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P rimátor Bratislavy Andrej Ďurkovský  
pri príležitosti Dňa učiteľov prijal  

a ocenil vybraných 21 pedagogických 
pracovníkov. Spolu so svojou námest-
níčkou Annou Dyttertovou im odovzdal 
čestné uznanie, Komenského plaketu  
a finančnú odmenu 200 eur (6025 Sk).
„Máte to oveľa ťažšie ako v minulosti  
– pri budovaní človeka, stavaní jeho 
duše, aby ste ho pripravili do života.  
Deti sú ťažkými partnermi, ale vedia byť 
aj vďačné,“ v príhovore vyzdvihol dlho-
ročnú pedagogickú a výchovnú prácu 
pozvaných učiteľov. Zároveň ich poprosil, 
aby žiakom vštepovali lásku k mestu,  
v ktorom vyrastajú.
Na slávnostnom akte a následného 
spoločného obeda v Primaciálnom  
paláci sa zúčastnili riaditelia a učitelia  
z bratislavských materských, základných 
a základných umeleckých škôl i centier 
voľného času. Medzi ocenenými peda-
gógmi boli aj dve učiteľky z vajnorských 
základných škôl.
Na ocenenie nominovali svojich pedagó-
gov starostovia mestských časti, zriaďo-
vatelia neštátnych škôl a spomínaných 
zariadení. Záverečný výber schválila 
mestská komisia.                   

  Redakcia VN   

                                     Foto: MagistRát BRatislaVa

Primátor Bratislavy 
vyznamenal učiteľov

ocenené učiteľky z Vajnor si prevzali plakety Jána ámosa komenského v Primaciálnom paláci.



Začiatkom nového roku tá istá firma 
v celej miestnosti opravila omietky 
a učebňu vymaľovala. Už sa čakalo len 
na nábytok a ostatné zariadenia, ktoré 
sa vyrábali v Brne. Posledná etapa sa 
zrealizovala 11. až 13. marca, keď bolo 
všetko namontované a preskúšané.
Sme radi, že sa táto nemalá investícia 
podarila uskutočniť. Zásluhu na celko-
vom výsledku majú najmä rodičia školy, 
ktorí prispeli najväčšou sumou, pomoh-
la Nadácia VSC, MČ Bratislava – Vajno-
ry, škola, sponzor a OZ Veselá škola. 
Chcela by som poďakovať všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou na rekon-
štrukcii participovali. Za ich strpenie, 
ústretovosť, osobnú angažovanosť 
a promptné riešenie mnohých problé-
mov, ktoré sa niekoľkokrát nečakane 
vyskytli, ale ktoré sa podarilo zvládnuť 
zásluhou správnych ľudí. Som rada, že 
s nimi môžem spolupracovať a spo- 
ľahnúť sa na nich.
Výsledkom našej snahy je moderná 
učebňa, kde si môžu žiaci svoje teore-
tické vedomosti overiť v praxi, na labo-
ratórnych cvičeniach a pokusoch. Bude 
to pre nich určite motivujúce a dúfame, 
že takto vzrastie záujem najmä o ché-
miu, fyziku, biológiu a možno aj ďalšie 
predmety. V tomto prípade platí, že 
lepšie je raz vyskúšať, ako trikrát počuť. 
Takto nadobudnuté vedomosti sú ľahšie 
zapamätateľné a trvácnejšie. Teší nás, 
že niektorí žiaci školy už teraz dosahujú 
výborné výsledky na rôznych súťažiach 
a olympiádach, a v tejto učebni budú 
mať možnosť rozvíjať svoje poznatky, 
venovať sa naplno svojim záujmom 
a hádam, tak trošku aj bádať a skúšať 
niečo nové a nepoznané. To je hlavným 
cieľom snaženia nás rodičov, aby popri 
dobrých výsledkoch v škole mali deti 
vyplnený voľný čas aktivitami, ktoré 
ich bavia, vťahujú do sveta poznania 
a obohacujú o nové vedomosti a skúse-
nosti. Aj toto je jednou z možností, ako 
obmedziť ich pobyt pri obrazovkách 
televízorov a počítačov.

ing. lýdia MatuloVá 
predseda RZ pri ZŠ osloboditeľská 1

Zvykne sa vravieť, že každá investícia 
do vzdelania sa vráti dvojnásobne. Ak 
tento názor platil v minulosti, tak dnes má 
svoje opodstatnenie ešte viac. Pre súčasný 
život už zďaleka nestačí ukončiť základné, 
stredoškolské, či vysokoškolské vzdelanie. 
Doba napreduje míľovými krokmi a vy-
žaduje od nás, aby sme sa učili prakticky 
po celý život. Napokon, vstúpili sme 
do tretieho tisícročia, ktoré dostalo prívlas-
tok vek informatiky. V širšom kontexte to 
nepochybne znamená, že svet je prakticky 
zo dňa na deň zapĺňaný novými a ešte 
novšími informáciami, ktoré si musíme 
naštudovať a osvojiť si ich, ak sa chceme 
plnohodnotne uplatniť tak na trhu práce, 
ako aj v spoločenskom živote.
Osvojiť si návyky permanentného vzde-
lávania tak, aby sme v učení nevideli 
nepríjemnú povinnosť, ale prirodzenú 
súčasť života nie je jednoduchá úloha. 
Začína sa už v laviciach základných škôl. 
Veľa záleží na učiteľovi – učiteľke, ako sa im 
v triedach podaria zvládnuť nielen učebné 
osnovy, ale predovšetkým vštepiť žiakom 
vzdelávacie návyky a vypestovať v nich 
túžbu po vzdelávaní. Spravidla na prvom 
stupni základných škôl takmer všetky deti 
majú hlad po informáciách. Nové veci si 
osvojujú na báze prirodzenej zvedavosti 
a učenie berú ako príťažlivú hru objavo-
vania neznámeho. Vo vyšších ročníkoch, 
a najmä v období puberty, sa často situácia 
diametrálne zmení a mnohí žiaci pociťujú 
výučbu ako nepríjemnú povinnosť. Neraz 
som sa sám stretol s názorom ôsmakov či 
deviatakov s dobrými študijnými výsled-
kami, ktorí sa však netajili úmyslom, že by 
namiesto ďalšieho štúdia na strednej škole 
uprednostnili zamestnanie.
Nedávno to bolo lákavejšie už aj preto, že 
ešte donedávna bol na pracovnom trhu 
rastúci záujem po robotníckych profesiách 
so slušným zárobkom, najmä vo firmách so 
zahraničnou majetkovou účasťou. Stačil je-
den rok globálnej finančnej a hospodárskej 
krízy a prišli sme na to, že najzraniteľnejšia 
je práve nízkokvalifikovaná pracovná sila. 
Len v stavebníctve od začiatku roka stratilo 
prácu 16 600 pracovníkov, v textilnom pri-
emysle 8000 a v doprave 4800 zamest- 
nancov. Je logické, že bez vyššieho vzdela-
nia sa títo ľudia len s ťažkosťami flexibilne 
prispôsobia pracovným ponukám v iných 
odvetviach.
I to je teda motivácia na nepretržité celoži-
votné vzdelávanie. Kým v bývalom režime 
platila zákonná povinnosť pracovať, dnes si 
treba prácu hľadať. Neraz si pri tejto tvrdej 
realite spomeniem na slová deda – uč sa 
chlapče, lebo hlúpych ľudí je na svete dosť.

eduaRd FaŠuNg

učíme sa celý život
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→ editoriál

M yšlienku vybudovať modernú 
triedu pre výučbu vajnorských 

školákov podporila Rada rodičov  
základnej školy ešte začiatkom minulé-
ho roku, po dokončení liatej epoxidovej 
podlahy vo vstupnej hale a na chodbe 
školy. Na základe tohto rozhodnutia 
boli oslovení rodičia a priatelia školy, 
aby  finančne prispeli do RZ. Tento 
nápad dostal konkrétnejšie obrysy  
v máji 2008, keď sa na oslave 40. vý-
ročia založenia školy zástupca Nadácie 
VSC rozhodol podporiť aktivity v škole 
sumou 200 000 Sk. Po analýze budú-
cich finančných zdrojov od rodičov, 
Nadácie VSC, z 2 percent daní a od prí-
padných sponzorov  sme sa rozhodli, že 
vynaložíme maximálne úsilie, aby naša 
predstava nadobudla reálny rozmer. 
Ešte pred letnými prázdninami prišiel 
zástupca firmy Merci, ktorá, okrem 
iného, dodáva aj zariadenie a náby-
tok do laboratórií, všetko si rozmeral. 
Nasledovala komunikácia prostredníc-
tvom e-mailu a telefónu, rôzne varianty 
priestorového usporiadania, materiálov, 
finančných nákladov a ďalšie množstvo 
vymenených informácií. 
Po prázdninách, na začiatku školského 
roku 2008/2009 sa začínali teoretické 
predstavy pretavovať do konkrétneho 
riešenia, ktoré by finančne aj prakticky 
úplne vyhovelo požiadavkám na učeb-
ňu, ktorá pojme 30 žiakov a bude 
vybavená moderným zariadením, kde 
bude dostatok priestoru na pomôcky 
na výučbu chémie, fyziky, biológie 
a prípadne aj iných predmetov.      
Na rekonštrukčné práce, ktoré zahŕňali 
nové rozvody vody, elektriny, kanalizá-
cie a novú keramickú dlažbu, sme oslo-
vili firmu Marstav, s ktorou už škola má 
dobré skúsenosti. Keď nám jej zástupca 
potvrdil, že tieto práce zrealizujú, už nič 
nestálo v ceste, aby sa projekt mohol 
rozbehnúť. Začal sa kolobeh písania 
a vybavovania projektu, žiadostí, povo-
lení, objednávok...
Nakoniec sa dňa 9. decembra 2008 
začala rekonštrukcia podlahy  
a rozvodov, ktorá trvala 9 dní. 

Nová prírodovedná učebňa 

Vložené finančné prostriedky:
RZ pri ZŠ :  490 000 Sk 
vrátane financií z 2 % daní za rok 2006 a 2007
Nadácia VSC:  200 000 Sk
MČ Bratislava – Vajnory:  105 000 Sk
Škola z rozpočtu:  80 000 Sk
Sponzor:  5 000 Sk
OZ Veselá škola:  4 000 Sk

Dňa 30. marca sme v budove ZŠ Kataríny Brúderovej slávnostne 
prestrihli pásku na dverách novej prírodovednej učebne. 
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Po roku 1989 s veľkým nadšením 
uvítala možnosť vzniku alternatívne-

ho školstva. Na podnet prvej návštevy 
pápeža Jána Pavla II. v Bratislave – 
Vajnoroch prišla s myšlienkou znovu-
obnovenia niekdajšej slávnej miestnej 
cirkevnej ľudovej školy. Mgr. Elena 
Vrablecová už ako skúsená učiteľka 
koordinovala projekt obnovenia, počnúc 
nevyhnutným materiálnym zabezpeče-
ním. Z budovy, ktorá mala na začiatku 
k dispozícii len 6 tried, malú zborovòu 
a nevyhovujúce hygienické zariadenia 
v krátkej dobe vznikla ZŠ Jána Pavla II, 
ktorá 1. septembra 1991 otvorila svoje 
brány. V roku 1997 sa Mgr. Vrablecová 
stala riaditeľkou novovzniknutej základ-
nej školy a  dobudovala jej areál s úpl-
ne novou telocvičòou a hygienickými 
zariadeniami. Za účelom dobudovanie 
vybavenosti školy zriadila neziskovú 
nadáciu Ex Caritate. 

Základná škola 
zapojená do projektu Infovek

Ale Mgr. Vrablecová buduje školu  
predovšetkým po profesionálnej  
stránke. Základná škola bola medzi 
prvými 60 školami na Slovensku za-
pojenými do projektu Infovek s plným 
vybavením počítačovej siete. Na návrh 
Mgr. Eleny Vrablecovej sa súčasťou no-
vopostaveného areálu stali aj tri bytové 
jednotky pre mladých pedagógov, vïaka 
ktorým mala škola čoskoro plne kvalifi-
kovaný pedagogický zbor. Pani riaditeľka 
vždy nemalú pozornosť venuje aj  
odborným vedeniam začínajúcich  
pedagógov. Súčasťou pedagogického 

Po úspešnom ukončení Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
so sídlom v Trnave s aprobáciou pre 1. až 5. ročník a ruský ja-
zyk, začala svoju učiteľskú činnosť v roku 1971 na slovenskej 
ZDŠ v Senci. Po presťahovaní sa do Vajnor roku 1974 vyučuje 
Mgr. Elena Vrablecová už v našej mestskej časti až do súčas-
nosti. V rokoch 1974 až 1991 na ZDŠ vo Vajnoroch, kde počas 
trinástich rokoch úspešne pôsobila na prvom stupni a vyučo-
vala ruský a nemecký jazyk na druhom stupni. Okrem riadnej 
učiteľskej činnosti organizovala zahraničné zájazdy pre 
učiteľov. Pravidelne koordinovala prípravu kultúrneho 
programu pre žiakov, posedenia pre dôchodcov a vynikala 
najmä v krúžkovej činnosti v Československom Červenom 
kríži, v ktorom bola jej práca aj ocenená.

Mgr. Elenu Vrablecovú zo základnej školy Jána Pavla II.

Rozdávame vzdelanie

zboru sú špeciálni pedagógovia  
pre integrovaných žiakov, ktorí  
navštevujú ZŠ Jána Pavla II. Škola sa 
snaží tak splniť službu aj handikepova-
ným žiakom a súčasne umožniť ostat-
ným kontakt s realitou zdravotného 
postihnutia.

Škola dlhodobo dosahuje veľmi dobré 
výsledky v celoslovenskom testovaní 
žiakov deviatich ročníkov Monitor. Žiaci 
cirkevnej školy sa pravidelne úspešne 
zapájajú do súťaží a olympiád.

Podporuje mimoškolské aktivity
Pod vedením Mgr. Eleny Vrablecovej 

škola pravidelne organizuje umeleckú 
súťaž v literárnom, hudobnom a výtvar-
nom odbore, ktorá je na vysokej úrovni.  
Dnes v budove ZŠ pôsobia dve základné 
umelecké školy. Pani riaditeľka zabezpe-
čila nákup vypaľovacej pece pre potre-
by keramického krúžku pod vedením 
Akademickej sochárky MgrArt. Katarí-
ny Slivkovej. Pani riaditeľka je garantom 
obľúbeného Vianočného jarmoku, 
tradičného trhu výrobkov našich  
žiakov pod vedením pedagógov.

Škola bola v rokoch 2005 až 2008 
zapojená do medzinárodného projek-
tu Socrates – Commenius vyhlásený 
Slovenskou akademickou asociáciou 
pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). 
Úspešne spolupracovala so školami 
v Poľsku, na Malte, Taliansku a Špani-
elsku. Žiaci a pedagógovia každoročne 
spracovali práce na vyhlásené témy, 
ktoré boli schvaľované pracovníkmi 
medzinárodnej asociácie. Projektové 
stretnutia 3 až 5 učiteľov sa konali vždy 

v inej zo zúčastnených krajín jeden až 
dvakrát ročne. Škola sa totiž zameriava 
na výučbu anglického jazyka od prvého 
ročníka a poriada zahraničné exkurzie 
pre žiakov.

Pod jej vedením sa sústavne skrášľuje 
areál školy, vybudovaním predzáhradky 
s lavičkami v okolí sochy Jána Pavla II. 
a začala sa realizovať postupná výmena 
okien. V štádiu projektových príprav 
je generálne oprava strechy s novými 
podkrovnými miestnosťami a  oprava 
plynového kúrenia.

Sté výročie
Dnes sa cirkevná škola pripravuje 

na sté výročie vzniku katolíckej ľudovej 
školy vo Vajnoroch (1910 až 2010). 
Súčasťou príprav je aj „dar“ jubilujúcej 
škole, ktorým je novostavba cirkevnej 
materskej školy. Tento projekt  
sa nachádza už v štádiu vydávania 
stavebného povolenia a chce doplniť 
ponuku v duchovnej formácii detí  
v najútlejšom veku. Je s nadšením  
očakávaný najmä u mladých rodičov.  
Škola tak reaguje aj na intenzívny  
populačný nárast, ktorý naša mestská 
časť a jej okolie v súčasnosti zazna-
menávajú. Školský vzdelávací plán 
vypracovaný pod vedením Mgr. Eleny 
Vrablecovej reflektuje aj špecifiká 
Vajnor najmä v regionálnej  výchove, 
ktorá vïaka mimoriadne bohatej histórii 
ponúka veľké množstvo tém. V škole 
vychádza školský časopis MUDrLand 
a škola pravidelne informuje o svojej 
činnosti aj prostredníctvom časopisu 
mestskej časti Vajnorské novinky.

Rok 2009 je 38. rokom, ktorý  Elena 
Vrablecová prežíva v službách škol-
stva. Súčasne v marci oslávila okrúhle 
životné jubileum. Jej rukami prešli 
stovky žiakov, ktorým vždy vštepovala 
lásku a hrdosť k slovenskému náro-
du, k prírode a viedla ich k mravnosti 
a čestnému životu. Dnes jej bývalí žiaci, 
ktorí sa medzičasom stali rodičmi, 
prinášajú s dôverou na zápis svoje deti. 
Mimoriadne množstvo práce spočívaj-
úce v pedagogickej a riadiacej a inves-
tičnej činnosti bolo možné vykonať len 
vďaka nadšeniu a obetavosti, s ktorým 
Mgr. Elena Vrablecová vykonáva peda-
gogickú činnosť, vnímajúc ju ako svoje 
poslanie.    (VN)
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Na rok 2009 organizátori vypisujú 
tieto súťažné podmienky:

Literárne spracovanie témy hrdinstva 
a vernosti ideálu v poézii i v próze.
Rozsah súťažných prác:
– najmenej 4 až 5- strofová báseň 
  (viazaný verš, voľný verš)
– najmenej jedna na počítači  písaná 
strana
Téma sa inšpiruje 40. výročím 
úmrtia vajnorského rodáka, kňaza 
a pedagóga, dona Titusa Zemana 

9. ročník opäť v máji

(8. január 1969) na následky 11-ročného 
väzenia.
 Výtvarné spracovanie vajnorského 
sakrálneho a ľudového umenia
(napríklad kaplnky, kostol a jeho interiér, 
ľudové stavby, ornamenty a pod. )
Technika a formát prác: ľubovoľný
Téma sa inšpiruje vymenovaním bývalého 
vajnorského farára, Mons. Stanislava 
Zvolenského (1990) za arcibiskupa 
Bratislavskej arcidiecézy (14. 2. 2008)
 V kategórii spevu sa súťažiaci 
predstavia  dvoma slovenskými 

Cena Základnej školy Jána Pavla II. ľudovými alebo národnými piesňami 
podľa vlastného výberu. 
Môžu spievať aj vo dvojiciach, so sprievo-
dom hudobného nástroja alebo bez neho.
Súťažiaci vo všetkých kategóriách v deň 
konania súťaže verejne vystavia svoje 
výtvarné práce, prednesú literárny text, 
zaspievajú súťažné piesne.
Prihlášky a súťažné práce v troch 
exemplároch treba poslať do 15. mája 
2009 na vedenie ZŠ Jána Pavla II. 
Na súťažiacich čakajú pekné ceny.
V prestávkach vystúpi Vajnorský 
okrášľovací spolok.
Milí Vajnorčania, príďte povzbudiť  
súťažiacich a zároveň  prežiť príjemné 
popoludnie!

Za organizátorov Mgr. e. VRaBlecoVá

Organizátori ceny Základnej školy Jána Pavla II. upozorňujú všetkých 
záujemcov, že nedeľa 24. mája 2009 bude patriť 9. ročníku súťaže.
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Preto je dôležité, aby občania pri 
odvádzaní dažďových vôd postupova-

li podľa platnej legislatívy.
Už v žiadosti o stavebné povolenie podľa 
§ 9 ods. 3 vyhlášky MŽP 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
by dokumentácia mala obsahovať spôsob 
odvádzania odpadových a dažďových 
vôd zo striech, spevnených plôch, spôsob 
zneškodňovania odpadov a riešenie 
napojenia stavby na jestvujúce siete a za-
riadenia technického vybavenia.
Keďže voda zo zrážok je vodou z povr-
chového odtoku, ktorá nevsiakla do zeme,  
a vteká do stokovej siete z terénu alebo 
vonkajších budov do povrchových vôd 
a do podzemných vôd, je potrebné poži-
adať vodohospodársky orgán podľa § 21 
ods. 1 písm. d zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách (zákon)o povolenie na osobitné 
užívanie vôd. 
Keďže občania tieto vody vypúšťajú 
bez predčistenia, do vsaku, na verejné 
priestranstvá a bez povolenia, dopúšťajú 
sa priestupku na úseku vodného hospo
dárstva podľa § 74 ods. 1 písm, f) zákona 
a môže im byť uložená pokuta podľa § 75 
ods. 6, zákona vo výške 66 387 €. 

Pretože Vajnory sú odkanalizované len 
čiastočne, je potrebné, aby občania likvi-
dovali odpadové vody (zo soc. zariadení) 
z rodinných domov do nepriepustných 
žúmp a konečnú likvidáciu zabezpečili 
fekálnym vozidlom v lokalitách, kde nie je 
vybudovaná splašková kanalizácia. Pri vy-
púšťaní dažďových vôd do povrchových 
a podzemných vôd musia zabezpečiť ich 
čistenie a povolenie správneho orgánu.
Uvedená problematika sa môže 
riešiť aj systémovo - zohľadnením požia-
davky obmedzenia 
povrchového odtoku, ktoré ho 
ovplyvňujú, tak, že:
✔ strešné konštrukcie so zníženým 
odtokovým koefi cientom – zelené 
strechy, 
✔ povrchy plôch komunikácií  
zatrávniť, nespevné kamenivo 
s možnosťou vsakovania,
✔ využívať dažďovú vodu ako 
úžitkovú vodu v domácnosti (WC, 
pranie, umývanie podláh, závlahy a pod.),
✔ regulovať vypúšťanie vody 
z povrchového odtoku (retenčná
nádrž).
Občania, ktorí vypúšťajú dažďovú 
vodu zo svojich striech na verejné 

komunikácie, sa dopúšťajú porušenia 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov a stavebné-
ho zákona 50/1976 Z. z.
 a jeho vykonávacej vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. Dažďovú vodu zo striech, 
ale aj podzemnú vodu z pivníc možno 
vypúšťať iba na svoj pozemok, a nie 
na verejnú komunikáciu, alebo ju použiť 
tak, ako je uvedené vyššie. 
Hrozí za to pokuta podľa § 75 zákona 
o vodách v sume od 331,50 €
až do 66 387 €.

iNg. MaRta oNdRiŠoVá
Referát životného prostreda

Zrážkové vody z povrchového odtoku
a jej vypúšťanie na verejné komunikácie
rozrastajúce sa mestské časti sa stále častejšie stretávajú 
s problémom, ako odviesť dažďovú vodu zo spevnených  plôch, 
striech, parkovísk a pod. Nedostatočne vybudované kanalizačné 
siete nedovoľujú odvádzať potrebné množstvá a rekonštrukcia 
kanalizácie je nad ekonomické možnosti. Je aj nedostatok miesta 
pre výstavbu záchytných nádrží pri vzniku prívalových vôd.

Dokedy môžte požiadať o sociálne štipendium na štúdium cudzích jazykov v zahraničí

Už len do konca apríla
Ministerstvo školstva Sr zmenilo podmienky na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie sociálnych štipendií vlády Sr pre žiakov stredných škôl 
na štúdium cudzích jazykov v zahraničí. Termín, v ktorom môžu žiadatelia 
podať prihlášku s potrebnými prílohami na Bratislavský samosprávny kraj 
sa posúva na štvrtok 30. apríla 2009.

Ď alšia zmena sa týka jednej zo soci-
álnych podmienok na poskytnutie 

štipendia. Žiadateľ sa môže uchádzať 
o štipendium, ak 1/12 súčtu príjmov 
rodičov za kalendárny rok 2008 nie je 
väčšia ako dva a pol násobok životné-
ho minima rodiny (oproti pôvodnému 
dvojnásobku životného minima rodiny).

V súčasnosti Bratislavský samo-
správny kraj eviduje šesť žiadostí 

o poskytnutie sociálneho štipendia, 
ktoré boli postúpené na Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. Žiada-
telia sa ešte môžu prihlásiť na voľné 
miesta v jazykovom štúdiu angličtiny 
s ôsmimi voľnými miestami, nemčiny 
tri miesta, španielčiny jedno miesto, 
taliančiny jedno miesto, ruštiny jedno 
miesto a francúzštiny s tromi voľnými 
miestami.                            eduaRd FaŠuNg

V MČ Bratislava – Vajnory sa 16.mája uskutoční 
hromadné očkovanie psov proti besnote od 
13.00 do 16.00 hod. pred KZ na Baničovej ulici. 
Cenník 1 ks vakcíny:
5 €/ks (150 Sk), 3,31 €/ks (100 Sk) dôchodcovia

MáRia BitaRoVská
ekonomické oddelenie

Hromadné očkovanie psov
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Ako sa volilo v Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
II. KOlO VOľBy PrEZIDENTa SlOVENSKEJ rEPUBlIKy 4. aPríla 2009  
Výsledky voľby prezidenta SR                                                                        Volebný okrsok                                        Okrsok Spolu
konanej 4. apríla 2009 v Bratislave-Vajnoroch 1  2  3  4  1 až 4 %
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu  1014 100.00 % 1085 100.00 % 955 100.00 % 823 100.00 % 3877 100.00 %
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky / účasť v % 604 59.57 % 669 61.66 % 501 52.46 % 562 68.29 % 2336 60.25 %
Počet odovzdaných obálok / účasť voličov pri hlasovaní v %  603 59.47 % 668 61.57 % 501 52.46 % 562 68.29 % 2334 60.20 %
          
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 601 100.00 % 667 100.00 % 497 100.00 % 560 100.00 % 2325 100.00 %
z toho pre jednotlivých kandidátov          
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 276 45.92 %  199 29.84 % 251 50.50 % 238 42.50 % 964 41.46 %
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 325 54.08 % 468 70.16 % 246 49.50 % 322 57.50 % 1361 58.54%

spracovala: gaBRiela ZeMaNoVá, poverená prípravou prezidenta sR v MČ Bratislava-Vajnory

Predmetom rokovania boli zámery MČ 
Bratislava – Vajnory v pamiatko 

vej zóne, uplatňovanie zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. 
z. pri rozhodovaní stavebného úradu 
o novostavbách v území pamiatkovej 
zóny s cieľom prijať spoločné stanovisko 
k právnemu stavu, ktorý nastal 1.12.2008 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnu-
tia MK SR č. MK 1496/2008-51/15215 
z 3.11.2008 o zmene vymedzenia pamiat-
kovej zóny Bratislava – Vajnory a k budú-
cim zámerom MČ. 
Prítomní po diskusii k otázkam 
Pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory 
konštatujú:
n Mestská časť Bratislava – Vajnory 
reprezentovaná starostom, vedomá si pa-
miatkových hodnôt zástavby historického 
jadra Vajnor okolo šošovkového námestia 
a hlavnej komunikačnej osi Roľníckej ulice 
a Baničovej ulice pri kostole, deklarovala 
záujem všetkými právnymi prostriedkami 
chrániť túto zástavbu v zmysle podmie-
nok ochrany pamiatkovej zóny 
z 3. 11. 2008. V okrajových častiach 
pamiatkovej zóny (humná pozemkov 
z Roľníckej a Baničovej ulice, kde v sú-
časnosti vzniká nová zástavba) žiada 
Mestská časť Bratislava – Vajnory o oso-
bitný prístup pamiatkových orgánov so 
zmiernením podmienok ochrany. 
n Rešpektújúc súčasné platné hranice 
pamiatkovej zóny je nevyhnutné všetky 
rozhodnutia v územnom a stavebnom 
konaní v hraniciach pamiatkovej zóny 
vydávať s akceptovaním rozhodnutia, 
záväzného stanoviska alebo stanoviska 

(podľa povahy veci) dotknutého správ-
neho orgánu – Krajského pamiatkového 
úradu Bratislava. Pamiatková inšpekcia 
vyzve osobitným listom Krajský pami-
atkový úrad Bratislava na zabezpečenie 
účasti zástupcu správneho orgánu 
na stavebných a územných konaniach. 
Rozpory medzi stanoviskami dotknutých 
orgánov bude stavebný úrad riešiť použi-
tím § 140b stavebného zákona.
n Mestská časť Bratislava – Vajnory 
upozorňujúc na nedostatky Urbanistickej 
štúdie – Tomanova II (ktorá bola schvá-
lená uznesením MsZ č. 365/2005 ako 
územnoplánovací podklad a regulatív zá-
stavby zadných častí historických parciel 
okolo hlavnej komunikácie) a skutočnosť, 
že táto urbanistická štúdia nie je súčasťou 
schválenej územnoplánovacej dokumen-
tácie, navrhuje posudzovať každý zámer 
výstavby na týchto parcelách osobitne 
so zohľadnením:
✔ kontextu navrhovanej zástavby 
s novodobou zástavbou na hranici PZ,
✔ požiadaviek občanov,
✔ odporúčaní stavebnej komisie 
miestneho zastupiteľstva MČ 
Bratislava - Vajnory,
n Rozhodovanie o novej zástavbe 
v pamiatkovej zóne, najmä v zadných 
častiach historických parciel je možné 
objektivizovať spracovaním nového
 regulatívu alternatívne:
✔ MČ Bratislava – Vajnory môže zadať 
novú urbanistickú štúdiu - Tomanova II, 
ku ktorej vydá Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava stanovisko z hľadiska ochrany 
pamiatkových hodnôt pamiatkovej zóny.
n MČ Bratislava – Vajnory môže pripraviť 

zadanie územného plánu pamiatkovej 
zóny v jej súčasne platných hraniciach 
tak, aby sa ich súčasťou stali záväzné re-
gulatívy pre ochranu pamiatkových hod-
nôt v území. Pri príprave podkladov ako 
aj konzultovaní prác v rozpracovanosti 
bude spolupracovať Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava (v súlade s kompetenci-
ou podľa § 29 zákona č. 49/2002 Z. z.) 
a Pamiatkový úrad SR. 
n MK SR a pamiatková inšpekcia pripú-
šťa, aby po schválení novej urbanistickej 
stúdie alebo územného plánu zóny, 
v ktorej budú definované regulatívy novej 
zástavby a rozvoja územia v súlade so zá-
merom chrániť historické jadro obce, 
možnosť rokovať o ďalšom zúžení pami-
atkovej zóny (správne konanie o zmene 
vyhlásenia pamiatkovej zóny podľa  
§ 20 zákona č. 49/2002 Z. z). Cieľom 
tejto úpravy bude zjednodušiť stavebné 
konania pre občanov pri zámeroch novej 
výstavby na dnešných hraniciach pamiat-
kovej zóny, najmä na ul . Tomanova.

Záznam zostavila ing. iVeta kodoňoVá

Záznam z pracovného rokovania  
„Pamiatková zóna Bratislava - Vajnory“
Pracovné rokovanie sa uskutočnilo 26.marca 2009 na podnet 
Pamiatkovej inšpekcie Ministerstva kultúry Sr na Miestnom úrade 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory za účasti zástupcov Mestskej 
časti Bratislava – Vajnory, Ministerstva kultúry Sr a Pamiatkovej 
inšpekcie MK Sr (prezenčná listina v prílohe).

Ďakujem inšpekcií MK SR za akceptovanie pripomienok 
a pretavenie ich do vašej odbornej reči a s pochopením 
toho, čo my musíme zase pre našich občanov obhajovať 
a neznepríjemňovať im život nadmieru pri výstavbách 
RD na ich vlastných pozemkoch.
Myslím, že je tu aj vlk sýty, aj ovca celá, a teda to, čo si 
ochranu zaslúži, ju bude mať a to, čo jej nie je hodné, 
ale je vo vzdialenosti, v ktorej by zo zreteľa ochrany 
hodné stavby malo vplyv (humná) bude ustrážené 
v štúdií či zóne, ochránené tak výškou, ako aj hmotou 
stavby.
Rád by som ešte dodal, že rokovanie sa nieslo v kon-
štruktívnom duchu a obe strany sa snažili primerane 
ochraňovať záujmy, za ktoré boli nominované. Momen-
tálne status quo bude treba pretaviť do zóny či úpravy 
štúdií. Ak by sa pri jej spracovaní na strane predsta-
viteľov KPÚ alebo Pamiatkového úradu SR vyskytli 
problémy, požiadame pracovníkov MK SR a inšpekcie 
o zaujatie stanoviska. 

ing. JáN MRVa

Dôvetok starostu
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Vuplynulom období 
musela naša mestská 

časť riešiť viacero podnetov, 
na základe ktorých sa ocitla tak-
povediac v obchodnom styku. 
Je tu viacero obchodných ponúk 

v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností, miestne zastupi-
teľstvo pripravuje alebo už aj vyhlásilo viacero verejných 
obchodných súťaží, na jeho zasadnutiach konatelia Vaj-
norskej podpornej spoločnosti, s r.o. predkladajú správy 
o jej hospodárení a pod. V tomto kontexte sa teda stále 
viacej objavuje pojem obecného majetku... 

Postavenie obce
Obec je samostatným politickým, právnym a ekonomic-
kým subjektom. Toto postavenie jej zaručuje predovšetkým 
Ústava Slovenskej republiky v čl. 64, 64a, ako aj v čl. 65. táto 
skutočnosť je ďalej zakotvená a upravená v zákone o obec-
nom zriadení (č. 369/1990 Zb.) Obec ako právnická osoba 
vystupuje v právnych vzťahoch samostatne a vo vlastnom 
mene (Občiansky zákonník, § 18 – 20, Obchodný zákonník  
§ 13). Má teda aj právo hospodáriť s vlastným majetkom 
a s vlastnými príjmami. Hospodárenie obcí s obecným 
majetkom je podrobnejšie upravené v zákone č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí. V tomto zákone je vlastne určené, 
ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prechádzajú 
do majetku obcí. Upravuje aj samotné majetkové posta-
venie a hospodárenie obcí s majetkom. 
Ako som už vo viacerých článkoch spomínal, v našom 
prípade, je postavenie v mnohých veciach iné, nakoľko 
„obcou“ nie je naša mestská časť, ale Bratislava ako ce-
lok. Preto aj v tejto otázke treba ešte spomenúť osobitné 
zákony a predpisy, ako zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave, či samotný Štatút 
mesta Bratislavy. 

Obecný majetok
Pozrime sa však teraz na samotný pojem „obecný ma-
jetok“. Tento pojem označuje skutočnosť, že obec je 
vlastníkom určitého majetku, tak ako každý z nás má 
svoje vlastníctvo. Tento majetok získava obec prenesením 
vlastníckych práv štátu k časti majetku na obec (či medzi 
hl. mestom Bratislavou a jej MČ), alebo prenesením ta-
kýchto práv iných osôb k určitým hnuteľným, či nehnu-
teľným veciam na obec. Vo všeobecnosti môže teda obec 
získavať majetok zo zákona, zmluvnými prevodmi vlast-
níctva (darovanie, kúpa, zámena...), dedením zo závetu, 
rozhodnutím orgánov štátnej správy, súdu, ale aj vlastnou 
investičnou činnosťou obce, združovaním prostriedkov 
s inými právnickými a fyzickými osobami(!), či majetko-
vou účasťou obce na podnikaní právnických osôb. 
Samotný pojem „obecný majetok“ zavádza zákon č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to v § 8. Zákon tu 
rozlišuje veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 
Ten prvý druh vlastníctva predstavujú jednoducho všetky 
hnuteľné a nehnuteľné majetky. Pokiaľ však ide o majet-
kové práva obce, tak tu treba povedať, že tieto nadobúda 
buď vlastnou činnosťou alebo činnosťou právnických 
osôb založených, či zriadených obcou (u nás napr. Vajnor-
ská podporná spoločnosť, s.r.o.). 
K tejto problematike sa však viaže aj zákon č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Ide totiž o skutočnosť, že obec 
– ale i mestská časť – ako právnická osoba je účtovnou 
jednotkou. Majetkom podľa tohto zákona sú tie aktíva 
účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom uplynulých udalos-

tí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické 
úžitky a dajú sa spoľahlivo oceniť. Sú to aktíva účtovnej 
jednotky, ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v súvahe 
alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Podľa tohto záko-
na sú majetkom obce všetky aktíva. 

Hospodárenie s majetkom obce
Zákon o obecnom zriadení definuje úlohu obce pri výkone 
samosprávy ako starostlivosť o všestranný rozvoj jej úze-
mia a o potreby jej obyvateľov. Za týmto účelom používa 
svoj majetok. V zásade existujú tri formy využitia majetku 
obce. Orgány obce alebo subjekty zriadené a založené 
obcou majetok môžu použiť na: už spomenutý výkon 
samosprávy obce, ale i na verejné účely a podnikateľskú 
činnosť. Zákon o majetku obcí definuje najmä povinnosť 
pre orgány obce a organizácie, tento majetok zveľaďovať, 
chrániť a zhodnocovať. Túto povinnosť upresňuje ako 
povinnosť majetok udržiavať a užívať. Chrániť ho pred 
poškodením, zničením, stratou, či zneužitím.
Obec má teda pri nakladaní s majetkom svoje povin-
nosti. Predovšetkým ide o skutočnosť, že všetky právne 
úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia 
mať písomnú formu! Niekedy sa môže zdať, že úrady sú 
zbytočne byrokratické, no tu ide o podmienku platnosti. 
Okrem tohto je obec povinná zachovávať účelové určenie 
majetku, ktorý nadobudla od štátu v súvislosti s precho-
dom prenesených kompetencií, a ktorý slúži na výchov-
no-vzdelávací proces, na zabezpečenie sociálnej pomoci 
a zdravotnej starostlivosti. Uvedená povinnosť sa skončí 
na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ak:
✔ dôjde k zmene účelového určenia tohto majetku,
✔ sa vloží tento majetok do obchodnej spoločnosti alebo 
pri jeho použití na založenie inej právnickej osoby,
✔ ide o prebytočnosť nehnuteľnosti, ktorá slúži na vý-
chovno-vzdelávací proces, na zabezpečenie sociálnej 
pomoci a zdravotnej starostlivosti, či v prípade preby-
točnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci (ak jej 
zostatková cena je vyššia ako 3319,39 €)
Okrem tejto povinnosti, musí obec dodržiavať aj niektoré 
zákazy. Ide napr. o zákaz zriadiť na tento majetok záložné 
právo, či uzatvoriť zmluvu o zabezpečovacom prevode 
práva. Ďalej je nemožné uskutočniť exekúciu, či uskutoč-
niť konkurzné konanie. 
Okrem príkazov a zákazov však existujú aj určité obmed-
zenia. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku 
bez obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Ob-
chodného zákonníka na FO ktorá je v tejto obci starostom, 
poslancom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutár-
neho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej 
obcou, prednostom, zamestnancom obce, hlavným kon-
trolórom a blízkou osobou týchto osôb. Rovnako nemô-
že obec previesť svoj majetok ani na právnickú osobu, 
v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, 
štatutárny orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, 
členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného je staros-
tu, poslanec obecného zastupiteľstva, štatutárny orgán 
alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby zriade-
nej alebo založenej obcou, prednosta, zamestnanec obce, 
hl. kontrolór a blízke osoby týchto osôb. Toto obmedzenie 
neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorú obec založila ale-
bo v ktorej má obec podiel. 

Majetok obce a podnikateľská činnosť?
Už vyššie som spomenul tri formy využitia majetku obce. 
Nakoľko však použitie majetku obce na výkon samosprá-

vy, ako i na verejné účely je tak samozrejmý, tak sa tým 
podrobnejšie zaoberať nebudem. Prejdem však k tretej 
možnosti, ktorá sa často využíva, je pomerne atraktívna, 
no nesie v sebe i riziká. Ide o využitie obecného majetku 
na podnikateľskú činnosť obce. Obec (i mestská časť) ako 
právnická osoba má rovnaké práva a povinnosti v pod-
nikaní, ako ktorýkoľvek iný podnikateľský subjekt. Obec 
môže vykonávať takúto činnosť v rozličných formách. 
Môže tak činiť pod vlastným menom (zákon č. 369/1990 
Zb.), no môže aj založiť vlastný alebo spoločný podnika-
teľský subjekt (u nás je to napr. aktuálny návrh na zalo-
ženie spoločného subjektu Subcentro za účelom rekon-
štrukcie zdravotného strediska). Takáto nová právnická 
osoba, môže mať právnu formu obchodnej spoločnosti 
alebo družstva. 
Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej 
spoločnosti. Obec môže byť tatko buď jediným zaklada-
teľom alebo môže byť jedným z viacerých zakladateľov 
obchodnej spoločnosti. Existuje i možnosť pristúpenia 
do už jestvujúcej spoločnosti, pričom majetok použije ako 
vklad. Obec má právo podieľať sa na zisku zodpovedaj-
úcemu výške vkladu. Tento môže byť ako peňažný, tak 
nepeňažný.

Formy hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Obecný majetok v zásade možno použiť na predaj, či 
zámenu. Možno ho prenajať alebo použiť ako záruku pre 
získanie úverových prostriedkov. Predaj majetku slúži 
najmä na získanie prostriedkov v prípade, že obec tento 
nevyužíva a nepotrebuje, a ani v budúcnosti ho využívať 
nebude. Dôvodom najčastejšie býva nadbytočnosť, či 
neupotrebiteľnosť, či nedostatok finančných prostriedkov 
na zabezpečovanie investičných zámerov obce. V prípade 
nehnuteľného majetku, o jeho predaji a prevode do vlast-
níctva inej osoby, môže vždy rozhodnúť len miestne za-
stupiteľstvo – nie starosta. Predaj je vždy nezvratný pro-
ces, a preto pri ňom treba byť veľmi opatrný. Snažme sa 
skôr využívať možnosť prenájmu majetku. Obec ho usku-
točňuje na základe zmluvy o výpožičke alebo na základe 
nájomnej zmluvy. Ďalšou formou je použitie majetku ako 
záruky na získanie úveru. Obce v prevažnej miere ručia 
najmä nehnuteľným majetkom. Často sa využíva aj ako 
záruka na emitovanie komunálnych obligácií. 
Pri hospodárení s majetkom môže obec postupovať aj tak, 
že svoj majetok zverí do správy rozpočtovej organizácií, 
ktorú zriadila v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Čo to 
bližšie znamená? Ide o skutočnosť, že tento zákon umož-
ňuje obci aby preniesla na svoju rozpočtovú organizáciu 
oprávnenie obecný majetok držať, užívať, či brať z neho 
úžitky a nakladať s ním. Existuje však možnosť túto správu 
prenechať aj na iné subjekty: na obchodnú spoločnosť, inú 
právnickú osobu. Takýto subjekt potom bude vykonávať 
funkciu správcu obecného majetku, no nebude jeho vlast-
níkom. Zväčša ide o tzv. outsourcing – čo môžeme zjedno-
dušene vysvetliť ako odovzdanie vnútorných aktivít obce 
na iný subjekt („subdodávateľa“). Obec k tomu môže 
pristúpiť napríklad vtedy, keď je pre obec vzhľadom na jej 
rozpočet ekonomicky náročnejšie vnútorne zabezpečiť 
všetky procesy okolo správy majetku ako si túto „službu“ 
u iného subjektu „kúpiť“. Za týmto účelom obec uzatvára 
tzv. zmluvu o výkone správy svojho majetku, táto musí 
obsahovať najmä: účel využitia majetku, čas trvania výko-
nu správy, práva a povinnosti zmluvných strán.

JuRaJ lauko, prednosta MÚ MČ Bratislava – Vajnory

Majetok náš každodenný...
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S mandátom poslanca 
by som chcel pomôcť

Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vajnory Pavol Sýkora

Mnohí ani neviete, že v košickom hokejovom 
klube pôsobí  jeden mladý Vajnorák. Je ním 

Michal Sýkora, ktorý je útočníkom a  11. apríla sa 
spolu s ďalšími spoluhráčmi tešili z titulu majstra 
Sr v ľadovom hokeji, ktorý získali po dramatickom 
súboji so Skalicou. Treba povedať, že zaslúžene, 
lebo Košice celoročne viedli tabuľku našej Extraligy. 
Nech nás teda toľko nemrzí, že Slovan vypadol pred 
bránami finále, ale nech nás hreje fakt, že k titulu 
Košičanom prispel aj tento šikovný útočník z Vajnor 
– syn nášho miestneho poslanca MUDr. M. Sýkoru. 

S  mandátom poslanca vstupoval 
do miestneho zastupiteľstva s urči-

tými víziami na zlepšenie života obyva-
teľov Vajnor a zveľaďovanie obce. „Práca 
v zastupiteľstve však  celkom nenaplnila 
moje očakávania. Čakal som inú spolu-
prácu, iný postoj a vzťahy v miestnom 
zastupiteľstve. Mám pocit, že sa na môj 
vkus až príliš politikárči na úkor vecných 
riešení problémov. Mne išlo o to, aby 
každý a vždy urobil niečo pre Vajnory. 
A vonkoncom mi nezáleží na tom, kto aké 
politické tričko nosí. Predovšetkým ma 
zaujíma racionálny zámer a jeho realizá-
cia, ktorá by bola na prospech Vajnorom 
a ich obyvateľom. Bez ohľadu na to, kto je 
v akej politickej strane alebo hnutí. Vždy 
musí ísť o Vajnory ako také a nie o indi-
viduálne alebo skupinové obhajovanie 
záujmov zelených, modrých, ružových, 
žltých, alebo neviem akých. Väčšinové 
hlasovanie v zastupiteľstve o predlože-
ných návrhoch je síce prejavom vysokej 
demokracie, ale na druhej strane by mala 
väčšina viac prihliadať aj na názory men-
šiny. Najmä, ak aj názor menšinového 
poslanca môže priniesť racionálny návrh 
alebo riešenie problému“ uviedol pre 
Vajnorské novinky Pavol Sýkora.

Nedá sa povedať, že by sa vo Vajnoroch 
neurobili mnohé pozitívne veci. Je veľmi 
dobré, že sa pokračuje v prácach na ka-
nalizácii. Takisto sú dobre vynaložené 
investície do skvalitňovania základného 
školstva v obci, či na zlepšenie podmie-
nok na štadióne pre našich športovcov. 
Pozitívne hodnotím aj vybudovanie sve-
telnej križovatky na vajnorskom viadukte. 
Vajnory rovnako žijú pomerne pestrým 
kultúrnym životom a zaujímavými spo-
ločenskými podujatiami. Najmä podpora 
aktivít mladých ľudí, starostlivosť o senio-
rov a veľký záujem na udržiavaní a oživo-
vaní kultúrnych tradícií stoja za osobitnú 
pozornosť, pokračoval Sýkora.

Nemožno si však zakrývať oči pred 
dlhodobo sa vlečúcimi a časom čoraz 
pálčivejšími problémami. Azda najväčším 
je vo Vajnoroch doprava. Tranzitná dopra-
va naprieč Vajnorami po Roľníckej ulici je 
z roka na rok intenzívnejšia a úzka cesta 
kapacitne už vonkoncom nevyhovuje. 
Dostať sa ráno okolo ôsmej hodiny z Vaj-
nor do mesta je takmer nemožné a každý 
pracovný deň sa tu tvoria kolóny vozidiel. 
Rovnako je to aj s tranzitom po Rybničnej 
ulici. Premávka po nej je čoraz hustejšia, 
vrátane ťažkých nákladných vozidiel, 

Vo Vajnoroch máme majstra Sr

Mudr. Pavol Sýkora sa narodil 20. apríla 
1956 v Šahách, okres levice. Vo Vajno-
roch žije od roku 1980. Pracuje ako chirurg 
na chirurgickej klinike a zároveň zástupca 
riaditeľa Fakultnej nemocnice v Petržalke 
na antolskej ulici. Poslaneckú funkciu 
zastáva prvé volebné obdobie. 
Kandidoval ako nezávislý.

ktoré tadiaľ jazdia takmer nepretržito 24 
hodín denne. Ich hlučnosť vážne znižuje 
kvalitu života ľuďom v domoch v tejto 
okrajovej časti Vajnor. Nebolo by na ško-
du, keby sa v časti na Rybničnej ulici, 
ktorá bezprostredne susedí s obytnými 
domami postavila dáka zvuková bariéra. 
Nepochybne bude sakôr či neskôr po-
trebná, lebo sú plány na rozšírenie Rybni-
čnej na štyri jazdné pruhy a navyše v jej 
blízkosti by mala viesť električková trať 
na pylónoch, predlžujúca trasu od Zla-
tých pieskov okolo Vajnor až po Raču. 

S obavami hľadím do budúcnosti najmä 
v súvislosti s plánovanou výstavbou 
vedecko-technologického parku CEPIT 
a bytovou zástavbou na starom vajnor-
skom letisku. V prípade, že sa oba projek-
ty realizujú, ťažko už budeme môcť hovo-
riť o „dedinke v meste“. Bude to len ilúzia. 
Veď súčasťou obce s necelými päťtisíc 
obyvateľmi vyrastie výškový komplex 
Cepit pre približne 17 000 ľudí a ďalších 
dvetisíc pribudne v domoch na letisku. 
To jednoznačne zásadne zmení život vo 
Vajnoroch a vonkoncom si nemyslím, že 
by tieto zmeny mohli dákym spôsobom 
zvýšiť kvalitu života súčasných obyva-
teľov Vajnor. 

Dlhé roky sa tiež hovorí o plánovanom 
južnom obchvate obce, ktorý by odbre-
menil predovšetkým tranzit po Roľníckej 
ulici. Jeho výstavba je však v nedohľad-
ne. Už aj z toho dôvodu, že najbližšou 
cestnou prioritou sa stal takzvaný nultý 
diaľničných obchvat Bratislavy, ktorý má 
viesť aj cez chotár Vajnor. Pritom ten 
južný cestný obchvat by  Vajnory potre-
bovali ako soľ. 

Sú to veci, ktoré mi veľmi ležia na srdci. 
Napokon nielen mne. Často obdobné 
názory počúvam aj od občanov, ktorí sa 
mi ako poslancovi zdôverujú so svojimi 
starosťami i obavami. Veľmi ma mrzí, 
že im s našimi spoločnými problémami 
nedokážem pomôcť tak, ako by sme si 
spoločne predstavovali, povedal Sýkora 
na záver nášho rozhovoru.

eduaRd FaŠuNg

Gratulujem mu k získaniu takéhoto nekaždo-
denného úspechu a prajem mu ešte veľa 
športových úspechov a úspešnú športovú 
kariéru a, samozrejme, patrí mu vďaka aj za 
dobrú  reklamu pre našu Mestskú časť Bratisla- 
va - Vajnory. 
Zostáva mi ešte nám zaželať, aby vo Vajnoroch 
vyrástlo veľa športových, ale aj iných osobností, 
ktorých chýr, v dobrom,  ďaleko prekročí  
náš vajnorský obzor. 

ing. JáN MRVa
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Dňa 3. apríla sme si pripomenuli 64. výročie oslobodenia 
Bratislavy pietnou spomienkou pri pamätníku v Parku
Pod lipami. 

Spomienka na Ferdiša Jurigu

Dňa 7. apríla sme si pripomenuli 104. výročie príchodu 
Ferdiša Jurigu do Vajnor, položením kytice pri pamätnej tabuli 
za účasti starších občanov našej mestskej časti a predstaviteľov 
miestnej samosprávy. Na slovenského národného buditeľa, 
významného katolíckeho kňaza, publicistu, učiteľa 
a poslanca Slovákov v uhorskom sneme si zaspomínali 
v slávnostných príhovoroch starosta MČ Bratislava-Vajnory 
Ing. Ján Mrva a pani Mária Belovičová, ktorej by sme touto 
cestou radi poďakovali za jej ochotu a pomoc pri organizovaní 
pietnej spomienky. Slávnostné popoludnie obohatila svojim 
vystúpením aj učiteľka ZUŠ pani Milka Kinčešová, ktorej patrí 
tiež naša vďaka.               (kd)

❧ Za katarínou Rakúsovou
KaTaríNa raKÚSOVá 
– ľudová umelkyňa z Vajnor. Autorka originálnych 
vajnorských výšiviek a vzorov. Venovala sa najmä 
vyšívaniu, paličkovaniu a výrobe kraslíc. Narodila 
sa 27. 3. 1924 vo Vajnoroch. Ľudovému umeniu sa 
zaúčala už na základnej škole. Svojimi nádhernými 
umeleckými výšivkami sa zúčastnila na mnohých 
výstavách, vrátane medzinárodných. Jej umelecký 
rukopis sa nezmazateľne zapísal do kultúrneho 
života vo Vajnoroch. Zomrela 19. apríla 2009.

Na cintoríne sa s katarínou Rakúsovou 
rozlúčil starosta Vajnor s týmito slovami:

Neodmysliteľným údelom človeka 
a všetkého živého na tomto svete je jeho 
pozemská smrť. 
Pozemský život našej vajnorskej ľudovej 
umelkyne pani Kataríny Rakúsovej vyplnený 
pracovitosťou a činorodosťou trval viac ako 
85 rokov. 
Je len na každom človeku aká stopa tu 
po ňom na tomto svete zostane. Po pani 
Rakúsovej zostala nezabudnuteľná stopa 
v našich dušiach, ale aj v prácach, ktoré tu 
zanechala.  Naozaj nikto z nás nevie ani dňa 
ani hodiny kedy skončí svoju pozemskú púť.
V ostatných marcových Vajnorských novin-
kách sme jej v rubrike blahoželáme jubi-
lantom gratulovali k 85 narodeninám. Pán 
prednosta Juraj Lauko s ňou robil  rozhovor, 

ktorý je aj nahraný na zvukovom  zázname. 
Nikto z nás vtedy nevedel, že je to jej posled-
ný rozhovor pre Vajnorské novinky a pre nás 
Vajnorákov.
Ako je v rozhovore uvedené ešte si s radosťou 
spomínala na svoju učiteľku ďalšiu ľudovú 
umelkyňu Katarínu Brúderovú a svoje spo-
lužiačky. Porozprávala ako sa vedeli kedysi 
ľudia i napriek nepomerne ťažšiemu životu 
ako máme my dnes zabávať. 
Z mimoriadne šikovných rúk našej vajnorskej 
ľudovej umelkyne pani Kataríny Rakúsovej 
vyšli nielen výšivky kvetov, ornamentov či 
typických vajnorských ohledáčikov, ale aj  pa-
ličkovanie či špecifi cky zdobené kraslice. 
Vyšívaniu sa začala venovať pod vedením 
pani Kataríny Brúderovej už od svojich 
10rokov.  Tá ju, ale aj jej spolužiačky začala 
zaúčať do tajov rôznych umeleckých techník 
a umeleckého zobrazovania rôznych prírod-
ných motívov. 
Svojej veľkej záľube vyšívaniu a paličkova-
niu sa mohla venovať  prevážne v zime keď 
boli dlhé večery a nebola práca na poli. So 
svojími nádhernými umeleckými výšivkami 
sa zúčastnila na niekoľkých výstavách. Z nich 
najvýznamnejšie  sú: Nemecko Bonn 1994, 
Klub dôchodcov Vajnory 1995, výstava pri 
príležitosti vstupu SR do EÚ v máji 2004. 
S jej prácami sa môžeme stretnúť v rôznych 
častiach Európy. 
I ja sám s manželkou som sa s nemým úža-

som zapozeral v novej knižke Vajnorské po-
viedky od p. Bohumíra Hrabáka do krásnych 
fotografi í jej autentických výšiviek, ktorými je 
táto originálna  knižka poviedok napísaná vo 
vajnorskom nárečí ilustrovaná. Knižka mala 
byť aj za jej prítomnosti uvítaná do života 
práve túto nedeľu.  Čo vzor to jedinečný 
originálny námet. Čo iný vtáčik pelikán to 
iná ratolesť v jeho zobáčiku, ale stále ten 
istý zmysel. Viera, Nádej, Láska. Zložitosť 
jej vzorov, akoby vyjadrovala neľahké osudy 
ľudí i samotný životný údel umelkyne. Určite 
aj preto zostane pre nás i budúce generácie 
Vajnorákov  nesmrteľnou a som presvedče-
ný, že bude inšpiráciou pre novú generáciu 
vajnorských umelkýň.
My Vajnoráci si na pani Rakúsovú spomí-
name aj ako na ľudovú rozprávačku, kedy 
nás spolu s pani Hrabákovou a Brunclíkovou 
v spolupráci s Vajnorským okrášľovacím 
spolkom obveseľovala pri rôznych spoločen-
sko-kultúrnych príležitostiach. Nezabudneme 
ani nato, ani na dielo jej šikovných rúk. 
My veriaci veríme a vieme, že jej Duša je 
na pravde Božej a je pripravená začať svoj 
večný život. 
Prosíme preto aj my nášho Pána Ježiša 
Krista, Ducha Svätého i nášho Otca nebes-
kého, aby bol k jej Duši milostivý a milosrdný, 
odpustil jej hriechy  a prijal ju do kráľovstva 
nebeského.
                                                        ing. JáN MRVa❧                                                        ❧                                                        
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Červený kríž od svojho vzniku pomá-
hal pri riešení závažných problémov 

spoločnosti, v boji proti epidémiám, 
organizoval pomoc do zahraničia, posky-
toval sociálnu pomoc a zbierky pre hla-
dujúcich. Veľkú pozornosť tiež venoval 
zdravotnej výchove obyvateľstva.  
Po 2. svetovej vojne tisíce ľudí začalo  
využívať Pátraciu službu Červeného 
kríža. Nemenej významnou oblasťou 
činnosti ČK bola a stále je  výchova a zís-
kavanie bezpríspevkových darcov krvi. 

   V tomto jubilejnom roku Miestny 
spolok Slovenského ČK vo Vajnoroch  si 
pripomína 58 rokov od svojho založenia. 
Zakladateľom Miestnej organizácie Čes-
koslovenského ČK v roku 1951 bol miest-

ny lekár MUDr. Pelikán, ktorý sa stal aj 
prvým predsedom tejto organizácie. Pod 
jeho vedením pracovali členky miestnej 
organizácie veľmi aktívne. Pomáhali pri 
očkovacích akciách v škole, pracovali 
s mládežou a zúčastňovali sa na rôznych 
súťažiach dobrovoľných zdravotných 
sestier v rámci Bratislavy a mnohé sa 
zamestnali ako sestričky v miestnych 
jasliach. Medzi zakladajúce členky patrili 
p. Sépová, Belajová, Truksová, Kebisová, 
Orthová, Mestická, Tibenská V., Jureko-
vá, Hrabáková, Halvoňová, Zemanová 
H., Molnárová J., Osvaldová,  Háliková.  
Postupne rokmi z mnohých žiačok čle-
niek zdravotných hliadok sa stali členky 
miestneho spolku a z dobrovoľných  

Okrúhle výročie 
Slovenského Červeného kríža 

Šiesteho februára 1919 
sa začala písať novodobá 
história Červeného kríža 
na Slovensku. Práve vtedy 
bol založený Českosloven-
ský Červený kríž  a v týchto 
dňoch si pripomíname jeho 
už 90 výročie. 

zdravotných sestier sa stali profesionál-
ne pracovníčky zdravotníctva. 

     V roku 1980 bola za predsedníčku 
miestneho spolku zvolená pani Dzi-
aniková. Od roku 2001 pracuje vo 
funkcii predsedníčky miestneho spolku 
Slovenského ČK Ing. Emília Uhrínová. 
K 31. marcu 2009  evidujeme 93 členov 
miestneho spolku SČK. V súčasnosti 
je činnosť miestneho spolku zameraná 
na darcovstvo krvi, organizovanie kurzov 
prvej pomoci, dobrovoľnú opatrova-
teľskú službu v rámci susedskej výpo-
moci a prácu s mládežou. Dobrovoľné 
zdravotné sestry dnes môžete stretnúť 
na rôznych športových akciách organizo-
vaných  vo Vajnoroch, ale aj na väčších 
spoločenských akciách usporiadaných 
miestnym úradom. 
Ostáva vysloviť želanie, aby Červený 
kríž bol vždy svetlom v tme a preto 
urobme všetko pre to, aby toto svetlo 
svietilo vždy tam, kde je to potrebné.

soňa MolNáRoVá, členka miestneho spolku Čk
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Tohtoročné leto spríjemní basketba-
listom organizácia Basketland, n. f., 

basketbalovými tábormi pod názvom 
BASKETLAND CAMP‘ 09. Záujemco-
via sa môžu opäť prihlásiť na kempy  
v troch termínoch (Levice 5. až 10. júl, 
Ružomberok 17. až 22. júl a Bratislava 
27. až 31. júl) na www.basketland.sk.
Letné tréningové tábory, ktoré organi-
zuje Basketland, n. f., počas troch rokov 
privítali skúsených slovenských, ale aj 
zahraničných trénerov, mladé trénerské 
talenty, ale aj extraligových hráčov a re-
prezentantov Slovenska. Inak to nebude 
ani tento rok.

Všetci netrpezlivo očakávajú, ktorí tré-
neri sa zúčastnia na kempe v Leviciach, 
ktorí v Ružomberku a kto z nich sa ob-
javí na bratislavskom kempe. Aj preto 
vám ponúkame predbežné rozdelenie 
trénerov, asistentov a aktívnych hráčov 
na jednotlivých táboroch. Treba však 
dodať, že toto rozdelenie ešte nie je 
definitívne a môžu nastať určité zmeny.
Ktoré kempy navštívia Tóno Gavel, 
Ivana Jalčová či Dušan Pandula, zatiaľ 
ostáva prekvapením.

lEVICE
nTréneri:
František Kubala (tréner reprezentácie SR 
do 14 rokov, MBK Karlovka)
Ján Krajňák (asistent trénera reprezentácie 
mužov, Maxima Broker Košice, AVE VODS Košice)
Peter Roman (asistent trénera reprezentácie SR 
do 15 rokov, ICM Považská Bystrica)
Peter Torda (tréner reprezentácie SR 
do 15 rokov, ICM Považská Bystrica)
Jozef Ištok (tréner reprezentácie SR 
do 18 rokov, BK Agrotrade Rožňava)
Petra Soošová (ACSL Furdenheim)
Jozef Lovík (tréner reprezentácie SR 
do 16 rokov, BK Slovintegra Levice)
Martin Šilan (asistent trénera reprezentácie SR
do 14 rokov)
Jozef Kalenčík (ICM Považská Bystrica)
Michal Horčičiak (MBK Karlovka)
Lucia Želeňáková (ŠBK Lúky Bratislava)
Ladislav Garaj (MBK Ružomberok)
naktívni hráči:
Branislav Brliť (AB Cosmetics Pezinok)

Katarína Krčmárová (Slovan Bratislava)
Zuzana Babaríková (INPEK UKF Nitra)
Branislav Koczkas (ŠKP Banská Bystrica)
Ondrej Haviar (MBK Handlová)
Dušan Snopko (AB Cosmetics Pezinok)

rUŽOMBErOK
nTréneri:
František Kubala (tréner reprezentácie SR 
do 14 rokov, MBK Karlovka)
Martin Šilan (asistent trénera reprezentácie SR 
do 14 rokov)
Ladislav Šaffo (FTVŠ UK Bratislava)
Stanislav Onuška (MBK Ružomberok)
Lucia Vanková (MBK Liptovský Mikuláš)
Tomáš Vavro (Štadión Trenčín)
Dominika Krajňáková (AVE VODS Košice)
Michal Porubčan (MBK Ružomberok)
Dobroslav Lupták (MBK Stará Turá)
Jozef Juhász (MBK Kežmarok)
naktívni hráči:
Branislav Brliť (AB Cosmetics Pezinok)
Michaela Malinková (Slovan Bratislava)
Adriana Grešnerová (MBK Ružomberok)

BraTISlaVa
nTréneri: 
Daniel Čurka (Slovan Bratislava)
Michal Horčičiak (MBK Karlovka)
Martin Šilan (asistent trénera reprezentácie SR 
do 14 rokov)
Denisa Zambová (FTVŠ UK Bratislava)
Roman Dubovský (MBK Karlovka)
Martin Rýdzi (FTVŠ UK Bratislava)
Peter Torda (tréner reprezentácie SR do 15 rokov, 
ICM Považská Bystrica)
Tatiana Gallová (BSC Bratislava)
Lucia Vanková (MBK Liptovský Mikuláš)
Tomáš Vavro (Štadión Trenčín)
František Kubala (tréner reprezentácie SR 
do 14 rokov, MBK Karlovka)
Zuzana Kudelová (Inter Bratislava)
Dobroslav Lupták (MBK Stará Turá)
Dominika Krajňáková (AVE VODS Košice)
naktívni hráči:
Branislav Brliť (AB Cosmetics Pezinok)
Peter Ivanovič (MBK Prírodovedec Karlovka)
Michaela Malinková (Slovan Bratislava)
Katarína Krčmárová (Slovan Bratislava)
Richard Kucsa (MBK Komárno, FTVŠ UK 
Bratislava)
Ondrej Haviar (MBK Handlová)

Basketland camp
s tromi zastávkami n 10. 5. 2009 – nedeľa    

Deň matiek   
Park pod lipami, 15.00 h
Slávnostné popoludnie venované všetkým mamám, 
babičkám, prababičkám.
Účinkujú: deti zo ZŠ Jána Pavla II., 
ZŠ s MŠ Osloboditeľská, DFS Juríček, 
ZUŠ Osloboditeľská, Istrijská                         
Organizátor:  MČ BA - Vajnory  

n 16. a 30. 5. 2009 - sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349, BA – Vajnory, 
10.00 – 14.00 h
Organizátor: OZ Deti a umenie, kontakt
02/43 71 19 88,  0903/47 70 74  

n 16. 5. 2009 – sobota
Majáles  
Sála PD Vajnory  19.00 – 04.00 h
Tanečná zábava, do tanca hrá skupina LOLA BAND.
Vstupné: 7 EUR. Vstupenky si môžete rezervovať 
na mobilom č. 0907/73 50 84 – I. Štelár
Organizátor: Vajnorský okrášľovací spolok                 

n 17. 5. 2009 – nedeľa
Bohumír Hrabák - Vajnorské poviedky
Park Pod lipami 16.00 h
Slávnostné uvedenie knihy do života za prítomnosti 
predstaviteľov miestnej samosprávy, MK SR 
a ďalších významných hostí. 
Autogramiáda a predaj knihy na mieste.
V kultúrnom programe účinkuje Vajnorský 
okrášľovací spolok a teta Lojzka obohatí program 
čítaním vybraných poviedok z uvedenej knihy. 
Organizátor: MČ Bratislava - Vajnory

n 24. 5. 2009 – nedeľa
Gospel vo Vajnoroch   
Park pod lipami,  17.00 h
2. ročník koncertu gospelových skupín 
Organizátor:  MČ BA – Vajnory 
a Farnosť Bratislava – Vajnory
V prípade nepriaznivého počasia 
sa koncert uskutoční vo farskom klube. 
                                                                                                               
n30. 5. 2009 - sobota                                                                                            
Medzinárodný deň detí    
Park Pod Lipami  15.00 – 18.30 h                                                                    
Zábavné popoludnie pre deti  so športovými 
súťažami – Detský park, skákacím hradom. 
Hlavný program: súťaž Baby Vajnory (v spolupráci 
s MC Lienočka), koncert detskej hviezdy Vanessy 
Šarközyovej a skupiny Rockage, tombola 
a veľa ďalších prekvapení.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
uskutoční v telocvični na Osloboditeľskej ul.1
Organizátor: MČ BA – Vajnory,  

n 30. 5. 2009 - sobota
Streetball tour 2009    
Námestie – Roľnícka ul.
10,00 – 17,00 h.
Organizátor: Slovenská asociácia športu 
na školách, Slovak Streetball Association, 
Basketland

Zmena programu vyhradená!

→ program 
kultúrnych podujatí

ani toto leto nebudú chýbať na populár-
nych letných kempoch, organizovaných
Basketlandom, reprezentační tréneri, 
extraligoví hráči, či reprezentanti  
Slovenskej repbubliky. 



www.vajnory.sk   strana 13šport

Streetball tour  
vo Vajnoroch

K aždé družstvo, pozostávajúce zo šty-
roch hráčov, ktoré sa riadne zaregis-

truje na internetovej stránke basketland.
sk (kde sú k dispozícii všetky potrebné in-
formácie) minimálne deň pred samotným 
podujatím, má garantované minimálne 
dva duely. Hlavní organizátori MČ Vajno-
ry, Basketland n.f., Vajnorská podporná 
spoločnosť, Slovenská asociácia športu 
na školách a Slovenská streetballová 
asociácia majú v prípade nepriaznivého 
počasia pripravenú aj náhradnú alter-
natívu, podľa ktorej by sa streetbalové 
podujatie, spojené s tradičným kultúrnym 
porgramom, konalo o deň neskôr, teda 
v nedeľu v rovnakom čase.
Každý zúčastnený dostane, okrem mož-
nosti ukázať svoje schopnosti, aj skvelé 
streetbalové tričko, 15%-nú poukážku 
na nákup v AND1 shope a jeho smäd 
uhasí minerálna voda Lucka. Po pre-
zentácii, ktorá prebehne medzi 8.30 
a 9.30 h, sa o 10.00h začnú samotné 
boje v jednotlivých kategóriách. O jednej 
popoludní si diváci budú mať možnosť 
pozrieť vyraďovaciu súťaž v tanci Battle 
2vs2 new Style, po ktorej bude nasledovať 

ako sme vás už dávnejšie 
informovali, v sobotu 30. mája 
zavíta v rámci oslavy dňa detí 
do bratislavskej mestskej časti 
Vajnory populárna Streetball tour. 
Osem hracích kurtov na vajnor-
skom hlavnom námestí privíta 
až okolo 400 priamych súťa-
žiacich v piatich kategóriach 
(dvoch pre študentov 
základných škôl a troch 
pre starších ballerov).

exhibícia a autogramiáda hráčov extrali-
gového tímu mužov Interu a žien Slovana. 
Posledným sprievodným podujatím pred 
finálovými bojmi (16.00 – 18.00 h) budú 
tanečné vystúpenia. Celá akcia vyvrcholí 
odovzdávaním cien a záverečným prekva-
pením pre divákov i súťažiacich.
Chýbať nebudú ani tradičné súťaže 
zručností AND1 Skills 1 on 1, AND1 slam 
dunk contest a Mercedes 3 pts. shoo-
ting. O hudobnú produkciu sa postarajú 
DJ Shakul, DJ Spank a Arsenal, tanečné 
umenie predvedú, okrem súťažiacich 
v Dance battle, aj skupiny SBC Family 
a Full Hauzz-Trnava. Víťazi vajnorského 
streetbalu získajú hodnotné ceny od MČ 
Vajnory, Nadácie Slovenskej sporiteľne, 
Koratexu, Mercedesu, Basketlandu, NIKE, 
AND1, Aquacity Poprad, lístky na KON-
TAKT Streetfest Malacky a mnohé iné. 
Víťazi, semifinalisti i štvrťfinalisti získajú 
aj cenné body do celkového hodnotenia 
v kategóriách:
C aND1 category
Chlapci do 19 rokov, ročník 1990 a mladší
D Koratex category 
Muži, ročník 1990 a starší

E OPEN MIX category
Voľná mix kategória pre priateľov 
športu a zábavy 
Taktiež víťazi v kategóriách základných 
škôl získajú miestenku na záverečné finále 
Streetball tour v Malackach.
a Kategória Slovenskej asociácie športu 
na školách – Mini street ZŠ 
– žiaci a žiačky ZŠ, roč. 1997 a mladší
B Kategória Nádácie Slovenskej 
sporiteľne -MIX ZŠ 
– žiaci a žiačky ZŠ roč. 1994 a mladší
Keďže sa organizátori dohodli na vhod-
nom termíne – víkende pred Dňom detí, 
majú v pláne zorganizovať súťažný pro-
gram: „detský svet“ i pre najmenšie deti 
v Parku pod lipami i na detskom ihrisku. 
Cieľom je súťažami, športom, exhibíciami 
a hudbou oživiť a rozhýbať vajnorské ná-
mestie a jeho okolie. Medzinárodný deň 
detí v Parku pod lipami odštartujú o 15.00 
h športové súťaže pre najmenších, po kto-
rých bude nasledovať súťaž Baby Vajnory 
a koncert Vanessy Šarkozyovej a skupiny 
Rockage. Všetko uzavrie tombola s atrak-
tívnymi detskými cenami. Príďte, nebude-
te ľutovať.
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aj tento rok odštartovalo 9. ročník 
kolieskovej sezóny viac ako  
400 účastníkov na kolieskach. 

Sezónu nám prišlo pomôcť zahájiť aj 
50 obyvateľov z iných mestských 

častí. Niektorí prišli na korčuliach, iní 
na bicykloch a nechýbali ani rodin-
ky s deťmi v kočíkoch. Starosta MČ 
Bratislava – Vajnory Ján Mrva privítal 
prítomných a zaželal im veľa kilometrov 
na kolieskach bez nehody a následne 
odštartoval sezónu. Štart prebehol hlad-
ko a návštevníci sa pustili do zdolávania 
vyznačenej trate na Svätojúrskej ceste. 
Po absolvovaní stanovíšť na všetkých 
účastníkov čakali v stánku MČ Bratislava 
– Vajnory prekvapenia v podobe ovocia 

a fit tyčiniek. Pre deti boli špeciálne  
pripravené „vajnorské zvončeky“ na  
bicykel, ktoré zožali veľký úspech. 
 Odtiaľ sa všetci presunuli na detské 
ihrisko, kde bol pre deti pripravený sprie-
vodný program – vystúpenie divadielka 
Dunajka, občerstvenie a reprodukovaná 
hudba. Materské centrum Lienočka zá-
roveň na tomto podujatí ukončilo svoju 
sezónu a pozvalo všetky deti do Roz-
právkova, kde spolu s princeznami  
plnili rozličné rozprávkové úlohy.  
Dobré počasie a predovšetkým aj dobrá 
nálada prispela k tomu, že návštevníci sa 
v detskom parku zdržali až do večerných 
hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 
spolu s nami zahájiť korčuliarsku sezónu! 

(md)

Vajnory na kolieskach
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Š kola sa už dlhší čas usilovala 
o majetko-právne vyrovnanie 

časti školského dvora, čo sa aj 
podarilo. Po odstránení značne 
poškodeného asfaltového povrchu 
sa začne s revitalizáciou plochy. 
Podľa architektonického návrhu 
bude priestor slúžiť ako viacúče-
lové ihrisko: na futbal, volejbal, 
basketbal a tenis. Pre skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
sa vybuduje aj bežecká a rozbe-
hová dráha s doskočiskom. V bez-
pečnom, zdravom a estetickom 
prostredí budú prebiehať mnohé 
voľnočasové aktivity. Pre najmen-
ších je pripravená preliezka s lezec-
kou stenou a pre všetkých príjemný 
oddych v besiedke. 
Keďže ide o fi nančne náročný 
projekt, prosíme o fi nančnú pomoc 
aj širšiu verejnosť. Odmenou bude 
sprístupnenie ihriska verejnosti vo 
večerných hodinách a cez víkend. 
Finančnú pomoc je možné zasielať 
na číslo účtu: 11463297/0900.
Heslo: Školské ihrisko.

Na ZŠ Jána Pavla II. pribudne
nové viacúčelové ihrisko

Vizualizácia možných alternatív
vzhľadu rekonštruovaného 
Zdravotného strediska

Vizuál J. duŠka
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V dňoch 17. – 24. augusta 2009 sa 
uskutoční družobný zájazd do Talianska, 
tento rok zameraný na návštevu Ríma 
a Alviana.  
Ponúka zažiť neopakovateľnú taliansku 
pohostinnosť v Alviane, spoznať krásy 
Umbrie, ale aj vychutnať si večné mesto 
Rím, v ktorom účastníci strávia 3 dni.

PrOgraM:
17. augusta
12.40 hod - odlet do Ríma z Bratislavy
17. až 20. augusta 
Pobyt v Ríme  a návšteva najkrajších 
skvostov Ríma (ubytovanie v Ríma)
20. augusta 
Odchod vlakom do Alviana
21. augusta 
Medzinárodná kuchyňa 
22. augusta 
Orvieto a jeho okolie

Pozvánka do slnečného Talianska
rozmýšľate, kam v lete? Poznáte už takmer všetky pláže najznámejších destinácií a na poznávačku 
ste príliš leniví? Čo tak skúsiť družobný zájazd s Vajnorákmi a spoznať Taliansko neformálne a srdcom?  
Že o čo ide? Kuk nasledujúce riadky a potom šup na rezervačky...

23. augusta Obed v rodinách
24. augusta
Odchod vlakom do Ríma a o 15.05 h 
odlet z Ríma 
(príchod do Bratislavy o 16.45 h).
V dňoch 22. až 24. augusta je naviac 
pripravený bohatý program v Alviane.  
Cena pre dospelého účastníka: 279 €, 
deti do 12 rokov 139 €. 
V cene je zahrnuté ubytovanie v Ríme 
s raňajkami, v Alviane sú  raňajky aj veče-
re, a poistenie je počas celého pobytu. 
Poplatok treba zaplatiť do 31. 5. 2009.
Prihlásiť sa môžete do 31. 5. 2009 
u Kataríny Dobiášovej, vedúcej zájazdu 
na tel. č. 48 22 44 23 alebo e-mailom: 
dobiasova@vajnory.sk alebo na sekre-
tariáte starostu u Márie Horváthovej, 
tel. č./fax: 43 71 24 94, e-mailom: 
horvathova@vajnory.sk  
Na prihlásenie sú potrebné tieto údaje: 

Meno a priezvisko, adresa bydliska, číslo 
pasu, telefonický a e-mailový kontakt,  
rodné číslo – pre účely poistenia pobytu. 

n Zároveň oznamujeme, že v dňoch 
27. – 31. augusta 2009 prídu 
na Slovensko hostia z alviana.
Rodiny alebo jednotlivci,  ktorí by mali 
záujem ubytovať hostí z Talianska alebo 
prijať talianskych hostí na nedeľný  
obed 30.08.2009 sa môžu prihlásiť  
na horeuvedených telefónnych číslach 
alebo mailoch. 

n Vo februári sme z Bruselu dostali 
peniaze za minuloročný projekt vo výške 
6448,30 €, z čoho u nás zostáva
 3721,66 €, Alviano dostáva príspevok 
na dopravu vo výške 2195,46 €  
a Brno-Vinohrady, taktiež príspevok  
na dopravu vo výške 531,18 €.

lésola, lésola, kvjetňí ňedzela, de s‘ kvjet podzeua... 
Spevom a tancom si pripomenul DFS Juríček zvyky 
a obyčaje na Kvetnú nedeľu 5. apríla 2009.
Po krátkom kultúrnom programe, ktorý sa uskutočnil 
pred KZ na Baničovej ulici sa deťúrence presunuli do ulíc 
Vajnor, kde s Lésolou navštevovali rôzne domácnosti. 
A že bolo veselo... 

(kd)

Lésola, lésola...
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Klub poľovníkov Slovenska
sa stretol vo Vajnoroch

Pripravuje sa nový vinohradnícky zákon

Upúšťa sa od ochrany viníc

Tú jej tradične ponúkajú aj poľov-
níci. Sviatok prírody si pripomenul aj 
Klub poľovníkov Slovenska práve vo 
Vajnoroch veselou zábavou v rekon-
štruovanej historickej družstevnej 
pivnici. Akciu za poľovnícky klub 
zorganizoval Juraj Tokár a hostiteľské 
povinnosti na seba prevzalo vajnorské 
Poľovnícke združenie Družstevník, 
ktorému predsedá Ján Panák. Medzi 
vzácnymi hosťami sme privítali aj 

prezidenta Slovenskej kynologickej 
jednoty Štefana Štefíka. 

Priestor dostali predovšetkým 
vajnorskí poľovníci, aby prezentova-
li výsledky svojej dlhoročnej práce, 
za ktorú získali vlani Strieborný odznak 
za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slo-
vensku. Miestnemu združeniu ju udelil 
Slovenský poľovnícky zväz.

Súčasťou podujatia bola aj prezen-
tácia legislatívnym zmien súvisiacich 

M inister pôdohospodárstva Stanislav 
Becík informoval o nových podpor-

ných programoch vo vinárstve a vinohrad-
níctve súvisiacich so systémom podpôr 
z Programu rozvoja vidieka, ktorý je podpo-
rovaný a spolufinancovaný EÚ. 

Podľa Becíka máme v Slovenskej repub-
like 22 000 hektárov registrovaných vino-
hradov, z toho je len 16 000 ha obhospo-
darovaných a ešte menej, len 12 000 ha 
rodiacich. Program podpôr je stavaný tak, 
aby sa tento stav zmenil v najbližších ro-
koch. Počet hektárov rodiacich vinohradov 
by sa mal vyrovnať počtu obhospodarova-
ných. V tejto súvislosti pripomenul, že Slo-
vensko je krajina s vysokým podielom osíd-
lenia na vidieku, a preto aktivity na podporu 
vinárstva i vinohradníctva treba podporovať 
aj z pohľadu zamestnanosti, najmä v obdo-
bí svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

Minister S. Becík zdôraznil, že sa musí 
zmeniť stav, ak sa za minulý rok rozdiel 
medzi vývozom a dovozom vína vyšplhal 
v obchodnej bilancii Slovenska v náš ne-

prospech vo výške 46,5 milióna eur (1,4 mi- 
liardy Sk). V dovoze vína je pritom zarátaná 
aj pridaná hodnota zahraničných vinárov 
v podobe ich práce, o ktorú je ukrátená pra-
covná sila na Slovensku.

Na konferencii sa zaoberali aj novými 
spôsobmi označovania kvality vín, ktoré by 
mali nájsť odozvu v jednotnej forme infor-
mačných etikiet. 

Diskusia bola tiež o novom návrhu záko-
na o vinohradníctve. Nový návrh zákona ok-
rem iného upúšťa od ochrany vinohradov, 
s výnimkou Tokajskej vinohradníckej oblas-
ti, respektíve od zákazu likvidácie viníc. Ma-
jitelia viníc by podľa návrhu mohli vyklčovať 
vinice bez rezortného súhlasu, pričom však 
výsadba nových viníc bude na tento súhlas 
viazaná. Napriek tomu minister Becík tvrdil, 
že nový vinohradnícky zákon ochranu vino-
hradov zvýši. Pritom však pred novinármi 
poznamenal, že si vie predstaviť efektívnej-
šie využitie pôdy na úbočiach Malých Kar-
pát, než na pestovanie viniča.

eduaRd FaŠuNg

Hoci 1. apríl zvykneme častejšie nazývať ako Deň bláznov kvôli 
premenlivému a nevypočítateľnému počasiu v tomto jarnom 
období, menej z nás si súčasne uvedomí, že prvý aprílový deň 
štartuje predovšetkým Mesiac lesov. Je to obdobie, kedy sa príroda 
definitívne zobúdza zo zimného spánku a krehkosť nového života 
obzvlášť potrebuje zhovievavú, ochrannú ruku.

reformou spoločnej organizácie na trhu  
s vínom a jej dopadom na slovenské  
vinohradníctvo a vinárstvo sa na konferencii  
vo Viničnom zaoberalo 250 profesijných 
odborníkov z celého Slovenska. Nechýbali  
ani vinári a vinohradníci z Vajnor

Vínne trhy 
Pezinok 2009 
MČ Bratislava–Vajnory sa v piatok 24. apríla 
prezentovala spolu s malými a strednými pod-
nikateľmi z oblasti gastronómie na 14. ročníku 
Pezinských vínnych trhov 2009 ako vystavovateľ 
v spoločnom stánku s mestom Pezinok. Pre všet- 
kých milovníkov kvalitných odrodových vín 
a dobrého jedla bola pripravená ochutnávka 
vajnorských vín a občerstvenie v podobe vajnor-
ských gurmánskych špecialít, spojená s prezen-
táciou tradícií uchovávaných v našej mestskej 
časti. Vínne trhy začali v priestoroch Domu 
Kultúry – Pezinok 24. 4. o 14. hodine slávnostným 
otvorením a skončili 25. 4. večer. Po slávnost-
nom otvorení sa pokračovalo odovzdávaním 
najvyšších ocenení a šampiónov v jednotlivých 
kategóriách vín, za ktorou nasledovala voľná 
degustácia vín PRE širokú verejnosť. 
MČ Bratislava – Vajnory a mesto Pezinok v nad- 
väznosti na upevnenie dobrých vzťahov a spo- 
lupráce pozvali do spoločného stánku návštev- 
níkov aj na ochutnávku lahodného vína a gastro- 
nomických pochúťok z kuchyne a pivníc vajnor-
ských producentov. Prezentácia MČ Bratislava 
– Vajnory na pôde mesta Pezinok bola výstupnou 
aktivitou projektu nesúceho názov „Aplikácia loga 
do marketingových nástrojov MČ Bratislava – 
Vajnory – pre potreby rozvoja cestovného ruchu“, 
spolufinancovaného zo zdrojov EÚ – programu JPD 
cieľ 2. Sprievodným programom pri oficiálnom 
otvorení preto bola spoločná prezentácia mesta 
Pezinok a MČ Bratislava – Vajnory, ktorá mala  
svoju pointu v spojení kultúrnych tradícií, gastro- 
nómie a vína.                     MoNika deBNáRoVá

s používaním motorových vozidiel v re-
víroch a o držaní zbraní a streliva pri 
ich prevoze. Nechýbala ani degustačná 
prezentácia tých najlepších vajnor-
ských družstevných vín, malá výstavka 
chladných zbraní a poľovníckych trofejí 
vajnorských poľovníkov.

Atmosféru spríjemnil vystúpením 
Vajnorský okrášľovací spolok a do tan-
ca hralo tri legendárneho bubeníka zo 
skupiny Modus Ľuba Stankovského. 
Na svoje si prišli tiež milovníci poľov-
níckych špecialít. Gurmánske prekva-
penie sa popri klasickom guláši z di-
viny skrývalo predovšetkým v nočnej 
ponuke v podobe údeného diviačieho 
stehna s lokšami.

eduaRd FaŠuNg

poľovníctvo/vinohradníctvo
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→ ohlas: Leták pod vymysleným menom?

Pozorovateľ „Vajnorského vidzení“ 
a jeho navážania sa do futbalu

Chcel som začať tento článok slovami, že som nestranný 
pozorovateľ. Ale uvedomil som si, že vlastne nie som. Som 
dotknutý, pretože sám sa snažím pomôcť so zveľadením 
športovísk vo Vajnoroch. Som dotknutý,  pretože túto snahu 
znevažujú ľudia, ktorí tú pomocnú ruku nikdy nepodajú. Ľudia, 
ktorí iba kritizujú. Zaráža ma, ako bezohľadne sa dá zneužiť 
každá snaha o pomoc.

Poukazuje sa na pomoc Miestneho úradu v miliónových 
čiastkach. Chcel by som dať na zreteľ všetkým spoluobyva-
teľom Vajnor, že tieto prostriedky boli poskytnuté hlavne s fon-
dov, ktoré boli účelovo viazané na rekonštrukciu športovísk. 

A dôležité je to, že ich musí futbalový klub, ako nezisková 
organizácia miestnemu úradu riadne splatiť.  

Je podľa mňa veľmi neseriózne prísť na ihrisko počas 
rekonštrukčných prác, nafotiť zábery, ktoré sú vystrihnuté 
z kontextu, ako napríklad 30 ročnú bunku stojacu za areálom 
a šíriť dezinformáciu o šafárení s prostriedkami. 

Keď nad tým rozmýšľam, mne je všetko jasné. Pre tých, 
ktorým je to jasné tiež, chcem oznámiť: „Ja si svojimi skutkami 
ani týmto článkom nechystám kandidatúru na starostu obce“. 
Chcem len existovať v príjemnom prostredí, ako v obci tak aj 
pri voľno časových aktivitách. No hlavne by som chcel, aby 
sme tu dokázali vybudovať niečo pre naše deti a vnukov. Dlhé 
obdobie sa tu nič také nedialo. Konečne je v zastupiteľstve 
obce prvá garnitúra ľudí, ktorých aj takáto budúcnosť zaujíma, 
tým pádom má moju plnú podporu.                 JaRoslaV kRiŽaN

Vo Vajnoroch sa dejú čudné veci a možno 
tu pôsobí aj neznámy duch. Na moje po-
zvanie pisateľ letákov a článku Ján Fašung 
ml. neprišiel a ako sme zistili, nie je evido-
vaný ani v evidencií obyvateľov Vajnor. 
Na základe článku v pseudokultúrnom 
časopise a letáku šírenom po Vajnoroch 
som 3. apríla otvorenou pozvánkou 
pozval na stretnutie pána J. Fašunga ml., 
ktorý sa pasuje do pozície územného 
plánovača, architekta, umelca, dopravá-
ka, ale aj sudcu. Prirodzene, že som sa 
s takým odborníkom chcel rýchlo zozná-
miť a prerokovať s ním nastolené témy. 
Odovzdal som mu teda cez predsedníčku 
predstavenstva Vajnory Shopping City, 
a. s., pozvánku. Sám píše, že vo VSC už 
urobil veľa pre Vajnory. 

Vec: otvorená pozvánka
pre Jána Fašunga ml. z Vsc 
na rokovanie o rozvoji Vajnor
V nedávnom období sa v schránkach 
vajnorských obyvateľov objavili letáky 
písané Jánom Fašungom ml. Ostro napá-
dali mňa aj poslancov, ktorí sú naklonení 
rozvoju Vajnor a jeho okolia, ktorý by mal 
byť  riadený  a regulovaný a určite nie 
spontánny  a podporujú naše ambície 
riešiť množstvo, bývalými starostami 
a miestnymi poslancami,  zanedbaných 
TÉM našich Vajnor, ako sú: vnútroobec-
nú dopravu a jej bezpečnosť (najmä pre 
deti), stratégiu okolitej dopravy, dlhotr-
vajúce znečistenie dažďovej kanalizácie, 
nekvalitné a pomalé budovanie splaškovej 
kanalizácie, vypadávajúce okná na škole, 
hnijúcu a na výnimku fungujúcu škôlku, 
zhumpľované zdravotné stredisko, zby-
točne veľkú pamiatkovú zónu, nevzhľadné 
námestia a parky, neatraktívne detské 
ihriská, neudržiavaná zeleň atď. 
K zavádzajúcemu a nepravdivému obsahu 
letáka sa chcem vyjadriť osobne tomuto 
pánovi, ktorý o sebe tvrdí, a jasne píšuc sa 
chváli, „že v rámci Vajnory Shopping City, 

a.s., sme dodnes Vajnorom urobili nie-
koľkonásobne vyšší obrat, ako rozpoč-
ty mestkej časti za posledných desať 
rokov a za stopy VSC, a.s., sa nemusí-
me hanbiť.“ Nie  je mi jasné, ako súvisí 
obrat VSC, a.s., so ziskom VSC, a.s., lebo 
tieto dve veličiny sú zväčša diametrálne 
rozdielne a koľko z toho zisku VSC, a.s., 
skončilo v obecnej pokladnici, lebo ako je 
mne známe, tak zdaňovanie právnických 
osôb ide do štátnej pokladne a ďalej sa 
do obcí, kde vzniká,  už nerozdeľuje.
Z uvedeného textu, predpokladám, že Ján 
Fašung ml. je buď Vaším zamestnancom 
či členom niektorého z orgánov VSC, a.s., 
lebo ako tvrdí, vyzná sa: „...nebojte sa, 
tieto riadky píše niekto, kto sa vyzná“. 
Rád by som, teda, tohto pána, čo sa 
vyzná, pozval na rokovanie so mnou 
na témy, ktoré v letáku nastolil, ale aj 
na iné, ktoré nespomína. Naše riešenia 
na jeho nastolené témy mu bez prieťahov 
a na počkanie vysvetlím. 
Keďže, asi nedopatrením, neuviedol adre-
su, kam mu mám ja alebo aj iní občania, 
ktorí by si chceli nechať poradiť od člove-
ka, čo sa vyzná vo Vajnoroch, napísať, tak 
adresujem list Vám a prosím Vás o jeho 
doručenie Jánovi Fašungovi ml. Predpo-
kladám, že Vy ho musíte dôverne poznať, 
a teda prosím Vás o odovzdanie mojej 
otvorenej pozvánky pre neho: piatok 
17. 4. 2009 o 11.30 h na Miestnom úrade 
Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, na 
1. poschodí v kancelárii starostu. 
Prosím Vás o spätnú informáciu, či ste 
pozvánku p. Jánovi Fašungovi ml. odo-
vzdali. So srdečným pozdravom a očaká-
vaním plodného stretnutia 
Záver: S konštatovaním, že Ján Fašung 
ml. neprišiel a ani som nedostal odpoveď, 
či taký človek vo VSC pracuje, sa neuspo-
kojím. Mám, tak ako aj Vy, silné podozre-
nie, že Ján Fašung ml. neexistuje, a preto 
je zarážajúce, že vydavateľ pseudokultúr-
neho časopisu takéto články aj uverejňuje. 

Keď niekto píše svoje články a ná-
zory, ktorými sa pred občanmi prezentuje, 
tak by sa mal vedieť podpísať svojím 
skutočným menom. Okrem nemorálneho 
a nečestného správania to svedčí aj o du-
chovnej výbave pisateľa, ak je schopný 
vyjadrovať svoj názor takto skryto. Podľa 
mňa je to minimálne odsúdeniahodné 
a falošné. Pseudočasopis, ktorý uverej-
ňuje články neexistujúcich ľudí, nevediac 
už, ako by nám čo najviac ublížil, podľa 
mňa sa týmto v očiach verejnosti dosta-
točne diskvalifi koval. Ich redakčná rada, 
ktorá takýto nepoctivý krok podporila, 
jednoznačne ukázala, že jej nejde o prin-
cíp a pravdu, ale nekalými  prostriedkami 
im ide o pošpinenie protivníkov a o moc 
v zmysle „Všetko zlé je dobré“. Myslím, 
že za svoje meno, ak nie je hanlivé, sa 
nemusí hanbiť nikto. Jediné, čo mi tak 
napadá, je, že možno si pisateľ myslí, že 
keď sa podpíše skutočným menom, tak 
obyvatelia budú presne vedieť, akú váhu 
majú jeho názorom dať a príslušný článok 
a leták budú brať s obrovskou rezervou. 
S poznámkou, že v pátraní po Jánovi Fa-
šungovi ml. pokračujeme, sa lúčim. Ak ho 
niekto pozná a stretne ho, tak mu, prosím 
vás, odovzdajte moje pozvanie.

 ing. JáN MRVa
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Pasovaňí nekrščencú do stau muadencú
s lavo škou horko čaško vichodziu za šest rokú ve štvrtej 

trídze a poláchki začau virústat z dzeckích gaťí a richtovau 
sa stúpit medzi maudencú, šak co nevidzet bude mjet 18 rokú. 
Tak sa velice začau chistat na pasovańí za muadenca. 
Jak bi aj né, ket sa mu začali aj šecki chupi na bradze čeňat.
Pasovaňí nekrščencú namuádencú robili stárkofci, kerí bili 
volení z obecňíhe predstavenstva a to običajno na fašankvích 
muzikách. Na takéto pasovaňí a muziku sa vichistau aj Slavo. 
Maci ho pooblékali do novích gaťí, prucleku a na huavu mu 
dali pjekní širák, kerí mjeli ešče po nebohém dzedovi 
oduožení v kasňi na túto príležitosť. Slavo pjekňe virichtovaní 
sa zhlédau po ostatních kamasoch jak je kerí patriu aj Slavo. 
Jak takí pŕško mjeu huavu na visoko a rozhlédau sa po 
ostatňích nekrščencoch.
Na druhem boku cesti pret šenkem ket zbadau guču chuapcú, 
chistau sa prendzít pres cestu k ňím. Enem co vikročiu akorát 
pastír hnau stádo z pasinku domu. Po stádze ostaua ceuá 
cesta zaklápovaná velikíma lajtrama. Ceuí deň biuo pjekňe

bez vjetra a jak to uš pri takíchto prípadoch bíva, co čert 
nesceu zafúkau vjetr a Slavovi, kerí sceu prenzít na druí bok 
a hledau co najméň zalajtrovanú cestu uchiciu širák z huavi. 
Slavo vistrašení vipleščiu oči s rukama na huavje a hledzeu 
do víški za uchicením širákem. Ten poletovau hore dole a uš 
veru máuo chibjeuo abi pristáu na zalajtrovanej cesce. Kamasi 
na druhem boku cesti vidzeli co sa ze Slavovím širákem robí, 
rozbjehli sa ho chicit ešče skúr neš spadne do nekerej lajtri.
No jak to bíva aj pri tem najlepším umisli stane sa neščastí. 
Tak aj pri chitaňí Slavového širáka sa jednému zchuapcú 
podariuo prišlapit širák akorát do tej največí lajtri.
Slavo ket to zbadau porát straciu dich a stačiu enem 
zalamentovat: „Dejá? Co já? Co fčil há?“ Opatrno schmateu 
širák za suchší a čistejší místo otrepau ho jak sa enem dauo 
od friškého klápu a pobrau sa s ňím a cito domu abi nebiu 
ostatňím kamasom na smích. Co sa s erbovaním a zalajtro-
vaním širákem stauo sa uš nigdo více nedozvjedzeu.

BoHuMíR HRaBák

Sme svedkami hodnotenia práce 
starostu, niektorých poslancov len 

z jedného,  a nie z viacerých  možných 
smerov, uhlov pohľadu. O pravdivosti 
nechcem viesť polemiky a diskusie, ob-
raz si robíte vy sami. Od volieb  prešli 
dva roky aj pár mesiacov a podtón tých-
to komentárov a správ vyvoláva  v mno-
hých z nás rôzne reakcie, súhlasy aj 
nesúhlasy. Dozvedáme sa viac – menej 
len negatíva a už menej, čo sa aj urobilo. 
Žeby naozaj nič? Ako hodnotiť?

Keďže pracujem v komerčnej sfére, 
tak z môjho pohľadu je starosta taký istý 
manažér, ako napr. riaditeľ veľkej fi rmy. 
Podnik  má stanovené konkrétne ciele 
a robí všetko pre to, aby ich naplnil. Sta-
rosta sa vo voľbách tiež uchádzal o túto 
funkciu a mal svoj volebný program. Po-
slanci to isté. Čiže jedno meradlo  s kon-
krétnymi cieľmi by sme mali.

V samospráve je množstvo ďalších 
kritérií, na ktorých základe by sme mohli 
hodnotiť. Napríklad, výber daní, po-
platkov a ich úspešnosť, hospodárenie 
na miestnom úrade, znižovanie  energe-
tických nákladov budov v správe miest-
neho úradu, boj s čiernymi stavbami 
(s prihliadnutím, že vieme, aký je v sú-
časnosti platný stavebný zákon) atď.

Postoj ku konkrétnemu  verejnému či-
niteľovi  vyjadríme raz za štyri roky. Taký 
je u nás existujúci systém demokracie.

Preto mňa, ako voliča, zaujíma, či zvo-

lený starosta, poslanci, primátor robí 
to, čo sľúbil pred voľbami. Či plní svoj 
volebný program, ak dajaký vôbec mal. 
Či nakladá s majetkom a našimi daňami 
hospodárne, či mi život zľahčuje, alebo 
komplikuje, alebo či sa na dôsledky jeho 
amatérskeho alebo, nebodaj, skorum-
povaného správania budeme skladať 
z našich peňaženiek vo forme zvýše-
ných daní  a poplatkov. Ak uvidím, že sa 
v mojej mestskej časti veľa spravilo, že 
sa veľa vecí pohlo vpred, vďaka múdrym 
rozhodnutiam, tak mi nebude ani ľúto 
tých pár eur, ktoré ročne idú z mojich 
daní na ich platy. Ak budem mať po-
cit, že pre Vajnory neurobili nič, tak mi 
tých pár mincí rovnako nebude chýbať. 
Nehovoriac o tom , že by som im mala  
ich platy a odmeny ešte aj závidieť. Nie, 
život so závisťou, to nie je moja parke-
ta. Mne postačí, že ich dostihne neskôr 
ich vlastné svedomie, tých odvážnejších 
prokurátor. Účet za tých pár eur im vy-
stavím vo voľbách. Vtedy zhodnotím 
dobré aj zlé rozhodnutia. 

Záverom mi nič iné neostáva, len 
povedať, aby naše hodnotenia boli sku-
točne objektívne, aby sa nešírili klam-
stvá, aby sa zbytočne nevytvárali ka-
tastrofi cké  scenáre, lebo sa môže stať, 
že  slušného a kompetentného starostu 
(ku)  už na kandidátke nikdy neuvidíme. 
A tí nečestní , nepoctiví si prídu na svoje 
tak či tak...                                   daRiNa ZeMaNoVá

Mali by sme viac rozmýšľať.... 
a až potom hodnotiť

✍ príbeh zo starých Vajnor

Milí spoluobčania,
mestská časť Bratislava-Vajnory 
Vás srdečne pozýva na slávnostné 
uvítanie knihy „Vajnorské poviedky“ 
do života, ktoré sa uskutoční 
17. mája 2009 o 16.00 hodine 
v Parku pod lipami. 
Autorom je vajnorský občan 
Bohumír Hrabák, ktorý už vydal 
tzv. Slovník  vajnorského nárečia. 
Pozvaní sú hostia z MK SR, 
Slovenských národných novín 
a Magistrátu mesta Bratislavy.
Súčasťou podujatia bude auto-
gramiáda autora a predaj knižky.
V kultúrnom programe vystúpi 
Vajnorský okrášľovací spolok.
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Tentoraz vám predstavíme 
programy, ktoré naše materské 
centrum organizuje pre tehotné 
ženy a ich partnerov. 

n V máji sa pripojíme k „Sve-
tovému týždňu rešpektu k pôro-
du“ besedou „O pôrode ako ho 
nepoznáme“ spojenou s premi-
etaním filmu. Besedu pripravu-
jeme v spolupráci s Občianskym 
združením Slovenské duly (www.
duly.sk), ktoré realizuje na Slo-
vensku podobné aktivity s cieľom 
poukázať na fakty a výsledky 
najnovších výskumov z oblasti 
pôrodníctva a upozorniť na ce-
lospoločenský dosah pôrodu. 
Beseda sa uskutoční 28. mája 
o 17.00 h. Z organizačných dôvo-
dov je potrebné sa na besedu 
vopred objednať na e-mailom: 
simi@virgin.sk.

n 19. mája o 17.00 h sa bude ko-
nať prednáška Zelené potraviny 
a naše zdravie. Zelené potraviny 
nie sú liek, a predsa liečia. Sú to 
ideálne zelené „fast foods“ našej 
uponáhľanej doby.

Prednášať bude pani Soňa Gala-
dová. Vstupné dobrovoľné. 
n 30. mája sa MC Lienočka 
bude podieľať na programe 
k príležitosti dňa detí, všetci ste 
srdečne pozvaní! 

Materské centrum Lienočka

Čo sme spolu zažili

V Lienočke sa pravidelne koná „Kurz 
pre tehotné s brušným tancom“, 

kde sa počas niekoľkých týždňov majú 
možnosť mamičky stretávať, zacvičiť si, 
dozvedieť sa informácie o tehotenstve, 
pôrode, šestonedelí, dojčení a starostli-
vosti o bábätko a pripraviť sa na pôrod 
spolu so svojimi partnermi. Kurz už 
navštevovali i viaceré mamičky  
z Vajnor, takže „vytancovaných“  
detičiek aj u nás pomaly pribúda.  
Kurz sa otvára pri minimálnom počte 
5 žien, preto je potrebné sa prihlásiť 
vopred na: simi@virgin.sk.  
Podrobné informácie o kurze sú  
uvedené na našej webovej stránke  
www.mclienocka.sk. 

→ ČO NáS ČaKá

♣ V spolupráci so Zuzkou Lošon-
skou sme zrealizovali pre budú-
cich i čerstvých rodičov prednášky 
„Nosenie detí“ a „Ekologické látkové 
plienky“. Obe prednášky sú veľmi 
obľúbené a teší nás, že návrat k pri-
rodzenému rodičovstvu sa postupne 
udomácňuje aj v našich podmien-
kach. Prednášky plánujeme opakovať 
v určitých pravidelných intervaloch 
alebo podľa záujmu mamičiek. Na-
hlásiť sa môžete na simi@virgin.sk. 
Aktuálne informácie k prednáškam 
sú vždy na našej webovej stránke.

♣ Posledný marcový piatok sme začali 
tancovať brušné tance aj s netehotnými 
ženami v rámci novej aktivity „Tanec 
pre ženy“. Sme radi, že sa k nám vrátili 
mamičky, ktoré začali u nás tancovať 
ako tehotné a my im môžeme ponúknuť 
opäť niečo šité na mieru. Vítané sú 
i ostatné ženy, ktoré rady tancujú, 
chcú načerpať novú energiu, príjemne 
precvičiť celé telo a zabaviť sa v rytme 
orientálnej hudby. Tancujeme vždy 
v piatok od 18:00 do 19:00 hod., s vý-
nimkou voľných pracovných dní, kedy 
sa cvičenie presúva na štvrtok. Termíny 
i ďalšie informácie nájdete na našej 
webovej stránke.

♣ BUrZIČKa lETNéHO 
      OBlEČENIa 
Dňa 6. júna od 9. 30 do 14.00 h 
sa bude konať burza letného 
oblečenia. Mamičky majú mož-
nosť lacno nakúpiť pekné, väčši-
nou značkové oblečenie na leto, 
od čísla 56 po 138, hračky 
a potreby pre deti, prípadne si 
niečo aj zarobiť. Záujemcovia 
o predaj sa musia vopred 
nahlásiť na e-mail:  
hanzelovak@hotmail.com, aby 
sme im pridelili predajné číslo. 

Viac informácií na stránke: 
www.mclienocka.sk

♣ 7. marca sa konala burza 
jarného detského oblečenia. I keď 
kupujúcich prišlo (pravdepodob-
ne kvôli dažďu) menej, všetci 
odchádzali s úsmevom na tvári 
a taškou plnou „úlovkov“. Ďalšiu, 
letnú burzu plánujeme 
na začiatok júna. 
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Kto je kto v materskom centre

Mgr. Miroslava 
sivá 

NOVÝ
SERIÁL

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

prišla s úsmevom. To ma naozaj 
hrialo pri srdci a bolo to pre mňa 
veľké vyznamenanie. K najkraj-
ším zážitkom patrí tiež sledovať 

malé deti, keď nám pred začatím 
kurzu vbehnú do sály, zahľadia sa 

na tehotné mamičky, započúvajú sa 
do orientálnej hudby a nechce sa im zo 
sály odísť – a ja viem, že pred niekoľký-
mi mesiacmi im bolo s nami takto isto 
dobre, keď boli na našom kurze ešte ako 
bábätká v tancujúcom brušku.
Zažila si aj niečo negatívne?
– Negatívne veci sa snažím prehodnotiť 
a buď sa z nich poučiť alebo, ak mi ne-
majú čo priniesť, veľmi sa im nevenovať. 
Odoberajú totiž zbytočne veľa energie.
Napadá ma pri tejto príležitosti jeden 
zážitok, ktorý ale spomeniem skôr ako 
úsmevnú príhodu. Keď sme s kurzom 
ešte len začínali, chcela som prevoňať 
sálu vôňou jasmínu, ktorý pôsobí upo-
kojujúco a harmonicky. Lenže do arom-
olampy mi ušlo zrejme o pár kvapiek 
viac, pretože sme sa stretli s pobúrením 
a odsúdením starších spoluobčanov 
a boli sme označené skoro za nejakú 
sektu. Tancujúca tehotná žena s odha-
leným bruškom a štrngotajúcou šatkou 
okolo bokov nie je zaužívaným obrazom 
budúcej mamičky, avšak blahodárne 
účinky brušného tanca na celý ženský 
organizmus a samotné reakcie tehot-
ných žien hovoria za všetko. Brušný 
tanec je veľmi prirodzený, veľmi ženský, 
harmonizuje ženskú dušu a precvičí 
telo, pričom akceptuje všetky ženské 
krivky, tehotné bruško nevynímajúc. 
A navyše, keď žena tancuje, tak prežíva 
radosť a radostné tehotenstvo je najlep-
ší štart do života, aký môže dať matka 
svojmu dieťatku.
aké máš plány do budúcnosti?
– Moje plány veľmi úzko súvisia s tým, 
či bude môcť Simonka nastúpiť v sep-
tembri do materskej škôlky. Rada by 
som však v ďalšej sezóne doplnila po-
nuku centra o aktivity, ktoré sú žiadané 
a momentálne na ne nemám dostatok 
času – napr. „Tanec s bábätkami“ spoje-
ný so stimulačnými hrami pre deti do 1 
roku.
Želám Lienočke, aby mala i naďalej 
toľko priaznivcov a ďakujem Katke 
Hanzelovej za nekonečnú energiu, ktorú 
vkladá do nášho centra.
Ďakujem za rozhovor.

Zhovárala sa lucia kRiŠtoFiČoVá

V čom spočíva tvoja 
činnosť v materskom 
centre lienočka?
– V materskom cen-
tre sa venujem pro-
gramom pre tehotné 
ženy a ich partnerov. 
Vediem „Kurz pre 
tehotné s brušným 
tancom“ a organi-
zujem prednášky, 
ktoré tematicky 
dopĺňajú obsah kurzu  
- napr. Škola nosenia, 
Ekologické látkové 
plienky, O pôrode 
ako ho nepoznáme, 
Škola dojčenia a iné. 
Mám na starosti tiež 
aktualizácie našej 
webovej stránky 
www.mclienocka.sk 
v sekcii Programy pre 
tehotné. V súčasnosti 
vediem novú aktivitu 
aj pre netehotné ženy 
„Tanec pre ženy“.

Koľko máš detí a ako sa volajú?
– Mám dve dcérky – Kristínku (5) 
a Simonku (3).
aké je tvoje povolanie?
Pôvodne som liečebná pedagogička. 
Popri škole som deväť rokov tancovala 
v umeleckom súbore Lúčnica a niekoľko 
rokov som pôsobila aj ako tanečný 
pedagóg v detskom folklórnom súbore 
Prvosienka a Husiarik. Tu som sa dostala 
aj k vymýšľaniu tanečných choreografi í 
a tvorbe programu. Počas materskej 
dovolenky som si doplnila vzdelanie pre 
prácu s tehotnými ženami a teraz pôso-
bím aj ako „dula“ a doprevádzam ženy pri 
pôrode.
Čo ťa viedlo k angažovaniu sa v centre?
– Mám rada prácu s ľuďmi, zmysluplné 
veci a rada sa realizujem vo veciach, 
ktoré ma bavia. Do Lienočky som prišla 
pred tromi rokmi, krátko po narodení 
mojej druhej dcérky. Veľmi ma vtedy 
potešilo, že aj u nás vo Vajnoroch sa 
podarilo (vďaka Lucii Kuchtovej a Katke 
Stanovičovej) otvoriť materské centrum. 
Centrum dáva mamičkám na materskej 
dovolenke výbornú príležitosť na stre-
távanie, výmenu skúseností, odpočinok 
od bežných starostí, môžu vyjsť zo 
stereotypu a izolácie, ktoré sú odvrá-
tenou stránkou materskej „dovolenky“. 
Detičky sú uchvátené novými hračkami, 

hra medzi rovesníkmi ich ne-
smierne obohacuje, tieto deti 
oveľa ľahšie zvládajú nástup 
do materskej škôlky, vedia sa 
pohybovať v kolektíve a okrem 
toho v našom materskom centre 
v rámci pestrej ponuky aktivít môžu 
rozvíjať svoju tvorivosť, vedomosti, po-
hybové schopnosti i nekonečnú detskú 
fantáziu. Osobne myšlienku materských 
centier veľmi podporujem a rada by som 
aj týmto spôsobom vyjadrila úprimné 
poďakovanie Mestskej časti Bratislava 
- Vajnory a pánovi starostovi za podpo-
ru, ktorú prejavuje fungovaniu nášho – 
vášho materského centra.
V čase otvorenia Lienočky som pôsobila 
v inom materskom centre a keďže bývam 
vo Vajnoroch, bolo pre mňa prirodzené 
presunúť tieto aktivity do Lienočky. Za-
čali sme s „tehuľkami“ tancovať brušné 
tance, na ktoré potom nadväzovalo tan-
covanie s bábätkom v náručí alebo v ba-
byšatke, spojené s detskými stimulačný-
mi hrami. Tak ako moja mladšia dcérka 
rástla, snažila som sa v centre venovať 
vždy aktivitám pre detičky v jej veku, 
aby to bolo prínosné i pre ňu. A keďže 
tanec máme obidve v krvi, neskôr som 
vymyslela pre detičky pohybovo-tanečné 
cvičenie spojené s detskými pesničkami, 
riekankami a hrami – Kukulienku. Dnes 
som už žiaľ musela Kukulienku odovzdať 
ďalším zanieteným mamičkám, pretože 
naše dievčatá začali tancovať v ozajst-
nom detskom súbore Klnka a voľného 
času nám ubúda.
Čo ti práca v centre prináša?
– Práca v centre mi prináša možnosť 
sebarealizácie, dobrý pocit a veľa skú-
seností. Vďaka aktivitám v centre sa mi 
podarilo udržať si „pracovnú kondíciu“ 
a myslím, že po skončení rodičovskej 
dovolenky bude pre mňa oveľa ľahšie 
zaradiť sa späť do pracovného života. 
A v neposlednom rade som sa vďaka 
centru zoznámila so skvelými ľuďmi a aj 
keď bývam vo Vajnoroch len siedmy rok, 
cítim sa tu viac doma ako kdekoľvek inde.
aký je tvoj najkrajší zážitok z centra?
– Teším sa z vecí, ktoré sa nám podaria. 
Mám radosť z toho, že si náš kurz pre 
tehotné ženy urobil dobré meno a pri-
chádzajú k nám tehotné mamičky aj zo 
vzdialenejších častí Bratislavy. Mala som 
úžasný pocit, keď k nám na kurz dochád-
zala jedna tehotná mamička mestskou 
hromadnou dopravou až z Petržalky, 
nikdy neprišla na kurz neskoro a vždy 
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rIEŠENIE 
OSEMSMErOVKy 
z č. 3/2009
Múdrosť hlupáka - mlčanie.

 „Keby som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, 
od ktorého by závisel môj život,
strávil by som 40 minút jeho štúdiom,
15 minút jeho analýzou a 5 minút jeho riešením.“ 

Albert Einstein

→ 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!

C A M U S

 

→ naši jubilanti

✑ z pera autora
      Pavla Janíka

n Naša mamička, babka a prababka 
Hanka Horníková sa 19.  mája 2009
dožíva 85 rokov. Pri tejto príležitosti jej želajú 
veľa zdravia, všetko najlepšie do ďalších rokov 
deti: Julka, Milan a Anka s rodinami. Živio!

kladnokrvne
Minister zahraničných mien,
miest, zvierat a vecí,
založený ad acta na princípe
bezdrôtovej telegrafi e,
zložený zo zvyškov
ofi ciálnych úsmevov a obedov,
naložený v úradných hodinách
do služobného liehu,
vložený do trezoru
neznámej švajčiarskej banky,
položený ako otázka
bez odpovede,
doložený niekoľkými
nepriamymi svedectvami,
inak vyložený poklad
a vkladný hrdina,
voľne zameniteľný
na tretích trhoch.

Hurá, horí!
(úryvok)
Tlačové agentúry
a hlásne trúby
diktátorských režimov
obletela dobrá správa:
In vino veritas.
a vine je šijací stroj.

V závodnej jedálni bol odhalený
pestovaný podnikový trávnik
pri pokuse otráviť stravníkov.

Šéfkuchár
pri tejto príležitosti
podal poslednú večeru.

Nástroje mäsovej dezinformácie
verejnosť obšírne oboznamujú
so starosťami zamestnancov
diplomatematických predajní.

Sezónni básnici,
príležitostní kritici
a kaviarenskí nádenníci
si rozpúšťajú v rannej káve
kockované notesy a košele
s nádejou
v racionálnejšie sladidlá.

Spolu s pracovným časom
a inými aktívami štátnej banky
spoľahlivo plynieme nikam,
ruší nás iba občasný odchyt
slovenských básnikov
pre zámorské zoologické záhrady.

(autor je tajomník spolku slovenských spisovateľov)
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recepty z jarnej zeleniny
n Mrkvová polievka
Potrebujeme pre 4 osoby:  
1,3 l vývaru z kostí, soľ, 5 dkg masla, petržle-
novú vňať, 15 dkg mrkvy, 2 žemle, pol dcl 
sladkej smotany, žĺtok.
Postup: Na 2 dkg masla dáme do mäkka 
podusiť postrúhanú osolenú mrkvu a pose-
kanú petržlenovú vňať. Na 3 dkg masla opra-
žíme na kocky pokrájané žemle. Polovicu 
z opražených žemlí dáme povariť do vývaru 
z kostí, potom precedíme a prelisujeme 
a pridáme dusenú mrkvu. Hotovú polievku 
vylepšíme smotanou a rozhabarkovaným 
žĺtkom. Na tanieri pridáme zvyšok opraženej 
žemle.

n Plnený kaleráb 
Potrebujeme pre 4 osoby:  
8 mladých kalerábov, 5 dkg masla, dve 
mladé cibule. Plnka: 25 dkg bravčového 
mäsa, soľ, petržlenová vňať, čierne korenie, 
3 dkg postrúhanej cibule, 1 vajce, pol dcl 
oleja, 8 dkg ryže.
Postup:  Mladé kaleráby očistíme a odkrojí-
me vršky. Vnútro kalerábov vydlabeme tak, 
aby steny ostali 0,5 cm hrubé. Naplníme ich 
rozmiešanou plnkou. Odkrojené vršky pot-
rieme bielkom a priložíme na kaleráb a krí-
žom previažeme niťou. Na masle speníme 
pokrájanú mladú cibuľku, poukladáme na ňu 
kaleráby a ihneď podlejeme slanou vodou 
(prípadne vývarom z kostí) a pod pokrýv-
kou podusíme do mäkka. Potom kaleráby 
vyberieme a na šťave podusíme pokrájané 
vydlabané vnútro kalerábov, ktoré podávame 
ako prílohu k plneným kalerábom.

dobrú chuť vám želá tatiaNa JuRíkoVá

→ radíme  
      gazdinkám

V jarnom období bývame častokrát 
atakovaní rôznymi chorobami. Mnoho-
krát ich spôsobuje nedostatok prísunu 
vitamínov v strave, o ktorú nemáme 
núdzu v lete, či na jeseň. Povedzme si 
preto viac o vitamínoch a kde ich hľadať 
v prirodzenej potrave v tomto zdravot-
ne kritickom období.
Vitamíny sú organické zlúčeniny, ktoré 
náš organizmus nevyhnutne potrebuje. 
Nedokáže si ich ale vytvoriť sám, a pre-
to ich musíme prijímať potravou. Vita-
míny ovplyvňujú takmer všetky funkcie 
nášho tela (od imunitného systému až 
po správnu funkciu metabolizmu). 
Klasifikujú sa podľa toho, či sú alebo 
nie sú rozpustné v tukoch alebo vo 
vode. Vitamíny rozpustné v tukoch sú 
vitamíny A, D, E a K. Nevylučujú sa 
z tela močom, takže ich nadmerný prí-
jem predstavuje isté zdravotné riziko, 
dokonca si nadmernými dávkami vita-
mínov rozpustných v tukoch môžeme 
poškodiť zdravie. Dodržujte preto do-
poručené dávkovanie a neužívajte viac 
vitamínových prípravkov naraz. Osem 
vitamínov skupiny B a vitamín C sa vo 
vode rozpúšťajú a s výnimkov vitamínu 
B12 sa v tele neukladajú do zásoby.
Vitamín a je nevyhnutný pri tvorbe 
očného farbiva, ktoré umožňuje farebné 
videnie a pre rast a obnovu buniek kože 
a slizníc, najmä v dutine ústnej a v no-
sohltane. Nedostatok sa prejavuje še-
roslepotou, zvýšeným rizikom infekcie, 
dýchacími ťažkosťami, poškodením 
zraku.  Získava sa z retinolu v živočíšnej 
potrave(pečeň, olejnaté ryby, vaječný 
žĺtok, syr, maslo) a z betakaroténu 
v rastlinnej potrave (mrkva, tekvica, 
marhule, cukrový melón, zelená listová 
zelenina).  
Vitamíny skupiny B sa uplatňujú pri 
látkovej premene. Thiamín (vitamín 
B1) sa podieľa na látkovej premene 
cukrov a má vplyv na funkciu nerovo-
vých a svalových buniek. Riboflavín 
(vitamín B2) pomáha pri využití kyslíku 
v bunkách (tzv. bunkové dýchanie) 
a pyridoxín (vitamín B6) je využí-
vaný pri látkovej premene bielkovín 
a ovplyvňuje funkciu nervových buniek. 
Kyselina panthothenová (vitamín B5) 
ovplyvňuje reakcie v koži a slizniciach. 
Okrem kvasníc sa vyskytujú „béčka“ 
najmä v pečeni, vo vajíčkach, mlieč-
nych výrobkoch, strukovinách, chlebe, 
zemiakoch, v hrozienkach, špenáte, sóji 
či pohanke.

Vitamín C (kyselina askorbová) 
podporuje rýchle hojenie rán, znižu-
je náchýlnosť k infekciám. Potrebný 
na tvorbu kolagénu, dôležitý pre 
funkciu neurotransmiterov. Nedo-
statok vitamínu sa prejavuje únavou, 
stratou chuti do jedla, bolesťami 
kĺbov, zápalmi ďasien, zvýšenou 
vnímavosťou na infekcie. Vo väčšom 
množstve je vitamín C v šípkach, 
čiernych ríbezliach, paradajkách, 
zelenej paprike, kapuste, v citrusových 
plodoch, zemiakoch.  
Vitamín D (kalciferol) je nenahradi-
teľný pre normálny vzrast, pri tvorbe 
kostí a zubov. Nedostatok sa prejavuje 
svalovou slabosťou, svalovým napä-
tím, mäkknutím kostí.
Bohaté na vitamín D sú rybí tuk, 
sardinky, maslo, mlieko, syry, žĺtok, 
pečeň. Ľudský organizmus si tento 
vitamín dokáže vytvoriť aj sám účin-
kom ultrafialových lúčov prirodzeného 
slnka.  
Vitamín E (tokoferol) sa skrýva v šíp-
kach, olejnatých semenách, celozrnnej 
múke, vaječnom žĺtku, rybách, v špe-
náte. Vitamín sa vyskytuje pri rôznych 
reakciách v tele ako antioxidačná látka, 
podieľa sa na regulácii hormonálnych 
funkcií. Spomaľuje proces starnutia 
buniek a tkanív. Nedostatok tohto 
vitamínu spôsobuje zvýšený rozpad 
červených krviniek, neplodnosť, zápaly 
obličiek, spomalené hojenie sa rán 
a spálenín.
Vitamín H (biotín) je funkčný pri 
premene tukov a bielkovín, spracova-
ní cukrov a udržiava pokožku sviežu. 
Nájdeme ho v orechoch, šampiňónoch, 
kvasniciach, obilných klíčkoch, vajci-
ach, mlieku, arašidovom masle, mrkve, 
hrachu, sóji, pšeničných klíčkoch, 
ovsených vločkách.
Vitamín K (fylochinón) je nevyhnutný 
pre tvorbu látok na zrážanie krvi v pe-
čeni. Nedostatok spomaľuje zrážanie 
krvi, zvyšuje krvácavosť, poruchy zlo-
ženia kostí, rastu. Zvýšený obsah vita-
mínu je v špenáte, ovsených vločkách, 
kapuste, zemiakoch, obilninách. 
Vitamín M (kyselina listová) 
pomáha pri tvorbe červených krviniek. 
Nedostatok vitamínu spôsobuje 
krvácanie z ďasien, straty hmotnosti, 
poruchy rastu, hnačky, podráždenie. 
Zdrojom sú predovšetkým tmavolisto-
vá zelenina, pečienka, strukoviny 
a citrusové šťavy.

aktuálne o vitamínoch 
v jarnom období
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TElEFÓNNy ZOZNaM 
MIESTNEHO ÚraDU MESTSKEJ 
ČaSTI BraTISlaVa–VaJNOry

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

Sekretariát starostu:  4822 4412
Miestny kontrolór:  4822 4414

ODDElENIE 
VNÚTOrNEJ SPráVy
Podateľňa  4822 4432
Referát sociálnych vecí, 
zdravotníctva a školstva  4822 4434
Matrika, ohlasovňa pobytu  
4822 4433

rEFEráT KUlTÚry, ŠPOrTU,
ZaHraNIČNé VZŤaHy
Referát kultúry a športu  4822 4423
Vajnorské novinky  4822 4424
Miestna knižnica  4371 2621

Hospodárska správa  4371 2705

ODDElENIE  STaVEBNé,
ŽP, ÚP a  DOPraVy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

ODDElENIE  EKONOMICKé
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  
4822 4444

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

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 zastupiteľstvom 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. 
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www.vajnory.sk
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