
®
Mesačník občanov Mestskej časti Bratislava–VajnoryMesačník občanov Mestskej časti Bratislava–Vajnory

Vajnorské novinky
Nepredajné Ročník XV  3/2009

Vajnorskí školáci 
chystajú ozdoby 

na Veľkú noc

Vajnorskí školáci 
chystajú ozdoby 

na Veľkú noc



Veľká noc/inzerciastrana 2   Vajnorské novinky

P richádza aj tento rok. Pre mnohých je 
len akousi „súčasťou“ jari. Pre iných 

je čímsi viac. A čím Veľká noc má byť? 
Už názov napovedá, že ide o čosi veľké. 
Po prvé, je to udalosť z dejín židovského 
národa, keď sa tento po obradnom požití 
obetného baránka zázračným spôsobom 
vyslobodil z Egypta a vydal sa na putova-
nie do zasľúbenej zeme. Židovské rodiny 
si každoročne pripomínali túto veľkolepú 
udalosť obradným konzumovaním baránka. 
Raz sa tento obrad „prekryl“ s obetou iného 
Baránka, Božieho, samého Ježiša s jeho 
utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. 
Odvtedy naberá nový význam aj Veľká noc. 
Každoročne ju začíname sláviť už v noci 

→ program dôležitých 
stretnutí farnosti
Sobota    4. apríla 
Celodenné vysluhovanie 
sviatosti zmierenia 
(9.00 – 12.30; 13.30 – 18.00 h)
Kvetná nedeľa    5. apríla
Sv. omša o 8.00 a 10.00 h. Účinku-
je Chrámový zbor Jána Pavla II.
Zelený štvrtok    9. apríla
O 18.30 h obrady Zeleného štvrtku. 
Účinkuje chrámový zbor. 
Tichá poklona do polnoci
Veľký piatok  10. apríla
Účinkuje chrámový zbor. Deň 
prísneho pôstu. Neje sa mäso.
O 15.00 h obrady utrpenia a smrti 
Pána. Tichá poklona do 21.00 h
Biela sobota  11. apríla 
Od 8.00 h vyloženie Oltárnej 
sviatosti. Spoločné ranné chvály.
O 20.00 h obrady vzkriesenia. 
Účinkuje chrámový zbor.
Veľkonočná nedeľa  12. apríla
Sv. omša o 8.00 a 10.00 h. Účin-
kuje Chrámový zbor Jána Pavla II.
Nedeľa  26. apríla 
Spomienkové slávnosti pri príle-
žitosti 19. výročia návštevy Jána 
Pavla II. v Bratislave–Vajnoroch. 
Začiatok o 16.00 h. 

Program bude spresnený!

Blíži sa Veľká noc
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z Bielej soboty na Veľkonočnú nedeľu. 
A ako sa to všetko týka mňa? Pristavme sa 
napr. pri utrpení. Poznáme ho všetci, fyzické, 
psychické, alebo duchovné. Hoci sa ho 
snažíme skrývať, niekedy to na nás vidieť. 
Utrpenie môžeme prirovnať odpadu, ktorý 
sa donedávna vyhadzoval a dnes je už dra-
hou surovinou. Odpad sa zhodnocuje. Tak 
je to aj s utrpením. Ježiš zhodnotil utrpenie 
tým, že trpel fyzicky, psychicky aj duchovne. 
Posvätil ho. A to ešte nehovoríme o smrti, 
ktorej svojím zmŕtvychvstaním dal úplne 
nový zmysel. 
Aj my môžeme dať hodnotu nášmu krížu, 
ak ho zhodnotíme, ak sa neuzatvoríme 
do seba, lež sa v ťažkostiach otvoríme Bohu. 

Je to niečo také ľahké a také náročné sú-
časne. A toto je rozhodujúci rozdiel med-
zi svätými a tými, ktorí nebo odmietajú. 
Trpia v živote všetci, dobrí aj zlí, svätí aj 
priemerní... Jedni sa otvárajú Bohu, druhí 
sú zahľadení do seba. Najlepší spôsob 
otvárania sa Bohu je začať už teraz, keď 
ešte nie sme v kríze. Robil tak aj Ježiš. 
Nikdy nebol zahľadený do seba. Po celý 
život myslel na svojho Otca a na človeka. 
Zvlášť pri utrpení niektorí autori hovoria, 
že Ježiš sa motivoval myšlienkou na tých, 
ktorých by svojím utrpením raz zachránil. 
Teda myslel na nás.
Veľká noc sa stane prvým a najväčším 
sviatkom kresťanstva a zasiahne celú 
spoločnosť. Vo štvrtom storočí sa začne 
svätiť nedeľa, ktorá sa stala „malou 
Veľkou nocou“, asi v piatom storočí 
prepočítajú letopočet na obdobie pred 
Kristom a po Kristovi. 
A najmä tajomstvo Veľkej noci spôso-
bilo revolúciu v dejinách nespočetného 
množstva duší kresťanov roztrúsených 
po svete, ktorí sa rozhodli otvoriť duše 
Bohu, prijať jeho odpustenie a darovať 
odpustenie. Kiežby sa to tento rok stalo 
aj vo Vajnoroch! Potom to bude radostná 
a veselá Veľká noc.c.               Otec Peter



Prudký odmäk a nasledovné prívaly vôd 
z roztopeného snehu spôsobili problémy 
v kanalizačných systémoch bratislavskej 
mestskej časti Vajnory. V jej najnižšom 
bode pri zdravotnom stredisku voda 
vyrazila z kanalizácie na povrch a zaliala 
široké okolie.
Zatopená ostala aj prečerpávacia stani-
ca spodných vôd Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti (BVS) na Roľníckej ulici, 
čím sa odvod podzemných vôd značne 
skomplikoval. Po celý deň i uplynulú 
noc vyviezli pracovníci BVS, miestneho 
úradu, poľnohospodárskeho družstva 
a miestni podnikatelia osemstotisíc m3 
vody. Pomáhali aj príslušníci hasičského 
a záchranného zboru.
Spodná voda dokonca spôsobila aj do-
časné zatvorenie Roľníckej ulice. Miesto, 
kde sa spodná voda dostala na povrch 
cesty, sa nachádzalo približne 200 až 
300 metrov od vajnorského kruhového 
objazdu, na ktorom dopravná polícia 
usmerňovala vodičov, aby nevchádzali 
do zaplaveného úseku.
Ako uviedol starosta Ján Mrva, situácia 
je už v týchto dňoch stabilizovaná. 
Najväčším problémom sa zdá byť 
podozrenie, že vinou niektorých pre-
došlých stavebných prác súkromných 
investorov došlo k prerušeniu odvodu 
podzemnej vody v úseku medzi zdravot-
ným strediskom a Pračanským potokom, 
čo mohlo vyvolať súčasnú situáciu 
a potenciálnu hrozbu podobnej záplavy 
aj v budúcnosti.“                eduard Fašung

Veľká voda 
zaliala časť Vajnor

udalosť mesiaca www.vajnory.sk   strana 3

→ editoriál

S odstupom času a ústupom prívalových spodných 
vôd a čo ja viem akých, chceme sa čo najsrdečnej-
šie poďakovať celému krízovému štábu na čele 
s pánom starostom Jánom Mrvom. Starostlivejšieho 
som vo Vajnoroch nezažil. Aj v chorobe stále riešil 
situácie po celej dedine. Stále rieši a verím mu, že to 
dorieši, aby sa už na tomto mieste takáto situácia 
nezopakovala. Taktiež patrí pochvala Ing. Soničke 
Molnárovej, Ing. Máriovi Schwabovi, Mgr. Jurajovi 
Laukovi PhD., i Rýchlej rote – ako ich my voláme 
– na čele s pánom Štefanom Križanovičom. Ďalej 
napíšem len ostatným nemenovaným, ale oni vedia, 
o koho ide a verím, že ich bude hriať aspoň dobrý 
pocit, že nezištne pomohli v krízovej situácii 
a dobre im padne aspoň takáto verejná pochvala 
a SRDEČNÉ ĎAKUJEME. Od nás, ktorým najviac 
hrozilo ešte väčšie vytopenie, aké sme mali, nebyť 
sústavného čerpania fekálnymi vozidlami 28.feb-
ruára. Tu priam drel a stále čerpal, nechcel ísť ani 
na pozvaný obed, Jožko Kminiak, dal si len lepeňák 

z domu, aj to počas napúšťania cisterny. Po obede 
sa pridal fekál z P. D. Vajnory s vodičom Ferkom 
Grebečim a fekál s Jarkom Hankerom. Títo všetci, 
aj sem tam vodári, čerpali do neskorých nočných 
hodín. Dovtedy, pokiaľ nehrozilo vytopenie aj bytu, 
nielen pivničky. Lebo nechýbalo veľa a voda by sa 
dostala pod izoláciu, čo som podrezal dom a plával 
by som aj v byte. Všetci, čo som vymenoval, bdeli 
a kontrolovali, alebo ešte vyvážali vodu celú noc.
Ďakujem aj Jankovi Panákovi, predsedovi poľovní-
kov, ktorý mi sám prišiel ponúknuť veľké čerpadlo 
s hasičskými hadicami, s ktorými som čerpal vodu 
do záhrady.
Žiaľ, keď som ho chcel použiť pri druhej a ,,väčšej „ 
potope, ktorá sa zasa začala ráno 6. marca, mi od-
mietlo poslušnosť a musel som ho dať opraviť. Veď sa 
patrí vrátiť ho v takom stave, aby zase slúžilo. Vďaka 
patrí aj Ferkovi Čerňanskému za požičanie  čerpadla, 
s ktorým som čerpal vodu z pivničky do záhradky.
Veľké ďakujem patrí aj všetkým hasičom, ktorí čerpali 

nonstop od piatku obeda do nedele večera. Začali 
s veľkým pojazdným čerpadlom síce len s jednou, 
alebo dvoma hadicami, čo nestačilo a museli sme 
pred dom dávať vrecia s pieskom, lebo voda už išla 
uličkou cez bráničku Gajdúškových a Feketeových 
– až do ich záhrad a mne tiež cez bránku do dvora. 
Keby hneď dali štvorprúd, ktorý to potom už stačil 
brať, nemuselo byť toľko vody okolo domu a v ňom. 
Nerátali asi s toľkou dĺžkou, lebo sa  to muselo ťahať 
až do záhrad, do šachty kanála za Pračanskou ulicou. 
Voda zo šachty  pred domom a pred reštauráciou 
U Bobra sa nedostávala ďalej, pretože bol upchatý 
betónový kanál. Nevieme si vysvetliť, odkiaľ sa bralo 
toľko vody, čo sa vyčerpalo. To sa už čerpala asi 
všetka voda z okolia, letiska, Dorasteneckej ulice a čo 
ja viem, odkiaľ. Nonstop vyše 60 hodín.
Vďaka vám hasiči, že sme mohli v noci spávať. 
Kontrolovali a čerpali vodu z pivničky do záhradky 
a potom na ulicu. Dúfame už len, že zanesené, zane-
dbané kanále budú prečistené a udržiavané,  
aby sme už nezažívali takéto situácie. 
Ešte raz všetkým , čo pomohli ÚPRIMNÁ VĎAKA!

JOzeF a zdenka takáčOvci

Patrí im veľké ďakujeme!
Foto: antOn Jakubáč

Fotoriport prinášame na s. 32



Dobrý deň, pán starosta, v rámci „všeobecnej 
diskusie“ mám niekoľko otázok, na ktoré by 
som rád počul Vaše vysvetlenie, resp. Váš ná-
zor. Lebo to, čo sa môžem(-e) dočítať na strán-
kach Vajnorských noviniek, má často pointu až 
medzi riadkami - a to sa dešifruje ťažšie...

pisateľ L. L. Ulica Šuty
Moje otázky sú tieto:
1. Myslíte si, že je zmysluplná snaha o tzv. 
Východný obchvat Vajnor, ak nemá mať prepo-
jenie na diaľnicu? Myslíte, že mimoúrovňové 
križovanie železničného priecestia je (finančne) 
reálne? 
Podľa mňa to má veľký zmysel aj pri napojení 
na Seneckú cestu a našou snahou je ešte sa pokúsiť 
o napojenie na diaľnicu, čo sa zatiaľ nepodarilo presa-
diť kvôli malej dĺžke prepletacieho pruhu na diaľnici, 
ako znie odborná odpoveď NDS a magistrátu.
Premostenie je aj finančne, aj stavebne reálne a iné 
prekonanie koľajiska nám ŽSR nedovolia.
Ťažisko dopravy z Čiernej Vody však v strednej 
budúcnosti plánujeme vytlačiť na nultý okruhD4 
k Šurskému kanálu a z neho by sa už oni rozpŕchli 
na rôzne iné cesty, smerujúce do Bratislavy. Musíme 
si uvedomiť, že jeho výstavba je plánovaná na r. 2014 
až 2017 a v tom čase už bude v tom konglomeráte 
medzi Čiernou Vodou, Chorvátskym a Slovenským 
Grobom žiť nie 7 tisíc ľudí, ale aspoň 20 tisíc, ak nie 
viac, obyvateľov. 

2. Môžete mi povedať, aký predpokladáte 
vplyv zrušenia pamiatkovej zóny na architek-
tonický výraz centra Vajnor v budúcnosti 
a čo si od toho sľubujete? 
Dúfam, že ste nepodľahli panike šírenej neobjek-
tívnym a zavádzajúcim „kultúrno-spoločenským 
časopisom“ oponentov a mne neznámym Jánom 
Fašungom ml. Ide len o dôsledné plnenie si volebných 
sľubov na prospech množstva nezmyselne trpiacich 
spoluobčanov, stavajúcich v humnách, v konaní s kraj-
ským pamiatkovým úradom. Tie peripetie, 

čo prežívajú s nimi občania a chodia ma prosiť 
o pomoc, sú neuveriteľné.
Chcem Vás uistiť, že centrum Vajnor, teda šošovkové 
námestie, by bolo v ochrannom pásme národných 
kultúrnych pamiatok (NKP) sv. Florián a Vajn. ľudový 
dom, a teda tu žiaden vplyv potenciálneho zrušenia 
zóny nebude vidieť. Veď po celej dĺžke Roľníckej ulice 
nie je možné stavať ani dnes nejaké vysoké bytové 
domy, ako Vás strašia, lebo ani dnešný územný plán 
to, vďaka Bohu, nedovoľuje, a teda dedinský ráz 
mestskej časti v centre, ale aj v iných intravilánových 
častiach je zabezpečený. To, čo vypisuje malá skupina 
neprajníkov, je šírenie poplašnej správy a obrovské 
zavádzanie obyvateľov.
Vplyv zrušenia to má mať, ale na to sa nepýtate, no 
odpoviem, že nezmyselné pamiatkové zóny v hum-
nách pozemkov, kde v záhradách sa majú oproti 
dnešným domom - kockám stavať umelo pamiatkové 
domy vidiecko-vinohradnícke (19. storočie), čo, 
ako uznáte sám okliešťuje občanov v ich živote. 
Písal som o tom v predchádzajúcich VN. Miestny 
úrad a ja nie sme tu nato, aby sme občanom 
strpčovali život, ale naopak. 
Momentálne však stále platí zúžená pamiatková 
zóna, kde existujú dve štúdie práve v tých umelých 
pamiatkových zónach (Za farou, Tomanova), schvále-
né predchádzajúcim zastupiteľstvom s prísnymi regu-
latívmi výstavby. Ak by sa v týchto častiach podarilo 
pamiatkovú zónu zrušiť, tak neexistuje v súčasnosti 
možnosť, žeby si tam mohol potom niekto postaviť 
panelák. Opakujem, nezmyselné strašenie pseudo-
odborníkmi je šírením poplašnej správy. Tí, čo toto 
šíria, sa dopúšťajú hrubého zavádzania verejnosti 
a musia si uvedomiť aj dôsledky svojho konania.
Mne veľmi záleží na vzhľade nielen centra Vajnor, 
ale aj celej mestskej časti, lebo tu žijem aj ja s rodinou 
a chcem tu žiť a aj moje deti a takisto mám záujem 
občanom v zóne žijúcim nestrpčovať nadmieru ich 
život. Tí by mali napísať svoje zážitky a možno by 
pochopili aj neprajníci, že nejde tak o starostu, ale 
o našich živých spoluobčanov, pre ktorých sa to 
snažíme vybaviť.

3. Chcel by som vedieť, aké záruky majú alebo 
budú mať Vajnory, že plánovaná výstavba 
Cepitu sa neskončí len ďalšími výrobnými 
halami v katastri Vajnor?
Ubezpečujem Vás, že silné. Memorandum o spolu-
práci medzi mestom - primátorom, mestskou časťou 
a Cepitom je platné. Viem, že nemusíte veriť sile 
slov napísaným na papieri. Poznám výrok, ktorý, ale 
neuznávam, že  “papier znesie veľa“. Zatiaľ investor 
CEPIT-u koná plne v súlade s Memorandom tak 
pri rokovaniach s primátorom, ako aj so mnou a ja 
s primátorom svoje kroky koordinujem a stále trváme 
na tom, že to bude inovatívno-technologický park 
s príslušenstvom. Investori CEPIT-u si uvedomujú 
, že mestská časť je aj stavebným úradom a ak by 
chceli konať v rozpore s Memorandom, tak im tento 
môže robiť obrovské problémy. Zatiaľ nemám žiadnu 

indíciu o nejakej zmene v ich zámeroch a s primá-
torom si túto problematiku strážime, teda, riadne. 
Na poslednom stretnutí s vlastníkom CEPIT-u som 
opätovne zopakoval, že i napriek hospodárskej kríze 
trvám stále na funkčnom využití ich územia na inova-
tívno > technologický park s príslušenstvom v súlade 
s podpísaným Memorandom. Vlastník s tým nemal 
nijaký problém. Prezentoval mi aj zámer vybudovania 
jedného objektu - Energocentra, ktoré by produko-
valo energiu, teplo a chlad pre celý areál CEPIT-u 
a v jeho priestoroch by sa vykonávalo aj vyučovanie 
študentov Slovenskej technickej univerzity. Centrálna 
výroba tepla významne prispieva k ochrane život-
ného prostredia. Takisto som mu predostrel žiadosť 
o príspevok na vybudovanie našej novej materskej 
škôlky, k čomu sa má vyjadriť. 

4. V akom štádiu je vybavovanie riešenia 
pripojenia cesty na Senec v smere od centra 
mesta do Vajnor?
Asi viete, že toto je už v katastri Trnávka, ktorá patrí 
mestskej časti Ružinovo, a teda starostovi Drozdovi, 
a  sú tam kompetenčné problémy. Ja viem, že k tomu 
projektu je už územné rozhodnutie a žiadal som 
organizáciu Generálneho investora Bratislavy (GIB) 
o zabezpečenie dokumentácie na stavebné povole-
nie. Tomu však predchádza výkup pozemkov a ten 
sa ešte nerobil. Skutočným problémom je v tejto 
časti vedenie vysokotlakového plynu, ktoré má široké 
ochranné pásmo, a táto vyvolaná investícia značne 
ovplyvňuje cenu stavby. Budem však  na GIB naliehať, 
aby to riešil.

5. V akom štádiu je vybavovanie riešenia 
pripojenia výjazdu z D1 od Trnavy do Vajnor?
Neviem, čo presne myslíte? To pri železničnom  
priecestí sme zamietli na verejnom stretnutí kvôli 
nevôli občanov a obave, že nám prichádzajúci vodiči 
z diaľnice do Bratislavy zídu dole do Vajnor, a tým 
nám ešte viac zhustia vnútroobecnú dopravu. Uznáte, 
že je to nevhodné. Ďalej za vajnorskými jazerami sa 
už diaľnica D1 končí a nepatrí do vlastníctva NDS, 
čo mi odpísali v liste. Dali sme im do podmienok 
na rozšírenie diaľnice na 6-pruh aj vybudovanie 
pripojenia na existujúci nadjazd nad železnicou, ale 
keďže im tam už cesta nepatrí, tak to robiť nemôžu. 
V územnom pláne je napojenie na existujúci nadjazd 
zo Seneckej cesty urobené oblúkom, mestská časť 
chce však pravouhlé ucho, a to sa rieši zmenou ÚP 
(územného plánu), čo je v konaní a súvisí aj so zme-
nou celej Rybničnej na štvorprúdovku až po diaľnicu. 
To je v procese zmien. Momentálne sa z diaľnice do-
staneme len cez semafor za Koratexom na nadjazde, 
čo sa vybavilo a zrealizovalo v lete minulého roku.

6. Kedy sa skolauduje kanalizácia na Ul. Šuty 
a kedy sa Vajnory dočkajú úplného dokončenia 
výstavby kanalizácie?
Šuty by mali byť kolaudované v mesiaci máj až jún 
2009. V apríli bude preberacie konanie ukončenej 

Pýtali ste sa starostu
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časti stavby s dodávateľom. Kanalizácia v časti 
Ul. Šuty č. 7 až 22, po ktorej ide aj výtlačné potrubie, 
by mala byť už skolaudovaná, alebo v predčasnom 
užívaní. 
K druhej časti otázky odpovedám. Tento rok bude 
cca 40 mil. Sk použitých na dokončenie Roľníckej 
až po koniec mestskej časti v smere na Čiernu Vodu 
a v r.2010 by mal byť dokončený z väčšej časti 
zvyšok Vajnor. Pripomeniem, že 93 % -ný podielnik 
je BVS a my(MČ) len 7 % a ako sa BVS bude dariť 
v roku 2010 a koľko bude mať na investície, neviem. 
Snažím sa dodržať, čo som sľúbil a vyvíjam v tomto 
smere veľkú aktivitu a aj ľudia okolo mňa.
Odpoveď pisateľa:
Ďakujem za promptné odpovede. Držím Vám palce, 
aby sa Vám zámery podarilo aj zrealizovať. Dúfam, 
že jednotlivé témy budeme môcť postupne založiť 
ad acta.

Dobrý deň!  V piatok som dostala časopis
Vajnorské vidzeňí a môžem povedať, že 
rozprávka zakliate kráľovstvo Vajnorkovo sa ma 
veľmi dotklo. Z celého článku je jasná  nenávisť 
voči tzv. prišelcom (čo som aj ja) na Šinkov-
ských. Chcete povedat, že starosta sa s nami 
nemá čo rozprávať?! Jeho stavba to nebola, 
to si treba uvedomiť, keďže je starosta Vajnor, 
tak je aj náš starosta. Ja som sa narodila aj vyra-
stala v Rači a teraz sa mám vo Vajnoroch cítiť 
ako prisšelec?! To potom Vajnorácinemali 
predávať pôdu prišelcom, ale len Vajnorákom. 
Ak chcete pisať taketo články, tak mi prosim 
ani tieto noviny nedávajte do schránky.

Dr. S. P., obyvateľka 
Širokej ulice na Šinkovských

Na úvod Vám musím napísať, že pseudokultúrno - 
spoločenský časopis“,čo sa Vám dostal do schránky, 
nie je vydávaný mestskou časťou. Tak, ako uvádzate, 
je jasne orientovaný proti mne a našim mladým 
poslancom, ktorí sú okolo mňa, a majú záujem po-
máhať občanom a nemotať sa v nejakých koaličných 
politikárčeniach. Títo poslanci a ja, že vraj neposlú-
chajú sponzorov ich časopisu a zaoberajú sa príliš 
veľa zanedbanými vecami v tejto mestskej časti naraz 
(vnútroobecná doprava a stratégia dopravy v okolí, 
kanalizácia: dažďová a splašková, škola, škôlka, ná-
mestie, pamiatková zóna, detské ihriská, zeleň,  Šin-
kovské atď ) a pomáhajú ľuďom. Ide aj o generačný 
spor a myslenie. My chceme vytvoriť pre nás aj pre 
Vás, nových Vajnorákov, pekné a bezpečné životné 
prostredie a stojíme o spolužitie s Vami. Ja sám ešte 
nemám 40 rokov a plne stojím na strane produktív-
nej, nielen strednej generácie ľudí, čo tu žijú odjakživa 
i čo sa sem nasťahovali, a chcú tu vychovávať svoje 
deti a žiť. Vaše pocity, že „dondzítych tu nechcú“, 
ktoré ste nadobudli z toho ich článku, plne chápem.
Prosím Vás však, aby ste nehádzali do jedného vreca 
protagonistov toho ich časopisu s väčšinou ľudí, čo 
vo Vajnoroch žijúe a majú názor ako ja, a teda, že 
keď Vy máte záujem sa včleniť do našej komunity, 
pomáhať jej, spoznať ju, jej tradície, zvyky, pravidlá 
a možno ju aj o niečo obohatiť a v pokoji a spokoj-
nosti s nami spolunažívať, alebo priložiť ruku k dielu 

a svoje prostredie si aj zveľadiť, a tak naša náruč 
je široko otvorená na obojstranne plnohodnotné 
spolunažívanie. 
Upozorňujem, že mestská časť vydáva len Vajnorské 
novinky, a nie iný časopis. To si vydáva sponzor IPEC, 
podporujúc skupiny ľudí, ktorí mali možnosť veci 
verejné už roky ovplyvňovať pred nami a teraz by 
to radi robili opäť. Ľudia však vidzeli a zhodnotili, čo 
navyprávjali a aj čo neurobili a volili. Sú tam aj tí, čo 
povolili aj Vašu stavbu bez vonkajších kontajnerových 
stojísk, detského ihriska, stromov, parkovania atď,  že 
vraj preto, aby nebránili rozvoju. Napadá ma prirov-
nanie, že “niektorí len  vidzá a vyprávjajú, ale v dedine 
za 15 rokov neurobili veľa osožnej roboty a opäť chcú 
dedinu priviesť do letargie, apatie a úpadku. 
Na okraj musím povedať , že mňa sa dotkol celý 
pseudočasopis, ktorý šíri nepravdy, je plný invektív 
a nepodložených obvinení.  Ja urobím všetko preto, 
aby ste sa Vy, ale aj všetci noví občania Vajnor, 
u nás, teda už aj u Vás doma, cítili čo najlepšie. Ich 
názory nie sú našimi a robia slušným Vajnorákom 
nie dobré meno. Nebojte sa, obráti sa na lepšie.

Vážený pán starosta! Mám dotaz. Bývam vo Vaj-
noroch dosť dlho, už pekných pár rokov. Prirástli 
mi k srdcu vajnorské vinice, ale aj pivnice. Tam 
som počul, že „do sce slupat, mosí kopat!“ A ja 
tak robím jedno i druhé. Už aj po vajnorsky 
rozumiem. Dostávam dvoje vajnorské noviny. 
Jedny musím čítať s okuliarmi, lebo dobre „ne-
vidzím“. V tých som sa dočítal, že vo Vajnoroch 
žijú starodávne rody čistokrvných Vajnorákov, 
ale aj Vajnorákov-Búbelákov, potom široko-ďa-
leko nič, až vraj koncom 19. storočia sem začali 
prichádzať a zmiešali sa kadejakí „dondzíti, 
prindzíti, príšelci, privandrovalci a všelijakí iní. 
Až začiatkom tohto storočia aj ludkovia“. Čo je 
to za kastu? Odkiaľ prišli? Sú to pozemšťania?  
Zaregistrivali sa v matrike miestneho úradu? 
Počúvam, že Vajnory sa rozrastajú. Mohli by ste 
mi povedať, koľko duší majú ? Koľko čistokrv-
ných a koľko tých druhých? Ako vyzerajú tí prví 
dobyvatelia a ako tí druhí obyvatelia? 
Aké sú ich odlišnosti a aké príbuznosti? Verím, 
že mi pomôžete v tomto novodobom chaose.

J.  B., obyvateľ z Ulice Pod Válkom

Polovážne, položartom, tak, ako, myslím, píšete Vy, 
by som Vám mal asi odpísať. Cítim v otázke iróniu 
a taký smiech cez slzy, v ktorom sa nám snažíte 
žartom do povedomia dať tému, ktorá medzi nami 
Vajnorákmi je chtiac či nechtiac  silno zakorenená. 
Sám viete, že vonkajších rozlišovacích znakov niet. 
Pohľadom sa dá od našinca rozoznať  spoluobčan 
z juhovýchodnej Ázie, ale inak Vám nepomôžem. 
Starousadlíci z 11. a 13. storočia mali typické priez-
viská Zeman, Fašung, Krištofič, Grebeči, Fekete atď 
a ich prapotomkovia tvoria dnes určite významnú 
časť obyvateľov Vajnor. Medzi nich však došlo za tie 
storočia po zrušení nevoľníctva v Uhorsku mnoho 
Vami opísaných kategórií ľudí. 
V súčasnosti by som nerád oficiálne v evidencií oby-
vateľstva i na ohlasovni trvalého, alebo dočasného 
pobytu pátral, ktorí sú tí praví a ktorí nepraví. 

Dohodnime sa na tom, že Vám garantujem, že 
nemáme na trvalom pobyte zapísaného žiadneho 
mimozemšťana, aspoň pre túto chvíľu, aj keď 
Vám sa niektorí ľudia  takí zdajú.

Zdravotné stredisko sa rozpadá a je s ním treba 
niečo robiť. Som rada, že sa tým miestni po-
slanci zaoberajú. To sa malo urobiť už predtým, 
ale nebol asi záujem. Akí lekári tam budú? Aký 
vzhľad bude mať rekonštruované zdravotné 
stredisko a čo v ňom všetko bude. Počula som, 
že na niektorom zastupiteľstve sa hovorilo aj 
o obchode, čo by sme asi, ako občania, prijali, 
aby tu bola konkurencia.   

 A.M. obyvateľka Pri mlyne

Miestne zastupiteľstvo dňa 19. 3. 2009 prijalo spolo-
čenskú zmluvu a určilo základné výškové parametre 
objektu: podlažnosť 1 + 1 a hrebeň strechy do 
10, 5 m. Ďalej naši poslanci určili aj možné funkčné 
využitie objektu, a to na zdravotnícke služby, banku, 
poisťovňu, poštu, maloobchodnú predajňu a iné 
služby. V spoločenskej zmluve je uvedené, že lekárov 
(všeobecný, zubár, gynekológ, detský) si za neko-
merčné nájomné určuje obec a v projekte sú okrem 
toho ešte 4 ďalšie ambulancie so samostatnými ča-
kárňami.  Mohli by tam ešte byť napr. elektroliečba, 
gastro-endokrinológ, rehabilitácie, ortopéd atď. 
Investori predložili 11 možných alternatív vzhľadu 
objektu a o tom, ako bude vyzerať, rozhodnú poslanci 
po prerokovaní v stavebnej komisii. Stotožňujem sa 
s názorom väčšiny poslancov a aj s podmienkami, 
ktoré tomuto projektu dali. Som si vedomý zlého 
stavu strediska, ktoré nevyhovuje ani doktorom, ani 
pacientom a momentálne nie je určite pýchou našej 
mestskej časti. Projekt vítam. Takýto projekt nám 
neprinesie len zvýšenie zdravotnej starostlivosti, 
čo je jeho hlavný zámer, ale aj občiansku vybavenosť 
pre obyvateľov. O stave projektu budeme občanov 
priebežne informovať. 
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Čo sú to nebezpečné látky? 
Nebezpečné látky sú také látky, ktoré 
svojimi fyzikálnymi, chemickými alebo 
inými vlastnosťami môžu ohroziť zdravie 
alebo život človeka.Môžu to byť látky 
pevné, kvapalné alebo plynné. Všeobecne 
sa nebezpečné látky rozdeľujú do tried, 
počínajúc triedou 1, kde sú zaradené vý-
bušniny, až po triedu 9, kde sú ostatné  
nebezpečné látky. Každá nebezpečná 

látka sa označuje takzvaným UN-kódom, 
čo je 4-miestne číslo.
Nebezpečné látky sú každodennou sú-
časťou nášho života, používajú sa najmä 
v priemysle chemickom, potravinárskom,  
strojárskom a farmaceutickom. Ľudstvo 
je na nich závislé, bez nich by sme vedeli 
veľmi ťažko existovať. Nebezpečné látky 
sa tiež vyrábajú, skladujú, prepravujú, 
spracúvajú, spotrebúvajú, vo forme 
odpadu sa opäť prepravujú, skladujú 
a likvidujú.
V súčasnej dobe je vďaka moderným 
technológiám a prísnym bezpečnostným 
opatreniam výrazne minimalizované 

riziko vzniku mimoriadnej udalosti – úniku 
týchto látok do ovzdušia, pôdy, alebo inak 
povedané do životného prostredia.

Preprava nebezpečných látok
Preprava nebezpečných látok je každo-
dennou realitou prakticky v každej krajine. 
Kým bude život človeka závislý na nich, 
bude vždy potreba ich prepravy z miesta 
A do miesta B.
Na Slovensku sa takáto preprava realizuje 
najčastejšie cestnou alebo železničnou 
dopravou. Slovensko, ako súčasť Európ-
skej únie musí dodržiavať medzinárodné 
štandardy a predpisy pri prepravách  

Preprava nebezpečných látok
železničnou dopravou

Na nákladnej železničnej stanici Východné nádražie (Rendez) v blíz-
kosti bratislavskej mestskej časti Vajnory došlo k úniku syntetického 
riedidla z poškodenej odstavenej cisterny. O tejto mimoriadnej uda-
losti informovala mestská polícia starostu Vajnor Jána Mrvu v noci zo 
soboty na nedeľu (28. 2. až 1. 3. 2009), keď Vajnory zápasili s pod-
zemným výverom vôd, spôsobeným náhlym odmäkom a prívalom 
vody z roztopeného snehu.  

Práve v tom čase sa s využitím techniky 
snažili pracovníci Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti, miestneho úradu, 
poľnohospodárskeho družstva a miest-
nych podnikateľov vyviesť prúdiacu 
vodu. Výdatne pomáhali aj príslušníci 
hasičského 
a záchranného zboru. V priebehu 24 
hodín odčerpali približne 800 000 m3 
vody. 
Dramatickú situáciu znásobil ohlásený 
únik syntetického riedidla z poškodenej 
cisterny. Hoci Rendez nepatrí do katast-
ra Vajnor, bolo potrebné situáciu riešiť. 
Obavy znásobila situácia zo 6. novem-
bra 2008, keď na neďalekej odstavnej 
koľaji na železničnej stanici vo Vajnoroch 
z poškodenej cisterny unikol do ovzdu-
šia nebezpečný etylénoxid, čo viedlo až 

k evakuácii osôb, bývajúcich v blízkosti 
trate.
Obyvatelia Vajnor na túto situáciu 
reagovali petíciou. Petičné hárky s vyše 
sedemsto podpismi odovzdali zástup-
covia petičného výboru spolu so staros-
tom ešte 19. decembra minulého roku 
na Ministerstve dopravy, pôšt a teleko-
munikácií SR.
 To petíciu z dôvodu kompetentnosti 
postúpilo vedeniu ŽSR.
Podľa vedenia ŽSR, najvhodnejším 
miestom na likvidáciu únikov nebezpeč-
ných látok zo železničných vozňov, ak sa 
tak nedá urobiť priamo na mieste, kde 
sa poškodený vozeň nachádza, zostá-
va koľaj číslo 16 na železničnej stanici 
vo Vajnoroch. „ŽSR nechcú v žiadnom 
prípade ohrozovať obyvateľov Mestskej 

V Rendezi došlo k úniku riedidla z cisterny
Na nákladnej železničnej stanici Východné nádražie (Rendez) 
v blízkosti bratislavskej mestskej časti Vajnory došlo k úniku
 syntetického riedidla z poškodenej odstavenej cisterny. O tejto 
mimoriadnej udalosti informovala mestská polícia  starostu Vajnor 
Jána Mrvu v noci zo soboty na nedeľu (28. 2. až 1. 3.), keď Vajnory 
zápasili s podzemným výverom vôd, spôsobeným náhlym odmäkom 
a prívalom vody z roztopeného snehu.  

časti Bratislava - Vajnory. Zrušenie tohto 
miesta však bude podmienené súhla-
som štátnych orgánov na úseku civilnej 
ochrany a akceptovaním skutočností, 
ktoré nastanú pri riešení likvidácie úni-
kov nebezpečných látok priamo na mies-
te vzniku udalosti,“ uviedol v reakcii 
na petíciu generálny riaditeľ ŽSR Štefan 
Hlinka.
Vo štvrtok 26. februára sa uskutočnilo 
spoločné stretnutie ŽSR, štátnej sprá-
vy, HaZZ, civilnej ochrany a miestnej 
samosprávy priamo v lokalite Rendez. 
„Na stretnutí ŽSR informovali, 
že majú pripravené alternatívne 
návrhy na odstavovanie poškodených 
cisterien s nebezpečnými látkami. Rie-
šenie chcú pripraviť do dvoch mesiacov. 
Svoj názor predstavili aj predstavitelia 
HaZZ, ktorí upozornili, že likvidácia ne-
bezpečných látok počas mimoriadnych 
udalostí by sa v rámci možností mala 
prevažne riešiť na mieste havárie, aby 
pri prevoze nedošlo k ohrozeniu iných 
lokalít,“ uviedol starosta Mrva. 
Podrobnejší zápis z porady prinášame 
na inom mieste.       

  (eg)
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nebezpečných látok. V cestnej doprave 
je to predpis ADR (predpis pre prepravu 
nebezpečného tovaru) a v železničnej 
doprave je týmto predpisom RID. Oba 
predpisy stanovujú podmienky, ktoré mu-
sia byť dodržané počas prepravy nebez-
pečných látok a tieto podmienky platia 
v celej Európe vrátane Slovenska.
Z hľadiska zraniteľnosti a možného ohro-
zenia obyvateľstva je najnebezpečnejšia 
cestná doprava, pretože k nehode môže 
dôjsť kdekoľvek po trase prepravy, ktorá 
vedie často krát cez husto obývané časti 
miest a obcí. Železničná doprava je pri 
preprave bezpečnejšia. Veľkou nevýhodou 
tejto dopravy je obtiažnejšia likvidácia 
nehody. Miesto nehody je ťažko prístupné 
záchranným zložkám. V prípade elektrifi-
kovaných tratí je problém práve trolejové 
vedenie, v ktorom je vysoké napätie 
(25000 voltov striedavého prúdu alebo 
3000 voltov jednosmerného prúdu).

Preprava po železnici
v okolí Vajnôr
Železničná stanica Bratislava Vajnory sa 
nachádza na dvojkoľajnej hlavnej trati 
Štúrovo – Bratislava hlavná stanica. Je 
nesamostatnou stanicou, pričlenenou 
k stanici Bratislava východ. Železničná 
stanica sa využíva pre osobnú i nákladnú 
prepravu. Pozostáva z  dopravných a ma-
nipulačných koľají. Pre nakládku a vy-
kládku sa tu nachádzajú nezatrolejované 
manipulačné koľaje č. 14 a č. 16, medzi 
ktorými je dostatočné manipulačné 
priestranstvo. K uvedenému manipulač-
nému priestranstvu je dobrá dostupnosť 
pre cestné osobné, nákladné a rôzne špe-
ciálne vozidlá (autožeriavy, autocisterny, 
záchranárske vozidlá). Na koľaji č. 16 sa 
vykonáva každodenne vykládka a naklád-
ka železničných vozňov.
Aby si bolo možné utvoriť obraz o želez-
ničnej doprave v súvislosti s prepravou 
nebezpečných látok, môžeme uviesť 
ako príklad železničnú stanicu Bratislava 
východ. Táto stanica patrí medzi naj-
väčšie na Slovensku. Počas uplynulého 
roka prešlo uvedenou stanicou celkom 
324.298 vozňov. Z tohto množstva bolo 
zistených celkom 28 vozňov, z ktorých 
unikala nebezpečná látka, vo väčšine 
prípadov len nepatrným kvapkaním. 
Za účelom odstránenia úniku látky boli  
2 vozne presunuté na koľaj číslo 16 
do železničnej stanice Bratislava Vajnory. 
Z matematického hľadiska bola minulý 
rok pravdepodobnosť výskytu vozňa vo 
Vajnoroch s unikajúcou nebezpečnou lát-
kou 0,00062 %. Poškodené vozne z iných 
železničných staníc sa do Vajnôr nikdy 
nepremiestňovali.

Na celom území Slovenska, na tratiach 
ŽSR bolo v roku 2008 zaznamenaných 
a riešených spolu 118 prípadov únikov ne-
bezpečných látok zo železničných vozňov, 
najčastejšie cisterien. V prevažnej väčšine 
prípadov (67 %) sa jednalo o horľavé kva-
paliny, ako sú oleje a pohonné hmoty.

Prečo dochádza k únikom
Pokiaľ je nebezpečná látka naložená 
alebo umiestnená v železničnom vozni 
v súlade s medzinárodným predpisom 
RID, nie je dôvod, aby došlo k úniku látky. 
V praxi však k únikom prichádza. Príčiny 
sú viaceré:
• nevyhovujúci stav trate, koľají (náhle 
lomy koľají, poškodenia tratí),
• prekážka na trati (sú to zosunuté skaly 
a kamene, popadané stromy po víchrici, 
zatopená trať),
• veľmi časté sú nehody na cestných 
priecestiach,
• nedostatočný technický stav používa-
ných vozňov,
• nevhodné alebo nesprávne naloženie 
nákladu (prekročenie povolenej hmot-
nosti),
• poškodzovanie vozňov
• nedodržanie postupu práce železničia-
rov (zlá organizácia práce).
Všetky vyššie uvedené okolnosti môžu 
spôsobiť vznik železničnej nehody s ná-
sledným únikom nebezpečnej látky.
Najčastejšou príčinou prečo dochádza 
k únikom, je technický stav železničných 
vozňov, ktoré sú v prevažnej väčšine vo 
vlastníctve odosielateľa, prepravcu t. j. 
toho, kto si u železníc objednáva prepra-
vu. Boli však zaznamenané aj prípady 
násilných poškodení vozňov. V uplynu-
lom roku bol príčinou prevažnej väčšiny 
únikov nebez-pečných látok zlý technický 
stav vozňov, rôzne netesnosti ventilov, 
poškodenia zvarov, Zhrnutím môžeme 
konštatovať v zásade dva okruhy príčin 
únikov nebezpečných látok v železničnej 
doprave:
1. nevyhovujúci technický stav vozňov 
– opotrebenie, únava materiálu, neodbor-
ná manipulácia, úmyselné poškodenie,
2. železničná nehoda – pri nej poškodenie 
častí vozňov (nádrží, vaní), následkom 
čoho dochádza k úniku prepravovanej 
látky.

Výskyt žiaričov
Samostatnú kapitolu predstavujú žiariče.
V kovovom šrote, ktorý odovzdávajú 
zberné suroviny na ďalšie spracovanie 
rôznym metalurgickým firmám, sa občas 
nájdu časti, ktoré vykazujú zvýšené 
hodnoty ionizujúceho žiarenia, nazývané 
žiaričmi. Sú to najmä časti z rôznych sta-

rých poľnohospodárskych strojov, ktoré 
boli vyrobené v minulosti z ožiareného 
materiálu.
Tieto žiariče nachádzajúce sa v železnič-
ných vozňoch nepredstavujú prakticky 
žiadne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia 
obyvateľov. Nesmú sa však dostať znovu 
do tavby. Nesmú z nich byť vyrobené 
žiadne ďalšie súčiastky. Z tohto dôvodu 
sa takéto žiariče likvidujú oprávnenými 
firmami.
Prítomnosť žiaričov sa zistí v prípade Bra-
tislavy v stanici Bratislava východ. Len ak 
namerané hodnoty (merané Úradom ve-
rejného zdravotníctva, hasičmi) neprekro-
čia zákonom stanovené limity t. j. nehrozí 
žiadne ohrozenie zdravia obyvateľstva, 
z dôvodu vyhovujúceho manipulačného 
priestranstva sa vyhľadávanie žiaričov 
a ich následný transport na likvidáciu 
vykonáva vo vajnorskej železničnej stanici 
na 16. koľaji. Aby nedošlo k možnému 
rozkradnutiu kovového šrotu so žiaričom, 
je okolie odstaveného vozňa označené 
páskami Železničnej polície a strážené.
Pri každodennom živote striehnu na kaž-
dého človeka mnohé nástrahy, ohrozenia. 
Pri preprave nebezpečných látok je to 
najviac možnosť ohrozenia z prípadného 
úniku. Za ostatných 6 rokov bolo zo su-
sednej železničnej stanice Bratislava vý-
chod presunutých do železničnej stanice 
Bratislava Vajnory celkom 6 cisternových 
vozňov, z ktorých unikala nebezpečná lát-
ka a vo Vajnoroch sa vykonalo utesnenie 
cisterien. Po viacerých rokovaniach prijali 
Železnice Slovenskej republiky opatrenie, 
na základe ktorého sa budú v budúcnosti 
riešiť likvidácie únikov nebezpečných 
látok prednostne tam, kde sa únik zistil 
– v prípade železničnej stanice Bratislava 
východ bude vykonávaná likvidácia úni-
kov na koľajach číslo 219,37 alebo 38. Len 
vo výnimočných prípadoch, na požiadanie 
veliteľa zásahu, ak tomu budú okolnosti 
dovoľovať a nastane potreba vytvorenia 
tzv. vodnej clony na zamedzenie šírenia 
nebezpečnej látky, budú poškodené 
vozne presunuté do železničnej stanice 
Vajnory na 16. koľaj. Týmto opatrením 
sa dosiahne výraznou mierou zvýšenie 
bezpečnosti obyvateľov Vajnôr a vyhovie 
sa v rámci možností petícii vajnorských 
občanov.

Železnice Slovenskej republiky nedokážu 
zabrániť tomu, aby nedochádzalo k úni-
kom nebezpečných látok. Dokážu však 
v prípade vzniku úniku látky adekvátne 
zabezpečiť likvidáciu tak, aby ohrozenie 
obyvateľstva a samozrejme aj vlastných 
zamestnancov bolo čo najmenšie.

Spracoval ing. M. zeMan, ŽSr

Preprava nebezpečných látok
železničnou dopravou
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Rokovanie otvoril riaditeľ ŽSR Ľuboslav 
Grznár, ktorý podrobne objasnil problema-

tiku prepráv nebezpečných látok po železnici 
vrátane riešenia prípadných únikov. Prítomným 
vysvetlil, že do železničnej stanice Vajnory sa 
nepresúvajú z okolia žiadne poškodené vozne, 
likvidácia únikov sa vykonáva len ojedinele,  
vo výnimočných prípadoch, keď v susednej žst. 
Bratislava východ nie sú vhodnejšie podmi-
enky na zásah. Žst. Bratislava - Vajnory je tzv. 
nesamostatná žst., ktorá je začlenená do obvodu 
samostatnej žst. Bratislava východ.

V rozprave vystúpil starosta mestskej časti 
Bratislava - Vajnory Ján Mrva. Uviedol, že si je 
vedomý zložitosti problému a aj skutočnosti, že 
Vajnory sú súčasťou mesta Bratislava. Je však 
pod tlakom občanov Vajnor, ktorí vzniesli formou 
petície požiadavku na zrušenie odstavovania 
chybných cisterien s nebezpečnou látkou do že-
lezničnej stanice Bratislava - Vajnory. Zároveň 
prítomných oboznámil s plánovanou a odsúhla-
senou výstavbou ďalších obytných domov, ktoré 
budú vedľa koľajiska žst. Bratislava - Vajnory 
za cestnou komunikáciou.

Vedúci Odboru Civilnej ochrany a krízo-
vého riadenia ObÚ Bratislava Jozef Sirotňák 
uviedol, že obvodný úrad nemá kompetencie 
na to, aby rozhodol, kde bude vykonávaná likvi-
dácia únikov nebezpečných látok.

Zástupca HaZZ Pavol Mikulášek upozornil 
na skutočnosť, že veliteľ zásahu nemôže garan-
tovať miesto zásahu. Jednoznačne odporučil 
v prípade zistenia úniku nebezpečných látok 
nemanipulovať s vozňom a nepremiestňovať 
ho. Požadoval riešiť situáciu tam, kde sa stala, 
pretože nikto nemôže garantovať, že pri posune 
nedôjde k zhoršeniu situácie.

Zástupkyňa Sekcie KMaCO MV SR Helena 
Fazekašová pripomenula povinnosti ohrozo-
vateľa, ktoré vyplývajú zo zákona o Civilnej 
ochrane, najmä § 16.

Zástupca MDPT SR Karol Chorváth označil 
požiadavku vybudovania nového koľajiska 
za nereálnu. Ak je plánovaná výstavba obytných 

domov v blízkosti trate, vždy treba brať do úvahy 
možné riziká, v tomto prípade riziko úniku ne-
bezpečnej látky z vozňov. Prioritou pri mimoriad-
nych udalostiach je záchrana ľudských životov.  
Súčasný spôsob riešenia vrátane možnosti presu-
nu vozňa, ak to technický stav a ďalšie okolnosti 
dovoľujú, je vyhovujúci.

Zástupca Odboru životného prostredia 
ObÚ Bratislava Rudolf Pokorný odporučil 
najskôr vykonať analýzu rizík, vytvoriť strom 
udalostí a na základe toho spracovať havarijné 
plány. Uviedol, že odbor životného prostredia 
nebude rozhodovať o vhodnosti vytypovaného 
miesta na likvidáciu únikov nebezpečných látok,  
môže sa k nemu len vyjadriť. Inak by to bolo 
v prípade vybudovania špeciálnej koľaje, ktorá by 
slúžila len na zachytávanie unikajúcich nebez-
pečných látok.

Vedúci Oddelenia krízového riadenia 
a ochrany OR ŽSR Trnava Dominik Molda 
prítomných oboznámil s činnosťou jemu podri-
adených útvarov krízového riadenia, vyzdvihol 
plnenie povinností a dodržiavanie zákona 
o Civilnej ochrane a vyhlášok MV SR, o čom 
svedčia výsledky kontrol počínajúc Úradom vlády 
SR a končiac vnútropodnikovými kontrolami. 
Zdôraznil, že prvoradou úlohou je zabezpečo-
vať primeranú ochranu osôb bez rozdielu, či 
ide o vlastných zamestnancov železníc, osôb 
prevzatých do starostlivosti, cestujúcu verejnosť, 
či ostatné obyvateľstvo. Pozornosť upriamil 
na podstatu problému, ako aj na správnu 
informovanosť, aby občania nemali strach z vecí, 
ktoré ich neohrozujú.

Zástupca Odboru krízového riadenia 
a ochrany ŽSR Miroslav Zeman prítomných 
oboznámil o faktoroch ovplyvňujúcich prepravu 
nebezpečných látok po železnici, o všeobecných 
požiadavkách na vhodné miesto zásahu, ako aj so 
štatistikou prepráv a evidovaných nebezpečných 
únikov. Za rok 2008 bolo v rámci celej ŽSR evi-
dovaných celkom 118 prípadov takýchto únikov. 
V žst. Bratislava východ prešlo za rok 2008 
celkom 324 296 vozňov, pri tomto množstve bolo 
zaznamenaných spolu 28 únikov nebezpečných 

Železnice rokovali 
o nebezpečnej koľaji
Na pôde Železníc Slovenskej republiky sa 26. februára uskutočnilo 
stretnutie, na ktorom zainteresovaní predstavitelia rokovali 
o nebezpečnej vajnorskej koľaji, kam sa umiestňujú poškodené 
železničné cisterny s nebezpečným nákladom. Ponúkame vám
zápis o priebehu rokovania.

Zápis z rokovanie o petícii Bratislava – Vajnory
látok, z tohto počtu boli len dva prípady únikov, 
ktoré boli riešené v nesamostatnej žst. Bratislava 
– Vajnory. Ďalej uviedol, že na likvidáciu, okrem 
spomenutej koľaje č. 16 v žst. Vajnory, sú aj ďalšie 
miesta priamo v žst. Bratislava - Východ, koľaj 
č 219 a tiež koľaje č. 37 a 38. Koľaje č. 37 a 38 
sa nedajú použiť v prípade východného vetra 
z dôvodu ohrozenia dôležitého prevádzkového 
pracoviska, nachádzajúceho sa neďaleko v smere 
vetra. Výhľadovo by prichádzal do úvahy aj pries-
tor pri koľaji č. 12, ktorá by sa mala podľa zatiaľ 
neoverených informácií predĺžiť až za diaľničný 
most smerom k Ivanke pri Dunaji. Ak by sa tu 
vykonávala likvidácia únikov nebezpečných látok, 
bolo by nevyhnutné zabezpečovať zastavenie 
dopravy na diaľnici aj na traťovom úseku žst. 
Bratislava - Vajnory – žst. Bernolákovo a cestnú 
i železničnú dopravu viesť odklonom.

Zástupca ZHÚ ŽSR Michal Leško zhodnotil 
konkrétny zásah v novembri  2008 ako bezchyb-
ný, vyzdvihol správnosť voľby miesta riešenia 
udalosti.

Zástupca dopravcu ZSSK CARGO Jozef 
Benko spresnil, že vozne prepravujúce nebez-
pečné látky sú spravidla majetkom prepravcu.  
Dopravca môže apelovať na prepravcu, aby 
venoval zvýšenú pozornosť technickému stavu 
takýchto vozňov.

Starosta Ján Mrva ocenil profesionálny 
prístup prítomných zložiek na zásahu v novembri 
2008. Navrhol opätovné stretnutie približne 
o dva mesiace, na ktorom by uvítal analýzu pre-
práv nebezpečných látok. Požiadal o spracovanie 
vhodného informačného materiálu, ktorý by 
dostatočne vysvetlil občanom Vajnor komplexnú 
situáciu.

Zástupca petičného výboru Martin Gram-
blička sa vyjadril, že stanoviská kompetentných 
orgánov krízového riadenia ŽSR a zúčastnených 
zástupcov zložiek sú pre nich postačujúce 
s tým, že požadujú od ŽSR príspevok do ich 
novín na oboznámenie občanov s problematikou 
riešenia úniku nebezpečných látok a prekládky 
kovového šrotu so zvýšenou rádioaktivitou  
v žst. Bratislava - Vajnory.

Záver z rokovania
1. Úniky nebezpečných látok budú riešené 
prednostne na mieste ich vzniku. 

2. Ak to budú okolnosti dovoľovať, presunú sa 
poškodené vozne na koľaj č. 219, alebo koľaje 
č. 37 a 38 v žst. Bratislava – východ. 

3. V prípade potreby vytvorenia vodnej clony 
k zamedzeniu šírenia látky nie je vylúčené, že sa 
bude likvidácia úniku riešiť aj na koľaji č. 16 
v žst. Bratislava – Vajnory. 

ĽubOMír grznár
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Výpis z uznesení z 20. riadneho zasadnutia

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO PO PREROKOVANÍ:
zvolilo
tajným hlasovaním za kontrolóra MČ Bratislava – Vajnory Ing. Martina Križana
zobralo na vedomie 
 informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava – Vajnory s pripomienkami doplnenie zoznamu pamätihodností 
v Mestskej časti Bratislava – Vajnory
 informáciu o výsledkoch inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31. 12. 2008 a zároveň požiadalo 
prednostu úradu zabezpečiť plnenie návrhu opatrení odporučených 
ústrednou inventarizačnou komisiou v termíne do 31. 12. 2009 
vyhlásilo 
 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s materskou školou 
Kataríny Brúderovej, Oslobditeľská 1,  Bratislava – Vajnory, s nástupom dňa 
1. júla na deň 12. máj 2009 o 15. 30 hod. v priestoroch ZŠ s materskou školou 
Kataríny Brúderovej 
 obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov za účelom pre-
vádzkovania Senior centra – Amico, pričom Otváranie obálok a vyhodnotenie ná-
vrhov sa uskutoční 13. mája o 16.30 hod. v budove Miestneho úradu MČ Bratislava 
- Vajnory, Roľnícka 109 v zasadačke, na 1. poschodí za prítomnosti navrhovateľov.
schválilo
prvú zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2009:
v oblasti školstva
 zvýšenie bežných príjmov a navýšenie bežných výdavkov 
v zmysle rozpisu  
finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy 
na úseku školstva o 33 772,49 eur,
v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy
 zníženie bežných príjmov – podielu na dani z príjmov 
fyzických osôb o 45 309,69 eur,
 zníženie finančných operácií príjmových o 16 596,96 eur,
 zníženie bežných výdavkov o 20 613,42 eur,
 zníženie kapitálových výdavkov o 41 492,39 eur.
Zmenu má zapracovať vedúca ekonomického oddelenia pri zachovaní prebytko-
vého rozpočtu všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vajno-
ry č. 1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 
zo dňa 19. augusta 2008 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti  Bratislava – Vajnory 
 informáciu o hospodárení Základnej školy s materskou školou 

Kataríny Brúderovej na Osloboditeľskej ulici za rok 2008. 
 návrh cenníka za reklamu umiestnenú na www.vajnory.sk 
s pripomienkou odporúčané ceny 
 správu o vyúčtovaní dotácií Vajnorskej podpornej spoločnosti, 
spol. s r. o., za rok 2008
 knižničný poriadok miestnej knižnice MČ Bratislava – Vajnory.
 poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava - Vajnory fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 
osobám, ktoré pôsobia na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory
všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
č. 2/2009, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o určení pravidiel času predaja v ob-
chode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
 založenie spoločnosti Vajnorské SUBCENTRO s.r.o, spoločenskú zmluvu spo-
ločnosti Vajnorské SUBCENTRO s. r. o, vloženie  budovy zdravotného strediska 
spolu s pozemkom ako nepeňažný vklad do  spoločnosti 
SUBCENTRO s. r. o
zároveň Miestne zastupiteľstvo určilo: 
Základné výškové parametre objektu: podlažnosť 1 + 1 s hrebeňom strechy 
do 10,5 m, možné funkčné využitie objektu: banka, lekáreň, poisťovňa, maloob-
chod, predajňa, ambulancie, zdravotné a iné služby 
a poverilo starostu aby s poslancami na spoločnom stretnutí dňa
7. 4. 2009 o 18.00 hod. doriešil architektonický vzhľad stavby
po prerokovaní v stavebnej komisii 
uložilo
miestnemu kontrolórovi Mestskej časti Bratislava – Vajnory kontrolu 
investičnej akcie Rekonštrukcia školskej kuchyne na ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej s termínom do 2. júla 2009
súhlasilo
s podaním  projektu „Vybudovanie viacúčelového ihriska“, v rámci verejnej vý-
zvy na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a v zmysle 
platného štatútu Splnomocnenca vlády pre mládež a šport (uznesenie vlády č. 
779 a 905) v oblasti podpory a rozvoja športu 
a zároveň za týmto účelom schválilo  spolufinancovanie výstavby 
viacúčelového ihriska v športovom areáli Alviano vo výške 16 596 eur
odporučilo
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní  
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti  
Bratislava – Vajnory konaného dňa 19. marca 2009 

VážeNí oBčaNia!
V sobotu 4. apríla 2009 sa koná v Slovenskej republike 2. kolo voľby hlavy štátu, 
ktorá nás reprezentuje ako doma tak i v zahraničí. NEBOJTE SA prísť voliť, 
lebo aj Vy môžete svojou voľbou ovplyvniť históriu. 

Vajnoráci v prvom kole zvolili za prezidentku Ivetu Radičovú
AKO SA VOlIlO V MESTSKEJ ČASTI BRATISlAVA-VAJNORy
Výsledky voľby prezidenta SR                                                                        Volebný okrsok            Volebný okrsok              Volebný okrsok                    Volebný okrsok
konanej 21. marca 2009 v Bratislave-Vajnoroch 1  2  3  4
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu  989 100.00 % 1090 100.00 % 949 100.00 % 825 100.00 %
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky/účasť (v %) 514 51.97 % 645 59.17 % 443 46.68 % 525 63.64 %
Počet odovzdaných obálok účasť (v %) 514 51.97 % 645 59.17 % 443 46.68 % 525 63.64 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 501 100.00 % 643 100.00 % 442 100.00 % 524 100.00 %
z toho pre jednotlivých kandidátov        
Bollová Dagmara PaedDr. 5 1.00 % 4 0.62 % 4 0.90 % 1 0.19 %
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 205 40.92 % 163 25.35 % 200 45.25 % 197 37.60 %
Martináková Zuzana 20 3.99 % 44 6.84 % 19 4.30 % 28 5.34 %
Melník Milan prof., RNDr., DrSc. 11 2.20 % 14 2.18 % 3 0.68 % 12 2.29 %
Mikloško František RNDr. 38 7.58 % 35 5.44 % 26 5.88 % 38 7.25 %
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 222 44.31 % 381 59.25 % 190 42.99 % 242 46.18 %
Sidor Milan PhDr., CSc. 0 0.00 % 2 0.31 % 0 0.00 % 6 1.15 %

Spracovala: gabriela zeManOvá, poverená prípravou prezidenta Sr v Mč bratislava-vajnory
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Narodil sa v Bratislave, pôvodom je Vajnorák. 
Napokon, 55 rokov života strávil vo Vajnoroch. 
Je ženatý, má tri deti. Všetky tri taktiež žijú vo Vaj-
noroch. Rodinné zázemie i početné priateľské vzťahy 
považuje pre pokojný život za prioritné. Poslancom 
miestneho zastupiteľstva je tretie volebné obdobie. 
Vždy bol kandidátom za Demokratickú stranu, teraz 
v zastupiteľstve reprezentuje  za koalíciu DÚ, DSS 
a OKS. Pôsobí v komisii bezpečnosti, informatiky 
a podnikateľov.V civilnom zamestnaní pracuje ako 
konateľ obchodnej firmy, ktorá sa zaoberá predajom 
pracovných ochranných pomôcok. Dosiahol vysoko-
školské vzdelanie v odbore inžinier – strojár. Svoje 
zamestnanie berie ako koníčka. Záľubu k práci 
v záhrade a okolo domu podedil po otcovi. Rád 
cestuje po Slovensku, ale aj trošku ďalej a dobre sa 
cíti, ak pri každej vhodnej príležitosti „huláka“ 
hudba sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.   

Predstavujeme Jozefa Paulena, poslanca Miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch

Obec by potrebovala 
odľahčiť premávku
V poslaneckej práci
sa však v uplynulých rokoch venoval 
predovšetkým riešeniu dopravy vo 
Vajnoroch. Za úspechy považuje vybu-
dovanie kruhové objazdu a obchvatu 
Vajnor na Rybničnej ulici. Aj keď v sú-
časnosti pôsobí v inej komisii, stále sa 
angažuje vo veciach riešenia dynamic-
kej a statickej dopravy vo Vajnoroch. 
Odľahčenie Vajnor od čoraz intenzív-
nejšej premávky považuje za svoju 
srdcovú záležitosť. Nie sú mu cudzie 
ani investičné akcie vo Vajnoroch 
a ich okolí, ako je CEPIT, či plánovaný 
nultý diaľničný obchvat. V súvislosti 
s diaľničným obchvatom sa prihovára 
za riešenie, ktoré by obišlo Vajnory až 
niekde na hranicu Šúru. Položiť diaľnicu 
k okraju súčasnej Bratislavy nepovažuje 
z dlhodobejšieho výhľadu za perspek-
tívne. Myslí si, že projekt diaľničného 
obchvatu by mal mať víziu minimálne 
na nasledujúcich 15 až 20 rokov. 

Za vážny problém
považuje narastajúcu dynamickú 
dopravu, ktorá prechádza centrom 
Vajnor po Roľníckej ulici. Dopravné 
zaťaženie tejto hlavnej ulice označuje 
pomaly za neúnosné. K tomu priratúva 
aj rozvetvenie vedľajších ulíc v smere 
na Ivanku pri Dunaji, pričom ulica 

Pri mlyne rozhodne nebola stavaná 
na tak vysokú premávku. Už druhé vo-
lebné obdobie sa zvažuje južný obchvat 
Vajnor, no domnieva sa, že pravdepo-
dobne aj z pohľadu súčasnej svetovej 
hospodárskej krízy, nebude toto rieše-
nie v dohľadnom čase realizované.
Paulen sa nebráni pohľadu na smelé 
perspektívne investície, ktoré by nielen 
Vajnorom, ale celej Bratislave umožnili 
ďalší hospodársky i spoločenský rozvoj. 
Zámer CEPIT-u investovať do objektov 
pre nové, moderné technológie a vzde-
lávanie však 

vníma s rezervou
aj s určitými obavami. Projekt, ktorý 
ráta s kapacitami pre takmer 18 000 
ľudí považuje, vzhľadom na charakter 
pôvodných Vajnor s tromi až štyrmi 
tisícmi obyvateľov, za premrštený. 
(Poznámka redakcie: Cepit uvádza 
7000 pracujúcich, študujúcich a 3000 
bývajúcich). Nemalo by sa rozhodne 
stať, aby nové objekty prevalcovali vidi-
ecky ráz obce a v konečnom dôsledku 
starú dedinu pohltili. Preto navrhnutý 
projekt Cepitu v tejto podobe rozhodne 
odmieta. S rovnakou rezervou vníma aj 
plánovanú rodinnú a bytovú výstavbu 
na starom letisku. Udržať vidiecky 
charakter Vajnor považuje za veľmi 

dôležitý. Nie však na spôsob vytvárania 
striktnej pamiatkovej zóny, v ktorej by 
sa nedali ani vymeniť okná na starých 
budovách, či zakázalo sa búranie ne-
funkčných humien. To by nemalo zmy-
sel, ale udržanie vidieckeho charakteru 
obce považuje za veľmi dôležité.

Rád by sa 
ako poslanec mestskej časti dožil, 
aby sa ešte do konca tohto volebné-
ho obdobia podarili rozhýbať riešenia 
súvisiace s dopravou vo Vajnoroch. 
Najmä vo vzťahu s južným obchvatom, 
keby sa začalo s výkupom pozemkov, 
získavaním finančných prostriedkov, 
s predbežnou rámcovou projektovou 
dokumentáciou a ďalšími prípravnými 
krokmi. Lebo, aj keby sme začali hneď 
teraz, tak celý proces určite bude trvať 
aj vyše desať rokov. Ďalšou jeho víziou 
je, aby sa podarilo dokončiť kanalizá-
ciu v smere po Roľníckej ulici. „Aj pri 
posledných povodniach sme sa pre-
svedčili, aká je kanalizácia dôležitá, ak 
nemáme mať permanentne zatopené 
centrum Vajnor pri nečakaných, no 
predvídateľných mimoriadnych situá-
ciách, musíme dokončeniu kanalizácie 
venovať maximálnu pozornosť,“ dodal 
Paulen.

eduard Fašung
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Prvé ekonomické opatrenia 
a plán šetrenia

KRÍZA A NAŠA MESTSKÁ ČASŤ

V súvislosti s postupovaním finančnej 
krízy sa začala na ekonomickej komisii 
diskusia o možnom dopade na mest-
skú časť a hľadanie riešení. Výsledkom 
diskusie bolo odporúčanie ekonomickej 
komisie znížiť plánované dotácie pre 
rok 2009 o 3.319 € (ca 100.000 Sk). 
Následne boli požiadaní všetci zamest-
nanci úradu cez vedúcich jednotlivých 
oddelení, hľadať tzv. „skryté rezervy“ 
bežného chodu úradu. Všetky oddele-
nia k tomu pristäpili veľmi zodpovedne, 
a predložili svoje návrhy. Tieto podklady 
sme spolu s vlastnými návrhmi prejed-
nali s vedúcou ekonomického oddelenia 
a výsledok bol  predložený starostom 
Ing. Jánom Mrvom, na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva, konaného 
dňa 19. 3. 2009, návrh na I. zmenu 
rozpočtu. Treba povedať, že tento návrh 
nielen reflektuje aj uznesenie mestské-
ho zastupiteľstva č. 642/2009  
zo dňa 5.3.2009, ktorým sa celoplošne 
znížil podiel na výnose dane z príjmov 
fyzických osôb o 3,5 % čo predstavuje 
sumu 45. 309,69 € (1. 364. 999,72 
Sk), ale ide aj nad jeho rámec, a celkové 
šetrenie predstavuje sumu 61.906,65 € 
(1,864.99,73 Sk). 

I. zmena rozpočtu
Miestne zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí schválilo starostov návrh na 
I. zmenu rozpočtu jednohlasne (deväť 
poslancov z deväť prítomných hlasova-
lo za). Podstatou tejto zmeny 
je zníženie kapitálových výdavkov 

neinvestičného charakteru. Na rozdiel 
od mestského zastupiteľstva, kde
primátor mesta Bratislavy Ing. 
A. Ďurkovský predložil len výšku sumy, 
s tým, že necháva priestor pre odborné 
oddelenia magistrátu, v ktorých po-
ložkách ju budú hľadať, návrh starostu 
prišiel s konkrétnymi položkami. 
Samotná I. zmena nášho rozpočtu po-
číta s väčšou rezervou ako je magistrá-
tom upravených 3,5%. Celková čiastka 
predstavuje teda sumu 61. 906,65 € 
(1. 864. 999,73 Sk). Nakoľko mestská 
časť prijala na rok 2009 realistický 
rozpočet rátajúci nielen s možnými 
problémami plynúcimi s krízy, ale aj so 
snahou súčasného starostu reálne riešiť 
dlhotrvajúce problémy Vajnôr (kana-
lizácia, doprava, zdravotné stredisko, 
škôlka, námestie...). Aj z tohto dôvodu, 
že sa súčasné vedenie nechce vyho-
várať na krízu a nerealizovať sľúbene 
riešenia, siahame v šetrení nie na in-
vestičné výdavky, ale na rozpočtované 
financie určené na odmeny a platy 
či už starostu, či zamestnancov mes-
tskej časti. Pre zaujímavosť pripomí-
nam, že v meste si aj samotní poslanci 
navrhli znížiť vlastné odmeny (čo sa na 
našom miestnom zastupiteľstve zatiaľ 
nestalo). Ďalej sme znižovali náklady 
v rámci využívania externých služieb, 
ktoré sme boli v niektorých prípadoch 
nútení uplynuli rok využívať. Nakoľko sa 
nám podarilo získať niektorých nových 
kvalifikovaných zamestnancov (na 
pozície, ktoré neboli obsadené), vieme 

si tieto veci pokryť internými silami 
(ide napr. o kvalifikovaný dozor pri 
kanalizácií, čo môže len vykonávať len 
autorizovaná osoba, niektoré právne 
služby, a pod). Ďalšie úspory sú napr. 
v oblasti rozširovania rozhlasu, nákupu 
pohonných hmôt, či tlače Vajnorských 
noviniek. Dosť veľká suma (21. 576 €, 
čo je 650.000 Sk) sa ušetrila aj vďaka 
starostovmu rozhodnutiu upustiť od 
nákupu nového vozidla (hoci súčastné 
auto má viac ako 10 rokov!).  
Relatívne veľká suma (16.597 € čo je 
500.000 Sk) sa ušetrí aj vďaka rekalku-
lácii nákladov na výstavbu novej mater-
skej škôlky. Samotné šetrenie je záro-
veň jeden z dôvodov prečo sa mestská 
časť nepustila sama do rekonštrukcie 
budovy zdravotného strediska (predpo-
kladá sa potrebná výška investícií cca 
1.327.756,75 € čo je 40.000.000 Sk) 
a verejnou obchodnou súťažou hľadala 
nového investičného partnera. 

Zámerom mestskej časti je udržať po-
zemok i samotnú budovu vo verejnom 
vlastníctve a mať takto i v budúcnosti 
rozhodujúci vplyv zabezpečujúci udrža-
nie poskytovania zdravotníckej sta-
rostlivosti vo Vajnoroch. Inými slovami, 
aby zdravotné stredisko bolo aj v sku-
točnosti plnohodnotným zdravotným 
strediskom spolu s ďalšími doplnkový-
mi službami. 

ing.MáriO Schwab
Poradca starostu

Mč bratislava - vajnory

Mestská polícia Bratislava sa zamerala na kontrolu:
- dodržiavania verejného poriadku v obci VZN č. 2/2000 o čistote a poriadku,
– dbala nad dodržiavaním dopravných predpisov, ktoré vyplývajú z doprav-
ných značení v obci, čo upresňuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke,
– prerokovala, či majitelia psov zaplatili daň za psa v zmysle VZN č. 8/2008 
o dani za psa.
Mestská polícia Bratislava prijala od občanov MČ Bratislava-Vajnory
 za mesiac február 34 podnetov na preverenie oznamu, kde boli poru-
šené pprávne predpisy a Všeobecné záväzné nariadenia MČ Vajnory:
4 oznamy: uloženie stavebného materiálu
6 oznamov: pitie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
6 oznamov: parkovanie vozidiel na chodníku celou šírkou vozidla
5 oznamov: pes na mieste, kde je to zakázané (detské ihrisko...)
6 oznamov: rušenie nočného kľudu po 22.00 hodine

→ mestská polícia zasahovala
Starosta mestskej časti pozval občanov z Roľníckej ulice od orientač-
ného čísla 159 až 351 a 218 až 384 na stretnutie ohľadom realizácie 
II. etapy splaškovej kanalizácie, kde občanov oboznámil o organizácii 
výstavby a organizácii dopravy. Stavba bude vykonávaná po eta-
pách a za obmedzenej prevádzky (premávka len v jednom jazdnom 
pruhu) cestnej dopravy. V súčasnosti sa odsúhlasuje organizácia 
dopravy, ako aj možnosti obmedzenia premávky v dotknutom úseku. 
Na stretnutie s občanmi prišiel aj zástupca Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti a zástupcovia zhotoviteľa AQUSTAV, 
ktorí kvalifikovane odpovedali na vznesené otázky. 
Stretnutie s občanmi z Roľníckej ulice bývajúcimi v domoch pod hore 
uvedenými orientačnými číslami sa uskutočnilo 25. 3. 2009 o 17.30 h 
v kultúrnom stredisku na Baničovej ulici.          

     (MÚ)

Pozvánka na stretnutie k splaškovej kanalizácii 



nemali mať šmykľavý povrch a vonkoncom by 
na nich nemali byť uložené pohyblivé behúne 
alebo rohožky. Koberce v miestnostiach by mali 
byť pevne uložené a mať vyššiu hrúbku, aby 
v prípade pádu čo najviac tlmili náraz. Kúpeľne 
by mali byť vybavené držiakmi, ktoré by zabránili 
náhodnému pošmyknutiu sa. Treba sa tiež vyhý-
bať rizikovým činnostiam, čo je veľký problém, 
lebo starší ľudia zvyknú preceňovať svoje fyzické 
zdatnosti najmä v úkonoch, ktoré vykonávali celý 
svoj predošlý život. Netreba zabúdať ani na do-
stupnosť možností privolania pomoci po páde. 
Napríklad mobilný telefón by mali mať pri sebe, 
alebo by mal byť umiestnený v malých výškach 
nad podlahou.  

Seniori by mali dodržiavať pitný režim a správ-
ne stravovacie návyky. Dbať na prísun potravín 
s vyšším obsahom vitamínu D. Z lekárskeho 
hľadiska by nemali podceňovať pravidelné prehli-
adky. Ak je starší človek už odkázaný na pomoc-
nú paličku, mal by jej výber, vhodnosť i správnu 
výšku konzultovať so špecialistom.

Nové občianske združenie
V záujme predchádzania pádom vzniklo 

na Slovensku nové občianske združenie Bojíme 
sa pádov. Jeho poslaním je predovšetkým 
prevencia a šírenie osvety, ktorá je v krajinách EÚ 
v súčasnosti bežná. Chce upozorňovať občanov 
na rizikové faktory pádov, spôsobené vinou 
vyššieho veku a sprievodných zdravotných hendi-
kepov. „Slabší zrak, sluch, problémy s vyšším 
tlakom, nesprávne rozmiestnený nábytok, voľne 
položené káble, šmykľavé rohožky a behúne, 
klzká podlaha a v neposlednom rade precenenie 
vlastných schopností pri banálnych úkonoch, ako 
je výmena žiarovky či zavesenie záclony predsta-
vujú pre starších ľudí riziko s tými najvážnejšími 
následkami. Tieto príčiny a ich následky chce 
združenie znižovať predovšetkým vysvetľovacou 
kampaňou, dostupnou aj na internetovej sieti,“ 
povedala pre VN členka nového združenia Anica 
Seewaldová.

eduard Fašung
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Pády sú najčastejšou príčinou 
smrteľných úrazov starších ľudí

Úrazy spôsobujú pády
Prednosta Kliniky geriatrie Špecializovanej 

geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupi-
ciach v Bratislave Štefan Krajčík uvádza, že až 
40 percent úrazov starších ľudí spôsobujú pády. 
Najviac ich vzniká v domácnostiach, v kúpeľni 
a kuchyni. Smrteľné následky zlomenín sa naj-
častejšie prejavia v zápaloch pľúc a embóliách. 
Úroveň sebestačnosti starších ľudí, ktorí prežijú 
aj ľahší úraz z pádu sa zníži až o 15 percent, 
ďalších približne 20 percent zostane odkázaná 
na pomoc okolia. 

Príčiny pádov môžeme rozdeliť na 
vnútorné a vonkajšie, pričom najčastejšie ide 

o kombinované prípady. Medzi vonkajšie faktory 
patria environmentálne príčiny, ako sú nerov-
né alebo šmykľavé povrchy, ktoré spôsobujú 
zakopnutie alebo pošmyknutie sa. Ďalej je to 
nedostatočné osvetlenie, nevhodná obuv ako 
sú vyčaptané papuče, nevyhovujúce okuliare, 
či neprimeraná teplota. Málokto si uvedomuje, 
že v teple poklesne krvný tlak, kým v chlade sa 
predlžuje reakčný čas. 

Z vnútorných príčin sú to poruchy  
vnútorného ucha. Štatisticky je dokázané, že 
starší ľudia so slabším sluchom sú viac ohro-
zení úrazmi z pádov. Ďalej sú to poruchy zraku, 

nervového systému, demencia, poruchy miechy 
a nervov a v neposlednom rade aj psychické 
poruchy, pri ktorých človek správne neodhadne 
mieru rizika. Veľmi závažnou príčinou sú aj poru-
chy chôdze a osobitne svalová slabosť dolných 
končatín, ktorá zvyšuje riziko pádu až štvorná-
sobne. Nezanedbateľným prvkom je aj užívanie 
liekov, ktoré spomaľujú reakcie. Nemožno však 
zabudnúť ani na pády, spôsobené požitím alko-
holických nápojov.

Dôležitá je prevencia
Z hľadiska prevencie sú dôležité aktivity, 

ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom pádov. Ide 
o vstávanie z lôžka, či stoličky, nosenie väčších 
bremien, vešanie záclon alebo výmenu žiarovky. 
Aj rozprávanie sa počas chôdze násobí riziko 
z pádu. To je aj napríklad dôvod, prečo je v mo-
torových vozidlách zakázané telefonovanie, lebo 
rozhovor odpútava pozornosť a mozog najmä 
u starších ľudí nestačí včas reagovať na mimori-
adne okolnosti. 

Pri preventívnych opatreniach treba mať 
na pamäti, že starší ľudia potrebujú viac svetla. 
Mali mať zariadenie v izbách rozlíšené kon-
trastnými farbami a v rôznych úrovniach výšky, 
aby nevzniklo monotónne prostredie. Dlážky by 

Pondelok 9. marca 2009 
bol pre členov Senior klubu 
Vajnory výnimočný. Pán 
starosta Ján Mrva pozval 
všetky členky na slávnostné 
posedenie pri príležitosti 

Medzinárodného dňa žien. Vedúci klubu Ján 
Leška privítal všetkých prítomných a odovzdal 
slovo pánovi starostovi. Starosta sa prítomným 
ženám prihovoril pekným vinšom a zúčastnené 
dámy obdaroval kvietkom. Deti z ľudovej školy 
umenia, pod vedením pani učiteľky Kinčešo-
vej a Halonovej, predviedli kultúrny program. 
V tento mimoriadny deň sa občerstvenia chopili 
muži, ktorí spoločne s naším prednostom Jura-
jom Laukom obslúžili oslávenkyne. Za príjemne 
strávené popoludnie a za všetky prítomné ženy 
sa na záver poďakovala pani Milada Bruknerová.

SOňa MOlnárOvá, zástupkyňa starostu

Pády sú najčastejšou príčinou smrteľných úrazov ľudí nad 65 ro-
kov. Pritom každý tretí človek nad 65 rokov utrpí pád každý rok. Vo 
veku nad 75 rokov dokonca každý druhý. Pri páde vzniká viac ako 85 
percent všetkých zlomenín a každý piaty človek v seniorskom veku 
so zlomeninou krčka stehennej kosti alebo bedier do jedného roka 
zomrie. Až deväť percent pacientov s týmto poranením neprežije 
operáciu. V priemere každý 40 pád staršieho človeka si vyžaduje 
hospitalizáciu v nemocnici. V uplynulých rokoch majú úrazy z pádov 
na Slovensku vzostupnú tendenciu.

MDŽ v Senior centre Poďakovanie
My, seniori klubu, chceme sa úprimne poďa-
kovať pánovi starostovi Mrvovi, p. zástup 
kyni Molnárovej a p. prednostovi Laukovi,  
ktorí spolu s nami oslávili MDŽ 9. 3. 2009.  
Naša spoločnosť v posledných rokoch 
akosi zabúda na tento sviatok, no jeho 
medzinárodný význam v krátkom príhovore 
vyzdvihol pán starosta, ako i náš člen, 
pán Krivosucký. Kvietok, ktorým sme boli 
my ženy obdarované pánom starostom 
a pohostenie pre všetkých členov klubu, nás 
príjemne potešili. Vyslovujeme poďakovanie 
aj pani Dobiášovej, vedúcej referátu kultúry, 
ktorá toto milé podujatie zorganizovala 
aj pani učiteľkám Kinčešovej a Halónovej zo 
ZUŠ za kultúrny program jej žiakov. Nemalá 
vďaka patrí i našim mužom z klubu, ktorí 
nás ochotne obsluhovali. Srdečná vďaka 
za príjemne prežitý večer.

Foto: antOn Jakubáč klub SeniOrOv
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Fašiangy slávili aj vajnorskí seniori 
Stretli sme sa v posledný fašiangový deň, 
aby sme sa zabavili. Chceme sa touto 
cestou poďakovať tým, ktorí prispeli 
sponzorskými darmi do tomboly: MÚ 
Vajnory – p. starostovi a p. prednostovi, 
PD Vajnory, Mäso – údeniny Sushiplus , 
Zelenina – ovocie Vajnory,  Reštaurácia 
Pri kaplnke, Reštaurácia U Bobra, Ľudová 
reštaurácia, Bakchus Vila, Reštaurácia 
Pod lipami, Penzión Epona, Obchod 
s textilom Denim – Fashion Rača, Obchod 
s textilom - Víteková, Ipec, Lekáreň 

Vajnory, Obuv – Pod lipami, Večierka – 
Ujlaky, Železiarstvo T - produkt, Drogéria 
s kozmetikou – Mária Glasová, MEEPS, 
Kvetinárstvo – Voňavý raj, Agito, Cuk-
ráreň Elezi, Ján Panák, Jaroslav Fašung, 
Salón Sidka Gloncová, Potraviny Hanker, 
Cukráreň A – Coffee.
Ďakujeme, spríjemnili ste nám naše  
posedenie a prispeli k dobrej nálade.  
Milé prekvapenie nám pripravila p. Ank 
– Kien, keď zaspievala a zahrala sloven-
skú ľudovú pieseň.         Marta galádOvá 

→ naši jubilantiPostup občana pri žiadosti 
o umiestnenie v domove sociálnych služieb

Novým zákonom sa zmenili aj postupy 
pri žiadosti o umiestnenie v domove sociál-
nych služieb:

Podanie: „Žiadosti o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu“
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne BSK, 
teda aj Vajnoráci, podávajú písomnú žiadosť 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, 
odbor sociálnych vecí. K žiadosti je potrebné 
doložiť potvrdenie poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 
fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkáza-
nosti na sociálnu službu. Posudkovou činnosťou sa 
zisťuje odkázanosť občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným 
stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické 
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby (v zariadení podporovaného bývania, 
v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych 
služieb a v špecializovanom zariadení). 
Posudková činnosť je:
lekárska posudková činnosť – je posúdenie 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti 
posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu 
vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická oso-
ba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti (zmluvný lekár). Ak je lekársky nález 
neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného 
lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je 
„lekársky posudok.“ Lekársku posudkovú činnosť 
vykonáva posudzujúci lekár Úradu BSK. 
sociálna posudková činnosť - je posudzovanie 
individuálnych predpokladov fyzickej osoby, 
rodinného prostredia fyzickej osoby, prostre-

dia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby 
do spoločnosti. Výsledkom je sociálny posudok. 
Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny 
pracovník Úradu BSK.
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku 
sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhod-
nutia odkázanosti na sociálnu službu. Správnym 
orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti 
na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych 
službách miestne príslušný vyšší územný celok 
(pre nás BSK). Keď rozhodnutie nadobudne právo-
platnosť, konanie o odkázanosti občana na 
sociálnu službu je skončené. Právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 
občan prikladá k „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby“.

Podanie: 
„Žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby“

Písomnú 
„Žiadosť o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby“ podáva občan 
priamo do zariadenia, ktoré si vybral. 
Keďže je nový zákon ešte veľmi „čerstvý“, jeho 
aplikácia do praxe je v štádiu zácviku. Preto nám 
neostáva iné, len trpezlivosť, aj keď tá pre niekto-
rých je nepriateľom. V prípade otázok kontaktujte 
Mgr. Ivanu Šurekovú, referát sociálnych vecí 
a zdravotníctva Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory, a to e-mailom na adresu: 
surekova@vajnory.sk“ surekova@vajnory.sk, tele-
fonicky na číslo 02 / 48 22 44 34 alebo osobne. 
Zdroj: www.region-bsk.sk

ivana šurekOvá

Kláre Vendrodyovej, ktorá sa 15. 3. dožila
 75 rokov života. Prajeme jej pevné zdravie a veľa 
životného elánu.
Márii Zemanovej k jej 70. narodeninám, ktoré 
oslávi 20. 4. Prajeme jej veľa zdravia a radost-
ných chvíľ v klube a v kruhu najbližších. 

Blahoželáme Kataríne Rakúsovej
Dňa 27. 03. 2009 oslávila Katarína Rakúsová 85. ro- 
kov! Pri tejto príležitosti, ma na moju veľkú radosť, 
privítala vo svojej Vajnorskej izbe, ktorá ma uchvátila 
čarom jej ľudových diel. V dnešných časoch, je 
smutnou realitou, že tých, čo si nielen pamätajú staré 
Vajnory a ich zvyky, ale dokonca tieto zvyky vytvárali, 
rozvíjali a udržiavali, je stále menej. O to vzácnejším 
je pre nás každý pokus uchovať v pamäti čo najviac 
zo spomienok a skúseností starých ľudí. Pani Katarína 
Rakúsová už dlhé desaťročia maľuje a vyšíva ľudové 
ornamenty. A napriek tomu, že poznám jej tvorbu, 
keď som si znova prezeral na bielych košeliach 
vyšívané zlaté a strieborné kvety, prechádzal mi po 
chrbte mráz. Človeku sa až nechce veriť, že to niekto 
svojimi vlastnými rukami vytvoril. Ej, veru, museli 
to byť krásne dievčiny a veľkí fešáci, čo nosili šaty 
takto zdobené! Akoby som zacítil ozveny starých čias 
cisárskej Viedne, odkiaľ sem voľakedy prichádzali 
nielen motívy, ale najmä materiál. Keď som sa spýtal 
na jej začiatky, s radosťou si spomínala na svoju 
učiteľku Katarínu Brúderovú a ďalšie spolužiačky. 
Rozpovedala mi príbeh o Lesole, o tom ako sa kedysi 
vedeli napriek ťažkému životu zabávať. Na západnom 
Slovensku nosili po dedine dievčatá na Kvetnú nedeľu 
Lesolu – májik. Bola to zelená ratolesť, ozdobená 
kraslicami a farebnými stuhami. Lesola, na rozdiel 
od Moreny, symbolizovala nový život – prebúd-
zanie sa prírody. Z rúk pani Rakúsovej vyšli nielen 
výšivky kvetov, ornamentov, či typických vajnorských 
ohledáčikov, ale i špecificky zdobené kraslice. Nejde 
len o samotné vzory, ktoré si pani Katarína zostavuje 
sama. Špecifikom je i materiál, tzv. vajnorské kaučí, 
ktorým sa kraslica zdobila. Ide o druh trávy, ktorý 
vyrastal len u nás v Šurskom kanáli. Veru, nič na 
týchto vzoroch a ozdobách nie je jednoduché. Akoby 
tá zložitosť vyjadrovala neľahké osudy ľudí i samotný 
životný údel umelkyne. Možno práve preto majú taký 
veľký úspech nielen u nás, ale najmä v zahraničí. 

Milá pani Rakúsová, do ďalších rokov života Vám 
prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých síl na udržia-
vanie a rozvíjanie vajnorských tradícií, ktoré odovzdá-
vate s láskou mladšej generácií. A tak zviditeľňujete 
naše Vajnory. Nech Vám šťastie život zláti, nech ho 
láska, pokoj krášli...                                 JuraJ laukO

Dňom 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon 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. Účinnosťou 
tohto zákona sa ruší zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého sa do 31. decembra 2008 poskytovala 
pomoc občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.
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Štatút značky Malokarpatského vína

Čl. 1
Poslanie a ciele regionálnej 
značky vína MVC
Cieľom zavedenia regionálnej značky vína MVC 
je propagácia malokarpatských vín, ich pestrosť 
a rozšírenie ponuky atraktivít na Malokarpatskej 
vínnej ceste.
Poslaním je zvýšiť prestíž Malokarpatskej vínnej 
cesty a jej členov regionálnou značkou vína, ktorá 
bude jedinečná vďaka svojmu zloženiu a povýši 
vinohradníkov a vinárov, členov Malokarpatskej 
vínnej cesty na majiteľov jedinečnej značky.
Odrody, ktoré sú schválené pre výrobu MVC VB 
a MVC VČ v rámci tohto štatútu, sú typické pre 
Malokarpatskú vinohradnícku oblasť. 
Vína budú prezentované pod spoločnou značkou, 
pričom na každej fľaši bude uvedený aj názov vý-
robcu, ktorého víno schváli komisia určená radou 
Združenia Malokarpatská vínna cesta.  

Čl. 2
Charakteristika vín MVC
MVC VINO je biele a červené AOV s prívlastkom 
vyrobené z hrozna z Malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti (ďalej len z MVO) vinárom 
z MVO z vybraných odrôd pre biele a červené víno.
Schválené odrody pre biele víno sú: 
Rizling vlašský 
Rulandské biele
Rizling rýnsky (VB)
Schválené odrody pre červené víno sú: 
Svätovavrinecké
Frankovka modrá
Alibernet
MVC VB, resp. MVC VČ musí byť kupážou mini-
málne troch odrôd vína s minimálnym podielom 
jednej odrody 20 percent a s maximálnym  
podielom jednej odrody 40 percent.
Hrozno pre výrobu MVC V musí mať ocenenie 
UKSUP, t. j. min. obsah cukru je 19 NM 

MVC VČ musí ležať min. 6 mesiacov v drevenom 
sude a MVC VB min. 6 mesiacov vo fľaši.

Čl. 3
Výber vín pre regionálnu 
značku vína MVC
Najvyšší orgán pre výber vín pre regionálnu 
značku vína je Rada RZV, ktorej zloženie 
Rada ZMVC navrhuje na schválenie Valnému 
Zhromaždeniu ZMVC.
Rada RZV je poradný orgán Združenia MVC.
Rada RZV je 5-členná.
Rada RZV ustanoví degustačné komisie (DK) 
na každý rok.
DK je minimálne 3-členná. 
Členom DK MVC V môže byť každý člen MVC, 
ktorý má oprávnenie na degustáciu. 
Člen DK MVC V je čestná funkcia.
DK degustuje vína pre RZV 3x ročne v čase 
od 15. 2. do 15. 3. v danom roku, pričom hodnotí 
vzorky 100-bodovým OIV systémom.
Víno, ktoré zodpovedá podmienkam štatútu 
MVC V a dosiahlo minimálne 80 bodov, dostane 
právo na získanie Certifikátu MVC V pre farbu 
a ročník vína.
Vína na degustáciu MVC sa doručujú.  
Uchádzač o regionálnu značku vína MVC 
zaplatí za vzorku vína na degustáciu 10 euro. 

Čl. 4 
Certifikát regionálneho vína MVC 
a uvádzanie na trh
Certifikát MVC V oprávňuje vinára používať 
ochrannú značku MVC V. 
Certifikát MVC V obsahuje: 
Označenie farby vína: biele/červené.
Ročník.
Množstvo fliaš, 
ktoré je možné uviesť na trh.
Certifikát MVC V bude udelený výrobcom 

V súlade so stanovami Malokarpatskej vínnej cesty (MVC), ktoré 
určujú  podrobnosti o účele a predmete činnosti MVC a o právomo-
ci a režime činnosti orgánov MVC, bol schválený štatút regionálnej 
značky vína, a to na víno biele a červené, ktorého názov bol odpo-
ručený Radou Združenia MVC na schválenie valnému zhromaždeniu. 

po zaplatení administratívneho poplatku 200 eur/
vzorka.
MVC VB možno uvádzať na trh najskôr 1. apríla 
roka nasledujúceho po zbere a MVC VĆ 
1. apríla druhého roka po zbere. 
MVC V možno baliť iba do fliaš s objemom 
0,75 l a jeho min. cena je 8 euro.
Hlavná etiketa MVC V je etiketou výrobcu a musí 
spĺňať zákonné informácie.

 (Mvc)

Domové prípojky a ich rekonštrukcia
Z  dôvodu rekonštrukcie elektrickej siete v rámci plánovanej úpravy 

centrálnej zóny ulice Roľnícka, je potrebné rekonštruovať aj existujúce 
domové prípojky. Za týmto účelom bude projektantom spoločnosti  
ENERMONT, s. r. o., vykonaná obhliadka a zistenie skutočného stavu 
umiestnenia domových rozvádzačov v jednotlivých domoch  
a spoločných dvoroch. Plánovaná obhliadka sa uskutoční v termíne  
od 23. 3. do 30. 3. 2009.V nadväznosti na vyššie uvedené fakty si Vás 
dovoľujem požiadať o sprístupnenie domových prípojok projektantom 
spoločnosti ENERMONT, s. r. o.

MÚ Vajnory
MESTSKÁ ČASŤ
BRATISlAVA-VAJNORy 
Roľnícka č. 109, 831 07 Bratislava 36
Tel. č.: 02/48 22 44 12
Fax: 02/437 12 494
E-mail: starosta @vajnory.sk, www.vajnory.sk
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Vypláca sa šrotovné 
za likvidáciu starých vozidiel
Podmienkou na získanie štátneho 

príspevku bude, že staré vozidlo 
musí byť vyrobené pred 31. decemb-
rom 1999 a zaregistrované na území 
SR najneskôr do 31. decembra 2008. 
Občan odovzdá vozidlo na zošroto-
vanie autorizovanému spracovateľovi 
a ten mu vystaví riadny doklad. Vozidlo 
sa vyradí z evidencie, potom občan 
príde k predajcovi a ten mu vo faktúre 
jasne vypíše zľavu za šrotovné a cenu 
pred a po uplatnení šrotovného. Osoba 
dostane zľavu a predajca si uplatní 
vyplatenie šrotovného na ministerstve 
hospodárstva. Príspevok za likvidáciu 
starého auta pri kúpe nového auta 
ľudí v Bratislavskom kraji mimoriad-
ne zaujal. Dôkazom je zvýšený nápor 
objednávok na autorizované firmy, 
zaoberajúce sa likvidáciou ojazdených 
vozidiel.
Príspevok na nákup nového auta 
sa vzťahuje na fyzické osoby, živnost-
níkov aj právnické osoby po predložení 
dokladu o zošrotovaní auta staršieho 
ako 10 rokov. Výška šrotovného je 

1000 alebo 1500 eur (30 126 alebo 
45 189 Sk). Nárokovať si ho môže 
predajca auta prostredníctvom minis-
terstva hospodárstva od 9. marca. Ku-
pujúci sa musí u predajcu pri uplatnení 
nároku na šrotovné preukázať potvr-
dením o zošrotovaní starého vozidla 
a dokladom z polície o vyradení tohto 

auta z evidencie motorových vozidiel. 
Vyplatenie tzv. šrotovného nebude 
možné v prípade, ak si fyzické alebo 
právnické osoby budú chcieť zakúpiť 
nový automobil prostredníctvom lízin-
gu. Maximálna hodnota nového auta, 
na ktoré sa štátna podpora vzťahuje, je 
25 000 eur (753 150 Sk).             e. Fašung

Deň otvorených pivníc  
pomaly klope na dvere

Predaj vstupeniek na toto vyhľadáva-
né agroturistické podujatie sa začal 

už v týchto dňoch.
Počas jarnej vinárskej akcie otvorí svoje 
pivnice vyše sto vinohradníkov a viná-
rov od Bratislavy až po Trnavu. Rada 
MVC na svojom zasadnutí rozhodla, 
že cena vstupeniek je 30 eur (904 
Sk). V cene je zarátaný bonus 15 eur 
(452 Sk) na voľný nákup vybraných vín 
v ktorejkoľvek otvorenej pivnici. Záujem 
o podujatie tradične prevyšuje kapacity 
pivníc. Neuspokojil ani vlaňajší rekordný 
počet 4000 milovníkov kvalitného vína. 
Obe podujatia sa tešia veľkej obľube ná-
vštevníkov. Tie najlepšie vína z ponuky 

vinárov na MVC, ktoré prešli náročnými 
kvalifikačnými, degustačnými prehli-
adkami, sú v súčasnosti umiestnené 
v Národnom salóne vín v Pezinku 
a Sieni slávy malokarpatských vín 
v Limbachu.
Rada MVC upozorňuje záujemcov, že 
presunula jesenný termín Dní otvore-
ných pivníc na 20. a 21. novembra.
V orientácii pri putovaní za kvalitnými 
vínami poslúži turistom aj nová pa-
noramatická mapa MVC s pohorím 
Malých Karpát, na ktorej sú vyznačené 
jednotlivé obce a mestečká na vínnej 
ceste. Mapa tiež informuje o všetkom, 
čo vínna cesta pre návštevníkov ponúka 

K tradične najväčším podujatiam na Malokarpatskej vínnej 
ceste (MVC) patria Dni otvorených pivníc. Prvý raz sa všetky 
pivnice na MVC otvoria 23. mája 2009 na sviatok sv. Urbana, 
patróna vinohradníkov.

vrátane ponuky zariadení s gastrono-
mickými špecialitami a možnosťami 
ubytovania.
Myšlienka vytvorenia vínnych ciest, 
ktoré by využili danosti vinohradníckej 
krajiny, vína, ako jedinečného nápoja, 
a miestnej gastronómie na vytvorenie 
cielených produktov pre návštevníkov, 
vznikla na Slovensku v polovici 
90. rokov minulého storočia. 
Najďalej v tom pokročila Malokarpat-
ská vínna cesta, ktorá sa z myšlienky 
už zmenila na ponuku celoročného 
programu podujatí viazaných na čin-
nosti spojené s pestovaním viniča 
a výrobou vína, i ponuku zariadení,
 typických pre tento vinohradnícky 
región. Festivalom kvality malokarpat-
ských vín sa už tradične stali 
Dni otvorených pivníc.

eduard Fašung 
vajnorský vinohradnícky spolok
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Novinky z knižnice
Milí čitatelia, malí, veľkí, mladí 
aj najstarší, od apríla 2009 
sú pre vás dvere našej knižnice 
otvorené každý deň v týždni, 

od pondelka do piatku 
od 14.00 do 18.00 hod

Počas mesiaca apríl si môžete 
knižky nielen prečítať či vypožičať, 
ale aj kúpiť. 

BURZA KNÍh
vám ponúka zaujímavé tituly 
z beletrie, literatúry faktu, ale aj 
historické, vojnové a ľúbostné 
romány: 1 kniha = 25 centov.
 Príďte si vybrať z niekoľko desiatok 
kníh, obohatíte tak svoju zbierku 
a prispejete na nákup nových kníh 
do našej knižnice.

Máte dnes doma knižky, ktoré ste 
si požičali ešte v minulom roku 
a z rôznych dôvodov ste ich nevrá-
tili v stanovenom termíne ? Príďte 
ich vrátiť práve v apríli – počas toh-
to mesiaca vám odpustíme všetky 
poplatky a pokuty z omeškania.
dovidenia v knižnici!

helena PaulenOvá

Plánovaná rekonštrukcia
Mestská časť Bratislava – Vajnory v roku 2009 
pripravuje viaceré investičné zámery financované 
zo štrukturálnych fondov, ktorých predmetom bude 
revitalizácia verejných priestranstiev. 
Prvým z nich je revitalizácia centrálnej zóny Roľníc-
ka známeho ako „šošovkovité námestie“. 
Po zrealizovaní predmetného projektu 
MČ Vajnory získa reprezentatívne centrum 
slúžiace obyvateľom i návštevníkom Vajnor na od-
dych, zhromažďovanie sa, ako aj kultúrne 
a spoločenské vyžitie. 
Počas rekonštrukcie budú zrealizované nasledujúce 
aktivity: prekládka a rekonštrukcia elektrického 
vedenia, inštalácia nového osvetlenia, revitalizácia 
existujúcej a výsadba novej parkovej zelene, vy-
budovanie chodníkov a nových spevnených plôch, 
vybudovanie detského ihriska, osadenie nového 
parkového mobiliáru (lavičky, smetné koše, picia 
fontánka...), obnova priestranstva bezprostrednom 
okolí sochy sv. Floriána či obnova obecnej studne 
so zapracovaným vodným prvkom.Momentál-
ne prebieha projektantská činnosť zameraná 
na prekládku elektrického vedenia do zeme, ako 
aj rekonštrukciu existujúcich domových prípojok, 
čím sa odstránenia dlhodobé problémy s výkyvom 
napätia a nerovnomerných dodávok elektriny 
do domácností. O tomto zámere boli informovaní 
obyvatelia Roľníckej ulici, oznamom Miestneho 
úradu schránkovým rozsevom.

Súťaž Dedina roka

Zmyslom súťaže je preukázať 
komplexnú obnovu duchovného, 

hmotného a prírodného prostredia 
dediny, s dôrazom na zachovanie identi-
ty, tradícií a špecifík tohto prostredia. 
Prihláška do súťaže musí obsahovať 
vyplnený formulár a prípadne fotogra-
fie, brožúry, výstrižky a ďalšie zaujímavé 
dokumenty. Cení sa originalita prístu-
pov, dôraz na zachovanie typických čŕt, 
osobitostí, identitu prostredia, partici-
páciu obyvateľov na obnove, fantáziu, 
odvahu, nápady, existenciu vízií. 
Súťaž Dedina roka poskytuje šancu 
preukázať kvality, uvedomiť si hodnoty, 
motivovať obyvateľov, inšpirovať sa 

navzájom, pritiahnuť návštevníkov a re-
prezentovať našu krásnu vidiecku kraji-
nu. Vytvára tak priestor na propagáciu 
hodnôt vidieckej krajiny, na ochranu jej 
charakteristického vzhľadu a pozitívnej 
propagácie vidieka a slovenskej dediny 
smerom navonok. 
Myšlienka realizovať takúto súťaž sa 
zrodila v roku 2001 v snahe preveriť vý-
sledky uplatňovania Programu obnovy 
dediny na Slovensku. Národná aj európ-
ska súťaž sa koná každé dva roky. Víťazi 
slovenskej súťaže postupujú na ďalší 
rok do európskej súťaže „Európska cena 
obnovy dediny“.

eduard Fašung

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici 
pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci 
so Spolkom pre obnovu dediny a Združenia miest a obcí Slovenska 
vyhlásili 5. ročník súťaže Dedina roka 2009, do ktorej sa môžu 
zapojiť všetky obce do 15. apríla 2009.

Nová regionálna vedomostná 
súťaž pre stredoškolákov

Súťaž kraj vyhlásil pri príležitosti Európskeho 
roka tvorivosti a inovácie 2009. Úlohou 

študentov je vytvoriť powerpointovú prezentáciu 
o BSK na tému „Európa regiónov – môj región, môj 
hrad“. Musí byť v slovenskom jazyku, nesmie pre-
siahnuť 10 minút, obsahovať logo BSK, symbol EÚ, 
názov, meno autora a meno školy, ktorú navšte-
vuje, kontaktné údaje a použité zdroje. Na jednej 
prezentácii môžu pracovať maximálne 3 študenti. 
Prezentáciu na USB kľúči alebo na CD-nosiči musia 
autori doručiť do 17. apríla na adresu Úradu BSK. 

Súťaž BSK vyhodnotí v máji pri príležitosti Dňa 
Európy a 5. výročia vstupu Slovenskej republiky 
do Európskej únie.
BSK túto vedomostnú súťaž vyhlásil pre veľký 
úspech Eurosúťaže, do ktorej sa zapojili študenti 
z 50 škôl BSK. Zameraná bola na tému spoločnej 
európskej meny a konala sa pri príležitosti precho-
du SR na euro. Študenti mali za úlohu odpovedať 
postupne na 10 otázok, týkajúcich sa Európskej 
únie, eurozóny a eura. Traja víťazní študenti získali 
nové skútre.                              eduard Fašung

Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávne-
ho kraja (BSK) môžu opäť súťažiť. BSK pre nich pripravil ďalšiu zaujímavú možnosť, 
ako sa tvorivou formou dozvedieťniečo o regióne a získať zároveň atraktívne ceny. 



www.vajnory.sk   strana 17súťaž ZŠ

Štatút Ceny Základnej školy Jána Pavla II.
Preambula
Nadväzuje na osem ročníkov súťaže Kataríny 
Brúderovej v rokoch 1994 až 2007. Súťaž vychád-
za z takmer 100-ročnej tradície vajnorskej školy 
v obci bohatej na ľudovú kultúru, umenie 
a osobnosti. Inšpiruje sa aj poetickým  
a dramatickým nadaním mladého Karola Wojtiłu, 
neskoršieho pápeža Jána Pavla II. Vychádza  
zo školského vzdelávacieho programu Základnej 
školy Jána Pavla II.

1. Cieľ súťaže
Základným cieľom súťaže je vytvoriť fórum pre 
konfrontáciu umeleckých výsledkov žiakov od 
4. až 9. ročníka základných škôl v Bratislave – 
Vajnoroch aj  žiakov z Bratislavy – Vajnor, 
navštevujúcich základné školy mimo 
MČ Bratislava - Vajnory. 
Hľadanie tvorivých impulzov i vzájomnej 
spolupráce medzi jednotlivými žiakmi, učiteľmi 
a školami. 

2. Názov 
Názov súťaže je Cena Základnej školy 
Jána Pavla II. Bratislava – Vajnory. 

3. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je hodnotenie a ocenenie 
umeleckých prejavov v súlade so súťažnými 
podmienkami, ktoré pre každý ročník predkladá 
organizátor. 

4. Organizátor
Organizátorom súťaže je Základná škola 
Jána Pavla II. Bratislava – Vajnory. 
Spoluorganizátormi sú farnosť
 Bratislava – Vajnory a MČ Bratislava –Vajnory.

5. Prípravný výbor
Prípravný výbor vymenúva hlavný organizátor. 
Tento predkladá súťažné podmienky pre každý 
ročník. 

6. Súťažné kritériá 
Pre každý ročník súťaže majú organizátori 
na zreteli tri kategórie: 
a) literárna
b) výtvarná
c) hudobná

7. Ceny
Ceny pripravujú organizátori a v každej kategórii 
môžu byť udelené nasledovne. Jedna hlavná cena 
(umelecký predmet a diplom). Druhá a tretia 
cena – vecné odmeny. Základným kritériom pre 
udelenie cien je ohodnotenie a návrh poroty. 
Ceny udeľuje hlavný organizátor a predsedovia 
jednotlivých porôt. Ďalšie ceny môžu udeliť 
jednotlivé inštitúcie, fyzické i právnické osoby. 

8. Porota 
Porotu v každej kategórii tvoria: predseda 

a dvaja až štyria členovia z radov pedagógov 
základných škôl a umelcov. Vymenuje
 ju hlavný organizátor. 

9. Forma súťaže
Súťaž je verejná, súťažiaci vystupujú so svojimi 
umeleckými dielami pred porotou i pred verej-
nosťou.

10. Hlasovanie poroty
Hlasovanie poroty sa realizuje podľa pokynov 
predsedu v každej kategórii. O výsledku hlasova-
nia vyhotoví predseda zápis, ktorý je podkladom 
na udelenie cien. 

11. Šírenie súťažných diel
Hlavný organizátor si ponecháva právo na šírenie 
súťažných umeleckých diel. 

12. Záverečné ustanovenie
Tento štatút schválilo: 
Riaditeľka ZŠ Jána Pavla II. Elena Vrablecová 
Správca farnosti Bratislava – Vajnory 
Peter Slepčan 
Starosta MČ Bratislava – Vajnory 
Ing. Ján Mrva.
Nadobudol platnosť 10. marca 2009.

Súťažné kritéria Ceny Základnej školy 
Jána Pavla II. v Bratislave – Vajnoroch 
pre ročník 2009
A) Kategória literárnych prác
Literárne spracovanie v poézii i v próze témy 
hrdinstva a vernosti ideálu. 
Téma sa inšpiruje 40. výročím úmrtia vajnor-
ského rodáka, kňaza a pedagóga Dona Titusa 
Zemana (8. január 1969) na následky ťažkého 
11 ročného väzenia.

B) Kategória výtvarného umenia
Výtvarné spracovanie vajnorského sakrálneho 
a ľudového umenia. 
(Napríklad kaplnky, kostol a jeho interiér, 
ľudové stavby, ornamenty a pod.)
Téma sa inšpiruje menovaním bývalého vaj-
norského farára Mons. Stanislava Zvolenského 
(1990) za Arcibiskupa Bratislavskej 
arcidiecézy (14. 2. 2008). 

C) Kategória spevu:
Súťažiaci sa predstavia dvomi ľudovými 
alebo národnými piesňami podľa vlastného 
výberu, z domáceho, alebo celoslovenského 
prostredia. Súťažiaci sa môžu prezentovať
so sprievodom hudobného nástroja, alebo 
bez neho. Súťažiaci sa môžu prezentovať 
aj v dvojiciach ako spevácke duo. 

Súťaž sa bude konať dňa 24. mája 2009 
o 15.00 hod. v Základnej škole Jána Pavla II. 
v Bratislave - Vajnoroch.
Prihlášky a súťažné práce treba poslať,
alebo priniesť do 15. mája 2009 
do 15.00 hod. na adresu: ZŠ Jána Pavla II. 
Bratislava - Vajnory, Osloboditeľská 27, 
831 07 Bratislava - Vajnory

Súťažné práce v kategórii A a B treba 
odovzdať podpísané a práce v kategórii „A“ 
treba odovzdať v troch exemplároch. 
Umelecké diela na súťaži predstavujú 
autori.

Ceny Základnej školy Jána Pavla II. v Bratislave 
– Vajnoroch 9. ročník

P r i h l á š k a
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................................
Žiak triedy ............................., základnej školy v: ...................................
Prihlasujem sa do kategórie  A) literárna, 
(zakrúžkujte)  B) výtvarná
   C) hudobná
Názov súťažného diela, piesne: ........................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................................
Telefón a e-mail: ..................................................................................................................................................
Dátum: ....................................................................................
Podpis: ....................................................................................
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Streetball tour – Vajnory
Hlavným cieľom vajnorského 

streetballu, ktorý je zaradený 
do celoslovenskej série Streetball tour 
09 i Streetball cup ZŠ, je organizácia 
kultúrno-športového stretnutia, ako 
aj podpora športu dnešnej mladej 
generácie. 
Na turnaji, organizovanom MČ Brati-
slava-Vajnory, Vajnorskou podpornou 
spoločnosťou, Basketlandom 
a Koratexom, sa môžu zúčastniť 
všetky vekové aj výkonnostné 
kategórie športovcov z ktorejkoľvek 
časti Slovenska.

Čo to vlastne streetbal je? 
Tento pomerne nenáročný, populárny
a dynamicky sa rozvíjajúci šport 
na Slovensku je určený pre mladú 
a strednú generáciu aktívnych, pohybu 
chtivých ľudí. Keďže sa organizátori 
dohodli na vhodnom termíne – víkende 
pred Dňom detí, majú v pláne zorga-
nizovať súťažný program: „detský 
svet“ i pre najmenšie deti v okolitom 
parku. Cieľom je súťažami, športom, 
exhibíciami a hudbou oživiť 
a rozhýbať vajnorské námestie 
a jeho okolie.

V sobotu 30. mája 2009 
v rámci oslavy Dňa detí zavíta 
do bratislavskej mestskej časti 
Vajnory populárna Streetball 
tour. Fanúšikovia basketbalu 
a špeciálne jeho outdoorovej od-
nože – streetbalu, sa môžu tešiť 
na 5 súťažných kategórií, dopln-
kové basketbalové súťaže, areál 
detských hier, kultúrny program 
a exhibíciu hráčov extraligového 
Interu a hráčok Slovana spojenú
s ich autogramiádou.

Organizátori predpokladajú aktívnu 
účasť približne 80 družstiev, okolo 
400 priamych súťažiacich. 
Vo Vajnoroch by sa mohli predstaviť 
nielen basketbaloví nadšenci z Bra-
tislavy a blízkeho okolia, ale z celého 
Slovenska. V rámci kultúrneho progra-
mu sa obyvatelia Vajnor môžu tešiť 
na tanečné vystúpenia, streetove exhi-
bície  a kvalitný hip-hop. Samotné boje 
pod košmi doplnia populárne súťaže 

v smečovaní, v streľbe trojok 
a AND1 One on one.
Podujatie vo Vajnoroch bude 
tretím dielom tohtoročnej street-
balovej šnúry, ktorá sa začína 1. mája 
v areáli FTVŠ UK Lafranconi v Bratisla-
ve, bude mať sedem zastavení 
a vyvrcholí vo veľkom finále 4. júla 
v Zámockom parku v Malackách 
v rámci festivalu Streetfest. 

viac na www.basketland.sk
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hádzanárska päťdesiatka

Dovoľte zareagovať na článok 
„Bike nám dáva novy rozmer“, 
uverejnený o VN 2/2009

Je určite veľmi dobré, ak mladí ľudia 
nachádzajú záľuby v rôznych športo-
vých aktivitách a je dobré ich v tom 
podporovať. Viem, že vo Vajnoroch 
je medzi mladými aj dosť nadaných 
športovcov, ktorí chodia trénovať tam, 
kde majú pre to vytvorené podmien-
ky. Niektorí z nich presvedčili svojimi 
výkonmi sponzorov, a tí im finančne 
prispievajú na činnosť. Najskôr museli 
niečo dokázať.

Konštatovanie „mladého Kuba,  
lokála z Vajnor“ pôsobí v tomto svetle 
trocha ťarbavo a vypočítavo: buďte 
radi, že sa neflákame, tak nám vybu-
dujte podmienky! Ak nie, tak sa mô-
žeme dať trebárs na alkohol či drogy. 
Vystrieť ruky a citovo vydierať „spoloč-
nosť vo Vajnoroch“, je naozaj drzosť. 
O to väčšia v období, keď väčšina ľudí 

má problém s vodou či kanalizáciou 
a verejné financie je potrebné vynaložiť 
účelnejšie ako na budovanie hlinených 
kopcov. Kubo, čo tak získať financie 
tvojich rodičov a rodičov tvojich kama-
rátov – priaznivcov bike? 

V obci s tak bohatou kultúrnou 
a kresťanskou tradíciou, akú Vajnory 
nepochybne majú, povedať, že toto 
všetko už skončilo, je nekultúrnou 
hlúposťou – v tomto prípade skôr 
mladíckou nevedomosťou. Desaťročia 
tvrdej práce našich predkov svedčia 
o tom, že veci hodnotné sa budujú len 
veľmi ťažko a treba na ne veľa drieť. 
Bolo by od nás nezodpovedné, hodiť to 

všetko za hlavu len preto, že údajne „ 
mladá generácia sa potrebuje ukazo-
vať“. Našťastie poznám vo Vajnoroch 
veľa veselej mládeže, ktorá vie žiť aj 
bez toho, aby čosi popritom rúcala. 
Vôbec si nemyslím, že títo „ľudia moc 
nepoznajú, čo sa deje okolo nich!“ 
Predsa nie každý, kto nebicykluje, je 
zaostalý len preto, že chodí do kostola 
alebo má doma kroj. Koniec koncov, 
aj kresťanstvo je tu už dvetisíc rokov. 
Bude aj naďalej bez ohľadu na to, či 
sa to nejakému Kubovi páči alebo nie, 
resp bez ohľadu na to, či niekto vyhlási, 
že „to už skončilo“. Takýchto „bicyklis-
tov“ bolo v dejinách už veľa, no život 
ide ďalej a oni zapadli prachom.

Som presvedčený, že Kubov pocit, že 
sa tu vo Vajnoroch nenarodil na správ-
nom mieste, je absolútne správny. Vo 
Vajnoroch je zjavne nepochopený. 
Urýchlene by s tým mal niečo robiť. 
Riešení sa ponúka hneď niekoľko...  

Matlák

→ ohlas na článok: „Bike nám dáva nový rozmer“

P reto nedávna členská konferencia 
klubu sa niesla nielen v znamení 

hodnotenia predchádzajúceho roku, 
ale najmä prípravy akcií na rok 2009. 
Okrem tradičnej činnosti budú mať 
významné miesto aj akcie súvisiace 
so spomienkou na 50 rokov činnosti 
klubu. Špeciálne na prípravu osláv 
bola vytvorená samostatná skupina 
z bývalých a súčasných členov, hráčov 
a funkcionárov. Za ženy Eva Vančíková 
– Jurčíková, za najstarších mužov Pavol 
Darnadi, za strednú generáciu hádza-
nárov Ivan Štelár a Ing. Václav Fekete 
a za najmladších, resp. súčasných 
členov Miroslav Darnadi.  
Je samozrejmé, že očakávame od všet-
kých členov námety, resp. zapojenie 
sa do osláv. Od tých odvážnejších aj 
zapojenie sa do prípravy a spracovania 
historických materiálov. Faktografia – 
výsledky majstrovských súťaží, tabuľky, 

zoznamy hráčov, 
hráčok a strelcov 
jednotlivých sezón 
– sú už v etape 
„dokončenia“.   
Chýbajú čiastkové 
výsledky z niekto-
rých sezón. Spracúva 
sa fotodokumentácia. Dôležité budú 
postrehy funkcionárov, trénerov, hráčov 
a členov, ktoré by mali publikáciu oživiť. 
Kontakty na členov prípravnej skupiny 
možno získať cez pred- 
sedu TJ Ing. Václava Feketeho  
na mobile 0904 988 032, e-mail:  
fekete@vuvh.sk. 
Hlavný program osláv by mal byť 
v septembri, v čase vajnorských hodov. 
Teda v dňoch 12. a 13. septembra.  
Mal by to byť deň hádzanej s roz-
ličnými zápasmi, počnúc žiakmi cez 
súčasných mužov, končiac najstaršími 

Pri čísle 50 mi vždy napadne text pesničky Janka 
Blahu „... čože je to päťdesiatka?“. V prípade veku 
ľudí je to hranica, na ktorú majú iný názor tí, ktorí 
sa k nej ešte len blížia a iný tí, ktorí sú už za ňou. 
V prípade organizácie je to však určite významný 
vek! V tomto roku oslávia 50. výročie vzniku klubu 
hádzanej, dané uskutočnením zakladajúcej schôd-
ze, vajnorskí hádzanári a hádzanárky.

kategóriami mužov a žien. Podľa toho, 
kto si bude ešte na čo trúfať! Na večer 
sa predpokladá zorganizovanie sláv-
nostnej schôdze s ocenením zaslúžilých 
členov, „pokrstením“ základnej verzie 
publikácie „50 rokov hádzanej vo Vaj-
noroch“ – s predstavením jej vybraných 
častí a dúfame, že aj dobrej spoločnej 
zábavy. Akciu podporuje aj miestny úrad 
Vajnory.
Stretávať sa môžeme medzitým aj 
na zápasoch mužov, hrajúcich 2. celo- 
štátnu ligu. Preto prikladám rozpis 
na jarnú časť súťaže, ktorá sa už začala 
7. marca.                              václav Fekete 
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Z ačiatok bol veselý. Skoré ranné vstávanie, pre-
tože 5:50 bol zraz na hlavnej stanici a o 6:20 

odchádzal rýchlik Horehronec. Keď som videla čas, 
na ktorý nastavujem budík, bolo mi divne. Netušila 
som, že aj taká ranná hodina existuje. 
Na stanici sme sa stretli všetci, okrem Tomáša. 
Po pár neúspešných telefonátoch sme sa rozhodli, 
že kolegyňa pôjde so všetkými do vlaku a ja ešte 
chvíľu počkám. Skoro som zmeškala vlak, ale 
Tomáš neprišiel. Dôvod: zabudol, v ktorý deň 
odchádzame. Dúfam, že nabudúce nebude lenivý 
a všetko si poznačí. To však nebolo všetko. Vo 
Zvolene nás z vlaku poslali preč, vraj čosi je na trati 
a ďalej nás zoberú autobusy. Po trištvrte hodine 
čakania na stanici sme sa „nalodili“ do autobusu. 
To sa už začali šíriť prvé informácie o nešťastí 
v Polomke. Pre mňa najväčším šokom bolo zistenie, 
že jediná cesta do Telgártu vedie práve okolo 
toho priecestia. Vidieť miesto nešťastia pár hodín 
po ňom, neprajem nikomu. Ďalej pokračovala 
cesta bez väčších problémov. V Červenej Skale už 
čakal vláčik. V Telgárte sme vystúpili a kolegyňa 
telefonovala majiteľke chaty, kadiaľ máme ísť. Keď 
sa dozvedela, že v Telgárte sú dve zastávky a my 
máme vystúpiť až na tej druhej, ešte rýchlo stopla 
vlak a my sme nastupovali späť na všeobecné 
veselie sprievodcu a vodiča. Pri vystupovaní si 
z nás ešte utiahli, či nejdeme do Vydrníka, čo sme 
s úsmevom popreli, rozlúčili sme sa a vyrazili 
smerom na chatu. 
K ubytovaniu len toľko, že taký luxus sme ešte 
nemali. Dosť som sa obávala, v akom stave chatu 
odovzdáme, ale decká boli fajn a chata nespadla 
a ani inak ju nezničili.

lyžovanie
Žiaci boli rozdelení do troch skupín: začiatočníci, 
lyžiari a veľmi dobrí lyžiari. Opisovať všetko, čo 
sa dialo na svahu, sa mi nechce. Spomeniem len 
dve epizódy. Tým, ktorým to nestačí, odporúčam 
pozrieť si video, najlepšie s komentárom niektoré-
ho účastníka. Tu je mojich pár postrehov. Kolegyňa 
Majka vie lyžovať aj dopredu. Toto vám príde asi 
ako nemiestna poznámka, no ja som ju väčšinou 
videla lyžovať dole chrbtom a oproti nej bol vždy 
jeden zo začiatočníkov v pluhu a ona robila istiacu 
bariéru. Možno to, že som ju videla lyžovať dopre-
du, bola aj posledná šanca, pretože, ako mi pove-
dala, naučila sa robiť oblúčiky aj pri lyžovaní vzad 
a veľmi sa jej to zapáčilo. Možno odteraz tak bude 
lyžovať stále. Na svahu boli snežná delá, ktoré boli 
zhora opatrené oranžovou sieťkou. Tá pre Pamelku 
bola magnetom. Skoro vždy pri nej spadla. Ak sa 
náhodou stalo, že spadla vyššie, pri vstávaní sa 
dostala až do takej blízkosti, že sa jej tam zamotali 
lyže. Jeden pokus bol taký úspešný, že keď sa jej 
konečne podarilo vypnúť si lyže a chcela sa posta-
viť, prevalila sa cez sieťku na druhú stranu. Lyže 
aj Pamelka to prežili v zdraví a ja sa touto cestou 
ospravedlňujem najmä tebe, Pamelka, že som ti 
nešla pomôcť. Ale uznaj, mať tam kameru a nechať 
si ujsť tvoje vystúpenie, sa nedalo.

Prekvapenie
Na Popolcovú stredu nás prekvapil otec Peter. 
Z Bratislavy prišiel len preto, aby nám odslúžil 
svätú omšu. Ďakujeme, že sme mohli do pôstneho 
obdobia vstúpiť cez tú najlepšiu bránu – cez Ježišo-
vu obetu.

Aktivity po obede
Po osobnom voľne sme chodili von. Hry a súťaže 
v snehu sa končili vždy rovnako: všeobecnou 
guľovačkou. A čo sa vlastne hralo? Štafetové 
hry, prenášanie kamarátov, prechod po dráhe so 
zaviazanými očami za pomoci navigácie kamarátov 
a ďalšie a ďalšie. Hry pokračovali aj po večeri. 
Tentoraz v réžii jedného družstva. V tejto úlohe 
sa v priebehu týždňa vystriedali všetci. Šarády, 
kŕmenia, hádania, kvíz, maľovanie a mnohé ďalšie 
aktivityboli zdrojom úžasnej zábavy. Večierka 
sa nedodržala nikdy. Vždy sa našiel ktosi, kto sa 
nestihol dovtedy osprchovať. Našťastie, netrvalo 
to dlho, a mohli sme ísť spať aj my. Posledné dve 
noci sa pastovalo. Škody neboli veľké, ale žiaľ, 
pastové umelecké diela boli zničené skôr, ako sa 
zdokumentovali.

A čo dodať na záver? 
Všetci sa naučili lyžovať alebo sa v tomto krásnom 
športe zdokonalili. Užili sme si kopec zábavy 
a väčšina prijala aj svoj diel povinností bez reptania 
a vyhovárania sa. Drobné nezhody a napätie patria 
tiež k životu, a keď sa rozumne riešia, sú zdrojom 
poznania a vnútorného rastu.
Preto sa   vám všetkým, ktorí ste tam boli, chcem 
poďakovať. Boli ste super partia a dúfam, že po-
dobných krásnych akcií zažijete ešte veľa. Chcem 
sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zúčastnili na úspešnom priebehu 
lyžiarskeho kurzu, aj keď tieto riadky nebudú čítať. 
No najmä chcem poďakovať Bohu, že nad nami 
držal ochrannú ruku a poslal nám do cesty mnoho 
anjelov v ľudskom tele.     Mgr. Jana OSvaldíkOvá

Žiaci zo ZŠ Jána Pavla II. 
lyžovali v Telgárte
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Vás pozýva
 na otvorenie 9. roèníka kolieskovej (korèuliarskej) sezóny 

19. apríla 2009 /nede¾a/ 
od 15.00 h na ceste Na doline

/vo Vajnoroch známa ako Jurská cesta/

 

Zúèastni sa môže každý, kto má rád pohyb na kolieskach v prírode. 

 Neváhajte a príïte aj tento rok na kolieskových korèuliach, kolobežkách, 

detských bicykloch, skateboardoch a pozývame

 aj rodièov s demi v koèíkoch. 

Na deti èaká sladká odmena a zábava so Šašom z divadielka Dunajka .

V prípade daždivého poèasia sa akcia neuskutoèní, ale

program Šaša z divadielka Dunajka bude od 15,30 h v KZ na Banièovej

MÈ Bratislava-Vajnory

VAJNORY NA KOLIESKACH
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V nedeľu 22. februára sa v našom materskom centre zišli najrôznejšie posta-
vičky – zvieratká, princezné, piráti, zbojníci, šašovia a mnoho iných krásnych 
masiek. Bolo to preto, že v Lienočke sa konal Karneval s veselými balónikmi. 

n Deti potrebujú hranice 
a základná starostlivosť o reč.
Viesť ju bude špeciálna pedagogička a lo-
gopédka Mgr. Alexandra Ťapajová. Témou 
sú odpovede na tieto otázky: Neviete si 
rady s neposlušnosťou detí? Prečo deti 
potrebujú hranice? Ako dosiahnuť ich 
dodržiavanie?  Aké sú najčastejšie chyby 
a ako sa ich vyvarovať pri budovaní reči 
v predškolskom veku?
n Rozprávkovo
19. 4. o 16.00 h sa bude konať aj rozlúčka 
so sezónou v MC Lienočka s názvom 
Rozprávkovo. Program bude inšpirovaný 
ľudovými rozprávkami, na deti čaká mnoho 
súťaží a aktivít a prídu aj naši šašovia! 
Prídite prezlečení za rôzne rozprávkové 
bytosti a potešíme sa aj občerstveniu. 
Vstupné: 2 EUR. Nahlasovanie priamo 
v centre počas ktorejkoľvek aktivity alebo 
na e-mail: mclienocka@gmail.com.
nKeďže sa nám už pomaly otepľuje, 
prichádza čas na ukončenie sezóny 
v Lienočke. Znamená to, že herne sa 
zatvoria a pokračovať budú už iba niektoré 
aktivity. Začnú prebiehať po Veľkej noci 
(od 20. 4.) vo forme kurzov, na ktoré je 
potrebné vopred sa prihlásiť:

Kukulienka, tančeky 
a spievanky pre najmenších
pondelok 10.00 – 11.00 h, 10 lekcií, pri-
hlasovanie na hanzelovak@hotmail.com. 
Cena za kurz: 20 EUR. Otvára sa
 pri minimálnom počte 5 detí.
Angličtina MAXI
Učenie jazyka hravou formou podľa 
predškolských osnov, pondelok 
17.00 – 18.00 h, 10 lekcií, prihlasovanie 
na hanzelovak@hotmail.com. 
Cena za kurz: 20 EUR. Otvára sa 
pri minimálnom počte 5 detí.
Veselé cvičenie
pohybový krúžok pre škôlkarov 
so skúsenou fyzioterapeutkou, 
utorok 17.00 – 18.00, 10 lekcií, prihlasova-
nie na hanzelovak@hotmail.com. 
Cena za kurz: 20 EUR. Otvára sa 
pri minimálnom počte 5 detí.
Angličtina MINI
učenie je hrou pre najmenších, 
streda 10.00 – 11.00 h, 10 lekcií, prihlaso-
vanie na hanzelovak@hotmail.com. 
Cena za kurz: 20 EUR. Otvára sa 
pri minimálnom počte 3 deti.
Šikovné ručičky MAXI
prebiehajú ďalej bez zmeny až do júna, 
štvrtok 17.00 – 18.00 h, nie je potrebné 
nahlasovať sa.

Materské centrum Lienočka

Čo sme spolu zažili

Keďže na tento deň bol vyhlásený 
štátny smútok, zrušili sme diskoté-

ku i šašov, no detičkám sme zabezpečili 
náhradný program. Spolu s našou milou 
moderátorkou Katkou Stanovičovou 
na detičky čakalo mnoho úloh, ktoré 
museli splniť. Najprv sme si predsta-
vili všetky masky, ktoré boli tento rok 
naozaj nádherné, najmä tie, ktoré si deti 
vyrobili samé za pomoci mamičiek.  
Potom prišlo na rad hádzanie loptičiek 
do cieľa. Každé dieťatko za splnenie 
úlohy získalo sladkú odmenu. Nechýba-
lo ani vzrušenie, pretože deti s Katkou 
museli nájsť dobre ukrytý Lienočkovský 
poklad. Skrýval sa priamo pod plagátom 
materského centra a boli to – ako inak – 
čokoládové lienočky. Nesmieme za-
budnúť ani na samotné veselé balóniky. 
Na deti čakali pri stole s novými zelený-
mi stoličkami. Rodičia ich pomohli  
nafúkať a mohlo sa začať s ich výzdo-
bou. Deti im podľa vlastnej fantázie 
ponaliepali očká, nos, ústa či mašlič-
ky a vytvorili si tak vlastné originálne 
postavičky. 
A na koniec prišlo to najlepšie – tombo-
la! Deti s napätím čakali na vyhlásenie 
čísla dúfajúc, že začujú práve to svoje. 
No nakoniec vyhral každý a mohol si 

vybrať jednu z krásnych cien – bábiku, 
knižku alebo autíčko. 
Chceme sa všetkým poďakovať za prí-
jemnú atmosféru a najmä za štedré 
pohostenie, ktoré ste vy, rodičia, pri-
niesli. Tradične tiež vyzdvihujem prácu 
všetkých mamičiek, ktoré sa na akcii po-
dieľali, od výzdoby miestnosti po záve-
rečné upratovanie, bez nich by to nešlo. 
Sme radi, že sme vajnorským deťom 
mohli opäť spríjemniť voľný čas a tešíme 
sa na vás na našich ďalších akciách! 

→ ČO NÁS ČAKÁ
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Si jedna z vedúcich mamičiek 
v MC, v čom spočíva tvoja 
činnosť?
- Moja funkcia znie koordinátor 
služieb, čo znamená, že sa starám 
o služby mamičiek vMC. Zháňam náhradu, 
pokiaľ sa nejaká mamička majúca službu či 
aktivitu nemôže dostaviť. Podieľam sa tiež 
na dôležitých rozhodnutiach a zabezpeču-
jem občerstvenie. 
Vedieš v centre aj nejakú aktivitu? 
– Vediem Šikovné ručičky MINI. Momen-
tálne zastupujem za Mišku, ktorá ich viedla 
do konca minulého roka. Okrem toho mám 
službu v piatkovej herni.
Koľko máš detí a ako sa volajú? 
- Mám dve deti, Dávidka, ktorý má 
3,5 roka a Miška, ktorý bude mať 1 rok.
Aké je tvoje povolanie?
– Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK. 
Som učiteľkou matematiky a prírodopisu 
na druhom stupni ZŠ. 
Čo ťa viedlo angažovať sa v MC?
– Teraz je to už štvrtý rok, čo som na ro-
dičovskej dovolenke. Potrebovala som sa 
v niečom angažovať, niečo robiť.
Čo Ti to prináša? 
- To čo vymyslím či vytvorím prináša iným 
ľuďom radosť a to ma napĺňa. Pomohlo mi 
to vytvoriť si aj určitý denný režim, čo potom 
vedie k lepšiemu návratu do práce. A nielen 

mne, ale aj mojim deťom. 
Dávidko mi po absolvovaní 
kurzu angličtiny začal hovoriť 

anglické slovíčka. Pred Vianocami 
na Šikovných ručičkách MAXI s pomo-

cou Alenky urobil adventný veniec. Bol na to 
hrdý. A Miško miluje kolektív detí. V týchto 
zimných mesiacoch je MC jedna z mála 
možností stretávania sa s ostatnými deťmi.
Aký je tvoj najkrajší zážitok z MC?
– Ťažko povedať, je ich veľa. Ale čo ma 
hreje pri srdci je vidieť môjho pohyblivého 
syna Dávidka, ako sedí v tichosti za stolom 
na hodine angličtiny, sústredí sa na činnosť 
a teší sa z toho čo robí.
Zažila si aj niečo negatívne?
– Áno, nepríjemné sú negatívne ohlasy 
na činnosti či akcie, ktoré pripravujeme vo 
svojom voľnom čase. Vtedy si spomeniem 
na výrok: „Kto nič nerobí, nič nepokazí.“
Aké máš plány do budúcnosti?
– Ešte jednu sezónu plánujem ostať na ro-
dičovskej dovolenke. V tom čase by som 
chcela viesť nový kurz Šikovné hlavičky. 
Bude zameraný na rozvoj intelektuálnych 
schopností detí predškolského veku. Len dú-
fam, že rodičia a detičky budú mať záujem. 
Učebný plán tohto kurzu bude uverejnený 
na webovej stránke. 
Ďakujem za rozhovor.

zhovárala sa katarína hanzelOvá.

Kto je kto v materskom centre

V tomto 
seriáli si bliž-
šie predsta-
víme členov 
organi-
začného tímu 
MC Lienočka 
prostredníc-
tvom rozho-
voru, rovnako 
ako aktivity, 
ktoré vedú. 

Mgr. lucia 
krištofičová, 
člen vedenia

NoVý 
Seriál n 1. 4. 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
n4. 4. 2009 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: OZ Deti a umenie, 
kontakt 02/ 437 11 988, 0903/477 074  
n3. 4. 2009 -piatok
Pietna spomienka 
– 64. výročie oslobodenia Bratislavy 
položenie kytice pri pamätníku
Čas konania: 17.00 h
Miesto konania: Park pod lipami pri pamätníku
Organizátor: MČ BA-Vajnory 
n5. 4. 2009 – nedeľa
Kvetná nedeľa – Lésola
Folklórne pásmo, účinkuje DFS Juríček, 
deti MŠ Koniarkova
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: MČ BA-Vajnory 
n7. 4. 2008 – utorok 
104. výročie príchodu F. Jurigu do Vajnor
spomienka na pôsobenie slovenského 
dejateľa Ferdiša Jurigu vo Vajnoroch, 
položenie kytice
Čas konania: 16.00 h
Miesto konania: Park Ferdiša Jurigu
Organizátor: MČ BA-Vajnory 
n 13. 4. 2009 – pondelok
Veľkonočná šibačka 
Verejná nahrávka rádia Regina s VOS, DSF Juríček, 
Vajnorská dychovka
Čas konania: 12.00 – 13.00 h
Miesto konania: KZ Baničova
Organizátor: Rádio Regina, MČ BA-Vajnory 
n 18. 4. 2009 – sobota
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: OZ Deti a umenie, 
kontakt 02/ 437 11 988, 0903/477074  
n 19. 4. 2009 – nedeľa
Vajnory na kolieskach 
Otvorenie kolieskovej korčuliarskej sezóny
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Júrska cesta
Organizátor: MČ BA Vajnory  
n25. 4. 2009 - sobota
Spomienkové slávnosti pri príležitosti 
19. výr. návštevy Jána Pavla II. 
(Program bude upresnený dodatočne)
Čas konania: 18,30 h po sv. omši
Miesto konania: Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Organizátor: Farský úrad BA – Vajnory, Spevácky zbor 
Jána Pavla II. MČ BA – Vajnory
n30.04.2008 – štvrtok
Stavanie mája
Čas konania: 17.30 h
Miesto konania: pred MÚ Vajnory, Roľnícka 109
Organizátor: MČ BA Vajnory a VOS

zmena programu vyhradená!

→ program 
kultúrnych podujatí

Farnosť bratislava – vajnory ponúka na predaj stavebný pozemok na ulici za farou 
s rozmermi 12,5 x 44 m. výber kupujúceho vyhodnotí Farská ekonomická rada, ktorej roz-
hodnutie podlieha súhlasu arcibiskupského úradu v bratislave. výnos z predaja bude použitý 
na výstavbu pripravovanej materskej školy. cenové ponuky doručiť do 18. apríla na adresu: 
rímskokatolícka cirkev Farnosť bratislava - vajnory, baničova 14, 831 07 bratislava. 

      Správca farnosti

Predaj stavebného pozemku
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K eď som pred časom na univerzitnej 
pôde diskutoval o pôsobení médií, tak 

ma ani vo sne nenapadlo, ako rýchlo niektoré 
teoretické tvrdenia pocítim v praxi, v našich 
malých Vajnoroch. Istý francúzsky vedec J. 
Baudrillard tvrdí, že média a ich prezentácia 
sveta uprednostňujú len „obraz o svete“, ilúziu, 
ktorú si vytvoria a upravia podľa potrieb. 
Môžeme povedať, že žurnalista, či redaktor už 
nie je „hľadačom pravdy“, v jeho príbehu nejde 
o „skutočnosť“, ale o čo najpútavejší obraz 
o tejto skutočnosti (to, čo priláka oko diváka). 
Baudrillard spomínanú mediálnu ilúziu o svete 
nazýva simulacrum. Stačí pre ňu len povrchná 
pozornosť diváka. Články niektorých autorov 
z redakčnej rady kritizovaného časopisu dosta-
točne kĺžu po tejto rovine. Je zarážajúce, ako 
sa prezentujú a ako sa pýtajú v tomto médiu vo 
svojich článkoch „dlhoroční poslanci“ terajšieho 
starostu na chronické problémy Vajnôr. Mne 
sa však natíska otázka, kde boli doteraz? Čo 
v tom zastupiteľstve vlastne robili? Články 
o Vajnorskom ľudovom dome, o zdravotnom 
stredisku, kanalizácii, či v neposlednom rade 
o pamiatkovej zóne sú pre mňa len dôkazom 
diagnózy straty pamäte. Alebo nám chcú ich 
autori nahovoriť, že tieto problémy tu vyrástli 
z „večera na ráno“? 
Najväčšiu právnu a politickú silu má v koneč-
nom dôsledku zastupiteľstvo. Preto je pre mňa 
stále záhadou, prečo práve „dlhoroční poslan-
ci“, ktorí už len z tohto dôvodu, by mali mať 
o samotnom stave týchto problémov najlepšie 
informácie a poznatky, nedávajú nijaké riešenia. 
Akoby si len prišli veci vypočuť a všetko zmi-
etnuť so stola; dlhoroční poslanci... Podobne 
je to aj s poradnými komisiami. Komisie sú 
poradným orgánom zastupiteľstva. Ich úlohou 
nie je dávať úlohy zamestnancom a tráviť dlhé 
hodiny v priestoroch miestneho úradu. Podľa 
tejto definície by suplovali prácu starostu. 
Ich zmysel a priestor tkvie v odborných(!) 
diskusiách občanov s poslancami k rozmanitým 

otázkam bežného života mestskej časti podľa 
druhového zamerania. Je zvláštnosťou, že u nás 
niektorí poslanci ani členmi komisií vôbec 
nie sú. Nečudo potom, že komunikácia občan 
– poslanec je nulová. Možno je čas sa pred 
voľbami spýtať nielen na to, z ktorej vajnorskej 
rodiny kandidáti na poslancov pochádzajú..., ale 
i na to, čo doteraz v tom zastupiteľstve robili...

Hodnoty Vajnôr a ich otázniky
Ján Fašung ml. – autor článku „Hodnoty Vajnor“, 
ktorý je uverejnený v spomínanom časopise, 
na prvý pohľad „rozjíma“ nad súčasným pro-
blémom architektúry a urbanizmu. So záujmom 
som si tento článok začal čítať a dúfal som, že 
sa v ňom nájde aj čosi inšpiratívne. Inteligentne 
vyzerajúci článok, ktorý by mohol vo Vajnoroch 
naštartovať potrebnú diskusiu ohľadom urbaniz-
mu, širšieho a užšieho centra, jednotlivých zón... 
to však ani zďaleka nebol. Pod peknou fasádou 
sa skrýva obyčajné politikárčenie. Zo samotného 
článku sa nedozvieme, kým vlastne jeho autor 
je. Nevieme, kto to je, ani akú má profesiu, 
vzdelanie. Je to architekt? Má stavebnú firmu? 
Alebo azda zastáva nejakú občiansku iniciatívu? 
Z článku sa to nedozvieme. Ťažko teda vyde-
dukovať, na koho naráža, keď píše, že: „...radi 
pomôžeme aj so skúsenými architektmi vytvoriť 
regulatívy, ktoré nebudú odporovať pamiatkar-
ským pravidlám a dlhodobo uchovajú Vajnory 
takými aké sú. ...“ 
Škoda týchto slov, ktoré takto vyznievajú prázd-
no, škoda toho skrývania sa za všeobecné „my“. 
Ak sa v jeho článku dá nájsť aspoň iskra, ktorej 
by sa dalo chytiť, záver čitateľa opäť sklame. 
Autor v ňom kĺže na ostrí akéhosi naivného 
„lokal-šovinizmu“ a bojovne v mene anonymné-
ho „my“ vyzýva občanov Vajnôr na to, čo „treba“ 
spraviť. 
Napriek tomu sa snažím pozerať na tento článok 
ako na „hodenú rukavicu“ a jej „zdvihnutím“ ot-
voriť diskusiu k urbanizmu Vajnôr. Možno sa to 
podarí...

Na margo demokracie
Demokracia, hoci jej u nás mnohí ľudia nero-
zumejú (v čom tkvie fígeľ, prečo sa jej „veľmi 
nedarí“), je priamo závislá od angažovanosti 
občanov a istého stupňa povedomia a poznania 
o práve, o štáte, ako aj o nej samotnej u ľudí. 
Demokracia nikdy nebude fungovať optimálnym 
spôsobom (ktorý má ďaleko od dokonalého), 
pokiaľ sa o to jednotlivci a skupiny nebudú 
usilovať. Žiaľ, sme národ, ktorý má ďaleko 
od občianskej angažovanosti. Uspokojujeme 
sa (našťastie nie vždy, avšak žiaľ často) len 
s krikľúnstvom, či nekonštruktívnou kritikou. 
Málokedy pristúpime k otvorenému a priame-
mu „zápasu“. A nemyslím tým hneď revolúciu. 
Celkom by stačil zmysluplný dialóg. Demokracia 
však životne závisí od aktivizmu ľudí. Bez neho 
zomiera. Aj preto sa historicky rozvíja najmä 
v západnej, kresťanstvom premknutej kultúre. 
Autentické kresťanstvo človeka dvíha k pozitív-
nemu pohľadu na svet a najmä do budúcnosti, 
ktorá je v očakávaní. Vyzýva ho k činu. A čin 
ako aktivita sa musí niekde realizovať. Potrebuje 
svoj priestor. Týmto priestorom je podľa môjho 
názoru práve demokracia.
Žiaľ, mnohí ľudia v našej krajine „vnímajú“ 
demokraciu skôr ako živelnosť, môcť si robiť, čo 
chcem, či dokonca pluralizmus. Vnímajú ju ako 
akýsi supermarket, z ktorého si môžu vybrať, 
na čo majú chuť. A ak sa stane, že si väčšina 
vyberie čosi nekvalitné, čosi povrchné, čo môže 
na dlho ovplyvniť naše životy (ako je tomu 
napríklad práve v urbanizme), tak to pohotoví 
krikľúni pripíšu na vinu demokracie. Neviem, 
či z vety: „Sami si demokraticky zlikvidujeme 
svoje útulné obydlia a ohradíme sa valmi diaľnic, 
vysokorýchlostných železníc, aj štvorprúdových 
komunikácií.“ z kritizovaného článku vyviera skôr 
nepochopenie demokracie alebo reminiscencia 
na zašlé časy „starého, dobrého komunizmu“. 
Autor článku týmto spôsobom často hyperboli-
zuje a otázku urbanizmu nikde vlastne nezodpo-
vie. Čo však vo vajnorskom simulakre ani nie je 
potrebné, veď stačí, že to tak len vyzerá... 
Ale pokúsme sa s vynaložením fantázie vyložiť si 
jeho slová ako kritiku rozrastajúceho sa staveb-
ného boom-u. Živelnosť však nie je demokracia, 
a nie je ani jej prejavom. Rozmach výstavby, kto-
rý tu pred časom ešte bol, ako aj jeho negatívne 
stránky nemožno nijakým spôsobom ukladať 
za vinu demokracie. Demokracia je len „forma 
priestoru.“ To, akým spôsobom ho budeme 
„zapĺňať“, je iba na nás. Je to o našej vlastnej 
kultúrnej, technickej, ale i estetickej vyspelosti...

Vajnorské simulacrum... alebo 

„Vajnorské vidzení“ 
ako mediálna ilúzia
V uplynulom čase sa mi dostal už druhýkrát do schránok istý časopis. Aj keď mi je 
jeho forma a dizajn povedomá, nakoľko sa nápadne podobá na oficiálny časopis 
našej mestskej časti, či presnejšie, ponecháva si dizajn nášho časopisu z rokov 
2007 a 2008, nemá tento časopis s volenými predstaviteľmi súčasného vedenia 
mestskej časti nič spoločné. Túto skutočnosť by som rád zdôraznil, nakoľko 
mi niektorí naši občania volali na úrad a rozhnevaní sa sťažovali, ako je možné, 
že v tomto časopise sú uverejnené aj xenofóbne a neznášanlivostné články. 
A verte, chvíľu trvalo, kým sa mi podarilo im vysvetliť, že mestská časť nemá 
s týmto časopisom a ani jeho obsahom nič spoločné!
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K urbanizmu
Autor článku nás ešte stihne všetkých vystríhať 
pred nebezpečenstvom toho, že sa, citujem: 
„dnes každý cíti byť architektom“, čo je podľa 
neho v konečnom dôsledku príčina, prečo to 
s dnešným urbanizmom vyzerá tak, ako to vy-
zerá. Napriek tomuto jeho tvrdeniu a upozorne-
niu sa priznávam, že nie som architekt. Budem 
o urbanizme hovoriť z pohľadu „obyčajného 
človeka“, ktorý túži žiť v príjemnom prostredí 
so všetkými výhodami aj nevýhodami prí- 
mestskej oblasti. A hneď na začiatku si dovolím 
polemizovať s autorom. Problémom urbanizmu 
ani zďaleka nie je to, že by sa laici v architek-
túre vydávali za architektov (čo v praxi asi 
ani nie je dosť možné...), rovnako to ani nie je 
problém volených reprezentantov obce, ktorí 
„vyrastali v panelákoch“. Oveľa pravdepodob-
nejším sa mi javí skutočnosť praobyčajného 
pragmatizmu. Bývanie je v dnešných časoch, 
najmä tu v hlavnom meste, dosť drahé. Nie je 
jednoduché zohnať byt, či stavebný pozemok 
a postaviť dom. Pre mladých ľudí je to takmer 
nemožné. Preto je len logické, že sa z centra, 
kde trh vyhnal ceny šialene vysoko, záujem-
covia presúvajú na perifériu, mimo mesto, či 
dokonca do susedných krajín ako je Rakúsko 
a Maďarsko, kde v niektorých oblastiach boli 
ceny lepšie ako u nás! Mnohých developerov 
a investorov hlad po bývaní a dostupnej cene 
dohnal k tomu, že nerešpektujúc prírodné da-
nosti začali vykupovať a stavať na pozemkoch, 
ktoré na to vôbec neboli vhodné (napr. niektoré 
časti Čiernej Vody, Chorvátskeho Grobu a pod.) 
Tak sa napríklad stalo, že sa narýchlo zasypali 
a vysušili jazierka a bariny, ktoré v tej-kto-
rej lokalite boli „od nepamäti“. Vystavali sa 
na nich narýchlo domčeky a tie sa rozpredali 
(často krát aj dokonca skôr ako fyzicky boli 
postavené). A potom sa noví majitelia veľmi 
čudujú, keď sa im „zrazu“ ich domčeky začali 
vytápať. Starousadlíci, ktorí v daných lokali-
tách pobývajú už po niekoľko generácií, majú 
domčeky buď bez pivníc, alebo len s hlinenými 
podlahami, ktoré vodu ľahko nabrali, ale i ľahko 
a rýchlo vyschli, keď voda opadla. Tí noví 
ostali sklamaní a niekedy aj v súdnych sporoch 
s investorskými firmami. Drvivá väčšina ľudí 
v ekonomických podmienkach našej krajiny si 
rieši svoje bývanie s ohľadom na cenu. To je 
aj dôvod, prečo mnoho ľudí nadstavuje dom 
svojich rodičov, z ktorého tak vzniká typické 
viac-generačné obydlie. V takýchto ekonomic-
kých podmienkach ľudia prosto musia vyťažiť 
čo najviac možného komfortu z toho, čo majú 
k dispozícií. Nielen za starostom, ale i za mnou 
(a práve preto túto potrebu môžem potvrdiť) 
chodili ľudia, ktorí jednoducho potrebovali 
postaviť čosi rozumné tam, kde mohli, hoci to 
bolo napríklad v pamiatkovej zóne, nakoľko 
práve tam ich rodičia mali svoj domček. 
Dovolím si tvrdiť, že nikto z dnešného vede-
nia mestskej časti a dokonca z poslaneckého 
zboru miestneho zastupiteľstva nechce, aby 
sa v území historicky zastavanej časti Vajnôr 

stavali nejaké výškové domy a pod. Na základe 
mnohých rozhovorov s občanmi, som presved-
čený, že väčšina obyvateľov Vajnôr, a najmä tí, 
ktorí sa sem prisťahovali pred nedávnom, túžia 
po pokojnej a bezpečnej lokalite s vidieckym 
charakterom. Veď to je vo väčšine prípadov 
aj dôvod, prečo sa sem tí ľudia sťahujú, či 
vracajú. Bolo by krásne, a verím tomu, že nik zo 
súčasného vedenia mestskej časti nie je proti, 
keby sa dalo prechádzať v pokoji, po krásnom 
námestí, plnom stromov, zelene, lavičiek. Kto 
by sa nechcel v lete osviežiť pri krásnej studni, 
či fontáne a pozerať sa na útulné a ľúbivo 
vyzerajúce domčeky v klasických vajnorských 
farbách? Mať možnosť prechádzať bezpečne 
s kočíkom, v parčíku si zahrať petanque, či 
šach. Na druhej strane však nerozumiem tomu, 
čo by sme mali chrániť na otrasných bytov-
kách, ktoré sú na Osloboditeľskej ulici, či pri 
družstve? Naozaj nerozumiem tomu, prečo by 
som mal mladú rodinu, ktorá sa rozvíja, nútiť 
k tomu, aby v obývačke mali „myšacie okienka 
a takú tmu, ako v base“, ako to povedal jeden 
občan na stretnutí so starostom. Taktiež nero-
zumiem tomu, prečo by sa v takýchto lokalitách 
mala dogmaticky zachovávať pamiatková zóna, 
ktorá vznikla pre celkom odlišný účel, ktorý 
dnes pominul. To, že Vajnory boli pred vyše 
dvesto rokmi prevažne vínohradnícko – roľníc-
kou obcou s typickými dlhými dvormi s humna-
mi na konci je dnes už celkom irelevantné. Nie 
je podľa mňa zdravé a ani vhodné nasilu ľuďom 
vnucovať charakter čohosi, čo sa už dávno 
zmenilo. Tým však nie je ani zďaleka popretá 
minulosť. A rovnako k dosiahnutiu a zachovaniu 
tradične vyznievajúceho centra, či určených zón 
existujú aj iné nástroje ako pamiatková zóna. 
Je len na škodu celej veci, že ľudia ako autor kri-
tizovaného článku sa nechajú zlákať skôr k tomu, 
aby zapĺňali svojimi myšlienkami Vajnorské 
simulacrum, miesto toho, aby čosi prezentovali 
aj navonok. Mať „plné ústa“ toho, koho treba vo-
liť, no nikdy sa neukázať na stavebnej komisii, či 
na zasadnutí zastupiteľstva... Nerozumiem tomu, 
keď mu tak urbanizmus leží na srdci, že dodnes 
nie je od neho na miestnom úrade evidovaný 
nijaký návrh, či dopyt na poslancov, alebo aspoň 
žiadosť o stretnutie so starostom. Ktovie, dúfam, 
že ak má okrem rečí aj nejaký dobrý nápad, tak 
sa oň príde s nami podeliť. 
Osobne sa, hoci sa považujem za konzerva-
tívneho človeka, nebojím ani globalizácie, ani 
rozvoja. Zmena je totiž prirodzená. Mestá, pokiaľ 
nevymierajú, tak sa rozvíjajú. Otázka urbanizmu 
vo Vajnoroch je v konečnom dôsledku otázkou 
miery medzi aktuálnymi životnými potrebami 
občanov mestskej časti a historickým odkazom, 
charakterom niekdajších Vajnôr, no v nepo-
slednom rade opäť aj angažovanosti verejnosti. 
V polemike s autorom predmetného článku, 
sa nedomnievam, že je to len otázka dobrých 
a zlých architektov. Musí v tejto otázke ísť aj 
o verejnosť (rovnako ako napr. v otázke renová-
cie a rozvoja Vajnorského ľudového domu, ako 
som o tom písal v uplynulom článku), nakoľko 

samotná tradícia (zachovanie tradičného výzoru, 
formy a substancie) predstavuje zachovávanie 
historickej kontinuity života a kultúry. Takto sa 
stáva komunikáciou. V našom prípade komuni-
káciou prítomnosti s minulosťou, komunikácie 
životných potrieb dneška s rozvojom do budúcna 
a samotného historicky daného charakteru Vaj-
nôr, ich identity! Súčasný pápež Benedikt VXI. 
kdesi povedal, že prijať tradíciu ako základ svojej 
identity znamená objavovať pravdu o sebe. 
Tradícia, v kontexte tohto článku, je pôvodný 
charakter Vajnôr, ktorý nám vykresľuje ich dušu. 
Táto tradícia – jej poznávanie a zachovávanie, 
v našom prípade teda ochrana, nás vedie 
k spoznávaniu samotnej podstaty Vajnôr, 
k poznaniu ich identity. 
Preto je nevyhnutné, aby v otázke urbanizmu 
Vajnôr išlo o nájdenie a stanovenie rozumnej 
miery medzi zachovaním tradičného a vytvorením 
nového, účelného, ale i moderného, aby sme tieto 
prvky spojili a vytvorili čosi nové a unikátne. 
Čosi, čo je životaschopné, teda nebráni komfort-
nému a modernému spôsobu života súčasných 
Vajnorčanov, či dokonca ich budúcich generácií, 
čosi, čo však nepošliape historickú identitu Vajnôr, 
ale ju v sebe zachová a zveľadí. 
Preto je potrebné vtiahnuť do tejto otázky 
širokú (laickú!) verejnosť, najmä a predovšetkým 
mladú generáciu, ktorá je rozvojová, buduje 
alebo chce tu budovať nové domy, prináša sem 
svoje dane, svoje deti, svoj potenciál. Je to práve 
otázka všeobecného záujmu obyvateľov Vajnôr 
o vajnorské tradície a kultúru, o spoznávanie 
identity Vajnôr. A táto je, paradoxne, napriek 
vyhláseniam niektorých autorov z kritizovaného 
časopisu, žalostná. Aj keby bol starostom človek, 
ktorého rod žil na tomto mieste 300 rokov, 
pokiaľ široká verejnosť a najmä mladá generácia 
neprejaví záujem a snahu o spoznávanie vaj-
norských tradícií, nikdy sa mu ani so zástupom 
najkvalifikovanejších architektov nepodarí 
udržať „správnu mieru“. Vôbec teda nejde o to, 
či kandidát na starostu býval v „paneláku“ alebo 
v pôvodnom dlhom „vinohradnícko-roľníckom 
dome“. Skôr ide o schopnosť tohto kandidáta 
vtiahnuť do nastoľovania správnej miery širokú 
verejnosť a mladú generáciu. 
Osobne verím vo vzdelanostnú politiku, verím 
a podporujem zámer budovať vzdelanostnú, 
„múdru spoločnosť“ v zmysle politického pro-
gramu a aktivít eurokomisára Jána Figeľa. 
Žijeme v demokracii a tá závisí od našej anga-
žovanosti, od našej morálnej, edukačnej, ale 
aj estetickej úrovne. Verím, že nepotrebujeme 
„pevnú ruku“ štátu, dogmatické pamiatkové 
zóny (hluché k potrebám dneška), či hrozby 
obrovských pokút. Verím, že čím kultivovanejším 
spoločenstvom naša mestská časť bude, tým 
kultivovanejšie (a teda i urbanisticky hodnotnej-
šie) prostredie si vytvoríme. A meradlom  
ľudí na porovnanie kandidátov na starostu  
a poslancov, by mala byť práve ich schopnosť 
takéto spoločenstvo vytvárať...

Mgr. JuraJ laukO, Phd.
prednosta mestskej časti

bratislava – vajnory
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RIEŠENIE 
OSEMSMEROVKy 
z č. 2/2009
nie je nič krajšie ako desiť ľudí 
za peniaze.

PRÍSlOVIA
„Pravé šťastie je vždy 
v našich rukách. 
Ide za nami ako tieň.“

„Šťastie príde k tým, 
ktorí sa smejú.“

„Skutočného priateľa 
sa drž obidvomi rukami.“

Ten, kto nevie, a vie, že nevie, je dieťa. – Uč ho.
Ten, kto vie, a nevie, že vie, spí. – Prebuď ho.
Ten, kto nevie, a nevie, že nevie, je hlupák. – Vyhýbaj sa mu.
Ten, kto vie, a vie, že vie, je vedúci pracovník. Nasleduj ho.
Ten, do vidzí a enem vyprávja, je dúhoroční posuanec.

→ múdrosť na mesiac

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!

P
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Dolky
Potrebujeme: 30 dkg miešanej múky, 
3 dkg masti, 1 žĺtok, 1 dkg droždia, 3 dkg 
cukru, 1,5 dcl mlieka, štipku soli, trošku 
postrúhanej citrónovej kôry, lekvár, 
tvaroh, kyslú smotanu.
Postup: Do miešanej múky, z polovice 
hladkej a polovice polohrubej, pridáme 
cukor, soľ, citrónovú kôru, masť alebo 
roztopené maslo, žĺtok rozhabarkova-
ný v troche mlieka, vykysnutý kvások 
z droždia. Cesto, nesmie byť riedke, 
dobre vymiesime a necháme dobre 
vykysnúť. Rozvaľkáme ho na hrúbku asi 
1 cm a pohárom vykrojíme na kolieska. 
Tie necháme vykysnúť. Na sporáku ich 
na suchom plechu opečieme do ružo-
va po oboch stranách. Takto opečené 
dosmažíme v horúcej masti alebo oleji. 
Hotové necháme odkvapkať, natrie-
me lekvárom, posypeme tvarohom 
dosladeným práškovým cukrom a vrch 
pretrieme kyslou smotanou.

Perníkový baránok
Potrebujeme: Pol kila hladkej múky, 
2 dcl oleja, 20 dkg cukru, polievkovú 
lyžicu kakaa, polievkovú
lyžicu hustého lekváru, jeden prášok 
do perníka, jeden prášok do pečiva, 
pol litra vlažného mlieka, trošku mletej 
škorice, klinčeka a citrónovej kôry.
Postup: Cesto dobre vymiešame. Ne-
cháme 20 minút odpočinúť. Nalejeme 
do olejom vymastenej formy baránka 
a v trúbe upečieme.

Vaječný koňak
Potrebujeme: 6 žĺtkov, 250 g práš-
kového cukru, 400 g sladeného 
kondenzovaného mlieka, 1/2 l rumu.
Postup: Vaječné žĺtka riadne vyšľa-
háme s cukrom. Potom postupne 
pridávame kondenzované mlieko 
a rum. Opäť poriadne rozšľaháme. 
Plníme do fl iaš a necháme zachladiť.

Spracovala tatiana JuríkOvá

→ radíme 
      gazdinkám
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K 90. narodeninám Jozefa Jurkoviča

Pozdravte toho pána!
Začiatkom mája 1919, keď bol Štefan so 

svojou mladučkou manželkou na poli, 
stalo sa čosi nezvyčajné; vari nie viac ako sto 
metrov od ich poľa, sa zrútilo lietadlo. Neskôr 
sa dozvedeli, že v ňom zahynul Milan Rastislav 
Štefánik. O 25 dní na to sa im narodil synček. 
Bolo to ich jediné dieťa a po tom, čo na následky 
vojnových zranení zomrel Štefanov brat Michal, 
zostalo jediným pokračovateľom rodu. Dali mu 
meno Jozef a svojho jedináčika si strážili ako 
oko v hlave. No aj tak nebolo jeho detstvo vôbec 
idylické. V čase, keď sa začal priúčať gazdovaniu 
vypukla veľká hospodárska kríza. Ak jeho rodičia 
chceli udržať hospodárstvo, nemohli od ťažkej 
práce ušetriť ani svojho maloletého syna, hoci 
bol krehkej fyzickej konštrukcie a chorľavý. Jeho 
pomoc bolo čoskoro na hospodárstve aj vidno. 
Nedokázal síce nosiť na pleciach po dve vrecia 
obilia ako jeho statný otec, no do tradičného 
rodinného gazdovania začal zavádzať nové 
metódy o ktorých sa dočítal v kalendároch 
a novinách. Keď v roku 1933 končila kríza a on 
končil obchodnú školu, gazda Štefan už bez 
výhrad rešpektoval synove názory hospodárenie. 
Odvtedy sa im začalo aj lepšie dariť. Nebola to 
však žiadna pohoda. Kontingenty boli už aj vtedy 
vysoké a úroda závislá od počasia rovnako ako 
teraz. Pracovali „od nevidím do nevidím“ a žili 
veľmi skromne, no spokojne. Netušili, že čoskoro 
bude horšie. 
Vôľa žiť je silná a nevytrácala sa ani v období 
útrap najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. 
Práve v týchto časoch Jozef dospieval a v týchto 
časoch sa zahľadel do dievčiny Aničky Benčičo-

vej. Nebolo bežné, že by sa jedináčik 
z gazdovskej rodiny oženil 
s nemajetnou dievkou. No on 
to urobil. Ukázalo sa, že to 
bola tá najlepšia voľba. 
Anička síce nepriniesla 
do ich hospodárstva ži-
adne veľké „grunty“, no 
aj tak bola preň úplným 
požehnaním. S Jozefom 
sa ideálne dopĺňali. Mala 
citlivú dušičku a tvorivý vzťah 
hádam ku všetkým oblastiam ľu-
dového umenia, no zároveň bola fyzicky 
veľmi odolná, zdravá a nesmierne pracovitá. Ten-
to tandem veľmi rýchle vytiahol rodinný majetok 
zo zadlženosti, do ktorej upadol po vyplatení 
lekárov za operáciu a liečenie Štefana. Jozef 
a Anka dokázali udržať gazdovstvo nad vodou 
aj v tých najťažších vojnových časoch. Keď mal 
Jozef 25 rokov, narodil sa im chlapček a o ďalšie 
dva roky ich radosť z konca vojny znásobilo 
narodenie krásneho dievčatka. Radosť však netr-
vala dlho. Ako pánboh dal, tak aj vzal. Rovnako aj 
povojnová kríza k nim bola nemilosrdná. Navyše 
prišli neúrodné roky. Vtedy aj dobrý poľnohos-
podár, akým bol Jozef, vyprodukoval sotva toľko, 
čo stačilo na povinný kontingent. Komory sa 
rýchlo vyprázdnili a na prídelové lístky nemali 
gazdovské rodiny nárok. Navyše sa im začal roz-
padať starý hlinený dom a oni sa museli pustiť 
do stavby rodinného prístrešku. Užili si útrap, 
hladu a ťažkej driny.
Vianoce 1951 však už boli trochu šťastnejšie. 
Okrem skromných darčekov im Ježiško nadelil 
pod stromček aj ďalší prírastok do rodiny. 
Ďalšieho chlapca. Bolo to v časoch, keď sa 
už začínalo združstevňovanie a gazdov začali 
nazývať „kulakmi“. Jozefových rodičov to veľmi 
zasiahlo. Nedokázali by sa len tak vzdať majetku, 
ktorý živil ich i mnohé generácia pred nimi! 
On však nebral situáciu tragicky. Bol sčítaný 
a predvídal, že nebude vyhnutia pred kolekti-
vizáciou. A tak sa pre nich začala nová etapa 
trápenia. Teraz už nie svojom ale na kolektívnom 
majetku. Spolu s Ankou vstávali ráno o 3.30 
a bežali sa postarať o dobytok. Cez deň potom 
dreli na poli, alebo vo vinohrade a navečer ich 

zase čakala práca v družstevnom 
kravíne. Robili 16 hodín denne! 

Snáď len v nedeľu si dopriali trochu 
oddychu – v kostole. Obaja majú nemalý 

podiel zásluh na tom, že z niekoľkých 
stodôl, do ktorých bol  v 50. rokoch minulého 
storočia nahnaný združstevnený dobytok, 
vyrástol za 10 rokov moderný poľnohospodársky 
podnik. Spolu s družstvom však rástol aj Jozef. 
Zvýšil si kvalifikáciu na „majstrovke“ a neskôr 
na strednej poľnohospodárskej škole. Z kŕmiča 
sa veľmi rýchlo sal skupinový vedúci, vedúci 
živočíšnej výroby, zootechnik. Jeho schopnosti 
využívali všetci predsedovia, od Múčku, Fašunga, 
cez Serkeru až po Dolejšího. Aj vďaka nemu sa 
JRD Vajnory vyšvihlo medzi najlepšie družstvá 
v bývalom Československu a stalo sa výklad-
nou skriňou, ktorú vtedajšie stranícke a vládne 
orgány nezabudli ukázať snáď žiadnej významnej 
zahraničnej návšteve. A popri tom všetkom sa 
s Ankou pustili v roku 1963 do stavania rodin-
ného domu. Do roka ho aj dokončili. Ak by bolo 
naozaj pravdou, že práca zušľachťuje, tak by 
obaja museli mať krv modrú ako atrament. 
Hoci bol Jozef s družstvom bytostne zviaza-
ný, tešil sa na dôchodok. Dúfal že si s Ankou 
konečne oddýchnu od hrdlačiny a budú sa starať 
len o záhradku a vinohrad.  Ona si však nestihla 
oddýchnuť na tomto svete. Tragicky zahynula rok 
po nežnej revolúcii a rovných 25 rokov po tom, 
čo jej matku (Máriu Benčičovú) pred vlastným 
domom na Roľníckej ulici zrazil motocykel. Aj 
Aničkin život vyhasol rovno pred jej domom, kde 
ju zrazilo auto. Pre Jozefa to bol tragický rok. 
Niekoľko mesiacov po tom, čo pochoval svoju 
manželku pochovával aj syna. Útechu v takých-
to chvíľach nachádzal vo svojej viere v Boha. 
Vychovaný bol nábožnými rodičmi a od útleho 
detstva sa snažil byť príkladným kresťanom.

(Pokračovanie na s. 28)
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Jeho viera bola vždy úprimná a pomáhala mu 
povzniesť sa nad osobné sklamania, prekonávať 
životné prekážky a prežiť v ťažkých podmien-
kach. Jozef bol celý život po boku svojej Anky. 
Boli nerozluční partneri. Lenže Anka tu zrazu 
nebola. Jej strata mu vyvolala v duši okrem 
bolesti, aj pocit beznádejnej osamelosti.  
Snáď preto sa po čase odhodlal pre manželské 
partnerstvo s inou Ankou – Fašungovou. 

Ona pomohla Jozefovi prekonať smútok zo stra-
ty najbližších a doopatrovať matku, po ktorej 
zdedil „zdravý koreň“. Tá ich opustila 25 rokov 
po smrti svojho manžela Štefana – dva mesiace 
pred storočnicou od je narodenia. 
V tomto roku sa Jozef Jurkovič dožíva deväťde-
siatky. Hoci mu pamäť a nohy už neslúžia tak 
ako pred pár rokmi, vitalita ho neopúšťa.   
Aj keď sa po tragickom roku 1990 začal 
postupne uzatvárať do svojho duchovného 
sveta, nestratil kontakt s realitou a ešte stále sa 
zaujíma aj o „svetské“ dianie. V dobrej fyzickej 
kondícii ho udržuje práca v záhradke, kde trávi 
od jari do jesene väčšinu dňa. Pravda, nevylieza 
už do korún stromov, aby oberal čerešne tak, 
ako to robil pred troma rokmi, ale ešte stále 
stíha aj zarovno tých o 10 rokov mladších. 
Denné prechádzky do kostola mu tiež pomá-
hajú udržovať sa vo forme, hoci ich dôvod je 
výsostne náboženský. 
Jozef Jurkovič sa narodil v čase zrodu I. Čes-
koslovenskej republiky, zrelosť dosiahol počas 
vojnového Slovenského štátu, svoje najtvorivej-
šie obdobie prežil v Československej socialis-
tickej republiky a jeseň života prežíva v sú-
časnej Slovenskej republike. Je jedným z mála 
pamätníkov, ktorí môžu rozprávať o Vajnoroch 
v 20. rokoch 20. storočia. Jeho životné príbehy 
sú strhujúce. Dokumentujú životné osudy 
generácie, ktorá nás už opúšťa. Dokumentujú 
vari najdynamickejšiu éru Vajnor, v ktorej sa 
z hlinenej dedinky stala dnešná mestská časť 
Bratislavy. 
Ak podvečer stretnete na Baničovej ulici drobnej-
šieho staršieho pána, na jeho každodennej trase 
do kostola, prosím, pozdravte ho! Zaslúži si úctu.

Ján JurkOvič
dobové foto zo života Jozefa Jurkoviča

chodzeňí za škoui
v e Vajnoroch jak všadi inde dzeci chodzili osem rokú 

do škoui. Našli sa medzi ňima aj takí, do 14. roku svojeho 
vjeku stačili jak tak vichodzit škoui uš ve štvrtej či pátej trídze. 
Majetnější rodičé dali svoje dzeci na mešťanskú škou v mjesce 
alebo do Raštorfa. Druhé dzeci, keré bili z bohatších rodzin išli 
na lepší škoui jakíma bili obchodní, prémyslová škoua ale aj 
na muzikanské konzervárium.
Stríc Janek, kerí mjeli sina Emila sceli mjet z ňeho muzikanta 
aspoň tak dobrého jakí bili dicki ve Vajnoroch. Proto ho dali 
študírovat muziku do mjesta na konzervárium. Emil biu ináč 
co sa teho tíka šikovní a chitrí kamas, ale mjeu menší chibu, 
nesceuo sa mu moc učit. Tak sa Emil ve škole zešeu a skama-
radziu ze žáci s ceuého Záhora aš po Trnavu. Mezi tolkíma 
kopasí sa našli všelijakí vímastkovci, kerím sa tak isto ja Emilovi 
aš tak velice moc učit nesceuo, rači sa dali chodzit za škou.
Medzi takúto chásku Emil velice friško zapadeu a ve škole sa 
na všelico vimúvau. Rás, že zeškau vlak, inakedi sa do vlaku 
nedostau, lebo biu velice plní, alebo že biu nemocní ket dostau 
všički, aj to enem v zímje. Šeci títo vímastkovci jak biu Emil sa 
mimo škoui schádzali v parku nad mjestem, de si misleli,  

že ich ňigdo nezbadá. Jak sa povidá, že dotát sa chodzí ze 
žbánem pro vodu, dokát sa nerozbije.
Tak rás aj Emil ket biu spou aj s druhíma kompábli mimo 
škoui v parku, de sa vzau tu sa vzau, naďabiu náhodú na Emila 
jeho učitel Nepovidau mu ňic, ale na druhí deň biuo ve škoui 
s Emilem zle nedobre. Dostau podmínku, buď donese od oca 
podpísanú omluvenku, alebo ze škoui vilecí.
Emilovi nebiuo šesko jedno a od velikého strachu co bude dál 
dostau takú nahuú koliku co ho zežúliuo v bruchu, ledva dobje-
heu do budála. Huavu mu išuo rostrhnút co tak silno špekulovau 
jak sa s teho šeckého fajnovo vivlécit. Po dúhem tumlovaňí huavi 
preca enem ňeco vimisleu. Na druhí deň donéseu s traslavíma 
rukama učitelovi omluvenku podpísanú otcem, de stáuo:
Maci bili nemocná, otec zas marod a zabijali sme. Já jak naj-
starší z dcecí sem moseu ostat doma pomáhat vitápjat oškvarki. 
Učitel ket dočítau zamascenú omluvenku, kerú, mu Emil podau 
na velikej misi, de biua porádna vísuška ze zabijački aj čerstvé 
chrumkavé oškvarki. Učitel po nakúknuci do misi preca aj ket 
s čaškím srdcem omluvenku od Emila prijau.  

bOhuMír hrabák

Rozjímanie 
o Veľkej noci
Schúlim sa a je mi zima.
Ale iba na chvíľku.
Keď zvláštne teplo objíme ma,
privodí krátku rozjímku.

„Je tu jar,či nevieš vari?“
začujem známy hlas.
„Keď Bohom dané milodary
predostrú sa ti zas.

Pohrúž nakrátko myseľ svoju,
nie však do smútku.
Bo aj v mysli plnej žiaľu,
niet viac zármutku.

Každá, i tvoja duša
opäť sa zahreje,
keď láva lásky nekonečnej
navždy ju zaleje.

Vezmi si teda priehrštím plným,
ber si i do zásob,
a Božím synom odovzdané
s pokorou stonásob.“

Úžasu triaška premkne ma 
telom celým
pery sa pohnú do modlitby 
– na stretnutie s Osláveným.

luba SchwabOva



B R AT I S L AVA
30. roèník medzinárodnej výstavy kvetov

30. 4. - 3. 5. 2009
Milí Vajnoráci, 
Pozerajúc sa denno-denne na našu hlavnú ulicu, po ktorej všetci prechádzame èi už 
cestou do práce, alebo za inými povinnosami som si všimla, že tak krásne miesto, 
ktoré by mohlo hýri farbami a kvetmi bolo minulý rok viac-menej len kde tu 
spestrené kvetináèmi v oblokoch, alebo pár udržiavanými záhradkami pred 
domèekmi. Teraz, v období, keï sa príroda okolo nás prebúdza, máme jedineènú 
príležitos na to, aby sme to zmenili a aby sme si svoje okná, balkóny a záhradky 
skrášlili tak, aby nám robili rados a ulahodili oèiam okoloidúcich ¾udí. 
Rozmýš¾ali sme nad tým, ako by sa spoloènými silami dalo dosiahnu, aby sa o našej 
mestskej èasti rozniesol chýr, ako o krásnom a malebnom mieste v okolí Bratislavy. 
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapoji do skrášlenia našej obce aj Vás 
všetkých!  
Vieme, že to nie je ¾ahké a súèasne si to vyžaduje aj nemalé financie, ale aj napriek 
tomu sme sa pokúsili vytvori Vám podmienky na to, aby ste si za zvýhodnené ceny 
mali možnos nakúpi kvetinky, kry, stromèeky do vašich okien, na balkóny, ale aj do 
predzáhradok a záhrad. V priebehu marca sme navštívili nieko¾ko vybraných 
záhradníctiev, predstavili sme im náš zámer a súèasne sme ich oslovili aj so 
žiadosou o podporu tohto nášho projektu. Do nášho spoloèného projektu sa zapojili 
spoloènosti: EKOFIT a KULLA, s ktorými sme sa dohodli na z¾avách pre Vás. 

SÚAŽ

Záväzne sa prihlasujem do súaže „Za krajšie Vajnory“ 
Meno a priezvisko:  
Súažná adresa:  È.domu:  È. bytu:  
Poschodie:  Kontakt:  
Prihlasujem sa do kategórie: 

A B C D 
Najkrajšie prieèelie 

rodinného domu 
(okná, balkóny) 

Najkrajšie prieèelie 
bytového domu 
(okná, balkóny) 

Najkrajšia 
záhradka / 

predzáhradka do 
30m2 

Najkrajšia èas 
záhrady (zátišie) od 

30m2-50m2 

* * * * 
*Kategóriu, v ktorej máte záujem súaži oznaète prosím krížikom 

-1
0%

-2
0%

Platí do 30.04.2009

Platí do 30.04.2009

Vyplnenú prihlášku odovzdajte prosím do 30.04.2009

www.vajnory.sk   strana 29
inzercia

ZA KRAJŠIE VAJNORY



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

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 (¤)
CENNÍK ZA INZERCIU

→ 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.

– 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. Zodpovedný redaktor: Ján Mlynár. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská. 
Náklad: 2 500 výtlačkov. Inzeráty: redakcia@vajnory.sk, 02/48 22 44 24, vydavateľ nezodpovedá 
za obsah inzerátov. Nepredajné! Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografi e. 
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. Názory autorov a redakcie nemusia byť 
totožné. Registračné číslo: EV 3049109. 

– mesačník obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 
– Vajnory. 
Ing. Mário Schwab, členovia: Juraj Lauko, Soňa Molnárová a Katarína Pokrivčáková. 
Mgr. Eduard Fašung. 

Vajnorské novinky
E-mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa: 
www.vajnory.sk
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3. - 5. apríla 2009

Ve¾konoèný 
gazdovský dvor

Ve¾konoèný 
gazdovský dvor

3. - 5. apríla 2009

TRNAVA
 v priestoroch Mestského trhoviska 

Prezentácia farmárov 
a predajcov tradičných

slovenských špecialít
pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR

 

  

Prezentácia farmárov 
a predajcov tradičných

slovenských špecialít
pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR

 

  

 

 BRATISLAVA 
v priestoroch Závodiska, š. p. Petržalka 

  
TRNAVA

v priestoroch Mestského trhoviska

 

 
 BRATISLAVA 
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ZA ČIERNE STAVBy 
budú vyššie pokuty
Návrh nového stavebného zákona, 
ktorým sa má vláda zaoberať na  
najbližšom zasadnutí, predpokla-
dá uloženie pokút za priestupky 
do výšky 350 tisíc eur. Ak sa budú 
opakovať, finančná sankcia by sa 
mala zvýšiť na dvojnásobok hornej 
hranice pokuty. Stavebný úrad alebo 
inšpekcia by mali podľa miery  
zavinenia uložiť pokutu vo výške 
100 až 350-tisíc eur podnikateľovi, 
ktorý, ako stavebník, alebo vlastník 
stavby, uskutočňuje bez staveb- 
ného povolenia stavbu v chráne- 
nom území alebo ochrannom  
pásme, prípadne bez povolenia  
odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou 
pamiatkou.                                          (vn)

Oznámenie
Miestny úrad oznamuje občanom, že zberný 
dvor na biologický odpad bude opätovne 
otvorený od 3. apríla 2009. 
Otváracie hodiny: piatok 14.00 – 18.00 h,
sobota 8.00 – 14.00 h. 
Biologický odpad môžu občania nosiť 
na zberné miesto na Ulici Alviano za Pizzeriou. 

KVETINÁRSTVO
aster

Ot rame 30. marc 2009 !vá a 

po-pia  10:00 -18:00
so   8:00 -12:00
ne  zatvorené

Ro¾nícka 20
83107 Bratislava-Vajnory

! AKCIA !

Z¾ava 15 % do 30. apríla 2009
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