchu, 
ktorá vznikla na káblovom rozvode 
medzi transformačnou stanicou a roz-
vodnicou verejného osvetlenia. Na od-
stránení poruchy je, žiaľ, potrebná aj 
spolupráca Energetických závodov SR. 

nahlásenie  porúch sa priebežne 
nahlasuje: 
po zistení poruchy ju možno nahlásiť 
správcovi verejného osvetlenia Siemens 
cez dispečing, tel. číslo:  63 81 01 51. 

JuraJ LauKo
Prednosta Miestneho úradu 

Bratislava-Vajnory

Ulice potrebujú svetlo

Slávnostný večer darcov krvi

Š tvrtok 27. novembra 2008 bol  
pre dobrovoľných darcov krvi 

slávnostný. V zasadačke Miestneho 
úradu v Ružinove odovzdávali dobro-
voľným darcom  plakety prof. MUDr. J. 
Janského. Zo zástupcov  17 samo-
správ  mestských častí Bratislavy som 
sa na slávnostnom večera zúčastnila 
jediná a priznám sa, že som sa ocitla 

v kruhu jednej veľkej rodiny ľudí rôznych 
profesií, veku  i záujmov, ktorých spája 
humánna myšlienka a čin dať kus seba 
na záchranu života iného. Snaha pri 
záchrane ľudských životov, obetavosť 
a ľudskosť boli na slávnostnom večere 
ocenené plaketami MUDr. J. Jánskeho 
za bezpríspevkové darovanie krvi.
    Za Mestskú časť Bratislava - Vajnory  
boli ocenení bronzovou  plaketou 
J. Janského Peter Červenka z Ulice Šuty 
7 a striebornou plaketou Kemal Elezi  
z Roľníckej ul. 5.  Humánny čin našich 
darcov je posolstvom okoliu a zároveň 
apelom na mladšiu generáciu. Odvtedy, 
čo ľudstvo spoznalo možnosť záchrany 
života transfúziou  krvi, potreba darovať 

krv druhému je a ostane aktuálnou. 
Práve v tom je osobná veľkosť našich 
darcov. Zvlášť cenné je to, že v týchto 
neľahkých časoch, keď sa prosté ľudské 
vlastnosti dostávajú na okraj záujmu 
človeka, sú medzi nami ľudia,  obetaví, 
skromní a ľudskí. 
Pánom Červenkovi a Elezimu vy-
jadrujem svoj obdiv, úctu a vďaku 
za ich humánne konanie. Želám im 
veľa zdravia a spokojnosti v rodinách. 
Srdečne im blahoželám k udeleniu 
bronzovej a striebornej plakety 
MUDr. J. Janského za bezpríspevkové 
darcovstvo krvi.

Soňa MoLnároVá
zástupkyňa starostu

Na krv,  na liek najvzácnejší 
nemocnica čaká.
Komu za krv darovanú 
bude patriť vďaka?

(zo Zborníka Zboru pre občianske záležitosti)
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výstavná činnosť
n1. 1. – 23. 2. 2008 — Vladimír Blaho (ikona), 
Peter Čepec (kresba),  Karol Zuzák (olejomaľba). 
n  1. 3. – 31. 5. 2008 — Insita z Kovačice. 
Medzinárodná výstava — prehliadka 12 insitných 
maliarov — Slovákov z Vojvodiny (Srbsko). 
n7. 6. – 2. 9. 2008 — Július Koller a jeho priate-
lia. Medzinárodná výstava. Spomienková výstava 
na významného výtvarníka a pedagóga a jeho 
vplyv na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu. 24 vy-
stavujúcich autorov zo Slovenska, Austrálie a USA. 
Pri príležitosti tejto výstavy Galéria TYPO&ARS 
spolu s firmou TYPO&ARS vydala publikáciu 
a DVD „Július Koller a jeho priatelia“. Výstava sa 
skončila sympóziom „Július Koller a jeho vplyv 
na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu“.
n22. 7. – 16. 8. 2008 — Výstava prác účastní-
kov art-terapií v galérii TYPO&ARS. 
n  22. 8. – 2. 9. 2008 — 6. letné tvorivé dielne 
pre deti a dospelých. Výstava prác účastníkov 
tvorivých dielní v rámci Vajnorského kultúrneho 
leta a dožinkových slávností. 
n  6. 9. – 30. 11. 2008 — Konfrontácie kali-
grafie. Medzinárodná výstava. Seiko Kawashima 
(Japonsko) a Ľubomír Krátky (Slovensko). Vernisáž 
za účasti predstaviteľov japonskej ambasády a Vy-
sokej školy výtvarných umení bola 6. 9. 2008.
n  6. 12. 2008 – 28. 2. 2009 — Obložený klavír
 č. 14: Viera Čepcová (šperk), Peter Čepec 
(olejomaľba). 

art-terapie
nPo celý rok v Galérii TYPO&ARS prebiehali „Art 
terapie” — tvorivé dielne pre zdravotne znevý-
hodnených spoluobčanov. Do konca roka bolo 21 
takýchto dielní v rozsahu 294 lektorských hodín 
(63 účastníkov) s kladným ohlasom. K účastníkom 
art-terapií sme pristupovali individuálne, formou 
hry s materiálom sme ich učili základom výtvar-
ných techník a umeleckých remesiel. V utorok  
22. júla 2008 sme usporiadali v Galérii TYPO&ARS 
výstavu prác účastníkov art-terapií spojenú  
s vernisážou. Výstava trvala do 3. augusta 2008.

rok 2008 v Galérii TYPO&ARS
tvorivé dielne pre deti i dospelých
nV roku 2008 Združenie deti a umenie uskutoč-
nilo v Galérii TYPO&ARS 44 tvorivých dielní pre 
deti i dospelých (764 účastníkov). V spolupráci 
s odbornými lektormi sme učili deti základom 
niektorých výtvarných techník a tradičných reme-
siel, v ktorých rozvíjaní môžu neskôr pokračovať 
za pomoci rodičov aj doma: 
— práca s hlinou (modelovanie, odlievanie, točenie 
na hrnčiarskom kruhu, frotáž, maľba glazúr), 
— práca s papierom (výroba ručného papiera, 
maľba akvarelov, mramorovanie papiera, kreslenie, 
zhotovovanie koláže, aplikácie z papiera — origa-
mi, zhotovenie darčekového papiera, darčekových 
škatuliek, veľkonočných a vianočných pozdravov, 
zhotovenie paspárt),
—  maľba na sklo, hodváb a kamene,
—  maľba na kraslice, gravírovanie kraslíc,
—  základy vitrážovej techniky,
— základy grafických techník (monotypia, 
sieťotlač),
— základy techniky tapisérií,
—  drotárstvo (opletanie keramických misiek 
a kameňov, zhotovovanie drôtovaných objektov),
—  pečenie a zdobenie perníkov,
—  zhotovovanie darčekov a vianočných ozdôb 

z orechových škrupiniek, vianočných sviečok 
a odlievanie olova.
Od 7. do 11. júla a od 18. do 22. augusta prebehli 
týždňové turnusy tvorivých dielní. Na ich záver 
sme pripravili 22. augusta 2008 v Galérii  
TYPO&ARS vernisáž výstavy „VI. letné tvorivé 
dielne pre deti i dospelých“, zaradenú do akcií 
Vajnorského kultúrneho leta 2008 a Dožinkových 
slávností. Výstava trvala do 2. septembra 2008. 

naplnenie cieľov 
nAj vďaka dotácii Mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory Galéria TYPO&ARS a Združenie deti a umenie 
splnili všetky naplánované akcie. Spolu zrealizovali 
74 kultúrnych akcií. Celková návštevnosť v Galérii 
TYPO&ARS stúpla oproti predchádzajúcemu roku 
na cca 2900 návštevníkov. Galéria propaguje 
Vajnory ako kultúrnu časť Bratislavy na stránkach 
novín a časopisov s celoslovenským dosahom. 
Zo siedmich zrealizovaných výstav boli tri medzi-
národné, čo dokazuje, že Galéria TYPO&ARS pre- 
siahla rámec Vajnor a svojou činnosťou zviditeľňu-
je Vajnory nielen v rámci Bratislavy a Slovenska, 
ale aj vo svete.

PEtEr ČEPEc
Foto: archív galérie tyPo&arS
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Vývojom ľudskej spoločnosti začali vznikať 
rozmanité životné štýly ako reakcie na nové 

potreby ľudí. Nie všetkých totiž uspokojuje 
konvenčný život podľa vzoru dominantnej kultúry. 
Človek má potrebu byť originálny, byť jedinečný, 
a zároveň vyhľadáva pocit kolektivity a spolupa-
tričnosti. Jednou z možností uspokojiť takéto po-
treby je práve preberanie prvkov kultúrnej identity 
rôznych mládežníckych subkultúr, ich hodnôt, ich 
životného štýlu, pričom pocit nezávislosti zostáva 
zachovaný. S existenciou subkultúr sa spája aj 
generačný konflikt, kde mladí stoja v opozícii 
k starším generáciám. Niektoré subkultúry sú 
aj v dnešnej modernej spoločnosti mnohokrát 
považované za čudné, vymykajúce sa normalite, 
etike, či deviantné až protizákonné.  
Je to však naozaj tak? Nie je to len zbytočná  
nenávisť z nepochopenia, či obavy z niečoho 
nového? A kde je tolerancia? 

V najbližších číslach Vajnorských noviniek  
vám priblížime niektoré typy subkultúr, ktoré  
vo Vajnoroch majú svojich predstaviteľov. 

Skateboarding
Na úvod mi dovoľte vrátiť sa v stručnosti 

do histórie. Skateboarding, ako subkultúra, vznikol 
niekedy začiatkom 60. rokov v Kalifornii, kde 
surferi sklamaní nepriaznivými podmienkami 
na surfovanie a znudení pokojným morom začali 
napodobňovať jazdu vo vlnách. Na vlastnoručne 
vyrobených skateboardoch (doska s kolieskami) 
jazdili v betónových bazénoch a na asfaltových 
chodníkoch popri mori.

Už začiatkom 70. rokov sa skateboarding začal 
predierať do celého sveta. Začali vznikať prvé 
skateboardingové zväzy, začínajú sa organizovať 
národné a medzinárodné preteky. Stavajú sa prvé 
skateparky, vznikali nové triky. Už v tomto období 

verejnosť odsúdila skateboarding ako nebezpečný 
šport. Zákon ho zakazoval, ale ako sa vraví, za-
kázané ovocie najviac chutí, tak aj skateboarding 
sa stal akousi formou životného štýlu. V rokoch 
1980 až 1984 sa skateboarding mohutne rozrastal 
aj napriek tomu, že bol stále akýmsi synonymom 
niečoho zakázaného. Začali sa organizovať prvé 
preteky, a to pod názvom World cup skateboar-
ding. Postupne iné ďalšie. Na Slovensku sa tiež 
uskutočňuje niekoľko pretekov. Najznámejšia 
je séria pretekov pod názvom Slovenský pohár 
v skateboardingu.

Za desiatky rokov prešiel skateboarding 
zmenami. Od vzhľadu dosky až po názory ľudí. 
V súčasnosti je životným štýlom nielen mladých. 
Je obdivuhodné, ako sa mu dokážu oddať telom 
aj dušou, doslova splynúť s doskou a zajazdiť pre 
niektorých (mám na mysli nás, laikov) nemožné 
spoty (miesta). Aký krásny dokáže byť pocit 
prekonávať svoj strach a posúvať svoje hranice 
možností. Ako víťazne vie pôsobiť, ak zvládneš 
nejaký nový trik, či spot. Ide o pocit .

Ešte aj v súčasnej modernej spoločnosti sú 
veľa ráz označovaní ako „čo skejťák – to feťák“, 
alebo za „vandalov“. Tento nezmysel má už svoju 
históriu, tak by bolo dobré „zmiesť ho konečne zo 
stola“. Žiadna kultúra či subkultúra nie je stoper-
centná, tak nehádžme všetkých do jedného vreca. 

Dôkazom toho, že aj vo Vajnoroch existuje 
skateboarding (že ľudia zastupujúci tento životný 
štýl nie sú vandali, či feťaci, ale prostí ľudia so 
svojimi názormi či túžbami), je interview s mladým 
„skejťákom“ Šimonom, ktorý sa skateboardingu 
venuje pre ten skvelý pocit z jazdenia. Nepotre-
buje k tomu cigarety, či iné drogy, stačí mu doska, 
kamaráti a dobré miesto na jazdenie. 

iVana šurEKoVá

Zdroj: www.skateboard.about.com

Subkultúra mládeže súčasťou majoritnej kultúry

KUltúra 
je komplex špecifických 
duchovných, materiálnych, 
intelektuálnych a emocionál-
nych čŕt spoločnosti alebo 
sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa 
spolu s umením a literatúrou 
aj spoločný spôsob života, 
životný štýl, hodnotový 
systém, tradície a vieru.

aj my žijeme 
vo Vajnoroch

→ mladežnícky klub

Dali si pravidlá 
a dodržiavajú ich
Takmer bezcieľne sa potulovať po uli- 
ciach, vysedávať po lavičkách – nezriedka 
v pohostinských zariadeniach, prosto,  
„zabíjať“ čas alebo nájsť vlastnému 
voľnému času zaujímavejšiu náplň. Je tu 
možnosť výberu. Reč je o vajnorských 
(a nielen o nich) mládežníkoch. Mnohí  
– práve vo Vajnoroch – od septembra 
dávajú prednosť druhej alternatíve.
Stretávajú sa tri razy do týždňa v Mládež-
níckom klube v priestoroch bývalej škôlky 
na Šaldovej ulici.  Členstvo v klube – čo je 
asi 30 až 40 mladých ľudí – je anonymné 
a nezáväzné, má však svoje pravidlá. 
Vychádzajú z požiadaviek samosprávy, no 
dali si ich sami členovia a sami ich kont-
rolujú, aby sa dodržiavali. Medzi základné 
patrí, že v klube sa nepije alkohol, nefajčí 
a „tabu“ sú aj omamné látky. Nikto nepre-
sadzuje nijaké ideologické ani politické 
názory. 
Pri zriaďovaní klubu mladí pomohli, naprí-
klad, aj vymaľovaním priestorov. (A vraj 
sa mladým nechce robiť. Verte, neplatí to 
vždy!) Mimochodom, podľa príslušníkov 
mestskej polície klesol vandalizmus vo 
Vajnoroch.
Jasné a jednoduché. Tak, ako to vyhovuje 
práve mladým. Hovoria tam im vlastným 
jazykom, dokážu svoj čas vyplniť im blíz-
kou zábavou. Nie vždy však ide iba o tú. 
Učia sa jazyky, píšu si tam úlohy. Tí, ktorí 
sa rozhodli, že svoju telesnú schránku po-
trápia, našli si na to spôsob v posilňovni, 
kde tiež nie sú vzácnymi hosťami.
Pri zriaďovaní klubu mestská časť spo-
lupracovala s Katedrou sociálnej práce 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Keďže sa spolupráca 
osvedčila, nebol dôvod na tom niečo 
meniť. A tak garantom – to je asi najvýs-
tižnejšie pomenovanie funkcie šéfa klubu 
– je Matúš Ferenčík. Sám je vysokoškol-
ským študentom, vie teda, čo mládežníci 
chcú a čo, naopak, odmietajú. Zároveň je 
akýmsi medzičlánkom medzi úradníkmi 
– koordinátorom je oddelenie vnútornej 
správy miestneho úradu - a mládežníkmi. 
Odborné konzultácie pre mestskú časť 
naďalej zabezpečuje  katedra. 
Klub je projekt, ktorý sa bude ďalej vy-
víjať. Dôležité je, že tí, ktorým je určený, 
ho prijali za svoj. Našli sa v ňom. Určite to 
nie je všeliek na všetky „mladícke bolesti 
a krivdy“, ale je to niečo, čo je krokom 
vpred. A ešte niečo: klubisti, ste cool! 

Ján MLynár
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Stretli sme sa spolu, ty 
a skateboarding, porozprávať 
sa trošku o tvojom živote, 
o tvojom životnom štýle. tak 
hneď na úvod sa nám pokús 
trošku predstaviť – kto si, čo 
si, odkiaľ si?
- Volám sa Šimon Mišák, 
som z Vajnor, mám 17 rokov 
a chodím na Strednú odbornú 
školu drevársku.
Prečo skateboarduješ?
– Už od malička ma to fasci-
novalo, a keď bráško dostal 
prvý skateboard, tak už som 
vedel, že to musím mať aj ja.
a čo sa ti na jazdení najviac 
páči?
– Že je to aj z časti adrenalí-
nový šport, keď nemáš od-
vahu, tak nedosiahneš určité 
veci, a keď to dáš, si z toho 
celý happy (šťastný).
Si pokojný s jazdením vo Vaj-
noroch? Sú tu nejaké dobré 
miesta? (Pretože zatiaľ,  
čo tu žijem s vami, som tu 
žiadne dobré miesta nevi- 
del – poznámka autora.)
– Veľa tých miest tu nie je. 
Napríklad zdravotné stre-
disko alebo park, kde je mini 
U-rampa, mini-tyčka, to je 
všetko.
Čo by si prípadne zmenil, 
čo sa skateboardingu na  
Slovensku týka?
– Mohli by tu byť lepšie 
podmienky, výstavby nových 
skateparkov, viacej príleži-
tostí.
ako by sa podľa teba dali zlep-
šiť podmienky pre mladých 
skejťákov vo Vajnoroch? ako 
to tu celé vnímaš? rozprával 
si mi o troch miestach. Jazdíte 
tu v parku na mini u-ram-
pe, máte tam hádzanárske 
ihrisko, máte tam zdravotné 
stredisko. 
– Ale stále si myslím, že to 
nepostačuje na to, aby sa člo-
vek mohol zlepšovať a rásť. 
Mohlo by to začať výstavbou 

nového skateparku, ktorý by 
prilákal určite množstvo ľudí. 
a čo by si konkrétne ty bol 
ochotný spraviť pre to?
S kamarátmi by sme navrhli, 
ako má ten skatepark vyzerať 
a priložili by sme ruku k dielu. 
ako vás skejťákov vnímajú 
ostatní ľudia – babky, ded-
kovia, tí, ktorí nevyrastali 
v prostredí plnom skateboar-
dov, ale nielen tí, ale aj ostatní 
ľudia?
– Staršia generácia to až tak 
veľmi nepozná, lebo to je 
nový štýl, nový druh športu, 
a tak to niektorým prekáža 
kvôli hluku. 

a tí ostatní? 
– Nájdu sa aj pozitívni,  
aj negatívni ľudia.
takže sú aj takí, ktorí vám 
fandia?
– Určite hej. 
a Vajnoráci? Počula som,  
že tu boli nejaké incidenty.
– Ukázali sa, už nás aj vyhnali, 
napríklad, zo zdravotného 
strediska, a tak podobne.
Kam by si to chcel v živote 
dotiahnuť, čo sa skateboar-
dingu týka?
– Skôr jazdím len tak rekre-

ačne, pre zábavu, že vyjdem 
von a mám čo robiť a veľké 
plány do budúcna nemám, 
ale keby tu bol ten skatepark, 
tak hneď je čo zlepšovať.
Skús povedať nejaké pozitíva 
skateboardingu, čo ti prináša 
skateboarding?
To, že sa zoberiete partia, 
idete jazdiť, bavíte sa, máte 
čo robiť, netrčíte doma.
na odľahčenie. top 3 veci, 
ktoré by si si zobral na opus-
tený ostrov?
– Tak ženská spoločnosť by 
bodla, udicu na ryby a akus-
tickú gitaru.
Vnímaš skateboarding ako 

životný štýl, ktorého si teda aj 
ty súčasťou? Je dôležité, ako 
je skejťák oblečený?
– Určite, je to aj môj životný 
štýl, ktorého som súčasťou. 
A je to na každom, v čom sa 
cíti lepšie, v čom sa mu dobre 
jazdí, takže je to pestré.
ako u teba vyzerá taký 
obyčajný deň?
– Vstanem, naraňajkujem sa, 
idem do školy, po škole idem 
domov, kde si zapnem telku, 
počítač alebo si zadrtím 
na gitare a potom som vonku, 

buď na skate alebo len tak 
s kamarátmi.
Máš vo svojom živote nejaký 
vzor?
– Tých vzorov by bolo moc, 
či už je to v hudbe alebo 
v športe. Konkrétne nebudem 
menovať.
aký máš vzťah k cigaretám 
a iným drogám?
– Ja k tomu nemám nejaký 
vzťah, cigarety ani drogy ne-
potrebujem k tomu, aby som 
vlastne existoval a mohol si 
ísť zajazdiť.
Sú situácie, keď vás skejťákov 
spájajú so životným štýlom 
narkomanov. Myslíš si, že je 
pravidlom, že každý skejťák 
berie nejaké drogy?
– To je hovadina, keď niekto 
prirovnáva, že skejťák-feťák, 
to nepatrí k tomu.
Čo ťa najviac vo Vajnoroch 
štve, trápi alebo nemáš rád? 
– Štve ma maximálne iba to, 
že je tu málo príležitostí, málo 
podmienok pre mladých ľudí, 
ktorí by dokázali veľké divy.
Čo sa ti, naopak, páči, čo máš, 
naopak, na Vajnoroch rád?
– Mám to tu rád, je tu dobrý 
kolektív ľudí... dobré vzťahy... 
každý s každým sa tu po-
zná, tak nemáme tu nejaké 
konflikty.
chcel by si niekoho pozdraviť, 
či niekomu poďakovať?
– Pozdraviť môžem kamará-
tov, aj skejťákov, s ktorými 
som jazdieval... čauko Tomáš.
a čo takto niekomu niečo od-
kázať – napríklad starostovi, 
Vajnorákom?
– Že tu nie som jediný, ktorý 
by tu prijal nejaké zmeny.
Máš pocit, že sa tu na vás 
zabúda?
– Určitým spôsobom aj hej.

Ďakujeme za rozhovor.

MatÚš FErEnČíK
a iVana šurEKoVá

Foto: MatÚš FErEnČíK

Subkultúra mládeže súčasťou majoritnej kultúry Skateboarding je súčasťou 
môjho životného štýlu

SKaTeBOarding
 je jeden z novodobých 
športov, pre ktorý vo 
Vajnoroch zatiaľ nie 
sú vytvorené dobré 
podmienky. nie je tu 
dostatok kvalitných 
spotov (miest), kde by 
sa mladí nadšenci mohli 
sebarealizovať a tráviť 
svoj voľný čas. Bolo by 
dobré trošku viac sa 
sústrediť na mládež, 
pomôcť im, dať im 
priestor, viac toleran-
cie, menej zákazov 
a viac pochopenia. 

aj my žijeme 
vo Vajnoroch
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Deti trávia voľný čas pasívne, zväčša 
pozeraním televízie a hraním počí-

tačových hier. Televízor priklincuje deti 
k sedačke na 2,5 hodiny za deň, počíta-
čová obrazovka na 1,4 hodiny a učenie 
ešte na 1,6 hodiny denne. Vyplynulo to 
z nedávnej štúdie špecialistov na vý-
živu, ktorí pátrali po príčinách detskej 
obezity na vzorke školopovinných detí 
z celej republiky. 

,,Ideálne by bolo, keby sa deti mohli 
hýbať tri hodiny každý deň, ale mini-

mum je aspoň jedna hodina každý deň, 
cez víkend ešte viac,“ konštatuje profe-
sor László Kovács, prednosta 2. detskej 
kliniky Detskej fakultnej nemocnice 
v Bratislave. Čo môžeme pre svoje deti 
urobiť, aby sa rozhýbali?

Každý krok pešo
je dobrý

Mnoho detí rodičia vozia do školy 
autom a popoludní ich zasa rozváža-
jú na krúžky. Hoci je to možno tenis, 
plávanie alebo tanec, trvá najviac 1,5 
hodiny, zvyčajne dva razy za týždeň. 

rozhýbme svoje deti!
na Slovensku vyrastá generácia usedených detí. Každý deň totiž 
strávia, okrem vyučovania, posediačky ešte ďalších 5,5 hodiny! 
Pohybujú sa málo a, naopak, priveľa sedia. Koľko pohybu by deti 
potrebovali a akého druhu? 

Primálo na to, aby telo dostalo to, čo 
potrebuje. 

,,Každý krok pešo alebo bicyklovanie 
je dobré. Na to však treba vytvoriť aj 
podmienky, aby sa ani rodičia v mes-
te nemuseli báť pustiť dieťa do školy 
na bicykli alebo popoludní na ihrisko,“ 
konštatuje profesor Kovács. 

Čas, ktorý školáci trávia vonku, je ne-
dostatočný a nestačí vyrovnávať psy-
chickú záťaž počas vyučovania. Podľa 
odborníkov by deti mali stráviť na čers-

tvom vzduchu aspoň dve hodiny denne. 
Až po tomto čase sa stimuluje metabo-
lizmus, ktorý zabezpečuje všetky pozi-
tívne prínosy pravidelného pohybu.

Trénovaný človek je zdravší – lepšie 
funguje, najmä jeho srdcovo-cievny 
systém, telo lepšie spracúva prísun 
cukrov a tukov, dostatkom pohybu die-
ťa naozaj ,,spevnie“, lebo sa mu lepšie 
ukladá vápnik do kostí. A to už neho-
voríme o probléme detskej obezity, 
ktorá straší celý vyspelý svet. Ročne 
v Európskej únii pribúda približne 400-
tisíc detí v školskom veku a z nich má 
až 85-tisíc nadváhu!

Behať s kamarátmi 
alebo dvojfázový tréning?

Deti však nenahrádzajú dlhé hodiny 
sedenia v škole pohybom, ako by bolo 
pre ne zdravé, naopak, sedia aj doma. 
Nedávny prieskum, na ktorom sa zú-
častnili lekári odborníci z viacerých 
oblastí, ukázal, že na Slovensku sa nao-
zaj stiera rozdiel medzi mestom a dedi-
nou, ale v tomto prípade v negatívnom 
zmysle slova. Vidiecke aj mestské deti 
trávia čoraz viac času pred obrazovkou 
počítača alebo televízora, ako na čer-
stvom vzduchu. Zaujímavý je aj roz-
diel medzi deťmi z mesta a zo sídliska 
– panelákové deti športujú ešte menej 
a ešte viac sa hrávajú na počítači ako 
tie mestské z centra. 

Napríklad, v Bratislave absolvuje raz 
do týždňa organizované športové ak-
tivity približne 64 percent detí. Medzi 
jednotlivými mestskými časťami však 
existujú významné rozdiely. Kým prie-
mer za celé mesto predstavuje asi 74 
percent, v Petržalke je to len 54 per-
cent. Pohybové aktivity pritom súvisia 
so vzdelaním rodičov. Najviac športujú 
deti vysokoškolsky vzdelaných rodičov 
(72 až 76 percent detí), najmenej deti 
rodičov bez maturity (50 percent). Od-
borníci odporúčajú, aby deti v školskom 
veku denne najmenej 60 minút vyko-
návali stredné alebo namáhavé fyzické 
aktivity. 

,,Slovenské deti športujú viac rekre-
ačne ako organizovane – viac sa bicy-
klujú či hrajú s kamarátmi loptové hry, 
ako navštevujú nejaký športový krúžok 
alebo klub,“ konštatuje MUDr. Eva Vitá- 
riušová z 2. detskej kliniky Lekárskej fa-
kulty UK v Bratislave. Ako hovorí, kaž-
dé dieťa potrebuje pohybu čo najviac 
a rôzneho druhu. ,,Pravidelné jedno-
tvárne tréningy neodporúčame pred 10. 
rokom veku – zaťažujú organizmus jed- 
nostranne a často aj neúmerne. Dieťa 
má mať zo športu radosť a potrebuje 
predovšetkým prirodzený pohyb,“ po-
dotýka Vitáriušová. 

Na druhej strane, kto pestuje za mla-
da nejaký organizovaný šport, má väč-
šiu šancu, že bude nejakým spôsobom 
športovať aj v neskoršom veku, ako 
ten, kto ,,iba behá vonku s kamarátmi“, 
hoci každý deň aj niekoľko hodín. Vzťah 
k športu sa v človeku buduje postupne 
a odmalička, ale určite nie násilím. 

Zora handZoVá
PraVda ŽEny (kRáTENé)
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M iestny rozhlas niekoľko dní pozý-
val občanov na brigádu k Ma-

hrovej búde, ktorá sa konala v jednu 
októbrovú sobotu. Tak ako na jar aj 
v tento deň bolo zamračené a chladné 
počasie, ale nám to neprekážalo. Nad 
vinohradmi nás už čakali Dušan Lenčo, 
Dušan Obuch, Ferdo Panák a pracov-
níci miestneho úradu Jozef Chrenko 
a Jozef Kminiak, ktorí prišli s multiká-
rou naloženou náradím. Pridali sme 
tam tašky s proviantom a vydali sa 

Jesenná brigáda 
na Mahrovej búde

k Mahrovi. Pochodom cez horu, ako 
minule, sme si otestovali každý svoju 
kondíciu. Na mieste už čakali poľovníci 
Janko Panák, Janko Vlašič, pán Škoda 
a pán Budínsky. 

Milo nás prekvapil pohľad na ne-
porušený altán, ktorý sme postavili 
v máji. Bolo treba osadiť lavice so 
stolom a vymurovať ohnisko. Materiál 
na betónovanie - voda a suchá betó-
nová zmes - bol už navozený v piatok. 
Tak ako v máji aj teraz akosi úplne 
automaticky vznikli malé pracovné 
skupiny. Dušan Lenčo sa podujal 
na murovanie ohniska. Ostatní vyme-

riavali základy pod lavice a stôl. Bolo 
treba poznášať kamene. Na okolí boli 
rúny, takže kamenia sme nanosili dosť 
– aj na ohnisko, aj do základov pod stôl 
a lavice. Postupne sa pridávali ďalší 
brigádnici, ktorí prišli aj so svojimi ra-
tolesťami, – Ľuboš Jakubáč so synom 
Jakubom, Šefan Jakubáč so synom 
Leonardom, ďalej Ján Žiška a Doletína 
mladší. Chlapi vykopali základy a pria-
mo do betónu osadzovali pripravené 
lavice a stôl. 

Tak ako minule – atmosféra bola  
výborná. Po dobre vykonanej práci 
som pripravila tradičné občerstvenie  
a  starosta Ján Mrva počastoval všet-
kých usilovných brigádnikov Peseckou 
leankou. Slávnostný výstrel šampans-
kého zakončil jesennú brigádu na Ma-
hrovej búde.

Soňa MoLnároVá
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8. 11. – KonCErt PrE DEti 
– Mária Podhradská 
a richard čanaky

n Šššš – šššš – šššš – šššš – hu – 
húúúúú! Vajnoryyy! Vystupovaaaať!
Tak takto dorazili medzi deti do far-
ského klubu vo Vajnoroch dvaja spie-
vajúci klauni Mária a Rišo. Z pomysel-
ného vlaku vystúpili s kufrom plných 
detských pesničiek a hier. Richard, 
klaun s gitarou, mal svoje miesto 
za mikrofónom na pódiu. Vrkočatá 
Mária zas hneď vhupla medzi deti, 
ktoré s ňou nadšene spievali aj tanco-
vali. Cez veľkú telocvičňu sa kľukatila 
detská reťaz – had – vláčik a rodičia 
robili tunely či zlaté brány. Jedno  
veľké koleso zas všetci spravili pri 
„Oli Jankovi“ aj „Mlynskom kole“. 
Veď detské pesničky v podaní Ri-
charda Čanakyho a Márie Podhrad-
skej poznal každý – od bábätiek cez 
škôlkárov, školákov až po rodičov či 
starých rodičov. Na koncerte zazneli aj 
„Malí muzikanti“, „Tancuj, tancuj“, „Je-
den - dva – tri – štyri – päť“ a ku koncu 
pesničky na chvíľu vystriedalo malé 
divadielko. Hercami sa stali, samo-
zrejme, tunajšie deti. Spolu s Máriou 
a Rišom zahrali rozprávku O zlatej 
rybke. No, v jednom z čísiel programu 
speváci vytiahli na pódium aj sa-
motných rodičov. Tí dostali za úlohu 
zaspievať a zahrať známu ukazovačku 
„hlava – ramená - kolená – palce...“ 
A tí, čo to zvládli, vyhrali jednu veľkú 
odmenu: poslušné deti na celý rok!
Odmenu vlastne dostal každý, kto sa 
na koncerte zúčastnil – v podobe hud-
by, pesničiek, hier a detskej zábavy!
Ešte nesmieme zabudnúť, že koncert 
by sa nemohol uskutočniť bez pod-
pory Kataríny Hanzelovej, ktorá prišla 
s týmto skvelým nápadom a celý 
koncert aj zorganizovala, Mestskej 
časti Bratislava – Vajnory, ktorá pris-

→ čo náS čaKá v JanUári
Dňa 25. 1. 2009 k nám príde pro-
fesionálna fotografka, pani Milada 
Jančovičová, ktorá bude fotografovať 
detičky s rôznymi rekvizitami. Vaše 
zlatíčka sa zmenia na anjelika, macka, 
kominára, čertíka, môžu sa odfoto-
grafovať v kufri alebo košíku a mnoho 
ďalšieho. Fotografovanie je vhodné 
už od najmenších bábätiek. Ukážky 
jej práce si môžete pozrieť na stránke 
www.peknafotka.com.
 Fotografovať sa bude popoludní 
od 14. h do približne 19. h. Ak máte 
záujem, je potrebné vopred sa 
prihlásiť, aby sme vám pridelili čas 
stretnutia. Jedno fotografovanie trvá 
približne 20 minút, preto je počet detí 
obmedzený. 
Prihlasovanie: Priamo v MC Lienočka 
počas ktorejkoľvek aktivity 
u mamičky, ktorá má službu alebo 
na hanzelovak@hotmail. com. 

Materské centrum Lienočka

čo sme spolu zažili  
Mesiac november bol v lienočke opäť plný života a milých stretnutí. 
Spolu sme absolvovali koncert hviezd detského hudobného neba: 
Márie Podhradskej a riša čanakyho, lampášikový sprievod s „ujom 
drakom“ – alebo vrhačom ohňa a dvoje vianočných tvorivých dielní pre 
mamičky. Samozrejme, bežné aktivity pokračovali a získavajú si stále 
viac a viac priaznivcov. Poďme sa však bližšie pozrieť na naše dve 
veľké novembrové akcie.  

pela sumou 4000 Sk, farského úradu 
a Základnej školy Jána Pavla II., ktorí 
na toto podujatie zadarmo poskytli 
priestory farského klubu. V mene všet-
kých detí im srdečne ďakujeme. 
  
17. 11. – liEnočKin laMPášiK 

nV priestoroch materského centra sa 
počas jesenných večerov postretali 
mamičky, aby na tvorivých dielňach 
vlastnoručne povyrábali zopár lampá-
šikov. Tak sa vlastne začala príprava 
na novem-brový lampiónový sprievod 
– lienočkovský lampášik. Stretli sme sa 
o piatej večer vonku, pred materským 
centrom na Baničovej. Keďže slniečko 
už spinkalo a bola tma, v rukách detí aj 
dospelých začali blikať sviečky malých 
lampášikov – sklenených, papierových, 
ručne robených aj kupovaných. Stretlo 
sa nás asi zo sedemdesiat. Takýto sve-
tielkujúci sprievod obišiel park a vrátil 
sa späť, kde nás už čakal zlatý klinec 

programu: naozajstný fakír (alebo ako 
ho nazvali samotné deti drak, či kúzelník 
s ohňom) – v skutočnosti ujo Peťo, kto-
rému by sme sa týmto chceli poďakovať. 
Pripravil pre nás ohňovú šou, žonglo-
vanie s ohňom, hltanie a chrlenie ohňa. 
Keď mu z úst vyšľahol plameň, híkali 
nielen deti, ale, veru, aj dospelí... Bol 
to úžasný program na skončenie tejto 
milej lampášikovej akcie a deti ešte dlho 
rozprávali o drakovi a veľkom „žižinku“.

MišKa VargoVá
aKtíVna MaMiČKa Zo šinKoVSKého
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Tak ako každý rok aj tento sme sa 28. 11. 
stretli športovo naladení v telocvični  
ZŠ Jána Pavla II. Nechýbali deti ani rodičia, 
ani učitelia. Každý v tej správnej nálade 
s lesknúcim sa víťazstvom v očiach. Športo-
vé popoludnie otvorili, už tradične, otcovia 
a ich synátori nohejbalom. Mamičky zasa 
ukázali vo vybíjanej, že deti a povinnosti 
s nimi spojené neznamenajú úpadok  
ich športového ducha. 
Popoludnie plné zábavy uzavrel volejbal 
a výborné pohostenie. 
Za všetko ďakujeme Rodičovskému spo- 
ločenstvu pri ZŠ Jána Pavla II. 
Tešíme sa na všetkých opäť o rok.

otíLia StaniČároVá

Burza informácií
Dňa 12. novembra sme sa  s výchovnou 
poradkyňou zúčastnili na „Burze informacií“, 
ktorá sa konala v Dome kultúry Ružinov. 
Prezentovali sa tam rôzne stredné školy. 
Oboznámili nás so študijnými odbormi,  
ktoré sa u nich vyučujú.
Okrem toho, čo sme sa mohli dopočuť alebo 
si prečítať, tam boli z niektorých škôl aj 
študenti, ktorí predviedli, čo sa už naučili. 
Videli sme, ako pracuje vizážista, či kader-
ník, ktorému sa dala ostrihať aj jedna naša 
spolužiačka a veľmi jej to pristalo.
Získali sme informácie o štúdiu na vybra-
ných stredných odborných školách a 
o možnostiach výberu budúceho zamestna-
nia. Sme radi, že sme sa na tomto podujatí 
zúčastnili. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci 
a veríme, že sa nám určite zídu pri výbere 
strednej školy.

EStEr KMiniaKoVá
žiačka Viii.a, Zš K. Brúderovej

K omunitná nadácia Bratislava sa na de-
cembrový čas vždy veľmi teší. 

Tento rok to u nás už po šiesty raz 
na chvíľku zavonia mnohými novými kniž-
kami. Vďaka vianočnému projektu Daruj 
knihu sa tradične neviditeľne stretávajú 
štedrí ľudia, ktorí plnia detské knižkové 
sny. Doteraz ich bolo už vyše 2120. 

Tie sny patria deťom z krízových centier 
alebo zo sociálne slabších rodín. 

 Ak budete mať aj vy chuť darovať knižku 
konkrétnemu dieťaťu, srdečne vás pozý-
vame do kníhkupectiev Artforum na Kozej 
ulici a Panta Rhei v Auparku alebo Polus 

City Center. Knižky poputujú, napríklad, 
do Centra Nádej, krízových stredísk Dúha, 
Brána do života a Maják nádeje, ubytovne 
Kopčany, nízkoprahového zariadenia Mix 
klub vo Vrakuni a Ulita v Petržalke, Diag- 
nostických centier v Záhorskej Bystrici 
a na Trnávke alebo do združenia Deti Hu-
manity.

Stačí, ak kúpite niektorú z označe-
ných kníh – my ju už spoľahlivo doručíme 
k malej čitateľke alebo čitateľovi. Táto malá 
ľudská pošta naozaj funguje... 

A radosť z darovania tiež. Ďakujeme!
BarBora, daniELa a ĽuBoš

v mesiaci december sa tradične 
odohral na Zš Jána Pavla ii. 
vo vajnoroch školský stolno-
tenisový turnaj.

 Bol to už 6. ročník za účasti 23 chlapcov 
a 16 dievčat. Najlepšie z chlapcov si pora-
dil Rudolf Szeman, ktorý veľké finále hral 
s naším kňazom, otcom Petrom. v ponde-
lok 8. decembra. Tento duel vyhral Rudolf 
Szeman (9. ročník) . Na druhom mieste sa 
umiestnil Jano Kubelak (9. ročník) Bronzo-
vú medailu získal Pavol Kadlic (9. ročník).

Z dievčat si najlepšie poradila Baša Če-
lesová (8. ročník) ktorá veľké finále hrala 
s pani učiteľkou Máriou Kiššovou, ktorú 
porazila 2:0. Striebornú medailu získala 
Sára Mackovičová (7. ročník) a bronzo- 
vú medailu si odniesla Natália Mišáková 
(6. ročník).

Mária KiššoVá

v zdravom tele 
zdravý duch

Darovať je viac, ako dostať

Stolnotenisový turnaj na ZŠ Jána Pavla II.  

Komunitná nadácia Bratislava ponúka možnosť darovať knižky

Slávnosť uvítania
detí do života
Dieťa je večný zázrak prírody, 
zázrak života, je Boží dar. 
Prichádza na svet a rozdáva 
šťastie a lásku. táto malá 
drobná bytosť má obrovskú moc. 
lásku nielen rozdáva, ale ju 
aj prebúdza, upevňuje a rozvíja.

S talo sa už tradíciou, že raz za pol 
roka sa v priestoroch obradnej 

miestnosti stretávame s najmladšími 
občanmi našej mestskej časti. Dvadsi-
ateho novembra 2008 sme symbolicky 
privítali vo veľkej vajnorskej rodine 20 
najmladších Vajnorákov, ktorí sa naro-
dili v druhej polovici roku 2008. Zbor 
pre občianske záležitosti v spolupráci 
s referátom sociálnych vecí a zdra-
votníctva pripravil práve na tento deň 
„Slávnosť uvítania do života“.
Mamičky, okrem poďakovania a gratu-
lácií,  obdržali Pamätný list pre dieťatko 
a finančný  príspevok pri narodení de-
ťaťa, ktorý poskytuje naša mestská časť. 
Atmosféru slávnosti dotvorili malým 
kultúrnym programom deti materskej 
školy pod vedením pani učiteľky Jurko-
vičovej a Ľudovej školy umenia pod 
vedením pani učiteľky Kinčešovej. 
Všetkým malým Vajnorčanom želám 
veľa zdravia, šťastia, lásky a pokoja. 

 Soňa MoLnároVá
 zástupkyňa starostu
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výpis z uznesení zo 17. riadneho zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Vajnory
konaného dňa 13. novembra 2008

výpis z uznesení zo 6. mimoriadneho zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Vajnory,
konaného dňa 16. októbra 2008

MieSTne ZaSTUpiTeľSTVO pO prerOKOVaní 
Zobralo na vedomie
 informáciu o plnení uznesení MZ Bratislava-Vajnory 
 informáciu o rozvojových aktivitách a doprave v obci Slovenský Grob
 informáciu o rozpočtovom hospodárení Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory k 30. 9. 2008
 vyhodnotenie zimnej sezóny 2007/2008 prevádzkovania mobilnej 
ľadovej plochy v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
 informáciu o vyúčtovaní družby s Alvianom
 vzdanie sa  Pavla Feketeho funkcie predsedu redakčnej rady 
Vajnorských noviniek
 správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 
 vzdanie sa Ing. Petra Floreka funkcie miestneho kontrolóra 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory s účinnosťou ku dňu 31. 10. 2008
 informáciu o vybavení interpelácií poslancov 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Vyhlásilo
 deň voľby miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava–Vajnory 
na 16. 12. 2008 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti 
Miestneho úradu Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava. 

Určilo
 ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra 
a náležitosti prihlášky nasledovne:
voľba miestneho kontrolóra sa vykoná tajným hlasovaním, 
každý kandidát má právo na vystúpenie v Miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava–Vajnory v časovom rozsahu 10 minút, 
 písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj, 
(e-mail, telefón), údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne 
overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní, pričom 
minimálnym vzdelaním je úplné stredné vzdelanie, prehľad doterajšej 
pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície a prevažujúcou náplňou práce, 
výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, písomne spracovaná vízia 
uchádzača o systéme výkonu funkcie miestneho kontrolóra mestskej časti
 funkcia miestneho kontrolóra mestskej časti sa vykonáva v rozsahu 
ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok).

 Schválilo
 hospodárenie Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1, Bratislava za obdobie január – september 2008,
 presun prostriedkov z rezervného fondu vo výške 500-tis. Sk na zabezpe-
čenie financovania doplnenia rozhlasových hlásičov v MČ Bratislava-Vajnory.

 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
ZŠ s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava 
za školský rok 2007/2008,
 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory  
č. 5/2008 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory s pripomienkami:
§ 2 ods. 3 – 40 %
§ 6 ods. 2 – v poslednej vete doplniť pokračovanie vety: 
... príslušný rok vo výške 10 % z celkovej výšky schválenej na dotácie
§ 12 – zmena nadpisu – Záverečné a prechodné ustanovenia
dodatok č. 5 k organizačnej štruktúre Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory s účinnosťou od 17. novembra 2008,
 Dalibora Grebečiho za nového člena Komisie športu a voľnočasových 
aktivít,
 zmenu Komisie kultúry, školstva, občianskych združení a zahraničných 
stykov na komisiu školstva, komisiu kultúry a zahraničných stykov.

navrhlo
zvolať spoločné stretnutie poslancov miestneho zastupiteľstva Slovenského 
Grobu, Chorvátskeho Grobu, Vajnor a dotknuté organizácie.

Zmocnilo
starostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory vydaním úplného znenia Organi-
začnej štruktúry a Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava-Vajnory v zmysle zmien prijatých v organizačnej štruktúre.

Zlúčilo
Subkomisiu občianske združenia s Komisiou športu a voľnočasových aktivít.

Uložilo
 prednostovi miestneho úradu prijať účinné opatrenia 
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou:
 vynaloženia finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v súvislosti 
s realizáciou stavebných rekonštrukcií v objekte Základnej školy Kataríny 
Brúderovej, Osloboditeľská ul. 1, 831 07 Bratislava. T: 31. 12. 2008
 vynaloženia finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou stavebných 
rekonštrukcií v objekte budovy Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-
Vajnory. T: 31. 12. 2008
 dodávky plastových okien s pákovým mechanizmom v súvislosti s reali-
záciou stavebných rekonštrukcií v objekte budovy Domova sociálnych služieb 
 Senior centrum Amico, patriacej Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
T: 31. 12. 2008
 vynaloženia finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou dodávky 
komunálneho vozidla MULTICAR M 26.4 so snehovou radlicou. T: 31. 12. 2008

MieSTne ZaSTUpiTeľSTVO pO prerOKOVaní

Súhlasilo
s realizáciou projektu „Rekonštrukcia námestia a výstavba ihrísk 
v Mestskej časti Bratislava-Vajnory“ 

Schválilo
financovanie projektu Rekonštrukcia námestia a výstavba ihrísk 
v Mestskej časti Bratislava-Vajnory nasledovne:
  5 % t. j. sumu 1 481 830,45 Sk z vlastných zdrojov mestskej časti,
95 % t. j. sumu 28 154 788,45 Sk z úverových zdrojov.
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s pripomienkami:
Rybničná ulica – Kaplnka 
svätého Urbana Pri Mlyne 
– kamenný kríž, Rybničná 
(pod vinohradmi) – ka-
menný kríž, Svätojurská 
cesta – kamenný kríž, 
Príjazdná ulica – budo-
va železničnej stanice, 
Vajnorský cintorín – Ná-
hrobok Titusa Zemana, 
pred budovou základnej 
školy Jána Pavla II. – plas-
tika Jána Pavla II., rodinný 
dom - Baničova ulica č. 28, 
30, 23-34, 36, 42-44-46, 
48, 52, 54, 58-60, 62, 
rodinný dom - Oslobodi-
teľská ulica č. 7, rodinný 
dom – Pri starom letisku 
č. 31, rodinný dom – Roľ-
nícka ulica č. 3, 12, 14, 31, 
33, 35, 39, 40, 52, 56, 62, 
65, 68, 88, 93, 104-106-
108-110, 112-114, 117-118, 
139, 156-158, 160, 164-166, 
187, 189, 190, 194, 195, 
201, 218-220, 223-225, 
231, 254, 261, 275-277, 
281, 285, 291, 293, 294, 
rodinný dom – Tomanova 
ulica 11, 12, 23, 24, rodin-
ný dom – Uhliská ulica 1, 
rodinný dom – Zbrody č. 5, 
14, 36, Roľnícka ulica – kríž 
(pri zástavke MHD), Bani-
čova ulica - studňa (pred 
domom č. 22), Námestie 
Titusa Zemana - studňa, 
Roľnícka ulica (centrum) 
- studňa, Roľnícka ulica 
– studňa (pred domom 
č. 252), Šaldova ulica – 
cintorín, náhrobok Jána 
Matulu,Šaldova ulica – cin-
torín, náhrobok Františka 
Feketeho, Šaldova ulica – 
cintorín, náhrobok Matúša 
Belaja, Baničova ulica 
– rímskokatolícka fara, Pod 
lipami – vinohradnícka 
pivnica Bakchus, Mahrova 
búda, Nádvorie kostola – 
krížová cesta, Nádvorie 
kostola – Pomník padlým 
v 1. svetovej vojne, Dvoj-
kríž s trojvrším – námestie 
Titusa Zemana, Studňa 
– Kataríny Brúderovej, 
Lurdská jaskyňa, Rodinná 
hrobka rodiny Sprinzlo-
vých, Rotunda pri kostole.

ZoZnaM 
našich pamätihodností

Starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory
 Vás pozýva na

Mestskej časti Bratislava - Vajnory
31. januára 2009 o 19.00 h v sále 

Poľnohospodárskeho družstva Vajnory

Pripravený je bohatý kultúrny program aj občerstvenie.

Vstupné: 24,80 eur (predpredaj sa začína 
od 7. januára 2009)

REPREZENTAČNÝ PLES

vajnorský revír je dobre zazverený

Úspešnou sezónou sa môžu pochváliť vajnorskí poľovníci. Skromný prímestský revír ponúkol bohatú 
žatvu drobnej zveri. nebolo výnimkou streliť v pohone 20 až 30 zajacov. Svedčí to o dobre zazvere-
nom revíri, o ktorý sa vajnosrskí poľovníci príkladne starajú.                                                 Eduard Fašung
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Mladí futbalisti vo Vajnoroch

Aj parapetné dosky využili na výzdobu

nové okná 
na ZŠ Jána Pavla II.

Minulý rok sa začalo, pod vedením Róberta Vajdu a Jaroslava Švantiaka, tvoriť 
mužstvo prípravky a mladších žiakov. Zo začiatku to vyzeralo, že o futbal 
akosi medzi malými Vajnorákmi nie je záujem. Hovorí sa, že zmena je život. Aj 
toto sa zmenilo. Postupne malých futbalistov pribúdalo a ku koncu roka ich už 
bolo 30. V decembri sa im trénersky začal venovať Milan Horník. Dve skupiny 
– prípravka a mladší žiaci – trénovali tri razy do týždňa. To bol vlastne aj zači-
atok prípravy mladších žiakov na súťaž. Na jar tohto roku odohrali priateľské 
zápasy a v septembri sa už všetko rozbehlo naostro. Po jesennej časti súťaže 

v minulých týždňoch dostala 
budova školy Jána Pavla ii. 
nový výzor. Súkromná firma 
tam vymenila desať starých 
okien za nové. 

Podľa riaditeľky školy Eleny Vrable-
covej rozhodli sa pre tie, ktoré boli 

v najhoršom stave. „ Cirkevné školy 
majú málo peňazí na údržbu, a tak sme 
nútení šetriť. Nové okná pre nás zname-
najú úspory na energiách. Už v lete sme 
vymenili veľké okno na medziposchodí, 
teraz to boli triedy.“ Na nové okná pri-
spel sponzor. Celý proces sa však začal 
už v októbri minulého roku prípravou 
na výberové konanie na dodávateľa. 
Z 8 prihlásených vyšla ako víťaz firma 
z Turca. Tristotisícová investícia prinies-
la však niečo ďalšie. „ Okrem toho, že je 
v triedach teplejšie, panie učiteľky veľmi 
pohotovo a invenčne využili aj parapet-
né dosky. Stali sa z nich nové miesta 
na výzdobu tried! A tak v týchto dňoch 

v našich triedach na oknách 
nájdete vianočné stromčeky, 
snehuliakov a mnohé ďalšie 
drobnosti, ktoré zútulnili trie-
dy. Žiaci i učitelia sa tam teraz 
cítia príjemnejšie.“
Škola bude hľadať peniaze 
na ďalšie výmeny okien. 
V triedach tak bude nielen 

teplejšie, ale vyučovanie nebude rušiť 
ani hluk z ulice. V konečnom dôsledku 
aj celý vzhľad budovy školy tak dosta-
ne krajší vzhľad. Škola sa v roku 2010 
pripravuje na 100. výročie jej založenia. 
Chystajú sa na dôstojné oslavy. Ďalším 
dôvodom je ochrana kultúrneho dedič-
stva našich predkov. Moderná poscho-
dová budova vajnorskej školy je dôka-
zom vyspelosti a hrdosti Vajnorákov.
V architektonickom riešení exteriéru 
možno uplatniť iba tradičné prvky, tvary 
a materiály, rešpektujúce historickú 
zástavbu našej mestskej časti. 

Ján MLynár

I. triedy Bratislava-mesto skončili na 9. mieste so ziskom troch bodov a skóre 
11 : 78. Strelci tímu sú Samuel Dufala (2), Matej Vanko (3), Jaroslav Švantiak 
ml. (3), Kristián Hulák (2).
Hráči prípravky zatiaľ súťažne nehrávajú, no odohrali prípravné zápasy 
a zúčastnili sa na Labda cupu v Kráľovej pri Senci. Tam porazili SFM Senec 
a prehrali s Veľkým Grobom a domácimi. Najlepším obrancom turnaja bol 
vyhlásený náš hráč Roman Šutovský.
Po mesačnej prestávke sa začala zimná príprava v telocvični. Hráčov čaká 
zimný halový turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude hrať od decembra 
do februára. 

 JaroSLaV šVantiaK, Ján MLynár

Možno raz naši mladí futbalisti budú hrať naše najvyššie 
súťaže, možno zakotvia v zahraničí. V každom prípade
je to teraz pre nich zábava i napätie zároveň. a to sa im páči.
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Zápach z družstva
Mnohých obyvateľov vajnor, 
a to najmä novoprisťahovaných 
z lokality šinkovské trápi dlhotr-
vajúci problém – šíriaci sa zápach 
z Poľnohospodárskeho družstva 
vajnory, ktorý im znepríjemňuje 
pokojné bývanie. 

M estská časť Bratislava-Vajnory 
na jednej strane chápe tento 

problém, na strane druhej by chcela 
upozorniť na fakt, že družstvo bolo 
súčasťou Vajnor od nepamäti a patrí  
ku koloritu „dediny v meste“, ako sa 
naša mestská časť označuje. 

čo však  konkrétne robíme na pomoc 
pri riešení tohto problému?
Mestská časť Bratislava-Vajnory vy-
stupuje ako koordinátor medzi kompe-
tentnými inštitúciami a orgánmi štátnej 
správy a spolupracuje pri kontrolách 
samotnej prevádzky Poľnohospodár-
skeho družstva Vajnory (ďalej len PD 
alebo PD Vajnory). Pristúpme však ku 
konkrétnym zisteniam (vybraté, skráte-
né a upravené zo spisového materiálu 
Zápach z PD Vajnory): 
... Dňa 1. augusta 2007 Regionálna ve-
terinárna a potravinová správa Bratisla-

va – kontrola znečistenia ovzdušia hos-
podárskymi exkrementami (vykonáva 
sa pravidelne 1x do týždňa). Výsledok: 
Bez zistenia čpavkového a iného typu 
znečistenia ovzdušia.
... Dňa 1. augusta 2007 Slovenská in-
špekcia životného prostredia – kontrola 
v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kon-
trole v štátnej správe v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 525/2003 
Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a dopl-
není neskorších predpisov.
Výsledok: Neboli zistené porušenia 
ustanovení zákona 223/2001 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpi-
sov a zákona 478/2002 Z. z. o ovzduší 
v znení neskorších predpisov.
... Z vyjadrenia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva – podľa zákona 
126/2006 § 13 ods. 2 nesmie byť 
ovzdušie v budovách organolepticky 
zmenené. Ak sú v areáli zdroje pa-
chových látok, PD je povinné vykonať 
také úpravy, aby neprenikali za hranicu 
areálu.
... Dňa 28. marca 2008 Slovenská 
inšpekcia životného prostredia – z vý-
sledku kontroly vyplynulo, že PD prisľú-
bilo zastrešenie výbehov a sprísnenie 
vnútropodnikovej kontroly.

... Dňa 13. marca 2008 Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva - neboli 
zistené nedostatky udržiavania čistoty 
vonkajších plôch a objektov s ustajne-
nými hospodárskymi zvieratami. PD by 
však malo dôsledne dodržiavať techno-
logické postupy najmä pri manipulácii 
s exkrementami – hnojom.
... Podľa Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sú pravdepodobným 
zdrojom pachu nakladanie s hnojom 
hovädzieho dobytka, nezakryté žumpy 
s hnojovicou a znečistené výbehy pre 
dobytok. Nedošlo však k porušeniu 
zákonných povinností. Potrebné je však 
upraviť územný plán obce a nepribližo-
vať ďalšiu obytnú zástavbu k areálu PD.
... MČ oslovila Ústredný kontrolný 
a skúšobný poľnohospodársky ústav, 
ktorý sa chystá v najbližšom čase 
na PD Vajnory, a očakávame, že na-
vrhne konkrétne kroky na vylepšenie 
technologických postupov, manipuláciu 
s hnojom a močovkou.    
Veríme, že sa nám podarí vzájomnou 
spoluprácou, ohľaduplnosťou a kom-
promismi dospieť k zlepšeniu prostre-
dia, v ktorom bývame a pracujeme. 

LEnKa štELMáKoVá
rEFErát ŽiVotného ProStrEdia

Vaše problémy u nás v koši nekončia

Miestne dane a poplatky na rok 2009

Mestská časť Bratislava-Vajnory 
je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady správcom 
dane za psa, za užívanie verejného 
priestranstva, dane  za predajné 
automaty a dane za nevýherné hracie 
automaty.

Daň za psa
Každý  občan Vajnor platí daň za psa, 
ktorý je starší ako 6 mesiacov, a je 
chovaný na území Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory. Daň za psa za zda-
ňovacie obdobie 2009 je splatná 
bez vyrubenia do 31. januára 2009. 
Predmetom rokovania Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratisla-
va-Vajnory dňa 16.12. 2008 je aj návrh 
všeobecne záväzného nariadenia 
o dani za psa.

Daň za užívanie 
verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verej-
ného priestranstva je osobitné užíva-
nie verejného priestranstva na území 

Mestskej časti Bratislava-Vajno-
ry (napr. umiestnenie predajného 
zariadenia, trvalé parkovanie vozidla, 
umiestnenie stavebného zariadenia, 
umiestnenie skládky stavebného 
materiálu). Daň za užívanie verejné-
ho priestranstva bude správca dane 
vyrubovať aj za každý začatý m2/deň. 
Predmetom rokovania Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Brati- 
slava-Vajnory dňa 16. 12. 2008 bol 
aj návrh všeobecne záväzného na- 
riadenia o dani za užívanie verejného 
priestranstva.  
V budúcom čísle VN vás budeme 
o prijatom návrhu informovať.

Mária BitaroVSKá
EKonoMicKé oddELEniE

Blíži sa rok 2009 a s ním aj zmeny prechodu na euro. týmto by som 
vás chcela v krátkosti oboznámiť o miestnych daniach, vyberaných 
Mestskou časťou Bratislava-vajnory na rok 2009.



glosystrana 22  Vajnorské novinky

Vianoce

Život náš (ne)každodenný
Je obyčajný pracovný deň. Stred 

týždňa. Popoludnie zaplnené vybera-
ním detí zo škôlky a školy, nasledujú 
školské povinnosti a mimoškolské akti-
vity. V aute analyzujem stav chladnič-
ky, od obeda je už ďaleko, treba niečo 
na olovrant. Keďže nemám veľa času, 
rozhodnem sa pre menší súkromný 
obchod, kde nebudem musieť dlho 
čakať. Vchádzam s pozdravom „Dobrý 
deň“, odpoveď neprichádza, no za pul-
tom predsa len niekto je. Vymenujem 
zopár vecí, predavačka mi ich podá, 
ale „Nech sa páči,“ dnes od nej počuť 
nebudem. „Asi nemá deň,“ pomyslím 
si. Platím a zase to moje: „Nech sa 
páči,“, keď jej podávam peniaze. Ko-
nečne voľačo,  dosť otrávene zamrmle. 
Pri svojom pozdrave „Dovidenia“ si 
začínam pripadať staromódne a ktovie 
prečo, celkom trápne. Rozladí ma to, 
no s ďalšími povinnosťami musím myš-
lienky sústrediť na dôležitejšie veci.

O niekoľko dní sa celá situácia v ob-
chodíku zopakuje. A tak rozmýšľam: 

„Nenachádzam sa v objekte, kde 
zákazník stojí na prvom mieste? Kde 
sa jeho majiteľ dobrovoľne rozhodol, 
že služba nám, kupujúcim, bude jeho 
hlavnou náplňou práce? Prečo mám, 
teda, ten hlúpy pocit a cítim sa lepšie, 
keď som konečne vonku? Teda tam, 
kde očakávam navyše aj nejaké milé 
slovo, úsmev, sa ledva dočkám základ-
ných fráz? Či sa nehrdíme tým, aké je 
u nás vo Vajnoroch všetko iné, fami- 
liárne, na rozdiel od dravého a neo- 
sobného mesta? Prečo, teda, nezačať 
hoci aj takýmito maličkosťami?“

Celú vec riešim tak, že sa zapovedám 
a „trápnym“ pocitom sa radšej okľukou 
vyhýbam. Našťastie, mám na výber, 
a tak navštevujem iné takéto zariade-
nie. Čaká ma v ňom vždy milé slovo, 
hoci nepoznám ani len meno pani 
majiteľky.

Konečne víkend. Manžel vyrobil 
s deťmi búdku pre vtáčiky, dokonca 
dve. Máme ich umiestnené tak, že 
na ne vidíme rovno z jedálne, kde 

trávime najviac času. Pozorujeme 
sýkorky, ako sa osmeľujú prebádať 
novú zásobáreň potravy. Zatiaľ sú 
ukryté v korune najbližšieho stromu, 
ale konečne prvá placho prisadne. Sle-
dujeme tie malé stvorenia, ich hierar-
chiu a o chvíľu nám výhľad cez terasu 
poskytuje prenádherné divadlo. Deti sú 
nalepené na skle, nechcú ísť ani obe-
dovať. Dzob a šup späť na strom  
– do bezpečia. A tam lusk, lusk.  
A znovu dzob a lusk.

Máme z toho takú radosť, že všetok 
hnev a rozhorčenie sa vo mne roztápa, 
odoznieva. Vybavuje sa mi príhovor 
RNDr. Miroslava Sanigu v Rádiu  
Lumen, kde s láskou rozpráva o prí-
rode, zvieratkách aj vtáčikoch, ako 
o Božích stvoreniach. „Ako kúsok raja,“ 
doznieva mi ešte a ja viem, že zajtra 
príde nový deň. Nová šanca a nová 
výzva. V pondelok vstupujem do... 
a s úsmevom vravím: „Dobrý deň“.

ĽuBoMíra SchwaBoVá

Čarovné slovo, ešte čarovnejší 
čas. Čím sú bližšie, tým viac nám 

mäknú srdcia a meníme sa. na lepších. 
aj ľudia s hrubou povahou a tvrdým 
srdcom akosi vtedy zmäknú. túto pre-
menu určite spôsobujú aj spomienky 
na Vianoce nášho detstva, ktoré bolo 
radostným a najmä čistým obdobím 
nášho života. no nie je to len nostalgia. 
Sú to pocity, čosi skryté, niečo, čo veľa 
z nás nevie definovať. dlho sa na ne 
pripravujeme, naše srdce sa na Viano-
ce teší, no po sviatkoch je znova nepo-
kojné, lebo Vianoce nás nenaplnili, hoci 
sme mali pri sebe celú rodinu aj dobré 
jedlá. Po Vianociach sme zasa prázdni. 
našu prázdnotu hneď a znova zaplní 
práca a denné starosti. Sme frustro-
vaní, no bežíme ďalej bez akéhokoľvek 
zamyslenia, prečo je to tak. Keby sme 
sa zamysleli, zistili by sme, že sme 
zle pochopili ich obsah. Vianoce sú 
predovšetkým sviatkami lásky. Lásky 
a rodiny. tej Lásky, ktorá prišla na svet 
kvôli nám. Pre nás a našu spásu pri 
zvestovaní vyriekla Panna Mária: „Fiat 
voluntas tua“. Vedela z proroctiev, tak 
ako každý izraelita, že zo židovského 
národa vzíde Mesiáš, Kráľ. no iba ona 
bola Bohom vyvolená stať sa mat-

kou Božieho Syna a dala k tomu svoj 
súhlas. Preto jej patrí naša vďaka až 
do skončenia sveta – naveky, tak ako 
patrí nášmu nebeskému otcovi, ktorý, 
keď nastala plnosť času, zmiloval sa 
nad celým ľudstvom a dal mu najväčší 
dar – svojho Syna.  

a o tomto sú Vianoce. táto skutočnosť 
je asi vysvetlením, že Vianoce fasci-
nujú všetkých. Je to dôkaz, že hlasom 
tradície a cez skryté túžby duše Boh 
sa naďalej prihovára ku všetkým, lebo 
nás má rád. „tým, ktorí ho prijali, dal 

moc stať sa Božími deťmi: tým, čo 
uverili v jeho meno... a Slovo sa telom 
stalo a prebývalo medzi nami“. to 
píše Ján v prológu svojho evanjelia. 
no môže platiť aj opak o verš skôr: 
„Prišiel do svojho vlastného, a vlastní 
ho neprijali.“ Preto každý, kto ho chce 
uzrieť, musí sa skloniť, pretože úklon 
je znakom pokory. nebuďme pyšní, 
aby nám Boh neunikol. Skloňme svoje 
ego a vstúpime do iného vesmíru. 
Lebo tam, kde chýbajú zážitky spojené 
s vierou, slabo ich nahradí posvätná 
nostalgia Vianoc, ktorú si navodzu-
jeme krásnymi vianočnými koledami 
a zvykmi. Využime tento liek, ktorý 
nám nebeský otec poslal. Stačí sa chy-
tiť, aj keď nesmelo, lemu ochranného 
plášťa jeho Matky, Panny Márie a ona 
nás, ani nebudeme vedieť ako, láskavo 
vezme za ruku a privedie nás k svojmu 
Synovi, ktorý nás miluje takých, akí 
sme a chce pre nás iba to najlepšie.
Preto spievajme s anjelmi: 
gloria in excelsis deo!
Prajem vám všetkým radostné, požeh-
nané Vianoce, plnosť Božích milostí 
a nech do každého príbytku príde tieto 
Vianoce aj betlehemské dieťa. aleluja!

Edita JaSLoVSKá
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Boli sme v ŽElivE

P odnet naň poskytol ThDr. Marián 
Červený, PhD., farár v Moste pri Bra-

tislave, dlhodobý priateľ nášho zboru. 
Cieľom bolo navštíviť jeden z najvýzna-
mnejších premonštrátskych kláštorov 
v Čechách, v ktorom sa počas mesiaca 
októbra konali duchovné cvičenia. Pri 
tejto príležitosti uskutočnil v ňom oso-
bitnú meditáciu i dôstojný pán Marián 
Červený, zameranú na mariánsku úctu. 
Mali sme možnosť zúčastniť sa na nej 
i obohatiť ju niekoľkými slovenskými 
mariánskymi piesňami.

Hodno spomenúť, že nás mimoriadne 
milo privítal opát kláštora Ignác Broni-
slav-Kramár, pôvodom Slovák. Venoval 

sa nám veľmi srdečne a zabezpečil pre-
hliadku celého kláštorného objektu. 
Sprevádzal nás diakon, takisto Slovák, 
a počas prehliadky jednotlivých objektov 
nám poskytol cenné informácie z his-
tórie kláštora a života mníchov v ňom. 
Kláštor Želiv založil knieža Soběslav r. 
1139. Počas husitských vojen bol zniče-
ný. Premonštrátom bol kláštor vrátený 
začiatkom 17. storočia. Počas päťde-
siatych rokov 20. storočia bol v ňom 
zriadený internačný tábor pre kňazov 
a rehoľníkov. Okrem iných bol v ňom 
väznený i kardinál František Tomášek. 
Svedčia o tom mnohé dokumenty a fo-
tografie na stenách chodieb. Obdivovali 

sme však aj maľovaný refektár, kapitul-
nú sieň, želivský betlehem a iné vzácne 
pamiatky. Ba dozvedeli sme sa všeličo 
aj o výrobe kláštorného piva. Našou po-
slednou zastávkou bol nádherný Kostol 
Narodenia Panny Márie, v ktorom hlav-
ný oltár zdobia sochy viacerých svätcov. 
Jednou z nich bola aj socha sv. Augustí-
na, držiaca v ruke srdce matky.

O 18.00 h v ňom celebroval sv. omšu 
otec opát, koncelebrovali naši duchovní 
otcovia, účinkoval náš spevácky zbor. 
Na záver omše uskutočnil zbor malý 
koncert, na ktorom odzneli viaceré sa-
králne piesne z nášho programu aj v la-
tinčine. K ich obsahu poskytol zaujímavé 
informácie dôstojný pán Ján Košiar (bý-
valý redaktor Vatikánskeho rozhlasu), 
ktorý daroval otcovi opátovi CD-album 
Resonantia Tatrae (Ozveny Tatier) s na-
hrávkou nášho zboru. Ba poskytol ho 
i viacerým záujemcom. Medzi nimi bola 
i známa speváčka Naďa Urbánková, kto-
rá nám úprimne zatlieskala. S vďakou 
prijala naše CD.

Po podpisoch do Pamätnej knihy sme 
sa rozlúčili s príjemnými hostiteľmi.

Potom ešte zopár fotografických bles-
kov pred kláštorom aj s otcom opátom 
a so želaním: Zbohom ostávajte, dobre 
sa tu majte!

Zboristi ďakujú za dôkladnú prípravu 
zboru i reprezentáciu umeleckému vedú-
cemu a zbormajstrovi Ondrejovi Demovi 
i nádejnému mladému dirigentovi Vladi-
mírovi Zajícovi. Vrátili sme sa obohatení 
o krásne zážitky, na ktoré sa nezabúda.

JanKa PašKEViČoVá,
ČLEnKa ZBoru

K rátko po zauožení družstva a ešče  ňejakí čas potom  chíbali 
družstvu odborňíci poláchki do šeckích funkcií. Vedeňí druž-

stva proto uvítauo každú príležitost, ket sa ím ňekdo prihuásiu, 
nehledzeli aňi na skusenosci, aňi esli je alebo neňi členem ňejakej 
strani.

Tak sa stauo, že sa do družstva prihuásiu do roboti aj právňik 
Dr. Búza, kerí za Slovenska biu ministrem spravedlivosci. Jak 
každému druhému pracovňíkovi, tak aj doktorovi Búzovi dauo 
vedeňí družstva záhumenku ve vinohradze na obrobeňí. V tém 
istém roku mjeu doktor Búza velice pjeknú úrodu hroznú, ale ich 
neprodau, lebo velice lúbiu víno. De ho šak oprešovat a uskuad-
ňit, ket pivňici nemjeu. Spomenúu si, že Ferkovi Bránovi napísau 
ňejakú žádost verejňímu notárovi, tak ho požádau, esli bi mu 
neumožňiu víno umístňit v jeho pivňici a či bi mu ho poprípadze 
aj neopatriu. Ferko velice ochotno šecko prislúbiu, aj ket mjeli 
v pivňici víno aj maci, svekr a svekruša.

Rás v obírački došeu Milán si od Ferku vypoščat škopki,  
no a pri tej príležitosci, jak dobrí Vajnorák, kerí ví, co sa patrí, 

zavouau ho Ferko do pivňici na pohárek. ket sa Milán v pivňici 
rozhlédeu po súdkoch, zbadau, že sú na ňích s krídu načárané 
všelijaké znački. Na jedném biuo, že DRB, na druhém Svek 
a na trecím MAC. Milán nad tímato značkama pokrúciu huavú, 
lebo si misleu sprvu, že to Ferko má označené sorti, keré v tích 
súdkoch mjeu ponalévané. Milán si na také sorti nevjedzeu 
spomenút a nesceu sa dat zahaňbit, že ich aňi nepozná, tak 
sa ho enem opítau: Čuj, Ferko, reku, co to máš za egipské 
čmáraňice na tích súdkoch?“ Ferko mu to visvjetliu: „To je tak, 
DRB, to sú doktor Búza, Svek zas svekruša a MAC sú maci. 
Súdki sem si takto označiu proto, lebo fčil, ket sú nové vína, 
to čovjekovi najvíc chucí a žena mja enem furt hreší. A tak ket 
odbjehnem do pivňici natočit, velice pri tem tumlujem, abi mja 
žena neprichiciua a kebi sem to nejmeu na súdkoch poznačené, 
lachko bi sem moheu ve friškosci natáhnut místo z mojého, 
alebo z DRB či MAC, ale aj z ňekerého druhého. Tak sem si to 
rači na súdki popísau, a tak aspoň nemože dondzít medzi nama 
k ňijakej mitúški.“                                                     BohuMiL hraBáK

  označení súdku v pivňici

Spevácky zbor Jána Pavla ii. vajnory, nadväzujúc na zahraničné  
zájazdy, uskutočnil v októbri zájazd do Želivu v južných čechách.

 príbeh 
zo starých Vajnor



právna poradňastrana 24   Vajnorské novinky

Dane za predaj 
nehnuteľností

Je potrebné vysvetliť občanom skutočnosť, 
o ktorej sa málo hovorí, o zaplatení dane 
za predaj nehnuteľnosti. Mnohí si to ani 
neuvedomujú, že po predaní nehnuteľnosti 
majú priznať daňovému úradu príjem 
a zaplatiť daň.
Vyjadrenie úradníčky daňového úradu 
v r. 2006: Ak predám polovicu domu a zá-
hrady, ktorú som zdedila po otcovi, môžem 
ju predať hneď, bez zaplatenia dane.
keď mi druhú polovicu darovala matka, 
aby som mala celok, môžem ju predať až 
za 5 rokov, keď nechcem platiť daň. Prečo 
je taký rozdiel medzi dedením a darova-
ním? Ak berieme do úvahy trhové ceny 
a predám nehnuteľnosť napr. za 5 milió-
nov, polovica 2 500 000 Sk je bez dane, 
lebo je zdedená a za druhú darovanú 
polovicu z 2 500 000 Sk zaplatím 
19 %-nú daň, čo je poriadne veľká suma, 
a to 475 000 Sk, teda skoro pol milióna 
(len za polovicu). To je neuveriteľné! 
Majiteľ musí nechať pustnúť dom 5 rokov. 
Alebo je to v tomto roku už inak? Zmenilo 
sa niečo? Aká je trhová cena stavebného 
pozemku a záhrady v lokalite Vajnory? 
Obyvateľov by iste zaujímali témy:
Môže rodič vydediť potomka aj vtedy, ak 
sa k nemu správa slušne, stará sa o neho? 
Stáva sa, že v starobe je rodič často 
dementný a vidí rodinné vzťahy nekritic-
ky, „je ukrivdený“. Môže napadnúť závet 
dieťa? Jeho potomok? A naopak, za akých 
podmienok môže vydediť potomka, prí-

padne dožadovať sa vrátenia daru, ak sa 
o rodiča nezaujíma, zanedbáva ho v choro-
be alebo ho osočuje. Obyvateľom treba 
vysvetliť skutočnosť, ktorá sa často stáva: 
rodič daruje majetok len jednému potom-
kovi, súrodenci nedostali nič. Treba to pri 
dedení po poručiteľovi zahlásiť notárovi, 
aby sa odpočítala darovaná hodnota. Toto 
málokto vie a nečinne sa tým trápi,
je ukrivdený.

Zita BÚšoVá

P. S.: Neuznávam skutočnosť, že rodič mi 
daroval dom, lebo ho doopatrujem. 
V tom prípade je to drahý opatrovateľ, 
lebo za dom môže dostať milióny.
Týmto si nechal zaplatiť (skôr nad-
štandardne preplatiť) to, čo je morálna 
povinnosť každého syna a dcéry postarať 
sa v starobe o rodičov bez špekulácií 
a zvýhodňovania seba voči ostatným 
súrodencom. 

Vážená pani Búšová,
Ďakujem Vám za Vaše pripomienky, 
postrehy a otázky a ešte raz sa Vám 
ospravedlňujem, že sa im venujem až 
v tomto čísle.
K cene pozemkov vo Vajnoroch by som 
si dovolila nevyjadriť sa, a to z dôvodu, 
že som pripravovala viaceré zmluvy pre 
obyvateľov Vajnor alebo som ich kori-
govala, a akékoľvek vyjadrenie sa k cene 
pozemku by bolo z mojej strany neko-
rektné. Preto si Vás dovoľujem požiadať 
o kontaktovanie ktorejkoľvek realitnej 
spoločnosti.
Pokiaľ ide o dedenie, chápem Vaše roz-
horčenie, ak rodiča doopatruje len jedno 

dieťa a dedia aj ostatní súrodenci, ale tu 
treba vždy vychádzať z dikcie zákona, 
ktorá je záväzná pre notára aj pre súd.
Ako prvé sa zisťuje, či osoba, ktorá 
zomrela, nezanechala závet. Ten môže 
napísať sám vlastnou rukou, ale napr. 
na počítači, ale pred dvoma svedka-
mi (ktorí sa naň tiež podpisujú), ale 
najbezpečnejší spôsob je spísať závet 
u notára, keďže notár ho zaeviduje 
do celoslovenského registra závetov, 
takže sa závet v žiadnom prípade 
nemôže stratiť alebo poškodiť. Poplatok 
za spísanie závetu u notára je 800 Sk.
Tu však treba uviesť, že potomkov mož-
no vydediť, ale iba v presne zákonom 
určených prípadoch:
1) ak potomok v rozpore s dobrými 
mravmi neposkytol zomretej osobe po-
trebnú pomoc v chorobe, starobe alebo 
v iných závažných prípadoch
2) ak o poručiteľa neprejavuje záujem, 
ktorý by, ako potomok, mal prejavovať,
3) trvalo vedie neusporiadaný život,
4) bol odsúdený za úmyselný trestný 
čin pri odňatí slobody najmenej na 1 rok.
Pokiaľ zomretá osoba nezanechala 
závet, alebo je neplatný, postupuje sa 
pri určení dedičov podľa Občianskeho 
zákonníka, ktorý presne určuje, ktoré 
osoby koľko (t. j. aký podiel) zdedia.

Teším sa na ďalšie pripomienky 
a otázky.

V budúcom čísle by som sa chcela 
venovať právam spotrebiteľa. 

natáLia SVrČKoVá
advokátsky koncipient

§

Mikuláš zavítal aj na Miestny úrad Bratislava – Vajnory
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Kozmetické služby, depilácie, 
solárium, manikúra 

a predaj kozmetických výrobkov

Ľubica HekšoVá
Rybničná 29, Vajnory

Kontakt: 0905 635 187

 Málo platné, Silvester je už raz taký 
deň, keď častejšie siahneme po pohári-
ku. S priateľmi, rodinou, známymi býva 
silvestrovská noc veselá, no ráno býva 
obyčajne menej veselé. ako si pomôcť?

 Vedzte, že stále platí stará dobrá rada: 
nepite nalačno!
 Silnú rannú kávu si radšej odpustite.  
Je síce pravda, že kofeín je akýmsi pro-
tijedom alkoholu, no zároveň dehydruje  
telo. Navyše, káva je kyslá a jej pitím pre-
kyslenému žalúdku naozaj nepomôžete.
 Osvedčeným receptom po „preflámo-
vanej“ noci býva horúci silný polievkový 
vývar. Hovädzí, kurací, z údeného mäsa, 
rybací. Na čo máte chuť, respektíve,  
čo máte doma.
Pomôcť môže aj rýchla cesnačka. Pretla-
čené 2 až 3 strúčiky cesnaku zalejte 2 dcl 
vriacej vody a  pridajte trochu vegety. 
Ak vám ostali soletky, pokojne si ich 

zopár nalámte do tejto rýchlej polievky.
 Sú ľudia, ktorí ráno po oslave dávajú 
prednosť poháru studeného mlieka. 
Odborníci ho odporúčajú, pretože mlieko 
neutralizuje prekyslený žalúdok. Rátajte 
však s tým, že mlieko sa v žalúdku spolu 
s kyselinami „zrazí“ a môžete mať pocit 
„ťažkého“ žalúdka.
 Bolesti hlavy sa pokúste netlmiť liekmi. 
Skôr studeným obkladom, odpočinkom 
v tme a tichu. Lieky by vášmu oslabené-
mu žalúdku - mohli ešte viac uškodiť.
 Bylinkové čaje síce neurobia zázraky, 
no neuškodia. Prednosť dajte harmanče-
kovému, ďumbierovému alebo mätové-
mu čaju.
 Obľúbené: klin sa klinom vybíja, od-
borníci neodporúčajú. Niekomu to možno 
pomôže, no zbytočne tým zvyšujete 
záťaž organizmu. 
Na začiatku silvestrovskej noci si pri- 
pomeňte, že „aj dobrého veľa škodí“. 

vodiči na slovenských cestách 
si budú môcť vypočítať alkohol 
v krvi prostredníctvom SMS. 
Stačí, ak zašlú správu s potreb-
nými údajmi na číslo 6667.

Správa musí byť napísaná v tvare 
Promile, s označením pohlavia 
(M alebo Z), veku, hmotnosti, so zači-
atkom konzumácie alkoholu a kódovým 
označením množstva a druhu vypitého 
alkoholu. Napríklad, SMS v tvare PRO-
MILE M3090 2030 B2 C2 znamená, 
že alkohol pil muž vo veku 30 rokov 
s hmotnosťou 90 kg, začal piť o 20.30 
h a vypil dve malé pivá a dva dcl vína. 
Spätnou SMS dostane orientačnú od-
poveď, koľko promile alkoholu má v krvi 
a kedy si bude môcť bezpečne sadnúť 
za volant bez rizika, že má v krvi zvyško-

vý alkohol. Kódové označenie alkoholu 
pre SMS je: A veľké pivo, B malé pivo, 
C jedno dcl vína, D veľký štamperlík štyri 
cl, E malý štamperlík dva cl, F aperitívy 
a vermúty štyri cl, G likéry jedno dcl. 
Táto kampaň sa v SR spúšťa od začiat-
ku decembra a mala by pomôcť znížiť 
nehodovosť pod vplyvom alkoholu.
 Cena za SMS je 24 Sk (0,80 eur). 
Rovnaká služba sa však ponúka aj 
bezplatne na www.promile.sk. 
Finančné prostriedky, získané z tej-
to osvetovej kampane, sa použijú 
v budúcnosti na projekty podobného 
charakteru. 
Na Slovensku sa v prvej polovici toh-
to roku stalo 1442 dopravných nehôd 
v dôsledku požitia alkoholu u vodičov. 
Pri nehodách sa zranilo 626 ľudí  
a 14 osôb zahynulo.

Eduard Fašung

Mikuláš zavítal aj na Miestny úrad Bratislava – Vajnory

vianočka
Táto vianočka je veľká, a preto je vhodná 
najmä teraz na Vianoce, keď je spolu 
viac členov rodiny.
Potrebujeme: 
1 kg polohrubej múky, 150 g práškového 
cukru, 40 g droždia, 180 g masla, 2 žĺtky, 
10 g soli, 180 g hrozienok, citrónovú kôru 
a mlieko podľa potreby.
Postup: Droždie necháme vykysnúť v mlieku. 
V prehriatej múke rozmiešame soľ, cukor, rozpuste-
né maslo, žĺtky, citrónovú kôru a spolu s vykysnu-
tým droždím zamiesime cesto. Pridáme hrozienka, 
ktoré sme predtým namočili v teplej vode, aby na-
pučali, a cesto veľmi dobre vypracujeme. Musí byť 
tuhé, nesmie byť mäkké. Cesto necháme vykysnúť. 
Potom ho rozkrojíme na 9 rovnakých kusov. Každý 
kus ušúľame a zapletáme. Na masťou vytretý plech 
dáme zapletené 4 kusy, na to položíme pletenec 
z 3 kusov a napokon z 2 kusov. Natrieme žĺtkom, 
posypeme kryštálovým cukrom aj posekanými 
orechmi a upečieme. Zo začiatku pečieme sprudka, 
ale dopekáme pri miernej teplote. Keby sa nám 
zdala kôrka tmavá, prikryjeme bielym papierom 
a dopečieme.

Vajnorské 
krupicové guľky
Tento recept na závarku do polievky 
má pôvod vo Vajnoroch, preto sa volá 
vajnorské krupicové guľky.
Potrebujeme: 
tri staršie rožky, hrubú krupicu, olej (masť), 
soľ, mleté čierne korenie, nadrobno nase-
kanú petržlenovú vňať, 1 celé vajce.
Postup: Vo vode namočené pečivo vyžmýkame 
a dáme na rozohriaty olej. Opekáme ho a stále 
miešame, pokiaľ sa voda neodparí a pečivo 
nevonia po starom víne. Do vychladnutej hmoty 
primiešame soľ, vajce, petržlenovú vňať a štipku 
mletého čierneho korenia. Dobre vymiesime 
a začneme pridávať krupicu. Hoci sa vám bude 
zdať hmota tuhá, krupice ide do nej dosť, a preto 
na prvý raz jednu guľku vhoďte do vriacej vody 
a vyskúšajte, či je v nej dosť krupice. Ak je mazľavá, 
tak pokojne krupicu dosypte. Je to vec cviku. 
V dlaniach formujeme guľky a vhadzujeme ich 
do vriaceho vývaru. Aj keď sú už navrchu, necháme 
ich ešte desať minút vrieť. Aj sviatočný vývar touto 
závarkou získa veľmi dobrú chuť.

Edita JaSLoVSKá 

Zásah v pravej chvíli

→ recepty od Editky

NezabudNite:  Ako na Nový rok, tak po celý rok. 

odpočuté – odpozerané 
 chlebíčky na návšteve si beriem zásadne zo 
stredu. Tie na kraji sú určite oschnuté a ochytané 
deťmi domácich.
  keď sa „strieľa“ šampanské, odchádzam 
do vedľajšej miestnosti. Monokel na očiach si 
s vďakou odpustím.
 nudných silvestrovských hostí dostanete 
z domu veľmi jednoducho: intenzívne prepínajte 
televízne kanále.
 po novoročnom prípitku zásadne bozkávam 
svoju manželku ako prvú. Je to najlepší spôsob, 

ako predísť žiarlivej scéne v prvých minútach 
nového roku.
 nestrácajte optimizmus ani vtedy, keď v snahe 
uchrániť svojho štvornohého miláčika pred stra-
chom z delobuchov a svetlíc ho zavriete do skrine 
spolu s vašou malou ratolesťou.
 najkrajší Silvester bol, keď som išiel spať o de-
siatej. Na rozdiel od ostatných ma nebolela hlava. 
p. S. ... najlepšie s úsmevom.

Ján MLynár



alkohol cez SMS
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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  
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Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana (21x29,7 cm) – 8000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 4400 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 2400 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 1500 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) – 900 Sk

Plošná inzercia – farebná:
1 strana (21x29,7 cm) – 12 000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 6600 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 3500 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 1950 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) – 1100 Sk

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta na plochu v cm2: 
čiernobiely – 35 Sk/ cm2, farebný – 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.

Schválený miestnym úradom zastupiteľstva 19. 4. 2007

CEnníK Za inZErCiU

→ pozvánka
→ pozvánka

n ZŠ s MŠ Kataríny Brúdero-
vej, Osloboditeľská 1 prijme 
do pracovného pomeru:
– 1 vychovávateľku do ŠKd 
(zástup MD)
– 1 učiteľku M-F 
(zástup MD)
– 1 administratívnu 
pracovníčku
nástup od 1. 1. 2009. 
Viac informácií na t. č. 43 71 24 13 
alebo 0918 73 01 71

od soboty sa môžete už korčuľovať
v sobotu 6. decembra sprístupnia 
v rekreačnom areáli alviano 
vo vajnoroch ľadovú plochu.

Program slávnostného otvorenia sa 
začne o 14. hodine. Pripravená je auto-
gramiáda hokejistov HC Slovan – Miro 
Lažo, Roman Kukumberg, kapitán Ľubo 
Vaic. Na novej ľadovej ploche sa pred-
stavia mladé krasokorčuliarske talenty,  
program obohatí detský karneval a ľa-
dová diskotéka. Diváci dostanú šancu 
neodísť naprázdno. V tombole môžu 
vyhrať dres HC Slovan s podpismi jeho 
hráčov, ale aj celosezónnu voľnú vstu-
penku na ľadovú plochu vo Vajnoroch 

a množstvo ďalších darčekov. V sobotu 
je vstup bezplatný.
Vajnorská ľadová plocha bude verej-
nosti slúžiť už po tretí raz. Jej rozmery 
sú 40 x 20 m a hrúbka ľadu minimál-
ne 3 cm. Technologická časť dokáže 
zabezpečiť výrobu ľadu do – 8 stupňov, 
pri okolitej teplote do cca 10 stupňov. 
Keďže takýchto ľadových v Bratislave 
nie je veľa, skôr naopak, veríme, že to 
bude zaujímavé miesto oddychu aj pre 
obyvateľov iných bratislavských mest-
ských častí, či okolitých obcí.
Jej denná prevádzka by mala trvať – ak 
to počasie dovolí – až do 15. 3. 2009. 

rEdaKcia VaJnorSKých noViniEK

Milí čitatelia,
zaregistrovali sme ponosy, že v niektorých bytových domoch nie 
sú Vajnorské novinky doručené do poštových schránok, ale sú len 
položené na zemi pred vchodom. 
Od našich kolportérov sme sa dozvedeli, že sa do nich nie je 
možné dostať. Jednoducho, nik im nechce otvoriť hlavný vchod.
Preto vás prosíme, aby ste umožnili kolportérom Vajnorských 
noviniek vstup do domu a oni mohli mesačník vložiť do každej 
schránky. 
Ďakujeme vám za pochopenie i pomoc. Verte, že vaša spokojnosť 
– aj s distribúciou Vajnorských noviniek – je pre nás rozhodujúca.

rEdaKcia VaJnorSKých noViniEK

→ ponuka práce
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Mestská časť Bratislava-Vajnory vyhlásila koncom 
októbra výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl 
vo Vajnoroch s vianočným, novoročným a veľkonočným 
motívom. Pred niekoľkými dňami vybrala komisia tie 
najlepšie práce. Víťazné práce detí použije mestská časť 
ako motív na pohľadnice, ktoré budú propagovať Vajnory. 
Víťazné práce nájdete na obálke Vajnorských noviniek. 

a kto sú víťazi?
vianočný motív
Katarína Cisiková, 5. trieda, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1
Emka Zemanová, 1. trieda ZŠ Jána Pavla II.
novoročný motív
Katarína Lacková, 7. trieda, ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1
Natálka Rajtíková, 2. trieda, ZŠ Jána Pavla II.
veľkonočný motív
Klára Rakúsová, 2. trieda, ZŠ Jána Pavla II.
Elenka Dušková, 2. trieda, ZŠ Jána Pavla II.

Ján MLynár

Práce malých výtvarníkov 
pôjdu do sveta

→ ponuka práce



Vajnory 
na ľade


