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1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 
     v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky 
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených 
voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
      v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania volieb sú nasledovné 
     volebné miestnosti: 

OkrsOk č. 1
Ulice: Hospodárska, Kúkoľová, Rybničná č. 36, 36/A až 36/J, 
Rybničná č. 38/A – 38/R, Rybničná č. 40/A – 40/H, 
Rybničná č. 59, Rybničná č. 61/B, Šuty, Tibenského,  
Tomanova, Uhliská, Veľké Štepnice, Zbrody
Základná škola s materskou školou v Bratislave-Vajnoroch, 
Osloboditeľská 1, školský klub – budova školskej jedálne ZŠ;

OkrsOk č. 2
Ulice:: Buzalkova, Čierny chodník, Pračanská, Pri mlyne,
Pri starom letisku, Príjazdná, Roľnícka č. 2 až 199, Šachorová, 
Šinkovské, Široká, Za mlynom
Základná škola s materskou školou v Bratislave-Vajnoroch, 
Osloboditeľská 1, školský klub – hlavná budova ZŠ;

OkrsOk č. 3
Ulice: Koncová, Kataríny Brúderovej, Pri Struhe,  
Roľnícka č. 200 až 384, Rybničná č. 61/A, Za farou, Zátureckého
Kultúrne zariadenie MČ Bratislava-Vajnory, Baničova 3, 
klub dôchodcov;

OkrsOk č. 4 
Ulice: Baničova, Dorastenecká, Jačmenná, Koniarkova,  
Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Osloboditeľská, 
Pod Válkom, Rybničná č. 1 až 43 (nepárne čísla), Rybničná č. 2  
až 34 (párne čísla), Skuteckého, Šaldova
Kultúrne zariadenie MČ Bratislava-Vajnory, Baničova 3, 
spoločenská miestnosť.

Vážení občania, skôr než pristúpime k urnám a vyjadríme 
svoju vôľu, chceme vám poskytnúť niekoľko dôležitých 
informácií, ktoré by mal každý volič pred vstupom 
do volebnej miestnosti vedieť:
1. Právo voliť prezidenta SR, podľa zákona NR SR č. 46/1999 
Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudo-
vom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďal-
ších zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., majú občania 
Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku 
a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky. 
To znamená, že voliť môžu iba štátni občania SR, ktorí: 

a) majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, čo preu-
kážu vo volebnej miestnosti platným občianskym preukazom;
b) nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,  
čo preukážu vo volebnej miestnosti platným cestovným  
pasom Slovenskej republiky (v ňom musí byť vyznačené 
miesto trvalého pobytu v cudzine). 

2. Každému občanovi, zapísanému do stáleho zoznamu voli-
čov v mestskej časti Bratislava-Vajnory do jedného zo štyroch 
okrskov, vytvorených pre voľbu prezidenta SR, je mestská 
časť povinná najneskôr  do 1. marca 2009 poskytnúť ozná-
menie – informáciu o zápise do zoznamu voličov a o čase 
a mieste konania volieb s Informáciou pre voliča, ktorá  
hovorí o spôsobe hlasovania. 

3. V prípade, že do 1. marca 2009 občan oznámenie nedo-
stane, má možnosť v rámci námietkového konania po pred-
ložení platného občianskeho preukazu na miestnom úrade 
uplatniť si právo zapísania do stáleho zoznamu voličov, resp. 
upozorniť na chyby v jeho osobných údajoch, nachádzajúcich 
sa na doručenom oznámení (meno, priezvisko, rodné číslo, 
trvalý pobyt).

4. Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, 
v ktorom je zapísaný do zoznamu, vydá na jeho žiadosť 
poverená osoba na miestnom úrade v námietkovej kancelárii 
voličský preukaz a zo zoznamu ho na čas vykonania voľby vy-
čiarkne. Voličský preukaz oprávňuje voliča po jeho predložení 
a predložení občianskeho preukazu voliť v ktoromkoľvek inom 
okrsku na území Slovenskej republiky.

Budeme voliť prezidenta 
Slovenskej republiky
Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 3 zákona č. 46/1999 Z. z. o voľbe prezidenta 
slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
v znení neskorších predpisov vytvorila štyri volebné okrsky a oznamuje, že:

NÁMieTkOVÁ kANcelÁriA
Miestny úrad Mč Bratislava-Vajnory, roľnícka 109, 
prízemie č. dv. 112, tel. č. 02/48 22 44 33, 
02/437 12 280, e-mail: gzemanova@vajnory.sk
Otvorená od 16. 2. do 20. 3. 2009
Pondelok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Utorok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h
Streda 8.00 – 12.00 h   13.00 – 17.00 h
Štvrtok  8.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h
Piatok 8.00 – 12.00 h

Bližšie informácie, súvisiace s voľbami, vám poskytne 
Gabriela Zemanová, poverená prípravou 
voľby prezidenta SR v mestskej časti Bratislava-Vajnory, 
tel. č.: 02/48 22 44 33, e-mail: gzemanova@vajnory.sk



P riazeň voličov v blížiacich sa 
prezidentských voľbách sa pokúsia 

získať siedmi kandidáti, ktorí splnili 
zákonom predpísané podmienky. Pôjde 
o prvé voľby, ktoré nás čakajú v tomto 
roku. Po prezidentských voľbách prídu 
na rad voľby do Európskeho parlamentu 
a po nich, v závere roka, regionálne voľby 
do vyšších územných celkov, respek-
tíve do ôsmich samosprávnych krajov 
na Slovensku. 
Kto kandiduje na prezidenta Slovenskej 
republiky? Úradujúci prezident Ivan 
Gašparovič sa znovu uchádza o funkciu 
ako občiansky kandidát a zároveň kan-
didát Smeru-SD a SNS, ktorému okrem 
občanov vyjadrili podporu aj 40 poslanci 
z Národnej rady SR. Kandidátku opozície 
Ivetu Radičovú podporuje SDKÚ-DS, 
KDH, SMK a pod petíciu sa jej podpí-
salo viac ako 30 000 občanov. Zároveň 
získala aj podporu 15 poslancov NR SR. 
František Mikloško, ktorý má podporu 
Konzervatívnych demokratov Slovenska 
sa o prezidentský úrad uchádza ako 
občiansky kandidát. Kandidáta ĽS-HZDS 
Milana Melníka podporilo v petícii vyše 
120 000 občanov. Ako občianska kan-
didátka s podporou Slobodného fóra ide 
do súboja o prezidentskú funkciu Zuzana 
Martináková. Bývalá členka KSS Dag-
mara Bollová sa uchádza o prezidentský 
post ako občianska kandidátka. Milan 
Sidor sa môže oprieť o petíciu občanov 
a podporu KSS.
Prvé kolo prezidentských volieb 
sa uskutoční 21. marca 2009.
Podľa predvolebných prieskumov 
verejnej mienky by sa na prezidentských 
voľbách zúčastnilo niečo vyše 65 percent 
oprávnených voličov. Na zvolenie prezi-
denta je potrebná nadpolovičná väčšina 
platných hlasov zo všetkých oprávne-
ných voličov, zapísaných v zozname 
oprávnených voličov. S najväčšou 
pravdepodobnosťou preto v prvom kole 
nezíska ani jeden z kandidátov 50 per-
cent plus jeden hlas zo všetkých voličov 
zapísaných vo voličských zoznamoch. 
Do druhého kola potom postúpia dvaja 
kandidáti s najvyšším počtom získaných 
hlasov z prvého kola. V  druhom kole 
bude na zvolenie prezidenta už stačiť 
prostá väčšina odovzdaných platných 
hlasov voličov.  

Eduard Fašung

Blížia sa 
prezidentské voľby
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→ editoriál

Máme tu nové číslo, a to prináša nový príbeh, 
nový životný štýl, subkultúru, ktorá má zastúpenie 
vo vajnorskej komunite. Jar sa pomalým krokom 
blíži, alebo my k nej, a preto tentoraz dávame 
priestor mladým, ktorým sa práve jarou začína se-
zóna sebarealizácie. Biela perina, či otravné mokré 
počasie, mínus päť stupňov a páperová bunda 
im veľmi nenahrávajú do kariet. Bicykel v garáži, 
nekonečné pasívne sledovanie bikeových videí 
a myšlienky plné očakávaní, ktorý trik z videa sa 
naučím ďalšiu sezónu. Tá nedočkavosť a dravosť 
vyskúšať, chuť naučiť sa niečo nové, je strhujúca. 
O kom je reč, asi každý z vás pochopil – o bike-
roch. Pamätám si, že za čias môjho detstva, ne-
mali všetci autá a ulice boli plné cyklistov každej 
vekovej kategórie. Ako čas napreduje, napreduje 

aj vývoj a využitie tohto pedálového stroja. Mladí 
stále skúšajú nové veci, prekonávajú schopnosti 
druhých, či samých seba, tiež chcú napredovať. 
A to, že sa chce niekto sebarealizovať, a že necho-
dí na bicykli len do obchodu po chlieb, do krčmy 
na pivo, či nevyužíva bicykel len ako dopravný 
prostriedok, ktorý vás dopraví z bodu A do bodu 
B, ale skúša niečo nové, nie je vôbec pohoršujúce. 
Samozrejme, pokiaľ niekoho neohrozuje svojím 
jazdením, či neničí cudzí majetok. Budem sa asi 
opakovať, ale ako sa vraví, opakovanie je matkou 
múdrosti. Žiadna subkultúra, či kultúra nie je do-
konalá, tak nehádžme všetkých do jedného vreca. 
A preto opäť prezentujem názor, že im treba dať 
možnosť a priestor.                         Ivana šurEková

Zdroj: www.sporting.sk

Dirty bikers vo Vajnoroch,  
možnosti bicykla v súčasnosti 

Bike nám dáva nový rozmer

Na úvod dovoľte predstaviť niekoľko 
štýlov, aby sa laik dostal do obrazu, čo všetko 
sa dá na bicykli stvárať:
Dirt jump priamo nadväzuje na dráhový bikros.  
Trať je pokrytá hlinou a skladá sa z jednej alebo 
viacerých naklonených plošín. Jazdec sa rozbehne, 
z jednej plošiny vyskočí do vzduchu, predvedie rôzne 
triky a dopadne na druhú. 
Freestyle obsahuje viacero disciplín, ktoré sa 
od seba líšia v štýle jazdy a teréne. Tieto disciplíny 
zahŕňajú: Flatland, Street, Dirt jump, Vert a Park.
Street má svoj pôvod na ulici a spočíva v prekoná-
vaní akýchkoľvek prekážok, ktoré sa na prvý pohľad 
môžu zdať „nezjazditeľné“. S uplatnením trikov sa 
prekonávajú rôzne schody, zábradlia, steny, múry, 
lavičky a pod. I napriek tomu, že skateparky sa 
pôvodne stavali pre skateboardistov, rovnako dobre, 
možno dokonca aj lepšie, sa na nich jazdí aj na BMX-
kách. Pri tomto štýle jazdenia sa dajú využiť všetky 
triky freestylových disciplín.
BMX: malý, ľahký a veľmi mrštný bicykel, veľmi 
jednoduché zloženie. Je vhodný na freestyle, flatland, 
dirtjump, street, vert, park, bikros. Každý kto jazdí, si 
robí svoj štýl. Je to Free. Tak si každý uzná to čo mu 
najviac vyhovuje a jazdí si to svoje. 
MTB: trocha odlišná stavba bicykla, je väčší a nosí 

väčšie kolesá. Je menej mrštný. Samozrejme záleží aj 
od typu človeka čo tento bicykel ovláda. Na tomto bi-
cykli sa dajú robiť štýly: street, dirtjump, park, bikros, 
freeride, mtb, countri-cross a mnoho ďalších.
BMX a MTB sú odlišné typy, bicyklov ale štýlom 
jazdenia sa dosť podobajú. Najčastejšie preferujeme 
Freestyle, pretože v tomto štýle máme veľa na výber. 
Môžeme si zvoliť rôzne prekážky, do ktorých zapája-
me svoju predstavivosť ako prekážku a akým trikom 
ju zdolať. Len mám pocit, že sme sa nenarodili úplne 
na správnom mieste. Pretože tu u nás vo Vajno-
roch toho veľa chýba. Tým myslím rôzne prekážky 
a miesta na jazdenie. Napríklad taký skatepark 
a hlinene kopce, ktoré nazývame dirty by tu bodli 
úplne najviac. Mali by sme kde trénovať, realizovať sa, 
predvádzať svoj štýl a sem tam uskutočniť súťaže.
Chcelo by to vo Vajnoroch nejakú tú dráhu. Tu asi 
moc ľudia nepoznajú čo sa deje okolo nich. Staré časy 
skončili a mladá generácia sa potrebuje ukazovať. 
Potrebujeme tu žiť a nie chodiť do kostola a obliekať 
kroje. To už skončilo. Nuda a nepochopenie to je 
zbraň, ktorou je ľahké odrovnať mladých ľudí. Kvôli 
takýmto veciam ľudia končia pri alkohole alebo iných 
drogách. To je asi všetko, ale lepšie by bolo o tom 
rozprávať.            Jakub Polák

Foto: Matúš FErEnčík a Paulína SlIvková

Ako aj tie predchádzajúce sub-
kultúry, tak aj bikeri majú svoje 
zastúpenie u nás vo Vajnoroch, 
a preto dávame priestor mladé-
mu kubovi, lokálovi z Vajnor.

Zima je stále v plnom prúde. Pracovné dni ubiehajú pomaličky, 
netrpezlivo čakáme na každý blížiaci sa víkend. Nadšenci zimných 
extrémnych športov opúšťajú brány mesta a vyrážajú do hôr, 
ešte rýchlo využiť možnosti slovenskej zimy. 
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n 11. februára bolo v kultúrnom stredisku 
na Baničovej ulici stretnutie občanov so starostom 
a poslancami Miestneho zastupiteľstva. Hodnotili 
sme minulý rok a načrtli to, čo nás čaká v tomto 
roku. Dovoľte, aby som vybral aspoň niektoré 
témy, ktoré som prezentoval a o ktorých sme 
diskutovali. Mnohé z týchto vecí sa nám podarilo 
zrealizovať aj z dôvodu, že zastávam aj funkciu 
mestského poslanca za našu mestskú časť. 
S ohľadom na sľubované dobré vzťahy s primá-
torom a mestskými organizáciami a politickými 
stranami, ktoré pôsobia v mestskom parlamente 
sa nám podarilo pre Vajnory v minulom roku 2008 
dosiahnuť nasledovné úspechy. Posúďte sami.

1. DOPrAVA 
n Intenzívne sme pracovali na projektovej 
dokumentácií k východnému obchvatu, ktorý 
považujem za najdôležitejšiu dopravnú stavbu 
pre Vajnory, lebo odvedie dopravu z Vajnor okolo 
Poľnohospodárskeho družstva (PD). Bolo k nemu 
vydané Územné rozhodnutie, 
n Pre zvýšenie bezpečnosti najmä chodcov, sme 
v minulom roku nainštalovali technické zariade-
nie – retardéry na Buzalkovej ulici a pri oboch 
základných školách.
n Zjednosmernili sa ulice Tomanova (časť pri 
bytovkách pri PD) a Jačmenná – naša obchodná 
ulica, kde sa zároveň vyznačili miesta na parkova-
nie popri Miestnom úrade, Drobnom tovare a pri 
Jednote a tým zorganizovali chvíľami chaotickú 
dopravu v tejto časti. 
n Farebne boli zvýraznené priechody pre chod-
cov pred školami a na konci Roľníckej ulice 
a pri Hospodárskej ulici.Na Pračanskej ulici boli 
nainštalované 4ks zrkadiel, keďže ide o ne-
prehľadné križovatky. 

n Doprave do a z Vajnor výrazne pomohla 
realizácia svetelnej signalizácie na križovatke 
na nadjazde nad budovami firmy Koratex, ktorá 
sa zrealizovala v auguste mestskou spoločnosťou 
generálny investor Bratislavy. 
n Od februára 2008 premáva nová linka Brati-
slavskej integrovanej dopravy č. 630 z a do Chor-
vátskeho Grobu. Linka MHD č. 53 je už len pre nás 
vajnorákov a tak nie je preťažená a pre obyvateľov 
Vajnor sa podarilo aspoň čiastočne zlepšiť pod-
mienky cestovania.
n Momentálne sa dokončuje návrh na komplexné 
riešenie dopravy vo Vajnoroch. 

 PriPravujeMe
✘ Projekčné práce k Stavebnému povoleniu pre 
východný obchvat okolo PD a výkup mestskou 
spoločnosťou Generálny investor Bratislavy.
✘ Na Roľníckej ulici sa projektovo pripravujú 
svetelné signalizácie pri zdravotnom stredisku 
a pred Miestnym úradom, vrátane úprav na 
komunikáciách. Predpokladáme, že v tomto 
roku ich aj zrealizujeme. 
✘ Pripravujeme aj dočasné parkovisko na 
Vajnorských jazerách ak sa nám podarí dohodnúť 
prenájom za slušných podmienok. 
✘ Rokujem s BID o zriadení pravidelných 
vlakových liniek na hlavnú stanicu či na stanicu 
Nové mesto. ✘ Tento rok by sa mal zrealizovať aj 
projekt k ÚR a k SP na výstavbu IS, cesty a chod-
níkov na nespevnenú Tomanovú ulicu, ktorý by 
mal prispieť hlavne vlastníkom pozemkov k ceste 
priľahlým, lebo im zvýši prístupom k pozemkom 
a inžinierskými sieťami cenu pozemkov a samo-
zrejme komfort života. 

2. kANAliZÁciA 
n V rokoch 2005 až 2006 Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a. s., preinvestovala vo Vajnoroch 
33,6 mil. Sk a kým v rokoch 2007 až 2008 už 
74,8 mil. Sk. Predpoklad pre tento rok je 
42 mil. Sk, čo je v súlade so sľubom, že donesieme 
do mestskej časti viac prostriedkov na dokončenie 
kanalizácie a budeme sa snažiť skanalizovať celú 
obec a teda napojiť všetky domácnosti. 
n Za posledné dva roky bolo vybudovaných 
158 domových kanalizačných prípojok. Tento rok 
by to malo byť 135 prípojok kým v rokoch 
2005 až 2006 len 41. 
Zároveň sa nám podarilo udržať znížený poplatok 
za domovú prípojku na výške 7000 korún. 
n Súbežne s výstavbou novej kanalizácie prebie-
ha rekonštrukcia z veľkej časti nefungujúcej
I. etapy kanalizácie z rokov 1998 až 2002 v časti 
na Baničovej ulici a v parku Pod Lipami z dôvodu, 
aby sme sa zbavili žumpárskych áut, ktoré nahrá-
dzajú jej nefunkčnosť.

n Spracovaný je už projekt na realizáciu lapača 
tukov Základnej školy K. Brúderovej a jej napoje-
nie na kanalizáciu. 
n Ulice celej štvrtiny Vajnor už majú vyčistené 
dažďové vpuste, čo sa nerobilo za posledných 
asi 15 rokov.

PriPravujeMe
✘ Budeme pokračovať v čistení dažďových 
vpustí a vo výstavbe kanalizácie na Tomanovej 
ulici a od uličky smerom ku koncu Roľníckej ulici, 
obojstranne teda po koniec Vajnor.
✘ Dobrou správou je že vajnorský investori 
pripravujú projektovú dokumentáciu k projektu 
výstavby nového kanalizačného zberača popri 
obchvate Letiska cez nadjazd a pozdĺž diaľnici 
až do vrakunskej čistička. O kapacitu Vajnorskej 
prečerpávacej stanice sa netreba báť, lebo z roku 
2004 je naprojektovaná s dostatočnou rezervou 
pre celé dnes existujúce Vajnory.

3. BeZPečNOsŤ 
n Aj vďaka Vašej podpore obyvatelia Vajnor  
– petícia za zrušenie odstavnej koľaje  
na prečerpávanie nebezpečných látok z poško- 
dených železničných cisterien – prebiehajú  
rokovania so Železnicami SR o riešení tohto 
problému. 
n S tým súvisí aj informovanosť obyvateľov 
prostredníctvom miestneho rozhlasu. Realizuje sa 
osadzovanie nových hlásičov rozhlasu za 
 500 tis Sk, ako prostriedok na varovanie obyva-
teľov pred nebezpečenstvom, ale aj ako pros-
triedok na šírenie informácií. Na pokrytie celého 
územia mestskej časti budeme potrebovať  
ešte asi 1,5 mil. korún. 
n K vyššej bezpečnosti u nás isto prispel aj  
fakt, že vo Vajnoroch pracujú dvaja príslušníci 
Mestskej polície (MsP) a dobrá spolupráca s ob-
vodným oddelením štátnej polície v Krasňanoch. 

PriPravujeMe
✘ Sprevádzkovanie internetového pripojenia 
počítača v služobnej miestnosti MsP, čím sa zlepší 
komunikácia a v prípade potreby operatívnosť 
oboch príslušníkov.
✘ Naďalej budeme dopĺňať hlásiče miestneho 
rozhlasu.
✘ V spolupráci s mestskou políciou realizujeme 
kamerový systém a chceme zrealizovať aj webové 
kamery samozrejme že v súlade so zákonom. 

4. ceNTrÁlNe NÁMesTie 
n Projektanti zapracovávali do finálnejpodoby 
námestia pripomienky občanov. 
n Dominantou by mala byť socha sv. Florián, 
pribudne nová zeleň – celkom to bude 89 stromov, 

čo samospráva urobila v  roku 2008 a čo pripravuje
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čo samospráva urobila v  roku 2008 a čo pripravuje
obnovená bude pôvodná vidiecka studňa. 
Majú vzniknúť nové oddychové zóny  
a parkové zóny. 
n Zachovaná bude aj jeho časť pre parkovanie, 
aby naši podnikatelia mali priestor 
pre zákazníkov. 
n Prvým začiatkom rekonštrukcie námestia bola 
rekonštrukcia predpolia úradu ako z Roľníckej  
tak aj z Jačmennej ulice a fasáda Miestneho úra-
du. Pribudli nové úradné tabule a bol zrekonštruo-
vaná aj fasáda susedného domčeka. 

PriPravujeMe
✘ Keďže ide o finančne náročný projekt, zhruba 
20 až 30 mil. korún, budeme intenzívne pracovať 
na predložení projektu na získanie prostriedkov
z fondov EÚ. V prípade úspešnosti predpokladáme 
samotnú realizáciu na jeseň tohto a jar budúceho 
roka. Už len, aby sme uspeli a potom sa naše 
šedivé a nevľúdne námestie môže zmeniť na ne-
poznanie čo by malo slúžiť na prospech celým 
Vajnorom. V prípade rekonštrukcie námestia 
rokujeme so ZSE o uložení vzdušného vedenia 
elektriny do zeme.

5. ÚZeMNÝ rOZVOJ  
A ŽiVOTNÉ PrOsTreDie 
Zúženie pamiatkovej zóny, ktoré vo Vajnoroch 
platí od decembra, ponúka nové možnosti 
v slobodnejšom rozhodovaní o vlastnom 
nehnuteľnom majetku našich obyvateľov. Dôvod 
existencie pamiatkovej zóny a teda ich ochrana 
pred zbúraním sa z väčšej časti pominul.
n Na mestskom zastupiteľstve bol odsúhlasený 
ďalší postup pri zmene územného plánu mesta 
a aj pre Vajnory – v dôležitých lokalitách 
Pod Hájom, Gónio, futbalové ihrisko a lokalita 
pri pizzerii.
n Rozvoj Vajnor je zjavný aj v raste stavebnej 
činnosti. Stavebné oddelenie MÚ prijalo v minu-

lom roku 1620 podaní, z toho priamo na stavebný 
úrad bolo 952 podaní. Naši pracovníci tento nápor 
zvládli. Pre ilustráciu ešte uvediem zopár čísiel, že 
bolo vydaných 64 stavebných povolení, skolaudo-
vaných bolo 55 stavieb a vydaných 68 rozhodnutí 
o pridelení súpisných čísel.
n V rámci starostlivosti o životné prostredie sa 
nám podarilo – oproti roku 2006 – ušetriť viac ako 
500-tisíc korún pre mestskú časť. Dosiahli sme to 
tým, že kosenie zelene a orezy krovín a stromov, 
rovnako starostlivosť o zeleň a kvetinovú výzdobu, 
si mestská časť robí vo vlastnej réžii.
n V minulom roku sme svojpomocne udržia-
vali počas celého vegetačného roku kvetinovú 
výzdobu v parku pred úradom, pri sv. Floriánovi, 
pri kostole, pred ZŠ a v kruhovom objazde na Do-
rasteneckej ulici. Bola pokosená naša rekreačná 
zóna svätojurská cesta boli tam zrealizované nové 
lavičky a stoly pre jej návštevníkov.

PriPravujeMe
✘ Budeme podnikať všetky kroky, aby sa vo 
Vajnoroch úplne zrušila pamiatková zóna a zriadili 
sa len tzv. ochranné pásma národných kultúrnych 
pamiatok (pozri článok o pamiatkovej zóne).
✘ V starostlivosti o vzhľad verejných priestran-
stiev bude väčšina prác prebiehať vo vlastne réžii. 
Rovnako plánujeme v tomto roku umiestnenie 
ďalších košov na psie exkrementy a pribudne aj 
niekoľko nových lavičiek. 
✘ Podľa mestom schváleného územného plánu 
musíme zrealizovať územné plány zón na 
Nemeckej doline, Šúty, pamiatkovú zónu. 
✘ Oprášime aj starú štúdiu Vajnorských jazier 
a chceme spracovať aj lokalitu okolo pizzerie 
a na Šprinclovom majeri.  
✘ Pripravujeme osadenie merača hluku na bu-
dove školy a jeho polročné vyhodnocovanie. 
ZSE chystá v severozápadnej časti výmenu 
neizolovaných vzdušných vodičov za izolované. 

6. sPrÁVA OBce
n V rámci zlepšenia komunikácie s občanmi 
a uľahčenia im vybavovania si potrebných náleži-
tostí na miestnom úrade, zriadili sme pracovisko 
prvého kontaktu – servis pre občanov a rovnako 
pokladňa je dostupná bez zbytočného chodenia 
po budove.
n Maximálne sme sa snažili prispôsobiť organi-
záciu úradu súčasným potrebám obce s ohľadom 
na predpokladaný a skutočný rozvoj. S tým súvisí 
aj odbornosť a počet pracovníkov, zamestnancov 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Chod mestskej 
časti zabezpečuje 22 administratívnych pracovní-
kov, 2 na iný úväzok, 9 technicko–hospodárskych 
pracovníkov, 1 majster a na polovičný pracovný 
úväzok sú to 2 upratovačky, 2 opatrovateľky 
a jedna pracovníčka v knižnici. Skoro polovica 
pracovníkov úradu sú vajnoráci a teda bytostne 
spojený s našou mestskou časťou. Musím vysloviť 
s ich prácou spokojnosť i s ohľadom na aktivi-
ty, ktoré vyvíjajú mimo pracoviska pri pomoci 
organizovania veľkých spoločenský a kultúrnych 
podujatí. Sú to ozajstný lokálpatrioti. Žijú tu 
so svojimi rodinami deťmi a bytostne im záleží 
na dobrom stave našej mestskej časti a majetku 
jej zverenom. 
n Teší ma, že sa s priaznivou odozvou stretol 
prvý ročník Dňa otvorených dverí na miestnom 
úrade, ktorý sme zorganizovali začiatkom decem-
bra. Stretol som sa so zástupcami žiakov oboch 
základných škôl a ocenil najúspešnejších žiakov 
– reprezentantov Vajnor na rôznych súťažiach 
a olympiádach. V tejto tradícii chceme pokračovať. 
n Isto mnohí z vás využívajú našu novú inter-
netovú stránku. Priebežne ju chceme dopĺňať 
novými informačnými celkami, čo by ju malo ešte 
zatraktívniť a najmä mala by priniesť ešte viac 
informácií.
n Pred dvoma rokmi sme sľúbili zaviesť prehľad-
né a hospodárne nakladanie s majetkom obce. 
Stalo sa. Pre ilustráciu niekoľko čísiel 
(sumy sú v tis. Sk):
rOK 2006  2008
Daň za užívanie  34 142
verejného priestranstva
Prenájom budov 1 273 2 368
Prenájom pozemkov 165  266
Reklama, sponzoring, inzercia 146 1 599
(podpora od podnikateľských 
subjektov pre aktivity mč)
Prenájom a fungovanie  95 698
ľadovej plochy
Ako vidíte niekde ide o obrovský nárast príjmov 
za čo môžeme vďačiť aj šikovným a kvalifikovaným 
pracovníkom úradu, ktorí sa snažia pracovať 
pre obec najlepšie ako vedia. Vďaka im za to 
aj touto cestou odo mňa. 
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n Za zmienku stojí i fakt, že po takmer 
60–tych rokoch sa triedi archív, pochopiteľne 
pod odborným dozorom a v zmysle platných 
predpisov. Budujeme nové registratúrne stredisko. 
Doteraz sa odtiaľ vyviezlo a bolo skartovaných 
dve tony vyradeného materiálu.

PriPravujeMe
✘ Novými formami chceme skvalitňovať  
vzájomnú komunikáciu medzi samosprávou 
a občanmi. 
✘ Rekonštruujeme suterén, kde sa vybuduje 
registratúrne stredisko a strecha úradu tiež 
potrebuje opravu vrátane komínov.

7. sOciÁlNe Veci  
A ZDrAVOTNÍcTVO 
n Domov sociálnych služieb zmenil prevádzkova-
teľa, ktorý má zmluvu na jeden rok. Z Privilégia je 
Clementia. V tomto roku prebehne verejná súťaž 
na prevádzkovateľa na ďalšie roky. Rozhodovať 
bude miestne zastupiteľstvo.
n Aj naďalej rozvážame stravu dôchodcom 
a to, že rozvoz je bezplatne, je u nás pridanou 
hodnotou. Prispievame na obedy seniorom podľa 
výšky dôchodku.
n Z dôvodu rastúceho záujmu o opatrovateľskú 
lužbu a aj v zmysle zákona o sociálnej starostli-
vosti v domácom prostredí, sme od 5. 8. 2008 
v mestskej časti systemizovali 2 pracovné miesta 
opatrovateliek na oddelení vnútornej správy. 
n Mestská časť poskytuje na činnosť finančné 
prostriedky SENIORKLUBU.
n Jednorazová finančná pomoc sa poskytuje 
pri narodení dieťaťa, pre sociálne slabších. 

PriPravujeMe
✘ Najdôležitejšou akciou v tomto roku bude 
rekonštrukcia zdravotného strediska. Miestne 
zastupiteľstvo uzavrelo výberové konanie a určilo 
víťaznú ponuku.
✘ Dôležité je zvýšenie úrovne zdravotnej sta-
rostlivosti, lebo v momentálny stav zdravotného 
strediska si vyžaduje rekonštrukciu(zateplenie, 
netesnosti, zatekanie atď). Rokovania sú len 
na začiatku, takže o výsledkoch Vás budeme 
informovať priebežne. Zámerom je si ponechať 
vo Vajnoroch ako detskú doktorku, tak zubárku, 
gynekológa a internistu a služby ešte možno roz-
šíriť. Potenciálny investor by s mestskou časťou 
mal urobiť spoločnosť na výstavbu a prevádzku 
objektu strediska a nebytových, ale aj bytových 
priestorov. Objekt by nemal prevýšiť 11,5 metra
(2 podlažia + 1 podkorovie) 
✘ Nezabúdame ani na seniorov pre ktorých 
máme pripravený bohatý kultúrny program. 

8. ŠkOlsTVO, kUlTÚrA, 
ŠPOrT A DeTskÉ iHriskÁ
n Tento rok musíme začať s výstavbou 
materskej školy. Tá súčasná už 60–ročná, nespĺňa 
hygienické požiadavky a minuloročne vybavená 
výnimka na jej fungovanie je len do júna.  

V novej škôlke by malo byť miesto pre 132 detí  
v 6 triedach.
n V Základnej škole sme v roku 2007 vymenili 
okná za 900 tisíc korún a v minulom roku sme 
vo výmene pokračovali . Bola to investícia za viac 
ako milión korún. V tomto roku budú práce pokra-
čovať. Zároveň sme 100-tisíc korunami prispeli 
na rekonštrukciu chemickej učebne v škole.
n Vyšších dotácií sa dočkali všetky organizácie 
a združenia – či už spoločenské, kultúrne alebo 
športové. Vlani to bolo 751 tis. Sk, v tomto roku 
suma presiahne 1 milión Sk (33 890 eur) kým roku 
2006 to bolo len 238 tis.Sk.
n Za veľký úspech považujem otvorenie 
klubu mladých Vajnorákov – klub bol otvorený 
17. 9. 2008. Bola to dobrá myšlienka, ktorá sa 
osvedčila. Mladý si klub vymaľovali a vybavili  
a je vedený odbornými pracovníkmi z Pedago-
gickej fakulty UK.
n Taktiež sme prispeli na nové futbalové kabíny 
sumou 1 mil. Sk a ďalší 0,5 mil. Sk sme dostali 
od magistrátu na kabíny pre mládež a chceme 
majetkovo vysporiadať plochu pod futbalovým 
ihriskom. Považujeme šport za mimoriadne 
dôležitú súčasť života spoločnosti a zdraví spôsob 
života nielen mládeže, ale aj starších pánov.
n Detské ihrisko sme obohatili o dva altánky, 
hojdačky, autobusovú preliezku, kolotoč, struny  
a chystáme aj iné vylepšenia. Jeden altánok bol 
zrealizovaný aj na Maárovej búde vo Vajnorskej 
hore. Takisto sa snažíme vysporiadať pozemky 
pod detským ihriskom a nadobudnúť k nim 
vlastníctvo.
n Vymenovať desiatky spoločenských, kultúrnych  
a športových akcií minulého roka by zabralo asi 
viac priestoru, ako celé hodnotenie. Preto nechá-
vam na každom z Vás, na ktorú si spomeniete 
a ktorá bola pre vás tá naj. Verím, že si z bohatej 
ponuky vyberiete aj v tomto roku.

PriPravujeMe:
✘ Výstavba novej materskej škôlky.
Predloženie projektov na multifunkčné ihriská  
na detskom ihrisku.
✘ Pripravuje sa projekt na rekonštrukciu a ožive-
nie Vajnorského ľudového domu z EU fondov.
✘ V spolupráci s pánom Hrabákom chceme 
vydať aj 2 časti vajnorských vyprávjaní a s pánom 
Demom knižky o vajnorských osobnostiach.

9. sPOlUPrÁcA s DrUŽsTVOM, 
PODNikATeĽMi, 
sPOlOčeNskÝMi OrGANiZÁciAMi
n Vďaka dobrým vzťahom s PD Vajnory, ale aj 
záujmovými združeniami, seniorklubom, poľov-
níkmi sa nám podarilo zrealizovať viacero akcií, 
alebo títo akcie organizované mestskou časťou 
podporili. Spomeniem aspoň dve brigády s „urbár-
nikmi“ na Maárovej búde, kde sme osadili základ 
pre altánok, infotabuľu, lavičky a vymurovali sme 
ohnisko; poľovníci vyčistili studničku a prekryli ju 
strieškou. Výdatne nám pomohli Seniorklubáci. 
Všetkým za to patrí vďaka.

n V spolupráci s PD sme zriadili krúžok maľo-
vania na keramiku s cieľom podporiť vajnorské 
tradície. Podporovať chceme ako folklór tak  
aj iné tradičné formy kultúry.  

PriPravujeMe:
✘ Rozvoju mestskej časti pomáhajú aj nové 
a intenzívnejšie vzťahy s podnikateľmi a firmami, 
ktoré sú v našej mestskej časti. V tomto trende 
– pravidelných stretnutí, vzájomnej informova-
nosti a hľadaní nových možností pre spoluprácu, 
budeme rozhodne pokračovať.
✘ Oplatí sa to a je to vidno aj na štedrosti ich 
sponzorovania aktivít MČ (pozri tému 6)

10. ZÍskAVANie PrOsrieDkOV 
Z FONDOV eÚ 
A ZAHrANičNÁ POliTikA
n Úspešne sme dokončili projekty:
1. Úprava námestia a fasády budovy MÚ 
v centrálnej časti Vajnor
2. Vajnory – cesta po Európe – prezentácia 
na veľtrhoch v Milane a Valencii 
3. Projektová dokumentácia pre cyklotrasy 
4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
5. Vydaná bola publikácia Naše Vajnory

PriPravujeMe
✘ Mestská časť Bratislava – Vajnory ako oprávne-
ný žiadateľ sa bude uchádzať o podporu projektov 
v rámci výziev nasledujúcich Operačných 
programov:
1/ Operačný program Bratislavsky kraj 
revitalizácia centrálnej zóny – Roľnícka ulica, 
námestie, revitalizácia zóny Osloboditeľská a Šal-
dova – školský dvor, cyklodráha Roľnícka ulica 
smerom na svätojursku cestu
2/ Operačný program Vzdelávanie – podaný 
projekt pretvorenia tradičnej školy na modernú
3/ Operačný program cezhraničnej spolupráce 
Slovenska–Rakúska–Maďarska – rekonštrukcia 
NKP Ľudový dom – vytvorenie stabilného kultúr-
neho, etnografického a spoločenského objektu 
mestskej časti
4/Operacny program životné prostredie 
 – pokračovanie v budovaní kanalizácie
5/ Operacny program životné prostredie 
– vybudovanie zberného dvora
6/ podavanie projektu – Aplikácia loga  
MČ Vajnory do marketingových nástrojov  
MČ pre potreby podpory turizmu 
7/ Revitalizácia Parku Pod Lipami
V zahraničnej oblasti chceme pokračovať 
v družobných vzťahoch s Alviánom, Brnom, 
Wolfstahlom.
n To sú len niektoré z aktivít samosprávy Vajnor. 
Isto by sa nám toto všetko nepodarilo dosiahnuť, 
nebyť podpory a aktivity zo strany vás, Vajnorá-
kov. Preto by som sa vám chcel poďakovať za spo-
luprácu a verím, že v tomto roku bude spojenie 
samosprávy a občanov ešte tesnejšie a plodnejšie. 
Ku prospechu nás všetkých, ktorí Vajnorom ho-
voríme: domov.              Ing. Ján Mrva, starosta
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Železnice slovenskej republiky 
(Žsr) zareagovali na decem- 
brovú petíciu obyvateľov Vajnor, 
ktorí v nej žiadali, aby sa zrušila 
koľaj, kde sú odstavované  
poškodené železničné vozne  
s nebezpečnými látkami.  
Takzvaná koľaj číslo 16 je totiž 
blízko domov a Vajnorčania sa 
cítia ohrození. Najmä po udalosti 
zo 6. novembra 2008, keď 
do ovzdušia unikol nebezpečný 
etylénoxid. Železničiari budú 
hľadať iné riešenie.

Koľaj číslo 16 v železničnej stanici 
Vajnory síce zatiaľ ostáva – podľa 

vedenia ŽSR -  najvhodnejším miestom 
na likvidáciu únikov nebezpečných látok 
zo železničných vozňov, ak sa tak nedá 

Po petícii Vajnorákov

Železnice SR možno 
zrušia nebezpečnú koľaj

Prioritne bude BSK sociálnu službu 
zabezpečovať prostredníctvom zari-

adení sociálnych služieb vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti. Ak to nebude mož-
né, po dohode s občanom, zabezpečí 
sociálnu službu u iného verejného posky-
tovateľa na území kraja, prípadne v inom 
kraji, alebo u neverejného poskytovateľa, 
s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

Pre občana to v praxi znamená, že si 
musí podať písomnú žiadosť o uzatvore-
nie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
Tú podá buď priamo zariadeniu, ak je jeho 
zriaďovateľom BSK, alebo na Odbor so- 
ciálnych vecí BSK, ak ide o zariadenie ne-
verejného poskytovateľa. Ak občan žiada 

o poskytovanie sociálnych služieb v za- 
riadení podporovaného bývania, v reha-
bilitačnom stredisku, v domove sociál-
nych služieb alebo v špecializovanom 
zariadení, je povinný k žiadosti doložiť 
právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 
na sociálnu službu. Musí tak na Odbor 
sociálnych vecí BSK podať písomnú žia-
dosť o posúdenie odkázanosti na sociál-
nu službu. 

Do žiadosti má právo uviesť druh so-
ciálnej služby, na ktorú chce byť posúde-
ný – domov sociálnych služieb, špecia- 
lizované zariadenie, zariadenie podpo-
rovaného bývania alebo rehabilitačné 
stredisko. V prípade poskytovania sociál- 

nej služby vo vybranom zariadení treba 
uviesť aj formu poskytovanej sociálnej 
služby, teda dennú, týždennú alebo ce-
loročnú. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt 
na území BSK a k žiadosti musí doložiť 
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti o nepriaznivom zdravot-
nom stave. Takéto posúdenie o odká- 
zanosti nemusí mať vtedy, ak žiada o po-
skytovanie sociálnej služby v zariadení 
dočasnej starostlivosti o dieťa.

Všetky podrobnosti o aplikácii usta-
novení nového zákona, ako aj formulár 
žiadosti má BSK zverejnené na svojom 
webovom portáli.

Eduard Fašung

Zákon o sociálnych službách  
ukladá nové povinnosti
Na nový zákon o sociálnych službách (448/2008 Z. z.), platný od 1. januára 2009, Bratislavský 
samosprávny kraj (Bsk) reagoval predpísanou aplikáciou niektorých záväzných ustanovení, 
ktoré určujú, že Bsk v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje sociálnu službu len prostredníctvom 
základného sociálneho poradenstva občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

urobiť priamo na mieste, kde sa poškode-
ný vozeň nachádza. Podľa listu, ktorý  za-
čiatkom mesiaca dostal predseda petič-
ného výboru Martin Gramblička, vedenie 
ŽSR však vyvinie úsilie, aby vytypované 
miesto v železničnej stanici Bratislava–
Vajnory mohlo byť zrušené. „ŽSR nechcú 
v žiadnom prípade ohrozovať obyvateľov 
MČ Bratislava–Vajnory. Zrušenie tohto 
miesta však bude podmienené súhla-
som štátnych orgánov na úseku civilnej 
ochrany a akceptovaním skutočností, 
ktoré nastanú pri riešení likvidácie únikov 
nebezpečných látok priamo na mieste 
vzniku udalosti,“ uvádza sa v liste gene-
rálneho riaditeľa ŽSR Štefana Hlinku.

Na doriešenie celej situácie chce vede-
nie ŽSR iniciovať v najbližšom možnom 
čase rokovanie so zástupcami orgánov 
civilnej ochrany, zložiek Integrovaného 
záchranného systému a Železničnej 
polície. Na stretnutí by mal byť aj starosta 
Vajnor i zástupcovia petičného výboru. 
„Som rád, že sa veci začali hýbať do-
predu. Nehovorím o víťazstve, lebo toto 

nie je boj kto z koho. Určite je to však 
pozitívny signál, že domáhať sa svojich 
občianskych práv – hoci aj petíciou – má 
význam,“ povedal na margo stanoviska 
vedenia ŽSR predseda petičného výboru 
Martin Gramblička. 

„Teší ma postoj vedenia ŽSR. Je to 
zároveň potvrdenie nášho stanoviska, že 
súčasný stav nie je udržateľný. Ak dosta-
neme pozvanie na rokovania, ako ďalej 
s odstavnou koľajou vo Vajnoroch, určite 
sa na ňom zúčastníme a chceme pomôcť 
pri riešení celého problému. Verím, že 
sa tak naozaj stane čo najskôr, aby sa 
Vajnorčania mohli doma cítiť naozaj bez-
pečne,“ dodal starosta Vajnor Ján Mrva.

Pripomeňme, že petičné hárky s vyše 
sedemsto podpismi našich obyvateľov 
odovzdali zástupcovia petičného výboru 
spolu so starostom 19. decembra minu-
lého roku na Ministerstve dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR. To petíciu z dôvo-
du kompetentnosti postúpilo práve 
vedeniu ŽSR.    

 Ján Mlynár
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V  priestore súčasného detského 
ihriska, ktoré nie je celé využívané, 

by mal vyrásť športový areál, ktorý kaž-
dému ponúkne viac možností na špor-
tové vyžitie. Ráta sa tam  
s priestorom pre futbal, basketbal 
a volejbal. Pre najmenších to budú nové 
preliezky, hojdačky a ďalšie atrakcie. 
Obnoví sa aj dnes už medzi mladými 
obľúbená skateboardová rampa a vy-
tvorí sa priestor pre streetbal.  
Celá plocha bude citlivo členená tak, 
aby sa jednotlivé skupiny návštevníkov 
nerušili. Navyše, najmä seniorom by 
malo byť určené petangové ihrisko. 
Areál, teda, budú môcť využívať všetky 
vekové kategórie a prevádzkovať ho 
bude mestská časť. Výstavba by sa  
– v prípade úspechu projektu – mohla 
začať už na jeseň tohto roku a dokon-
čená by mala byť na jar. 
Náklady predstavujú vyše 99-tisíc eur 

a MČ sa bude na ňom zúčastňovať 
5 percentami.

Druhým projektom, do ktorého sa 
Vajnory zapoja, je „Aplikácia loga 
do marketingových nástrojov Mestskej 
časti Bratislava-Vajnory – pre potre-
by cestovného ruchu“. Ide o reakciu 
na deviatu výzvu Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, program  
JPD cieľ II.

Hlavným cieľom projektu je zvýše-
nie povedomia a znalostí o Mestskej 
časti Bratislava - Vajnory u jej obča-
nov a návštevníkov prostredníctvom 
využitia základných nástrojov vizuálnej 
marketingovej komunikácie. Ide o pod-
poru malého a stredného podnikania, 
zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja a ochrany kultúrneho a histo-
rického dedičstva Vajnor. Konkrétnymi 
výstupmi projektu by mali byť brožúry 
v štyroch jazykových mutáciách, roleto-

vé banery, promo film na DVD nosičoch 
a reklamné predmety, na ktorých bude 
aplikované logo v súlade s celým dizajn 
manuálom MČ Bratislava-Vajnory. 
Náklady na celý projekt sú 80 tisíc eur, 
pričom z toho 5 percent budú vlastné 
zdroje MČ a 95 percent prostriedky EÚ.

Vajnorskí poslanci tiež súhlasili so 
vstupom MČ do Združenia obcí JURA-
VA s cieľom budovať Malokarpatskú 
cyklotrasu. Schválili stanovy Združenia 
i dohodu o jeho založení. Členmi Zdru-
ženia JURAVA sú Svätý Jur, Mestská 
časť Bratislava-Vajnory a Mestská časť 
Bratislava-Rača. Cieľom združenia je 
realizácia projektov pre rozvoj Malo-
karpatskej oblasti a snaha o získanie 
príspevkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ, iných zahraničných fondov, zdrojov 
národného spolufinancovania a prí-
spevkov z tuzemských štátnych fondov 
na tento cieľ. Združenie chce vybudovať 
asi 9-kilometrovú cyklotrasu, ktorá by 
spojila obe mestské časti i mesto Svätý 
Jur a zároveň by umožnila napojenie sa 
na ďalšie cyklotrasy aj medzinárodného 
charakteru.    

 MárIo Schwab 
poradca starostu

Nové projekty vo Vajnoroch

centrum Vajnor nie je ohrozené 

Mestská časť Bratislava – Vajnory listom 
zo dňa 4. 2. 2009 odoslala na PAMIAT-
KOVÝ ÚRAD SR podnet na vyhlásenie 
ochranného pásma Národných kultúr-
nych pamiatok, ktorých máme vo Vaj-
noroch tri, a to – Vajnorský ľudový dom, 
plastika sv. Floriána a Rímsko-katolícky 
kostol Sedembolestnej panny Márie  
a sv. Ladislava. 
Tento úkon, o ktorom rozhoduje 
Ministerstvo kultúry SR je výsledkom 
dlhého procesu, ku ktorému podklady 
pripravuje PAMIATKOVÝ ÚRAD SR. 

Mestská časť Vajnory súčasne pripra-
vuje obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie zóny riešeného územia 
v hraniciach dnešnej pamiatkovej zóny. 
Nástrojom na regulovanie povoľovacej 
činnosti v centrálnej časti Vajnor sa sta-
ne územný plán zóny a samozrejme tiež 

Územný plán hlavného mesta SR Brati-
slavy, rok 2007, ktorý platí v súčasnosti. 
Vypracujú sa regulatívy (hrebeň a sklon 
strecha, alternatívy farieb škridiel, farieb 
fasády, oplotení, iba doporučené typy 
stavieb ale nie presné určené domy atď), 
ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu 
a jasné pravidlá nato, aby mohla už len 
mestská časť Bratislava – Vajnory a nie 
KPÚ(krajský pamiatkový úrad) zasaho-
vať do stavebného procesu a teda, aby 
sa skončili tortúry Vajnorákov na KPÚ.
Uvedené územnoplánovacie dokumenty  
sú a budú dostatočným pokladom na to, 
aby centrálna časť Vajnor si zachovala 
svoju historickú podobu ako ju poznáme 
v súčasnosti a teda netreba mať obavy, 
žeby na Roľníckej ulici, alebo na inej 
v centre Vajnor vyrástol nevkusný nie-
koľko poschodový bytový dom.

Ing. Ján Mrva, starosta

centrum Vajnor nie je ohrozené nevhodnou výstavbou ani v prípade 
keby sa podarilo dosiahnuť ešte väčšie zúženie pamiatkovej zóny.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch na svojom 
mimoriadnom rokovaní 12. februára schválili dva projekty, ktoré 
mestská časť podáva a ktorými chce získať prostriedky na ďalší 
rozvoj.Projekt „Vybudovanie viacúčelového ihriska“ je v rámci 
dotácie na realizáciu projektov v oblasti športu v roku 2009
financovaný z Ministerstva školstva sr.
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Najčastejšie porušenia stavebného 
zákona pri fyzických osobách sa 

v minulom roku vyskytovali pri zmenách 
stavieb (prestavby, prístavby) bez sta-
vebného povolenia alebo v rozpore s ním. 
Stavebníci v domnení zjednodušienia po-
voľovacieho procesu obchádzajú staveb-
né konanie a oznamujú stavebnú činnosť 
len v rozsahu ohlásenia, nedomyslia však 
skutočnosť, že stavbu, resp. stavebnú 
úpravu, povolenú na ohlásenie nemožno 
zapísať do katastra nehnuteľností na list 
vlastníctva (v prípade prístavby k rodinné-
mu domu, resp. drobnej stavby). 
Trvalým problémom je porušovanie 
zákona realizovaním stavebných prác 
v pamiatkovej zóne v starej časti Vajnor. 
Stavebníci často obchádzali stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu, ktorý je 
zúčastneným orgánom v stavebnom ko-
naní a aj v kolaudačnom konaní. Niektoré 
stavby bolo možné skolaudovať až po vy-
pustení územia z pamiatkovej zóny.
Pri právnických osobách sa najčastejšie 
porušenia zákona vyskytovali pri zmenách 
stavieb(prestavby, prístavby) bez sta-
vebného povolenia alebo v rozpore s ním, 
za uskutočnenie stavieb bez stavebného 
povolenia a za užívanie stavieb bez ko-
laudačného rozhodnutia alebo v rozpore 
s ním. 
Rozsiahle stavby, ktoré si vyžadujú 
územné rozhodnutie, potrebujú ako jeden 
z dokladov ku konaniu súhlasné záväzné 
stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy, 
ktoré preukazuje súlad s územnopláno-
vacou dokumentáciou a územnoplánova-

cími podkladmi, jeho obstaranie si však 
vyžaduje dlhší čas. Stavebníci často pod 
tlakom času s dodávateľskými organi-
záciami podávajú nekompletné žiadosti 
a tiež začínajú s realizáciu pred vydaním 
stavebného povolenia. 
Problémom, ktorý bolo treba riešiť 
na stavebnom úrade, bolo naliehanie 
stavebníkov na vydanie stavebného 
povolenia v lokalitách s rozparcelovanými 
pozemkami, kde nie je vybudovaná in-
fraštruktúra, inžinierske siete a prístupová 
komunikácia. Stavebný zákon v takýchto 
prípadoch stavebnú činnosť nedovoľu-
je. To znamená, že takúto stavbu nie je 
možné ani dodatočne povoliť. Stavebníci 
si neuvedomujú, že nevybudovaná komu-
nikácia nemôže byť ani zatriedená a ani 
pomenovaná, t. j. stavbe nemožno prideliť 
orientačné číslo, čiže nie je možné sa ani 
prihlásiť na trvalý pobyt.
Naďalej nedoriešeným problémom 
v Mestskej časti Vajnory je doteraz 
nepovolená stavba 6-bytového domu 
na ul. Široká v lokalite Šinkovské. Stavba 
je postavená v rozpore s platným územ-
ným plánom a v rozpore so schválenou 
urbanistickou štúdiou zóny Šinkovské. 
Stavebník zatiaľ nenašiel spôsob riešenia 
a doteraz nepreukázal, že uvedená stavba 
nie je v rozpore z verejnými záujmami, 
chránenými stavebným zákonom, najmä 
s cieľmi a zámermi územného plánovania 
a osobitnými predpismi.
Jedine kvalifikovaným usmerňovaním sta-
vebnej činnosti a vykonávaním štátneho 
stavebného dohľadu možno obmedzovať 

stavby a paragrafy
Aj vo Vajnoroch niektorí stavebníci neberú stavebný zákon vážne

Jeden problém 
– dva názory
Veľa sa hovorí o retardéroch 
a o účeloch, ktoré plnia. Nikto  
však doteraz nehovoril o tom, akou 
prekážkou a nebezpečenstvom sú 
pre cyklistov.
Ak bicykel pred retardérom zní-
ži rýchlosť a predné koleso sa ho 
dotkne, narazí naň a prichádza k jeho 
miernemu náklonu do ľavej strany. 
Tým príde k miernemu balansu 
celého bicykla a môže prísť k pádu 
cyklistu, lebo sa naruší rovnováha 
bicykla. Obzvlášť je to nebezpečné 
pre starších občanov. Obyčajne 
na predných riadidlách je aj nákupná 
taška s obsahom a nebezpečenstvo 
sa zvyšuje.
Je nám jasné, že veľa občanov stred-
nej a staršej generácie vo Vajnoroch 
chodí na nákupy bicyklom. Zvážme, 
či sú retardéry také nevyhnutné pre 
bezpečnú dopravu, keď na druhej 
strane hrozí pád cyklistom. A je tu 
ešte jedna negatívna vec, a to, že si 
cyklisti ničia plášte na kolesách.

ZIta búšová

Chcem sa Vám za seba poďakovať 
za retardéry a zníženú rýchlosť  
30 km/h na Buzalkovej ulici, ktoré 
boli osadené dnes. Je to určite veľký 
príspevok k bezpečnosti nás všet-
kých. Verím, že budú nasledovať aj 
ďalšie kroky k zvýšeniu bezpečnosti 
vo Vajnoroch, ako aj obmedzeniu 
tranzitnej dopravy.

StanISlav krátky

nepovolenú stavebnú činnosť v Mestskej 
časti Bratislava-Vajnory. Prínosom pre 
stavebné úrady by bol kvalitnejší stavebný 
zákon, ale najmä uvedomelosť a informo-
vanosť stavebníkov. Vzhľadom na uve-
dené skutočnosti pracovníci stavebného 
úradu ochotne usmernia a pomôžu pri 
plánovaní stavebnej činnosti v MČ Brati-
slava-Vajnory.

ZuZana klaučová
vedúca stavebného oddelenia; 

Podľa správy o činnosti Stavebného úradu 
Mč bratislav-vajnory za minulý rok
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Matričný úrad Mestskej časti Bratislava–Vajnory znikol 1. januára 2003 
po prijatí Zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v zmysle § 2 ods. 
c). Týmto zákonom boli matriky prevedené pod správu obcí, v Bratislave 
na mestské časti, aby zabezpečovali činnosť matrík, ako prenesený výkon 
štátnej správy. Tým sa matrika vo Vajnoroch stala z podriadeného stavu 
expozitúry Okresného úradu Bratislava III. samostatným pracoviskom, 
s plnou zodpovednosťou a právomocami, ako ostatné matričné úrady 
(napr. Trnava), najmä na úseku sobášov v styku s cudzinou (pri vydávaní 
dokladov do cudziny, kontrole prijatých dokladov z cudziny potrebných 
na uzavretie manželstva) a začala vykonávať úkony dovtedy patriace 
len do právomoci Okresného úradu Bratislava III. 
Za vyše 113-ročné trvanie štátnych matrík (od r. 1895) na území Slovenska 
bolo veľa organizačných zmien v oblasti ich riadenia, základné pravidlá 
na vedenie matrík sú však po celý čas trvania nezmenené. Zápisy sa 
vykonávajú ručne, dokumentačným atramentom do zviazaných matričných 
kníh - do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí. 
Za správne poplatky sa v minulom roku vybralo celkom 12 600 Sk, 
čo je vyše 418 eur.

gabrIEla ZEManová
Spracované podľa Informácie o činnosti matričného úradu  

a ohlasovne pobytu v Mč bratislava-vajnory  
na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Matrika vo Vajnoroch
Štatistické údaje o činnosti matričného úradu v roku 2008

1. Počet matričných udalostí 
    v územnom obvode matričného úradu 62
Narodenie: 0
Uzavretie manželstva: 33
    a) uzavreté spolu 27 
         z toho: civilné – 17, cirkevné – 10
     b) delegované z mestskej časti do inej obce 6
Úmrtie: 29
2. Počet vydaných druhopisov z matriky: 18
3. Počet potvrdení vydaných na základe matričnej evidencie: 43
4. Počet vykonaných dodatočných záznamov spolu: 25
     a) na základe oznámenia iných orgánov (súdy, občan) 18
     b) na základe úkonu vlastného matričného úradu 7
     z toho – určenie otcovstva pred matričným úradom 5
                  – späť vzatie priezviska po rozvode 2
5. Zápis do osobitnej matriky 7
6. Konanie vo veci zmeny mena alebo priezviska: 0
7. Iné potvrdenia 1

• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje 
s predloženou listinou,
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej 
kópiu s predloženou listinou, pretože je na to 
potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, 
geometrické plány);
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom
jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané 
v českom jazyku. 

Oslobodenie od poplatkov 
1. Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické 
osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky 
a rozpočtové organizácie, 
s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych 
poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch 
a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej 
republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka 
správnych poplatkov, ak tento zákon neustano-
vuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej 
republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, 
ktoré podľa medzinárodného práva 2) požívajú 
výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená 
vzájomnosť.
2. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odse-
ku 1 oslobodené aj súdy, notári pri výkone činnosti 
súdneho komisára podľa osobitného predpisu 

Osvedčovanie dokumentov

Mestská časť Bratislava-vajnory je v zmysle 
§ 7 citovaného zákona oprávnená osvedčovať
• zhodu odpisu alebo kópie listiny 
s predloženou listinou;
• pravosť podpisu na listine
osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej 
pečiatky mestskej časti s erbom mestskej časti 
a podpisom zamestnanca úradu, ktorý osvedčenie 
vykonal.
Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti 
mestskej časti. Osvedčenie možno vykonať mimo 
úradnej miestnosti, a to na inom vhodnom mieste 
iba vtedy, ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická 
osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže 
dostaviť do úradnej miestnosti.
Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny 
s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, 
správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných 
v listine.
Mestská časť Bratislava-vajnory v zmysle 
§ 5 nevykonáva osvedčovanie:
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť 
v cudzine;
• odpisov alebo kópií občianskych 
preukazov, vojenských preukazov, 
služobných a podobných preukazov;
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru 
popisných informácií a zo súboru 
geodetických informácií katastra nehnuteľností 
(výpisy z listov vlastníctva),

Stránkové hodiny:
Pondelok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Utorok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h
Streda 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 16.00 h
Piatok 8.00 – 12.00 h

Podľa § 1 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní podpisov na listinách 
okresnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z. obec vykonáva 
osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce (§ 4 ods. 3 písm. r) Zákona 
sNr č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

1a) a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitné-
ho predpisu 1b) a Slovenský Červený kríž pri plnení 
úloh podľa osobitného predpisu 1c).
3. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace 
s vykonávaním všeobecne záväzných právnych 
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového 
zabezpečenia a nemocenského poistenia 
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok 
a sociálnej pomoci, 
b) o priestupkoch, 3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám, 
4. Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania 
vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej 
pohromy.
5. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, 
o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo 
medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská 
republika viazaná.
V minulom roku bolo osvedčených celkom 
3707 listín a 6443 podpisov. Správne poplatky 
za tieto úkony boli vo výške 290 660 Sk, 
čo je vyše 9648 eur.

gabrIEla ZEManová
oddelenie vnútornej správy;

spracované podľa informácie o osvedčovaní listín 
a podpisov na listinách Mč bratislava-vajnory 

na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
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Ohlasovňa pobytu 
V súlade so zákonom č. 253/1988 
Z. z. o hlásení pobytu občanov Sloven-
skej republiky a registrom obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 224/2006 Z. z. 
o občianskych preukazoch prešla agen-
da hlásenia a evidencie pobytu občanov 
od 1. 7. 2006 z útvaru Policajného zboru 
SR na Mestskú časť Bratislava-Vajnory, 
ako prenesený výkon štátnej správy. 
Predmetom evidencie pobytu občanov 
je evidencia všetkých občanov prihlá-
sených na trvalý pobyt, na trvalý pobyt 
bez adresy s uvedením názvu obce, 
na prechodný pobyt a pobyt občana 
v zahraničí (prechodný pobyt v zahra-
ničí a ak sa odhlasuje z trvalého pobytu 
na území Slovenskej republiky s cieľom 
trvalého žitia v zahraničí), ktorí sú 
alebo boli prihlásení na pobyt na ohla-

sovni pobytu na „Prihlasovacom lístku 
na trvalý pobyt“, „Prihlasovacom lístku 
na prechodný pobyt“ alebo boli odhlá-
sení z trvalého pobytu na „Odhlasova-
com lístku z trvalého pobytu“. 

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý 
občan, ak sa trvalo nezdržiava v za-
hraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké 
právo k budove, bytu ani k vlastníkovi, 
má len evidenčný charakter. Občan 
môže mať na území Slovenskej republi-
ky v rovnakom čase evidovaný iba jeden 
trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže 
mať občan v tom istom objekte, ako má 
evidovaný trvalý pobyt.
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo 
miesta trvalého pobytu, kde sa občan 
dočasne zdržiava, ak má trvať vyše 
90 dní.

Štatistické údaje o činnosti ohlasovne rok 2008
Občania, ktorí sa prihlásili do Mč Bratislava-Vajnory spolu: 367
a) na trvalý pobyt 285
b) na prechodný pobyt 82

Občania, ktorým v Mč Bratislava-Vajnory: 
a) bol zrušený TP na žiadosť vlastníka, budovy (bytu) 9
b) boli vydané potvrdenia o pobyte (TP, PP) 401

Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu občana vydané, resp. zaslané 
iným fyzickým alebo právnickým osobám na základe písomnej 
žiadosti podľa § 23 ods. 2 až 5 cit. zákona 323

k 31. 12. 2008 boli z registra obyvateľov slovenskej republiky spracované 
nasledovné štatistické údaje o obyvateľoch Mestskej časti Bratislava-Vajnory:

Počet prihlásených na trvalý pobyt (TP) Štátni občania sr cudzinci Obyvatelia spolu
Muži 2318 56 2374
Ženy 2344 28 2372
Muži a ženy TP spolu 4662 84 4746

Počet prihlásených na prechodný pobyt (PP) Štátni občania sr
Muži 96
Ženy 44
Muži a ženy PP spolu 140

Pracovisko Ohlasovne Mestskej časti 
Bratislava-vajnory sa nachádza v budove 
Miestneho úradu na roľníckej 109 
na prízemí, číslo dverí 112.

Stránkové hodiny:
Pondelok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Streda 8.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a ktorý sa pripra-
vuje na vycestovanie do zahraničia 
na čas dlhší ako 90 dní, alebo s cieľom 
trvale žiť v zahraničí, pred vycestovaním 
ohlási túto skutočnosť ohlasovni.
Za minulý rok sa na správnych po-
platkoch vybralo 40 100 Sk, teda asi 
1331 eur. Táto suma je príjmom mest-
skej časti.

gabrIEla ZEManová
oddelenie vnútornej správy;

spracované podľa Informácie o činnosti matričného 
úradu a ohlasovne pobytu v Mč bratislava-vajnory 

na rokovanie miestneho zastupiteľstva

V roku 2008 sa v Mestskej časti Bratislava-Vajnory narodilo spolu 53 detí:

34 chlapcov 
Michal - 4, Martin - 3, Oliver - 2, Dominik - 2, Filip – 2, Juraj - 2, Lukáš – 2, Adam, Adrian Francis, Andrej, Alan, 
Bernard, Branislav, David, Jakub, Leonard, Nino, Ondrej, Peter, Roman Fridrich, Šimon, Thanh Son, Tuan Minh, Viktor

19 dievčat
Michaela – 2, Nina – 2, Diana, Emília, Karin, Kristína, Lea, Lucia, Margita, Miriam, Natália, Nikita, Paulína, Sára, 
Tara, Viktória, Vivien 

V roku 2008 zomrelo spolu 56 občanov TP v Mestskej časti Bratislava-Vajnory, z toho 30 mužov a 26 žien.
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Náš spevácky zbor interpretuje diela 
všetkých zborových žánrov – klasic-

kú zborovú literatúru, sakrálne skladby, 
súčasnú zborovú tvorbu, upravené slo-
venské a inonárodné ľudové piesne. 

Na veľké potešenie organizátorov sláv-
nostného koncertu, otca Petra Slepčana 
a starostu obce Jána Mrvu, prijal pozva-
nie aj spevácky zbor Lúčnica so sólistami 
Rastislavom Machajom, Jurajom Chlpí-
kom a Kolomanom Zúrikom. Na organe 
ich sprevádzala Zuzana Žňavová pod 
vedením umeleckej vedúcej a dirigentky 
Eleny Matušovej. Zbor sa prezentuje vy-
spelou speváckou technikou a hlasovou 
kultúrou a charakterizuje ho príznačná 
slohová čistota, osobité hudobné cíte-
nie a široký výrazový register. Výkony 
tohto zborového telesa vysoko hodnotia 
aj nároční odborní kritici a stretávajú sa 

s veľkým záujmom a úspechom u publi-
ka doma i v zahraničí už 60 rokov.

Pre mňa osobne to bol zážitok ešte 
o čosi silnejší. Som členkou zboru len šesť 
týždňov a ako nováčik som bola posta-
vená pred úlohu počas dvoch nácvikov 
zvládnuť celý program. A tak som muse-
la poriadne zabrať, aby som to ostatným 
nepokazila, veď naše spievanie je spoloč-
né dielo všetkých členov zboru. Vyplatilo 
sa viac ponamáhať, pohľad na spokoj-
ných poslucháčov a ich potlesk boli pre 
mňa a aj celý zbor veľkou odmenou.

Poetickú a slávnostnú atmosféru kon-
certu umocňoval fakt, že sa konal v Bo-
žom dome. O to viac sme mohli prežiť 
význam slov starostu Vajnor, že vo Vaj-
noroch oslavovali zrodenie Božieho die-
ťaťa dvakrát.

Viem, že okolo nás je ešte veľa ľudí, 

Ozveny Vianoc 
oslava Božieho dieťaťa dva razy

Dňa 25. januára 2009 sa v našom kostole sedembolestnej 
Panny Márie uskutočnil slávnostný koncert – Ozveny Vianoc, 
na ktorom sa predstavil spevácky zbor Jána Pavla ii. so sólistom 
Martinom Babjakom pod taktovkou významného slovenského 
etnomuzikológa a zároveň umeleckého vedúceho a zbormajstra 
Ondreja Dema a dirigenta Vladimíra Zajíca. Na organe nás sprevádzal 
Martin Gunár, na trúbke róbert sedláček, na flaute Ján samec.

dobrých spevákov. Len sa akosi boja prísť 
a začať. Presne ako ja. Budem to stíhať, 
zvládnem to? Chodím ešte inde, nikoho 
tam nepoznám, ale, ale, ale....

Mňa presvedčil otec Peter. Raz v jednej 
kázni povedal, že keď má človek talent, 
mal by ho rozvíjať a ukázať, nenechať si 
ho len pre seba, ale tešiť ním aj ostatných 
ľudí. Preto vás prosím, priatelia speváci, 
nehanbite sa a nebojte sa, príďte medzi 
nás, nech svojím spevom oslávime Boha 
a potešíme ľudské srdcia. 

Marta PoPElková, členka speváckeho zboru
Foto: anton Jakubáč
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Naša veľká vďaka patrí nasledovným spoločnostiam za podporu, 
pomoc a za ceny do tomboly: 
aquastav, cepit management, lagermax autotransport, coca-cola
hbc Slovakia, veľkoobchod s umelými kvetmi – barimex, Poľnohospodárske 
družstvo – vajnory,  vajnory shopping city, cestovná kancelária Satur, 
Motor-car bratislava, viba.air, nay elektrodom – Zlaté piesky, bau3Mex, 
lekáreň vajnory,  kaufland, aquathermal Senec, bez transformátory,
večierka Jaroslava hankera, galéria typo&ars, kon-rad, kulla, reštau-
rácia Fratello, Posilovňa lifeFit, koratex, Penzión Epona, edśystem Slovakia, 
g.P.r., reštaurácia Železničná stanica – vajnory, kadernícky salón Sidka, 
Pumpa Slovnaft – pod nadjazdom, kaviareň a-coffee,  cukráreň Elezi, 
drogéria s kozmetikou – Mária glasová, obuv pani Purginovej, Železiarstvo 
t-Product, textil – beáta viteková, Mäso – údeniny vo vajnoroch, ševt 
a agentúra aya. 
Na záver sa chceme poďakovať aj Vám všetkým, ktorí ste sa na ples prišli 
zabaviť spolu s nami a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami pri ďalších 
kultúrno-spoločenských akciách organizovaných našou Mestskou časťou 
Bratislava-Vajnory. Ďakujeme!

Foto: anton Jakubáč, MonIka dEbnárová

Mestská časť 
Bratislava-Vajnory 
sa týmto chce 
poďakovať všetkým 
reklamným partnerom 
za podporu Reprezen-
tačného plesu obyva-
teľov MČ Bratislava-
Vajnory, ktorý sa konal 
31. januára 2009 
v priestoroch 
Poľnohospodárskeho 
družstva vo Vajnoroch. 

Ozveny Vianoc 
oslava Božieho dieťaťa dva razy
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Takto sme sa zabávali na  našom plese
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Takto sme sa zabávali na  našom plese
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v podaní našich deviatačiek Mišky Depešovej, 
Mirky Slezákovej, Simonky Sarköziovej a Laury 
Turiničovej, ktoré pripravila pani učiteľka 
Gabika Zemanová. Vajnorský okrášľovací spolok 
predstavil časť vajnorských fašiangových zvykov 
a blok piesní a tancov. Ako inak, všetko v kroj-
och a za sprievodu harmoniky. Všetkým tvorcom 
a účinkujúcim v programe patrí úprimné 
ĎAKUJEM. Boli ste skvelí a v nemalej miere ste 
prispeli k nádhernej atmosfére celého večera. 
Ďalšie ĎAKUJEM patrí hudobnej skupine Dúha, 
ktorá až do 5. hodiny rannej hrala do tanca. Ob-
rovské ĎAKUJEM, vyrieknuté z úprimného srdca 
a s neskonalým obdivom, patrí všetkým tým, 
ktorí tento ples pripravili. Len matne tuším, čo 
všetko museli pani Katka Jakubáčová, Ivetka Iza-
kovičová, Zuzka Mišáková a zopár ďalší rodičov 
zariadiť, pripraviť a vybaviť, aby sa tento večer 
vôbec mohol uskutočniť. Viem, že ich to stálo 
veľa času, námahy a odriekania. Preto naozaj 
ešte jedno veľké ĎAKUJEME. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom Nadácie Shoping City Vajnory, 
MÚ Vajnory, rodine Mariana Zemana a mno-
hým ďalším, ktorí nás podporili, a tak prispeli 
do bohatej tomboly. ĎAKUJEME patrí aj pánovi 
starostovi za úžasné gesto, keď výhru 100 € 
venoval našej škole.

A na vyslovenie čaká ešte jedno ĎAKUJEM. 
To patrí každému jednému z vás, kto na tento 
ples prišiel. Bez vašej účasti a skvelej zábavy 
by všetky vyššie uvedené poďakovania vyzneli 
ako prázdne slová. Až váš smiech, váš tanec 
a uvoľnená atmosféra plná priateľstva a radosti 
im dali tú správnu váhu a veľké zadosťučinenie 
všetkým organizátorom. Takže ĎAKUJEM všet-
kým vám za nádherný večer, za to, že som mala 
tú česť ho s vami prežiť.

Mgr. Janka oSvaldíková

Fašiangová zábava 
v ZŠ Jána Pavla II.
Fašiangové obdobie je celosvetovou – nevynímajúc slovensko
– plesovou sezónou. inak to nie je ani na našej škole. Fašiangová 
zábava si v radoch rodičov našich žiakov našla a nachádza svoje 
popredné miesto v nabitých diároch. Presvedčivým dôkazom je 
ich záujem aj napriek tomu, že ich deti opustili brány našej školy.

Keď som dostala pozvanie aj ja, chcela som 
ho odmietnuť, no zistenie, že náš bývalý žiak 

Michal Zeman má na plese spievať, zmenil  
môj názor. Toto nadšenie ma opustilo v sobotu 7. 
2. v deň plesu. Absolútne sa mi nechcelo nikam 
ísť. Nakoniec som si povedala: no čo, po pro-
grame počkám ešte chvíľu a možno stihnem 
posledný autobus domov.

Večer nás pred klubom privítali slávnostne ob-
lečené deviatačky. Musím uznať, že vyzerali nád-
herne. Po úvodnom privítaní pani Jakubáčovou 
nasledoval program divadelnej skupiny „KLASIK“. 
Mal tri časti. Duet z opery A. L. Webera Fantóm 
opery a dve epizódy z muzikálu My Fair Lady. Tu 
by som sa chcela ospravedlniť všetkým členom 
skupiny „KLASIK“. Všetci ste boli super a bolo 
úžasné vás sledovať (dúfam, že som plody vašej 
tvrdej práce nevidela naposledy), ale v ten večer 
som bola najviac zvedavá na Miša. Keď vyšiel 
na scénu ako Fantóm, všetko vo mne spozornelo. 
Otvoril ústa a ... on normálne spieval. Tým, že tro-
chu poznám Weberove diela, viem, že patrí k tým 
autorom, ktorí ťažkosťou svojich diel a spievaných 
partov vedia interpretov potrápiť. Mišo to zvládol 
s krásnou ľahkosťou. Keď dospieval a ja som sa 
s údivom a obdivom na tvári obrátila ku kolegy-
niam, Otília Staničárová tiež s nemalým úžasom 
zahlásila: „On normálne vie spievať. Teraz som ho 
počula spievať prvý raz.“ Na vysvetlenie: ona ich 
triedu učila hudobnú.

Program pokračoval. Po ukážkach z muzikálu 
My Fair Lady (tu Mišo predstavil svoje herecké 
umenie) nasledoval valčík v podaní Dominiky 
Zemanovej a Andreja Zemana (zhoda mien 
čisto náhodná) a nasledovne vyzvali do tanca 
pani riaditeľku našej školy Elenu Vrablecovú 
a pána starostu Jána Mrvu. Nasledovalo kolo 
tanca a program pokračoval dvoma piesňami 

♠ Chcem sa vám poďakovať aj za celú spoločnosť, 
s ktorou som strávila nádherný sobotný večerna 
na vašom plese. Hoci sme boli prvý raz, ešte teraz 
sme všetci plní dojmov. Prosím vás, odovzdajte 
našu vďaku všetkým organizátorom tejto vydare-
nej akcie. Boli sme nadšení už samotným úvodom, 
bohatým programom, moderátorkou, vynikajúcou 
hudbou, zábavou aj tombolou. Sme rozhodnutí 
zúčastniť sa na ňom aj o rok, aj keď latku ste si 
postavili vysoko. Ešte raz vďaka za krásny večer.

Mgr. jela Lukyová a spol.

♠ Veľmi sa nám páčilo na „Reprezentačnom 
plese“ MČ Bratislava - Vajnory. Musím pochváliť 
najmä úroveň plesu – nádhernú výzdobu, kvalitné 
jedlo, pestrú tombolu, ako aj pekný program. Mys-
lím si, že vystúpenie brušnej tanečnice, s horiacimi 
sviecami na hlave, všetkým v sále vyrazilo dych... 
Hudobnú skupinu „Svokrin jazyk“ som nepoznala, 
ale príjemne ma prekvapila. Oslovila najmä mlad-
šiu generáciu, ale aj napriek tomu bol partket plný 
tancujúcich ľudí. Sme radi, že Vajnorčania prijali 
naplese aj ľudí z iných mestských častí a pri takejto 
úrovni plesu prídeme radi aj o rok.
Ešte raz ďakujeme z ausporiadanie takejto akcie, 
na ktorej sme sa výborne cítili a dobre bavili. 

manželia Sadakovci

♠ Ďakujeme celému organizačnému kolektívu 
za príjemne strávený večer – noc na plese MČ 
Bratislava – Vajnory.

Zuzana Čemanová s manželom

♠ Dňa 31. januára sme sa s manželkou zúčastnili 
na vašom „Reprezentačnom plese.“ Dovoľte, aby 
som sa touto formou poďakovala za skvelú zábavu, 
perfektnú organizáciu, profesionálne zvládnutú 
rolu od Račanov požičanej moderátorky večera 
v osobe pani K. Dobiášovej, ako aj ostantých zain-
teresovaných, bohatý program, gastroservis, ako 
aj výzdoba umocňovali hlboký dojem z prežitého 
večera. Dúfam, že o rok sa vám takáto akcia vydarí 
opäť a ja s manželkou na nej nebudeme chýbať. 

S úctou František Somogyi

♠ Na plese sme sa zúčastnili už druhý raz. Cítili 
sme sa tak dobre ako po prvý raz. Výzdoba pred 
vchodom ale aj v sále bola nápaditá. Najviac si 
ceníme, že každého hosťa osobne privítal pán 
starosta. Menu bolo chutné, vínko dobré ale aj 
zradné. Hudba bola super. Na tombole bolo dobré 
to, že každý výherca si vybral cenu sám. Aj keď 
to bolo naslepo v balónoch. Ples bol na vysokej 
úrovni a pri ďalšom pozvaní určite nebudem váhať 
a pozvanie s radosťou prijmeme. Osobne sa chcem 
poďakovať starostovi za pekný tanec a ostatným 
za pekný večer. Ďakujeme!

rodina Kirthová

→ z ohlasov 
      na Vajnorský ples
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Znova som sa utvrdila v tom, že draví  
investori, keď ich so zamietavým stano-

viskom, ako hovorí staré príslovie, vyprevadíte 
dverami, začnú liezť oknom. V tomto prípade to 
platí o spoločnosti HRIVIS dealing, ktorá  
k zámeru prezentovanému na strane 14 
dostala zamietavé stanovisko stavebnej 
komisie, ale ďalej predkladá svoj plán,  
a to spôsobom, ktorý, ako sa zdá, zavádza  
a presvedčuje o výhodách, ktoré však výhodou 
nie sú. Ide o plán na vybudovanie obchodnej 
prevádzky so 49 parkovacími miestami v lokalite 
pri vstupe do Vajnor, medzi cestou z nadjazdu 
a prvými domami. Hneď v podnadpise spoloč-
nosť HRIVIS dealing tvrdí, že ide o občiansku 
vybavenosť, ktorá vytvorí prirodzenú zábranu 
medzi cestou a obytnou zónou mestskej časti. 
Zábranu proti hluku a prachu  
z komunikácie do Vajnor. Čo však spôsobí svojou 
prevádzkou predajne a parkoviska, je podstatne 
horšie. Na priľahlých uliciach sa doprava ešte 
viac zahustí, už teraz by sme na Tomanovej proti 
bezohľadným vodičom prevažne z Pezinka,  
Senca a iných lokalít potrebovali jednosmerku. 
Ranné dovážanie tovarov, pípanie cúvajúcich  
nákladných áut, trvalé svetlo z parkoviska  
a ďalšie negatíva článok neuvádza. 
Zámer likviduje chodník a komunikáciu medzi 
ulicami Tomanova a Zbrody, ktorú obyvatelia 
príslušných ulíc dlhodobo využívajú, osadenie 
samotnej budovy je plánované tak, že doslova 
lezie do pozemku krajného domu na Tomanovej 
ulici. V tejto lokalite rozhodne takáto výstavba 
a prevádzka nemá opodstatnenie. To bolo jasne 
povedané aj na stavebnej komisii, kde bola 
investorovi odporučená iná lokalita.
Cesta do Vajnor má byť v budúcnosti rozšírená 
na štvorprúdovú vrátane kruhového objazdu, 

aby kapacitne zabezpečila zvýšenú dopravu 
z plánovanej investície CEPIT a letisko Vajnory. 
Má tu byť umiestnené tiež výtlakové kanalizačné 
potrubie, smerujúce do Vrakune a, samozrejme, 
vzrastlá zeleň, tzv. zelený prstenec Vajnor, 
 s ktorým sa uvažuje aj v územnom pláne. 

Napĺňať túto predstavu o zeleni sme my 
obyvatelia blízkych ulíc začali už tým, že sme 
svojpomocne zlikvidovali desaťročia trvajúcu 
skládku odpadu na okraji Tomanovej ulice. 
Za pomoci sponzorov sme zabezpečili dovoz ze-
miny, podkladové štrky a stroje na hrubé terénne 
úpravy. Odpracovali sme stovky hodín na zúrod-
není pôdy, vysadili sme okrasné kríky a stromy, 
zasiali trávu a založili prekrásne skalky. Nikde 
sme sa tým nechválili, so súhlasom miestneho 
zastupiteľstva sme sa pustili do usporadúvania 
majetkových vzťahov. Tento proces sa ešte 
neskončil, a mrzí nás, keď niekto predáva, ako sa 
hovorí, kožu na živom medveďovi.

Preto sme zorganizovali petíciu na zastavenie 
plánov spoločnosti HRIVIS dealing ozvláštniť 
vstup do Vajnor dehonestujúcou obchodnou  
prevádzkou. Vstup do Vajnor si rozhodne 
dokážeme predstaviť lepší, vítajúci nás, ktorí 
tu bývame, ale aj hostí, ktorí k nám prichádzajú 
hoci z cudziny. Bránime sa proti devastácii 
životného prostredia.
V tejto chvíli už môžem povedať, že petíciu 
už podporili stovky občanov. 
Nekončíme, budeme pracovať ďalej, 
pretože nám nie je ľahostajné, 
kde budeme žiť.

Ing. ZuZana Svrčková
členka stavebnej komisie

predsedníčka petičného výboru

Nová obchodná prevádzka         
Posledné číslo Vajnorských noviniek ma zaujalo tým, ako apeluje 
na nás občanov v článku na strane 12 o životnom prostredí, že 
„treba zachrániť to, čo sa ešte dá“ a súčasne o stranu ďalej, 
podľa môjho názoru, podsúva nepravdivé informácie o tom, ako
Vajnory môžu získať ďalšie plus.“

Platený komerčný článok o zámeroch 
súkromnej firmy postaviť na začiatku 
Vajnor obchodnú prevádzku, ktorý 
sme vo Vajnorských novinkách uve-
rejnili pred mesiacom, vyvolal reakcie, 
s ktorými sme ani my nerátali. Zdôraz-
ňujem, že išlo o platený článok, ktorý 
nevyjadroval názor mestskej časti. 
Napokon, pod článkom bol podpísaný 
práve objednávateľ. My sme si však 
vyhradili právo, aby sme uverejnili an-
ketový lístok, ktorého prostredníctvom 
by ste mohli dať jasne najavo svoj názor. 
Prišlo veľa reakcií, kladných i záporných. 
Samospráva chcela anketou získať 
stanoviská obyvateľov našej mestskej 
časti. Viem aj to, že anketa nemusí byť 
objektívna, ale názory v nej vyjadrené 
budú určite brané na zreteľ tak súčasný-
mi vlastníkmi pozemku, ako aj poten-
ciálnymi investormi.  
K výsledkom ankety sa vo VN vrátime 
na budúci mesiac. Som rád, že anketa 
splnila svoj účel, keď rozprúdila diskusiu. 
Zaujímavé je, že dokonca odštartovala 
petíciu proti výstavbe. Ľudia tak naozaj 
slobodne vyjadrujú svoj názor, a o to 
nám išlo. Mrzia ma len obvinenia, ktoré 
sa tiež objavili, že už je aj tak rozhod-
nuté a iba balamutíme ľudí. Týmto 
obvineniam hovorím jasné nie. O ni-
čom, samozrejme, nie je rozhodnuté. 
V konečnom dôsledku nejde o pozemky 
samosprávy, ale o pozemky jedného 
vajnorského spoločenstva, ktorého 
podielnikmi sú mnohí Vajnoráci, takže 
v tomto smere nemôžeme do pre-
daja zasahovať. Potenciálny investor 
tiež bude musieť podstúpiť prípravný 
a schvaľovací proces v zmysle staveb-
ného zákona a v súlade s územným 
plánom. Záväzné územnoplánovacie 
informácie k stavebným zámerom in-
vestorov vydáva, ako v každej mestskej 
časti, Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 
Mojím názorom, ktorý je ovplyvnený aj 
pripravovanou zástavbou náprotivného 
letiska a ktorý som medzi riadkami po-
vedal predstaviteľom petičného výboru 
a aj na stretnutí občanov, nechcem 
ovplyvňovať objektívnosť tejto ankety. 
Samospráva bude celý proces sledovať 
a, pochopiteľne, budeme vás informo-
vať na stránkach VN a webe MČ. 

Ján Mrva, starosta Mč

postaviť vo vajnoroch novú 
obchodnú prevádzku je komerčným 
článkom, a nie názorom samosprávy 

ad: Zámer HriviSu

Od 1. januára 2009 na základe podpísanej dohody, poskytuje sociálne služby 
v Seniorcentre AMICO na Ul. Alviano 2 nová nezisková organizácia CLEMENTIA.
Je to nezisková organizácia, oprávnená poskytovať sociálne služby podľa 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
CLEMENTIA, n. o., prevzala všetky záväzky voči klientom po predchádzajúcom 
prevádzkovateľovi Centre privátnych sociálnych služieb Privilégium, n. o., 
ktoré 31. decembra 2008 skončilo činnosť poskytovať sociálne služby. Na zákla-
de podpísanej dohody s CLEMENTIOU, n. o., obyvateľom Vajnor bude poskytnu-
tá sociálna služba za maximálnu mesačnú úhradu vo výške 238,45 eur v súlade 
s cenníkom, ktorý je súčasťou dohody. Obyvatelia Vajnor sú pri umiestňovaní 
do zariadenia uprednostnení. 

Ing. Soňa Molnárová

informácia o zmene v Seniorcentre AMICO
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Číslo pomoci je 
0800 172 500✆

H lavným cieľom tejto linky je poskyt-
núť občanovi nielen podporu, nádej 

a pocit bezpečia, ale i odbornú a práv-
nickú pomoc v kritických situáciách. 
Rovnako má za cieľ zvýšiť právne pove-
domie starších a sprístupniť im dôležité 
informácie, ku ktorým, na rozdiel 
od mladšej generácie, prístup nemajú.

Počet seniorov, ktorí sú týraní a zne-
užívaní, alebo im niekto obmedzuje 
osobnú slobodu, resp. sú inak ohrození, 
každoročne vzrastá. K týraniu a zneuží-
vaniu dochádza v rodinách, v sociálnych 
a zdravotníckych zariadeniach alebo 
v domovoch dôchodcov. Vo väčšine 
prípadov sa to deje skryto, bez vedomia 
blízkeho okolia. Postihnutí majú strach 
o probléme hovoriť, priznať sa, že sa 
im ubližuje. „Na základe našich dlho-
ročných skúseností, ako aj skúseností 
našich spolupracovníkov – psychológov, 
právnikov, lekárov a sociálnych pracov-
níkov vieme, že postihnutí radšej ho-
voria o svojich problémoch anonymne 
a ochotnejšie sa zdôveria človeku, ktorý 

nie je z ich najbližšieho okolia,” povedala 
prezidentka Fóra pre pomoc starším 
Ľubica Gálisová. „Potrebu zriadiť krízovú 
linku sme vyhodnotili ako akútnu. Spú-
šťame prvú fázu prevádzky, počas ktorej 
budú pracovníci na linke v stanovených 
hodinách, mimo ktorých budú hovory 
zaznamenávané na odkazovač a pra-
covníci linky sa v čo najkratšom čase 
skontaktujú s volajúcim,” dodala. 

Seniori sa môžu na pracovníkov linky 
obrátiť v situácii, ktorú považujú za kri-
tickú a ktorá môže mať rôzne príčiny. 
Pracovníci Fóra pre pomoc starším 
najčastejšie riešia situácie, ako rodinné 
problémy, zlé vzťahy medzi príbuznými, 
porušovanie osobnej slobody, psychické 
a fyzické týranie, ohrozenie zdravia  
a života. Starší občania sa situácii 
často odovzdajú, rezignujú, nedokážu si 
vysvetliť, prečo sa tak deje. Krízová linka 
má pomôcť seniorom prežiť dôstojnú  
a v rámci možností čo najplnohodnot-
nejšiu jeseň života.

Ján Mlynár

Seniorom v ťažkej životnej situácii pomôže krízová linka

Fórum pre pomoc starším v spolupráci so spoločnosťou Deloitte slovensko 
spúšťa krízovú senior linku s cieľom pomôcť starším občanom v kritických 
životných situáciách. Pomoc a rady seniorom budú poskytovať odborne 
vyškolení pracovníci na bezplatnom telefónnom čísle 0800 172 500 
v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.

Jedným z nových oprávnení, ktoré platia od 15. 
decembra, keď nadobudol účinnosť zákon č.  

491/2008 Z. z. o Policajnom zbore SR, je aj právo 
policajta vykázať osobu, ktorá sa dopúšťa domáce-
ho násilia zo spoločného obydlia a zakázať jej tam 
vstup na 48 hodín. Toto policajtom umožní ráznejšie 
zakročiť voči násilníkom a súčasne účinnejšie ochrá-
niť obete, ktoré veľakrát museli pred agresívnym 
vyčíňaním utiecť z domu. V tomto prípade nehrá 
úlohu to, či má ohrozená osoba v príbytku trvalý 
alebo prechodný pobyt, prípadne sa v ňom zdržiava 
so súhlasom násilníka. Za zmienku stojí skutočnosť, 
že policajt môže vykázať z príbytku násilníka aj  
v jeho neprítomnosti.
Vykázanú osobu poučí o jej právach a povinnostiach 
počas plynutia lehoty vykázania. Ak je obeťou nási-
lia dieťa, informuje sa o tom orgán sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately. Vykázaná osoba 
odovzdá kľúče od príbytku a umožní sa jej vziať si 
svoje osobné veci, osobné cennosti a dokumenty. 
Lehota vykázania začína plynúť od momentu jeho 
preukázateľného vyhlásenia osobe, voči ktorej 
smeruje.

Ohrozenej osobe – obeti domáceho násilia, policajt 
poskytne aj informácie a kontaktné údaje o orga-
nizáciách, ktoré zabezpečujú pomoc poškodeným 
a obetiam domáceho násilia (zabezpečujú právne 
poradenstvo, sociálnu pomoc a ubytovanie). 
Polícia preveruje dodržiavanie rozhodnutia o vyká-
zaní cestou vykonávania osobných previerok príbyt-
ku alebo telefonickým informovaním sa u ohrozenej 
osoby, ak tá poskytla telefonický kontakt. 

Zo správy or Policajného zboru Sr ba III.

Policajti majú viac právomocí  
v boji proti domácemu násiliu 

4. 3. 2009 – streda
Starosta pre občanov 
Prvú stredu v mesiaci je starosta 
k dispozícii občanom bez nahlásenia v čase 
od 16.00 – 18.00 h 
Miesto konania: MÚ Vajnory, Roľnícka 109

7. 3. 2009 – sobota
Veľká jarná burza detského šatstva
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Zber šatstva v piatok 6. 3. 2009 
od 18.00 – 19.00 h
Organizátor: MC Lienočka

14. 3. 2009 – sobota 
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA–Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, 
mobil: 0903 477 074 

19. 3. 2009 – štvrtok
Zasadnutie MZ MČ Bratislava-Vajnory
Čas konania: 15.30 h
Miesto konania: 
MÚ Vajnory, Roľnícka 109

21. 3. 2009 – sobota
Voľby prezidenta SR – 1. kolo 
Čas konania: 7.00 – 22.00 h
Miesto konania: KZ Baničova 3, 
ZŠ K. Brúderovej – Osloboditeľská 1

24. 3. 2009 – utorok
Stretnutie učiteľov so starostom 
MČ Bratislava-Vajnory
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ Bratislava-Vajnory

26. 3. 2009 – štvrtok
Marec – Mesiac knihy
Beseda o tvorbe M. Ďuríčkovej 
a M. R. – Martákovej pre deti ZŠ
Čas konania: 14.00 h
Miesto konania: knižnica, Šaldova 2
Organizátor: MČ Bratislava-Vajnory

28. 3. 2009 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA–Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie, 
tel.: 0903 477 074

Zmena programu vyhradená!

→ podujatia v marci
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Dnes si našu domácnosť už nedoká-
žeme predstaviť bez elektrospotre-

bičov. Uľahčujú nám prácu, šetria čas aj 
peniaze. Čo však s nimi, keď doslúžia. 
V minulosti sme vyhadzovali tzv. bielu 
techniku, ako chladničky, mrazničky, 
práčky, sporáky, vysávače, mixéry, že-
hličky, fény, žiarovky, televízory, videá, 
počítače a pod., do kontajnerov alebo 
– tí menej zodpovední – dokonca 
do lesa či potoka. Skončili niekde len tak 
pohodené v prírode na čiernej skládke 
namiesto toho, aby sa recy-
klovali, teda ekologicky spracovali. 

spoločnosť ArGUss, s. r. o., 
Záhradnícka ul. č. 27, 
814 99 Bratislava, vám ponúka 
b e z p l a t ný o d b e r
vyradených elektrospotrebičov od 
občanov z bytových domov alebo 
rodinných domov.
Podmienkou na odber je odber mini-

málne dvoch veľkých domácich spotre-
bičov a tieto by nemali byť rozobraté. 
Dôvodom je, aby sa zabránilo dodato-
čnej demontáži pred obytnými domami. 
Je dôležité vyložiť staré spotrebiče 
v dohodnutý čas, keď  pred obytným 
domom bude vozidlo označené logom 
spoločnosti.
Potrebné minimálne množstvo sa v prí-
pade potreby dá zhromaždiť prostred-
níctvom správcov bytových domov, 
alebo dohodou viacerých obyvateľov.
Manipuláciu s elektrospotrebičmi a ich 
znesenie k vozidlu si musia obyvatelia 
zabezpečiť sami.
V prípade záujmu kontaktujte 
spoločnosť na bezplatnom tel. č.: 
0800 500 011.
Linka je občanom k dispozícii za účelom 
dohodnutia termínu odberu. 

Marta ondrIšová
referát Životného prostredia Mú 

bratislava-vajnory

Oznámenie Mestskej časti Bratislava – Vajnory
o zápise detí do materskej školy na školský rok 2009/2010

Dnešný článok upozorňuje osoby 
oprávnené konať v mene obchodných 
spoločností (napríklad v s. r. o., sú to ko-
natelia) na povinnosť zabezpečiť zmenu 
základného imania vkladov spoločníkov 
zo slovenských korún na menu euro 
a túto zmenu dať zapísať do Obchod-
ného registra. Keďže základné imanie 
spoločnosti a aj vklady spoločníkov 
sú zapísané v slovenských korunách, 
konatelia sú povinní vykonať premenu 
na menu euro a dať túto premenu 
zapísať do Obchodného registra do 
31. 12. 2009. Spoločnosť nemôže vyko-
nať žiadnu inú zmenu (napríklad zmenu 
konateľa, spoločníka, zmena sídla...), 
pokiaľ nemá premenené základné 
imanie/vklady na menu euro. Za zápis 
tejto zmeny do Obchodného registra sa 
neplatí žiadny súdny poplatok. 

eurO – povinné zmeny 
v Obchodnom registri 
pre obchodné
spoločnosti – s. r. o., 
a. s., k. s., v. o. s.

Informuje
Mgr. natália Svrčková,
právničkaelektroodpad

– recyklujme elektrospotrebiče

rozhodnutie si môže zákonný zástupca dieťaťa vyzdvihnúť 
v materskej škole v termíne od 11. do 15. mája 2009.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
➜ prihlášku do MŠ (poskytne riaditeľstvo MŠ)
➜ potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
➜ občiansky preukaz zákonného zástupcu
Podrobnejšie podmienky umiestňovania a prijímania detí do materskej školy upravuje 
VZN mestskej časti č. 3/2005 zo dňa 13. decembra 2005.
Bližšie informácie o zápise podá rodičom predškolské zariadenie:
Názov subjektu: ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1,
Sídlo MŠ: Koniarkova 9
kontakt: riaditeľka Mgr. Ľ. Vasilová, 02/437 12 413, e-mail: vasilova@vajnorskaskola.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ A. Srnová, 02/437 12 433
Prihlášky je potrebné odovzdať do 31. marca 2009.

Ing. Ján Mrva, starosta Mč bratislava-vajnory

POZÝVAMe VÁs NA ZÁPis DeTÍ DO MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory

V zmysle § 59 ods. 3 zákona 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní a § 3 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, sa zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 

Bratislava – Vajnory uskutoční v termíne od 1. do 31. marca 2009.
Miesto a čas podania prihlášky zverejní riaditeľka predškolského zariadenia na budove 

predškolského zariadenia alebo iným zvyčajným spôsobom.
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia v súlade s § 5 ods. 4 písm. a Vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole vydá riaditeľka zariadenia do 30. apríla 2009.
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rodinný život

kapitola 10: 
Spoločenský a rodinný život; 
autorky: Kornélia Jakubíková 
a Tatiana Neumannová)

Vo Vajnoroch jestvovali vedľa seba 
dve formy rodiny:

1. Rodina individuálna, ktorú tvo-
rili vždy iba jeden manželský pár so 
svojimi slobodnými deťmi (prípadne 
bez nich) alebo len jeden z manželov 
a aspoň jedno zo slobodných detí. Táto 
forma rodiny prevláda dodnes.

2. Rodina rozšírená, pozostávajúca 
z viacerých individuálnych rodín (na-
jmenej však z dvoch).

Popri funkcii reprodukčnej a výchov-
nej bola v minulosti jednou z najzá-
kladnejších funkcií vidieckej rodiny, 
živiacej sa malovýrobnou formou 
hospodárenia na vlastnom majetku, 
funkcia ekonomicko-výrobná. Realizo-
vaním týchto funkcií vytvárali sa v rodi-
ne vzťahy, ktoré odrážali postavenie 
jednotlivých členov v rodine. Každý 
príslušník rodiny plnil podľa vnútornej 
deľby práce povinnosti, zodpovedajúce 
jeho veku a fyzickým schopnostiam.

Otec (gazda, tato), ako vlastník 
hospodárstva a výrobných prostried-
kov, mal v rodine výsadné postavenie. 
Jeho slovo pri organizovaní hospodár-
skych prác i chodu rodinného života 
bolo rozhodujúce; určoval povinnosti 
jednotlivým členom rodiny, sústreďo-
val príjmy rodiny a rozhodoval o ich 
použití. Rozhodujúce slovo mal aj pri 
určovaní či schvaľovaní manželského 
partnera svojich potomkov. Sám gazda 

Vyberáme z knihy 
NAŠE VAJNORY

rodinný život

kapitola 10: 
Spoločenský a rodinný život; 
autorky: Kornélia Jakubíková 
a Tatiana Neumannová)

Vo Vajnoroch jestvovali vedľa seba 
dve formy rodiny:

Vyberáme z knihy 
NAŠE VAJNORY

osobne vykonával naj-
zodpovednejšie práce, 
od kvality ktorých 
najviac závisela pro-
sperita hospodárstva ( 
orba, sejba, hnojenie, 
starostlivosť o doby-
tok atď.). Ako hlava 
rodiny vystupoval aj 
na verejnosti, keď bolo 
treba hájiť záujmy 
rodiny.

Postavenie otca – gazdu umocňo-
valo všeobecne zaužívané zvykové 
právo deľby majetku až v čase otcovej 
staroby, prípadne smrti. Do tých čias 
boli členovia rodiny existenčne viazaní 
na rodinný majetok, čo malo za násle-
dok jednoznačné rešpektovanie otca – 
nominálneho vlastníka hospodárstva.

Aj keď bol gazda v rodine prvou au-
toritou, nemožno uprieť dôležitosť ani 
postaveniu jeho ženy – gazdinej (gazd-
zina). Na základe deľby práce pripadla 
jej starostlivosť o domácnosť, dvor, 
hydinu, ošípané a kravy; okrem toho 
pracovala aj na poli a vo vinohradoch. 
Spolu s nevestami sa starala o zásoby 
potravín, stravu a ošatenie rodiny. Do-
zerala na prácu neviest a dcér a počas 
ich pracovnej zaneprázdnenosti opatro-
vala vnúčatá. V určitých situáciách 
(choroba alebo smrť gazdu a nedospe-
losť synov) preberala všetky povinnosti 
i práva gazdu vrátane reprezentácie 
na verejnosti.

Nevesta (nevjesta) nebývala väč-
šinou v pomere ku svokre – gazdinej 
v závideniahodnej situácii. Vykonávala 
zväčša najhrubšie práce okolo do-
mácnosti, svoju prácu musela celkom 
prispôsobiť požiadavkám novej rodiny 
a nemala právo zasahovať do majetko-
vých záležitostí. Je len samozrejmé, že 
vydaj znamenal pre ženu citeľnú zmenu 
v jej živote, najmä v súvislosti s obmed-
zením práv a rozšírením jej povinnos-
tí. A práve tu zohrala dôležitú úlohu 
pokrvná rodina nevesty, keď sa nevesta 
po hádke s mužom či novou rodinou 
uchýlila domov. To bola jedna z príčin, 

prečo sa vajnorské dievčence snažili 
vydať v rodnej dedine a neizolovať sa 
diaľkou od pokrvných príbuzných.

Vydajom sa nevesta spravidla stala 
členkou rodiny muža. Vo Vajnoroch 
však nebolo zriedkavosťou, keď muž 
išiel za zaťa do rodiny nevesty. K ta-
kému postupu dochádzalo najmä 
v prípade, keď nevesta nemala bratov 
a v dome jej rodičov bola teda núdza 
o mužské pracovné sily, zriedkavej-
šie i vtedy, keď sa ženích nezhodol 
v názoroch s otcom – gazdom. Posta-
venie zaťa – prístavka bolo v rodine, 
na rozdiel od situácie nevesty, nepo-
rovnateľne priaznivejšie; jednak naňho 
hľadeli ako na vítanú mužskú pracovnú 
silu, a jednak takýto postoj súvisel 
i so skutočnosťou, že ani jeden zať 
neprišiel do rodiny ženy s prázdnymi 
rukami. Napriek tomu, že bol priženatý 
do rodiny majetnejšej a sám pochád-
zal z rodiny horšie situovanej, dostal 
z otcovho majetku celý podiel, na ktorý 
mal hypotetický nárok.

Výber manželského partnera bol 
vždy krokom nesmierne záväzným 
a dôležitým. Podľa individuálnych 
kritérií, na podklade ktorých sa výber 
manželského partnera uskutočňoval, 
jestvovali vo vedomí ľudí i určité ohra-
ničenia, ktoré tento výber ovplyvňovali 
a obmedzovali. Jedným z nich bola 
veková hranica osôb, uzatvárajúcich 
manželstvo. Obmedzenie, ktoré bolo 
bežne zaužívané – u dievčat 15 až 16 
rokov a u chlapcov 17 až 18 rokov. 
Je to prirodzená hranica, ktorá sa 
v podstate kryla s obdobím dovŕšenia 
dospelosti. V tom čase začali dievčatá 
dievčiť a chlapci mládenčiť. Tento nový 
spoločenský stav im prinášal celý rad 
nových práv, predovšetkým však mož-
nosť vzájomného stretávania sa a tým 
i získania možnosti výberu partnera 
do manželstva.

Výber manželského partnera ob-
medzoval a ovplyvňoval aj ďalší faktor 
– náboženské presvedčenie. Najmä 
rodičia trvali na tom, aby boli obidvaja 
rovnakej viery a krížené manželstvá 
nechceli povoliť. Keďže však styk ka-
tolíckych Vajnor s okolitými lokalitami 
bol obmedzený, k takýmto manžel-
stvám dochádzalo iba zriedkavo.

(krátEnÉ)



www.vajnory.sk   strana 21kultúra/seniori

Na otvorení výstavy vystúpi so svojím programom 
aj Vajnorský okrášľovací spolok. 
Insitní maliari zo slovenských dediniek vo Vojvodine 
(Srbsko) sú trvale zapísaní do kultúrneho dedičstva 
Európy. Ich olejomaľby sú oveľa známejšie v Európe 
a vo svete, ako na Slovensku. Táto výstava sa to 
snaží priblížiť návštevníkom tvorbou strednej 
a mladšej generácie insitných maliarov z Kovačice, 
pokračujúcich v diele svojich predchodcov. 
V minulom roku sme po prvý raz predstavili  
12 slovenských umelcov žijúcich v srbskej Vojvodi-
ne – bol to vlastne prierez ich tvorby: od najstaršej 
generácie, zastúpenej dielami Martina Jonáša, 
po olejomaľby Nataše Kňazovicovej, zastupujúcej 
najmladšiu generáciu. Tento rok predstavujeme 
tvorbu troch autorov – Vladimíra Galasa, Zuzanu 
Holúbekovú a Juraja Ľavroša, ktorí formou pestrej, 
dúhovej palety farieb rozprávajú o poetike, šťastí 
a oslave života na slovenskom vidieku vo Vojvodine. 

PEtEr čEPEc

insita v Galérii TYPO&ARS

„Pri potoku“, 
olejomaľba, 2008

 „úroda“, olejomaľba, 2008

Zuzana Holúbeková (1955, kovačica)
žije a pracuje v Kovačici, kde má svoj ateliér. 
Ústredným motívom jej tvorby je láska.  
Jej maliarsky svet je banátska rovina a výjavy
zo života v Kovačici.

Juraj Ľavroš (1963, Padina) 
žije v Padine. Patrí medzi mladšiu generáciu ma-
liarov, zoskupených do kovačickej galérie. Venuje 
sa krajinomaľbe, do ktorej umiestňuje dedinské 
žánrové výjavy. Vystavoval v Kanade, Mexiku, 
Nemecku, na Slovensku a v Srbsku. 

Vladimír Galas
(1984, Belehrad)
žije v Padine od svojho
detstva. Aj keď sa maľbe 
naplno venuje len od roku 
2001, jeho obrazy  
sú v Austrálii, Česku,
Nemecku, na Slovensku 
a v USA. 

„Zima v Padine“, olejomaľba, 2008

V Galérii TYPO&Ars 
na roľníckej 349 vo Vajnoroch 
sme pripravili medzinárodnú 
výstavu „insita z kovačice 
a Padiny“, ktorú slávnostne 
otvoríme 7. marca o 16.00 h.

Výstava 
bude otvorená 
do 31. mája 2009

→ klub seniorov

NAŠe AkTiViTY
✔Silvester 2008 sme spoločne prežili v našom klube 
a potom pred MÚ na kapustnici.

✔Dňa 21. decembra 2008 sme pre MC Lienočka – pre 
mamičky s deťmi – pripravili vianočný program a zahrali 
bábkovú hru Betlehemská hviezda a rozprávkami sa 
vžívame do ich detského veku ako babičky.

✔aj príroda nám leží na srdci. 
V spolupráci s PZ vo Vajnoroch, s jeho predsedom pánom 
Panákom seniori vyčistili Mahrovu studničku, obmurovali 
ju, natreli a vyznačili k nej cestu.

✔Ešte v decembri sme si pripravili mikulášsky večierok 
s Mikulášom, čertom a anjelom. 

✔Naša kronikárka uzavrela rok 2008 a s novou menou sme 
vykročili do nového roku 2009.     

Marta galádová

JUBilANTi
nKrásneho životného jubilea – 85 rokov 
sa dňa 9. novembra 2008 dožil 
František Molnár, náš dlhoročný zakladateľ 

klubu seniorov. Dlhé roky nás svojou životnou múdrosťou 
a národným cítením povzbudzuje v našom konaní. 
Za to mu patrí naša vďaka a želanie, aby ešte dlhé roky 
v zdraví prebýval s nami.

n Náš jubilant František Zeman sa 21. januára dožil 75 rokov. 
Jeho srdcovou záležitosťou bolo pozdvihnutie vajnorskej 
mládežníckej hádzanej. Reprezentoval a trénoval – dosahoval 
úspechy v národnom juniorskom družstve a v Dukle Praha. 
Za to mu ďakujeme a dnes, keď už vlasy postriebril čas, 
stretávame sa s ním v našom klube a spomíname. 
Veľa zdravia, šťastia, náš jubilant!

n Chceme sa úprimne poďakovať za sponzorský dar 
UNIPLASTU, s. r. o., Bratislava, Vajnorská cesta, ktorý nás 
potešil. Ďakujeme, seniori!
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N iektoré deti boli ako rodení modeli, 
najmä dievčatká sa pred objektí-

vom vykrúcali ako herečky. Niektoré 
boli zase hanblivejšie a museli sme ich 
hodnú chvíľu prehovárať... Najviac sa 
mi páčili súrodenci Krištofičovci, z kto-
rých starší bol čertík a mladší anjelik. 
Veľmi pekné boli aj sestričky Sivé, alebo 
Mrvové, na ich fotografiách bolo pekne 
vidieť ich súrodeneckú lásku. A nesmie-
me zabudnúť na bábätká, najmladšie 
malo necelé dva mesiace.
V každom prípade toto nedeľné po-
poludnie prinesie do každej rodiny 
krásnu spomienku na detstvo vo forme 
umeleckej fotografie celej rodiny, alebo 
dieťatka. Pani fotografke ďakujeme 
a uvidíme sa o rok!    katarína hanZElová

V poslednú januárovú nedeľu sa 
herňa Lienočky premenila na 
naozajstný fotoateliér. 
Pani fotografka Jančovičová 
priniesla obrovské plátno, 
čarovný kufor s rekvizitami,
reflektory, veľký fotoaparát a mohli 
sme začať. Detičky si mohli vybrať 
z viacerých kostýmov – anjelika, 
čertíka, kominára, námorníka... 
A fotografovať sa mohli v starom 
lodnom kufri, na hojdacom 
koníkovi alebo spolu s mamičkou
či oteckom. 

PONDelOk
10.00 – 10.45 h Kukulienka
10.45 – 11.30 h Herňa 
16.00 – 18.00 h Bejby hernička

UTOrOk
16.00 – 18.00 h Herňa
17.00 – 18.00 h Veselé cvičenie
18.00 – 20.30 h  Kurz pre ťarchavé 
                               s brušným tancom

sTreDA 
10.00 – 10.45 h  Angličtina hrou MINI

10.45 – 11.30 h Herňa
17.00 – 18.00 h Angličtina hrou MAXI

ŠTVrTOk 
10.00 – 10.45 h Šikovné ručičky MINI
10.45 – 11.30 h Herňa
17.00 – 18.00 h Šikovné ručičky MAXI

PiATOk 
16.00 – 18.00 h Herňa
18.00 – 20.30 h Kurz pre ťarchavé 
                               s brušným tancom

viac na: www.mclienocka.sk

nDňa 12. marca o 17.00 h sa bude 
konať prednáška o ekologických 
látkových plienkach. Prednáša ju  
Zuzana Lošonská (vstupné  2 eur) 
Prihlásiť sa môžete na adrese: 
simi@virgin.sk

n V ponuke máme nový kurz pre 
mamičky s deťmi – Veselé cvičenie. 
Vedie ho diplomovaná fyziotera-
peutka a budeme cvičiť na fit loptách 
aj s inými cvičebnými pomôckami. 
koná sa vždy v utorok 
od 17.00 do 17.45 h. 
Keďže počet fit lôpt je obmedzený,
je potrebné nahlásiť sa na: 
katarina.hanzelova@mclienocka.sk

→ čO NÁs čAkÁ

POZOr, ZMeNA rOZVrHU: 

Materské  
centrum  
Lienočka

čo sme spolu zažili
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Vrúcna vďaka
V mene šiestich obdarovaných organizácií – Slovenský  
skauting – 110. zbor, Materské centrum Lienočka,  
Vajnorský okrášľovací spolok, Klub seniorov, ZŠ Jána Pavla II.,  
ZO Slovenského zväzu chovateľov a Ex Caritate – Z lásky, 
chcem aj touto cestou srdečne poďakovať starostovi Jánovi 
Mrvovi za finančný dar vo výške 5000 Sk (bolo to pred prí-
chodom eura) pre každú organizáciu. Srdečne ďakujeme!

MárIa horváthová, Ex caritate - Z lásky

n Mestská časť Bratislava–Vajnory plánuje v školskom 
roku 2009/2010 výstavbu novej budovy materskej školy 
s celkovou kapacitou 132 detí. Počas výstavby novej budovy 
bude prevádzka materskej školy v náhradných priestoroch. 
Vzhľadom na menšiu kapacitu náhradných priestorov, budú 
pri prijímaní detí do materskej školy uprednostnení pred-
školáci, t. j. deti, ktoré dosiahnu k 31. 8. 2010 šesť rokov 
ako aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

ahoj katka, viem, že si jedna z vedú-
cich mamičiek v materskom centre, 
v čom spočíva tvoja činnosť?
– Momentálne sa starám o chod 
centra a organizujem a vymýšľam 
rôzne akcie, ktoré by sme mohli vaj-
norským deťom a mamičkám ponúknuť. 
Zároveň sa starám o našu webovú stránku, zabez-
pečujem naše okienko vo Vajnorských novinkách, 
vypracúvam projekty, aby sme mali viac peňazí 
na našu činnosť a koordinujem mamičky, ktoré 
sa v centre angažujú. Pri akciách sa starám o ich 
hladký priebeh a mám na starosti aj financie. 
Jednoducho, z každého rožka troška. 
Fíha, to je dosť veľa práce, vedieš v centre 
aj nejakú aktivitu? 
– Áno, vediem Kukulienku s riekankami a výučbu 
angličtiny v kurze MINI a MAXI. 
koľko máš detí a ako sa volajú? 
– Mám dve deti, Natálku, ktorá má tri roky 
a Peťka, ktorý bude mať dva roky. 
aké je tvoje povolanie?
Som vyštudovaná učiteľka angličtiny a francúzšti-
ny, no venujem sa aj prekladom a tlmočeniu. 
čo ťa viedlo angažovať sa v tejto organizácii?
– Materské centrum Lienočka mi veľmi pomohlo, 
keď boli deti menšie. Keďže mám medzi nimi malý 
vekový rozdiel, dobre mi padlo ísť s nimi niekam, 
kde by sa zabavili, najmä v zime, keď sú možnosti 
zúžené, pretože je škaredé počasie. Vždy som sa 
rada zúčastnila aj na akciách, ktoré náš týždenný 
program vždy príjemne spestrili. Keď už boli deti 
trošku väčšie, rozhodla som sa, že niečo podobné 
by som rada sprostredkovala aj ostatným mamič-
kám, a tak som sa dala na organizovanie burzičky, 
kurzu angličtiny a postupne aj iných akcií. Rada by 
som centrum posunula aj ďalej, nech neslúži iba 

deťom, ale aj mamičkám. Preto sme za-
čali organizovať prednášky pre mamič-
ky z rôznych oblastí, ktoré im výchovu 
detí môžu uľahčiť. 

čo ti to prináša? 
– Prináša mi to dobrý pocit zo spokojných 

mamičiek a šťastných detí (aj tých mojich, 
smiech). Sama sa zúčastňujem na mnohých 
kurzoch, chodíme s drobcami cvičiť, maľovať aj 
zahrať sa a vidím, že to na nich má dobrý vplyv. 
Natálka miluje angličtinu, Peťko zase spievanky. 
aký je tvoj najkrajší zážitok z centra?
– Veľmi ma potešilo, keď na burzičku oblečenia 
prišla partia robotníkov priamo zo stavby, ktorí 
chodili na týždňovky až z Humenného. Nakúpili 
si oblečenie pre svoje deti a vybrali si aj z tovaru, 
ktorý bol ponúkaný zadarmo. Keď som si predsta-
vila, ako sa ich manželky potešia lacným a pekným 
šatom, hrialo ma to pri srdci. Rada sa tiež pozerám 
na rozradostené a šantiace deti na našich akciách 
alebo pozorujem pokroky mojich malých žiačikov 
– každé slovíčko, ktoré si zapamätajú, mi prináša 
radosť. 
Zažila si aj niečo negatívne?
– Áno, viackrát sme prosili o pomoc pri akciách, 
no nik neprišiel a ostali sme na všetko tri, či štyri. 
Keď potom, navyše, počujeme negatívne ohlasy, 
veru, zabolí to, pretože všetko, čo robíme, je za-
darmo a v rámci nášho voľného času. 
aké máš plány do budúcnosti?
– Zatiaľ plánujem ostať na materskej dovolenke 
a pritom prekladať, až kým Peťko nebude mať tri 
roky. Potom by som chcela učiť angličtinu alebo 
francúzštinu, určite ostanem pri práci s deťmi, 
ktoré mám veľmi rada. 
Ďakujem za rozhovor!

Zhovárala sa lucIa krIštoFIčová

kto je kto v materskom centre

V tomto 
seriáli si 
bližšie 
predstaví-
me členov 
organi-
začného 
tímu 
Mc 
lienočka 
prostred-
níctvom 
rozhovoru, 
rovnako 
ako aktivity, 
ktoré vedú. 

Mgr. katarína 
hanzelová, 
člen vedenia

Nový 
seriál

Aktivity, ktoré vedie katka:
KUKUlieNKA (pondelok 10.00 – 10.45 h)
Tanečno-pohybová aktivita, spojená s detskými 
pesničkami a riekankami. Pre najmenšie detičky. 

ANGličTiNA HrOU MiNi (streda 10.00 – 10.45 h)
Nenáročný kurz pre najmenšie detičky, kde sa spolu 
pomaličky naučíme prvé slovíčka. Na každej hodine 
prejdeme jedno slovíčko, ktorému sa budeme dôkladne 
venovať a precvičovať ho spevom, tancom a tvorivou 
činnosťou, kým nám neostane v hlávke. 

ANGličTiNA HrOU MAXi (streda 17.00 – 18.00 h)
Naučte sa s nami po anglicky pomocou hier a zábavy 
podľa predškolských osnov! Budeme spievať, rozprávať 
sa, hrať sa a objavovať, čo to tá angličtina vlastne je! 
Nosná je konverzácia, pretože dieťa najprv počúva, 
potom rozumie a nakoniec aj rozpráva. Celým kurzom 
nás bude sprevádzať naša kamarátka lienočka – ladybird, 
ktorá nám so všetkým pomôže. Pre deti od 3 do 6 rokov. 



relaxstrana 24   Vajnorské novinky

VYŠŠIE
Zaslepená cesta z mesta.
Plná malicherného gesta.
Po ceste sa plavia ľudia.
Do mesta idú, už ho vidia.

Vstupujú tam plní života.
Idú, ďalej strácajú slovo sloboda.
Vrchná vláda malicherná.
Mesto rozširuje, púšťa sa do boja.

Ostré meče mávajú za Malichera.
Ľudia vôkol cesty púšťajú sa 
                                          do odboja.
Smútok, žiaľ a mračný pocit.
Strach, nenávisť a súcit.

Odvážne šípy letia.
Na cestu si hnevom svietia.
Nenávisťou zapaľujú 
                            malicherné činy.
Súdia, vraždia prevrásnené viny.

Dobro však je rajom.
Raj je krásnym snom.
Prebuďme sa, nespime.
Jadro zloby rozbime.

LÁSKA
Čo je to láska?
Je to nejaká kráska?
Je to to,  čo mi dáva matka?
Či vrúcne objatie tatka?

Je to cit, ktorý v nás prebýva.
Je to to, z čoho krása vyplýva.
Sú to vlny šťastia, 
           vánok dobra, čo nás ovieva.
Láska, to je neha 
                             a pokorná dôvera.

Je v tých, ktorí sa radi majú.
Je ukrytá aj v tých, 
                     ktorí hľadajú ju.
Je v strome, v kvete, v chriáští.
Je všade okolo nás, 
          hádam to raz každý zistí.

lukáš oPEta

OseMsMerOVkA
Tajničku uverejníme v budúcom čísle. 
Ak máte záujem, vylúštenie tajničky osemsmerovky môžte poslať na adresu:
Vajnorské novinky, MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava alebo 
na e-mail: redakcia@vajnory.sk. Vyžrebovaného výhercu odmeníme tričkom 
s logom Vajnor. Veľa šťastia a zábavy vám želá redakcia VN!

H
I
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K

✍ z pera  
      mladých autorov

skÚseNÝ ÚčTOVNÍk 
s dlhoročnou praxou v jednoduchom, 
podvojnom a mzdovom účtovníctve 

vám poskytne komplexné služby v odbore vrátane 
poradenstva a účtovných uzávierok.

KontaKt: 
mobil: 0905 432 031; 0910 995 310; e-mail: delta_k@slovanet.sk
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Zemiaky tak ako zeleninu pred škra-
baním dobre umyjeme v niekoľkých 
vodách (podľa potreby) a umyté dáme 
hneď variť do paráka alebo do vody. 
Zemiaky olúpme čo najtenšie, lebo pod 
šupkou zemiak obsahuje najviac živín 
a vitamínov. Hrubým olúpaním odhad-
zujeme vlastne najcennejšiu časť zemi-
aka. Najsprávnejšou úpravou zemiakov 
je pečenie alebo varenie v šupke a v pa-

ráku. Vodu z varených zemiakov nevy-
lievame, ale ju použijeme na riedenie 
omáčok, polievok a pod. Odvar zo zele-
ných alebo veľmi vyklíčených zemiakov 
na jar nepoužívame, pretože takéto 
zemiaky obsahujú jed solanín. 
Mäso umývame vždy vcelku. Pred 
vyprážaním ho odblaníme a naklepeme 
na zvlhčenej doske. Mäso na pečenie 
neodblaňujeme; najmä teľacina je takto 
chutnejšia, pretože ostáva šťavnatá. 
Na chuť a stráviteľnosť mäsa má veľký 
vplyv jeho odležanie. Ľahšiu stráviteľ-
nosť mäsa dosiahneme aj morením 
v octovej vode so zeleninou a korením.
Zeleninu pred kuchynskou úpravou 
očistíme tak, že najprv odstránime 
zvyšky zeme, potom koreňovú zeleninu 
dobre umyjeme pod prúdom tečúcej 
vody a napokon oškrabeme tenkú 
vrstvu. Ak sa nedá škrabať, napríklad 
keď je zvädnutá, skrojíme ju čo naj-
tenšie ostrým nožom z nerezu, potom 
ju dôkladne ale rýchlo umyjeme a po-
krájame alebo postrúhame. Pokrájanú 
zeleninu už neumývame, aby sa z nej 
nevylúhovali živiny a vitamíny, ale hneď 
ju upravujeme. 

Spracoval Eduard Fašung

→ recepty z našej kuchyne

Žemľové krvavničky
Potrebujeme:
bravčová hlava, podbradok alebo bôčik 
(spolu 1 kg) jeden liter krvi, 30 deko žemlí, 
cibuľa, strúčik cesnaku, soľ, čierne a nové 
mleté korenie, majorán.
Postup: Žemle z predošlého dňa pokrá-
jame na malé kocky. Na plechu v rúre ich 
vysušíme. Dáme pozor, aby sa nepripiek-
li a nestratili pôvodnú farbu. Vychladnuté 
zalejeme krvou. Pridáme uvarené mäso 
pokrájané na drobné kúsky. (Možno 
pridať aj trochu posekaných oškvarkov). 
Dobre pomiešanou kašou plníme hrub-
šie črevá. Pomaly varíme asi 15 minút. 
(Pri kontrolnom vpichu ihlice nesmie 
byť krvavá). Opláchneme ich studenou 
vodou a poukladáme na čistú dosku. 

Žemľové jaterničky
Potrebujeme:
bravčová hlava, pľúca, srdce, pečeň, 
žemle v pomere 1:1. Soľ, mleté čierne 
a nové korenie, majorán, cibuľa, strúčik 
cesnaku.
Postup: Uvarené mäso z hlavy, pľúca, 
srdce a polovicu pečene pomelieme 
s druhou polovicou surovej pečene. 
Pokrájané žemle namočíme do ovaru, 
vyžmýkame a pomelieme s mäsom. 
Pridáme koreniny, cesnak rozotretý 
v soli a cibuľu opraženú na vnútornom 
sadle. Dobre všetko pomiešame, 
naplníme do čriev na 20 cm a varíme 
pomaly asi pol hodiny. Po uvarení 
jaterničky krátko opláchneme 
v studenej vode a rozložíme na doske. 

Tlačenka
Potrebujeme:
bravčová hlava, jazyk, srdce, obličky, 
bravčové kože, soľ, mleté čierne a nové 
korenie, cesnak, majorán.
Postup: Mäso varíme v malom 
množstve vody, tak aby bolo ponorené. 
Uvarené vyberieme a pokrájame 
na kocky. Pridáme koreniny a pre-
miešame. Primerane zalejeme odva-
rom z mäsa. Zmesou naplníme vyčis-
tený bravčový žalúdok alebo močový 
mechúr. Dobre previažeme a povaríme 
asi jednu hodinu na miernom ohni. 
Tlačenku vyberieme, vložíme medzi 
dve dosky a zaťažíme. Necháme 
vychladnúť, prípadne ju môžeme aj 
zaúdiť na studenom dyme.  

Fašiangové zabíjačkové pochúťky

Ako upravovať potraviny
správnou kuchynskou prípravou a úpravou potravín dosiahneme 
ľahšiu stráviteľnosť pokrmu. kombinovaním s inými potravinami 
zvýšime kalorickú aj biologickú hodnotu i chuť pokrmu, čo má nemalý 
význam aj pre racionálnu výživu. 
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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  

VAJNOrskÉ NOViNkY – mesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Vydáva Mestská časť Bratislava – Vajnory. redakcia:  
MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. redakčná rada: podpredseda Ing. Mário Schwab, členovia: Juraj Lauko, Soňa Molnárová  
a Katarína Pokrivčáková. Šéfredaktor: Mgr. Eduard Fašung. Zodpovední redaktori: Viera Čepcová, Ján Mlynár. Jazyková redaktorka: 
Edita Jaslovská. Náklad: 2 500 výtlačkov. Nepredajné! inzeráty: redakcia@vajnory.sk, 02/48224424. Vydavateľ nezodpovedá za obsah 
inzerátov. Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografie. e-mail: redakcia@vajnory.sk, internetová adresa www.vajnory.sk

Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana (21x29,7 cm) – 265,551 ¤/8000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 146,053¤/4400 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 79,665 ¤/2400 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 49,790 ¤/1500 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) –  29,874 ¤/900 Sk

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

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta na plochu v cm2: 
čiernobiely – 1,161 ¤/35 Sk/cm2, farebný – 1,394 ¤/42 Sk/cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: uverejnenie 
2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %. 
Pre obyvateľov Vajnor –15 %.
komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď) je spoplatňovaná 
čiastkou 0,50 ¤/15 Sk za slovo, pričom telefónne číslo sa počíta ako jedno slovo. 
Ceny sú s DPH.

schválený miestnym úradom zastupiteľstva 19. 4. 2007 (¤)

Poďakovanie

→ užitočné telefónne čísla
TiesňOVÉ VOlANiA: 
sOs tiesňové volania 112 
Polícia    158 
Mestská polícia       159 
Záchranná zdravotná služba  155 
Hasičský a záchranný zbor    150 
POrUcHOVÉ slUŽBY: 
Poruchy – plyn 
0850 111 727 
Poruchy – elektrický prúd 
0850 111 555 
Poruchy – voda  
0800 121 333 
Poruchy – verejné osvetlenie 
02/63 81 01 51

NÚDZOVÉ OTVÁrANie 
DVerÍ A TreZOrOV: 
Nonstop zámočnícka pohotovosť  
 16 888 
Núdzové otváranie trezorov   
16 888

ZiMNÁ ÚDrŽBA kOMUNikÁciÍ:
Dispečing magistrátu 
(cesty 1. a 2. triedy): 
02/59 35 67 61, 02/59 35 67 59 
Dispečing Mč (cesty 3. triedy, 
miestne komunikácie, chodníky): 
02/48 22 44 20,  02/48 22 44 28.

Dovoľte nám, aby sme sa vám aspoň 
touto cestou poďakovali za možnosť 
využívania vašej ľadovej plochy. Tak ako 
minulý rok, tak aj tento chodíme pravi-
delne hrávať ľadový hokej. Zodpovedne 
vyhlasujeme, že môžete byť právom 
hrdí na takéto pekné športovisko 
a taktiež aj na personál, ktorý sa stará 
o jeho prevádzku. My sa tam veľmi 
dobre cítime, a to je dôvod, prečo sme 
sa odhodlali vám napísať a pochváliť 
vás, lebo obvzlášť v súčasnosti, keď 
je množstvo negatívnych pohľadov 
na všetko a všetkých, si myslíme, že 

treba vyzdvihnúť pozitívne skutočnosti, 
a toto uržčite takým príkladom je.
Taktiež môžem osobne potvrdiť, že 
komunikácia a kontakt so zamestnant-
cami obecného úradu sú vždy príjemné 
a bezproblémové.

Ešte raz vám ďakujeme za doteraj-
šiu spoluprácu a želáme vám, nielen 
na športovisku, ale aj na obecnom 
úrade veľa spokojnosti. Budeme sa vždy 
tešiť na možnosť ďalšej spolupráce 
využívania vašich služieb.

Za náš kolektív PEtEr brunovSký
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Možno raz aj z týchto malých vajnorských škôlkarov 
budú hokejové alebo krasokorčuliarske hviezdy. ak 
nie, aspoň majú pohyb a zábavu.

Foto: Ján Mlynár
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vo Vajnoroch


