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Otec  Peter Slepčan, dirigent a umelecký 
vedúci speváckeho zboru Dr. Ondrej Demo 
a starosta Ján Mrva.
Zbor koncertoval v stredu a vo štvrtok v dvoch 
bazilikách v Ríme. Koncerty speváckeho zbo-
ru v Ríme a audienciu u svätého Otca zabezpe-
čoval po organizačnej stránke Otec Ján Košiar 
z rádu Maltézkych rytierov. Po koncerte v ba-
zilike „Di S. Maria in Trastevere“  zbor získal 
aj cenu pápeža Jána Pavla II. „Missionari della 
Musica“ spomedzi siedmich zborov z celého 
sveta.
Vatikánske vydavateľstvo zorganizovalo kon-
cert v bazilike Sv. Andrea delle Frate za účasti 
veľvyslancov Slovenskej republiky vo Vatiká-
ne pána Draveckého a veľvyslanca v Talian-
skej republike pána Valla.   
V nedeľu  21.  júna 2009 v podvečer o 18.00 h 
sa vo farskom klube vo Vajnoroch uskutoč-
nil ďakovný koncert speváckeho zboru Jána 
Pavla II. k tejto významnej udalosti.

Ján MRVA

návšteva Vatikánu

Na CD sa nachádza 27 hymnických a ľu-
dových piesni zaspievaných v latinčine. 
Samotná idea preložiť texty slovenských 
piesni do latinčiny je už staršieho dáta, ale 
realizácia nahrania piesní na CD sa podarila 
až teraz. Okrem slovenskej hymny sa na CD 
nachádzajú ľudové piesne, ako napr. Tancuj 
tancuj vykrúcaj, Ja som bača veľmi starý, 
Trenčianske hodiny, Išla Marína a atď). 
Svätému Otcovi sme okrem CD a knižky 
o Vajnoroch darovali aj knižku vydanú pod 
rovnakým menom Ozveny Tatier, ktorú vy-
dalo americké vydavateľstvo Bolchazy-Car-
ducci vlastnené americkým Slovákom z Chi-
caga pánom Bolcházym. Starosta pápežovi 
odovzdal aj pamätnú plaketu s pripomenu-
tím si nezabudnuteľnej návštevy Sv. Otca 
Jána Pavla II. vo Vajnoroch pred 19 rokmi. 
Spevácky zbor, ktorý bol založený pred 19 
rokmi po historickej návšteve Svätého Otca 
Jána Pavla II.  na letisku vo Vajnoroch spie-
val na audiencii nielen pápežskú hymnu. 
Na osobnom stretnutí s pápežom sa zúčast-
nili správca Farnosti Bratislava – Vajnory 

Úžasné vystúpenie
Pri príležitosti vydania nového CD Ozveny Tatier „Resonantia 
Tatrae“ vatikánskym vydavateľstvom Libreria Editrice Vatikana 
sa zúčastnil v stredu 10. 6. spevácky zbor Jána Pavla II. spolu 
s cirkevnou školou Jána Pavla II. na audiencií u Svätého 
Otca Benedikta XVI. 
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Účasť starostu mestskej časti na audien-
cii u Sv. Otca Benedikta XVI. v tzv. prima 
fila (prvý rad) spolu so správcom Farnosti 
a zbormajstrom chrámového zboru je 
pocta celej našej mestskej časti.
Sediac počas celej audiencie v tesnej 
blízkosti Benedikta XVI. a hľadiac na deti 
zo ZŠ Jána Pavla II., i na náš chrámový 
zbor, ktorý sa nachádzal bezprostredne 
pred ním, bolo čarovné, najmä keď začal 
spievať pozdravnú pieseň. 
Zdvihlo ma to zo stoličky s výkrikom 
Vajnory a s pocitom veľkej hrdosti 
na našu dedinu, ktorú som tam mal 
možnosť reprezentovať. 
Po verejnej časti audiencie nás náš Otec 
Peter predstavil v taliančine Sv. Otcovi. 
Ako reprezentanti mestskej časti Vajnory 
sme odovzdali Svätému Otcovi pamätnú 
plaketu, knižnú publikáciu o Vajnoroch 
a nové CD chrámového zboru Ozveny 
Tatier, ktoré vydalo vatikánske vydava-
teľstvo a rovnomennú knižku, vydanú 
americkým Slovákom pánom Bolcházym. 
Ja som pápeža anglicky poprosil o jeho 
pomoc a pomoc z nebies pre nás – naše 
Vajnory, na čo on povedal, že sa bude 
modliť za nás.
Sv. Otec bol bezprostredný, milý 
a usmiaty. Pôsobil pokojným, rozváž-
nym a pokorným dojmom. Mal úprimný 
záujem o veci, ktoré sme mu darovali. 
V okamihu rozhovoru spieval v pozadí 
náš zbor. Dr. O. Demo povedal pápežovi 
po nemecky, že sú vekom rovesníci a že je 
dirigentom práve spievajúceho zboru. 
Pápeža zaujala myšlienka, že naše tradič-
né piesne sú preložené do latinčiny a pý-
tal sa, či je to u nás bežné. Rozlúčili sme 
sa podaním ruky a pobozkaním prsteňa. 
Táto úžasná udalosť ostane priamym 
účastníkom navždy vrytá do pamäti 
a predpokladám, že zostane pamätnou 
aj pre obyvateľov našej mestskej časti. 

Ing. Ján MRVA, starosta

Dojmy z audiencie



Deťmi túžobne očakávané prázd-
niny stoja predo dvermi. Dva 
mesiace letného šantenia majú 
každoročne svoje neopakovateľné 
čaro, na ktoré sa vďačne spomína 
ešte dlhý čas v septembrových 
školských laviciach. 
Možno predpokladať, že toto leto 
bude o čosi chudobnejšie, než to 
vlaňajšie. Finančná a ekonomická 
kríza sa pravdepodobne odrazí aj 
v peňaženkách mnohých rodičov, 
ktorí budú racionálnejšie rozmýšľať 
nad každým vynaloženým centí-
kom. Niekde budú chýbať peniažky 
na drahé dovolenky pri mori, inde 
prevládne úspornosť nad roz-
šafným míňaním.
Hoci exotické zájazdy nahradia 
domáce výlety, nemusí to byť 
celkom na škodu. Veď kúpať sa dá 
aj na Bágri, či neďalekých Zlatých 
pieskoch a príroda Malých Kar-
pát v sebe stále ukrýva čarovné 
zákutia, ktoré sa dajú objavovať aj 
na peších, či cyklistických túrach. 
V zálohe je stále bohatý program 
kultúrneho leta, ktorý ponúka 
nielen Bratislava a jej mestské 
časti, ale aj okolité mestá, najmä 
Senec a Pezinok.
Napokon, dobrú pohodu a ka-
marátsku náladu peniaze samé 
o sebe vyrobiť nedokážu. Túto 
známu pravdu si už aj mnohé deti 
a mládež nepochybne dokázali 
overiť na vlastných skúsenostiach. 
Priateľstvá pozliepané na ma-
mone veľkú budúcnosť nemajú, 
no o to pevnejšie a do krásy sa 
rozvíjajúce sú tam, kde ich za-
štepila láska, srdečnosť, úprim-
nosť, ktorým na prostredí nikdy 
príliš nezáležalo. 
Tajomstvo plnohodnotne preži-
tých prázdnin, či letných dovole-
niek spočíva teda v nás a najmä 
vo vzťahoch, ktoré si dokážeme  
vo chvíľach voľna a oddychu 
vypestovať.

       EduARd FAšung

Oddychujme  
s letom
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→ editoriál

Po návrate z tohtoročnej exkurzie Neapol – Rím 
2009 mi viacerí rodičia vyslovili poďakovanie 

za úspešnú šesťdňovú cestu, ktorú mohli absolvo-
vať ich deti. Vždy som zopakoval, že škola im ďakuje 
za dôveru, s ktorou nám ich zverili. A vždy som sa za-
ujímal aj o reakcie detí po návrate domov. Medzi nimi 
bola aj táto: Paťka rozprávala najlepšej kamarátke 
svoje zážitky, ale tá akosi nejavila záujem... Stáva sa 
to. Na jednej strane niekto cíti potrebu vyrozprávať, čo 
zažil, na druhej strane je pocit, že niekto si vynucuje 
jeho pozornosť, aby počúval jemu cudzie veci. 
Som si vedomý tohto rizika aj pri písaní tohto člán-
ku. Ak v ňom pokračujem, tak len preto, aby som 
vyzdvihol niekoľko aspektov všeobecného záujmu. 
Pri jej príprave sme stavali predovšetkým na skúse-
nostiach z minulosti. Cieľom exkurzie bolo rozšírenie 
vedomostného obzoru a ducha detí. Vyvrcholením 
cesty bolo, aj tento rok, stretnutie so svätým Otcom. 
Po vlaňajšom stretnutí s ním som napísal, že sme sa, 
ako škola, z tejto cesty vrátili zmenení. A počas roka 
sme pociťovali ovocie požehnania. 
Obdobný scenár a celoročná príprava sa opakovali 
aj tento rok. No, asi mesiac pred odletom chrámový 
zbor Jána Pavla II. opakovane začal zvažovať svoju 
cestu do Ríma. Februárový variant sa totiž nezrealizo-
val. „Desiateho júna sme u Sv. Otca,“ – hovorím. Toto 
ostatným dodalo odvahy a stalo sa to, čo sa stalo... 
K našim žiakom sa pridali aj dospelí. A traja z nich 
mohli osobne pozdraviť Sv. Otca. P. Košiar ma opako-
vane upozorňoval, že otec arcibiskup by nám to mohol 
vybaviť. Po tom však, čo nám pomohol dostať sa celej 
skupine do bezprostrednej blízkosti Sv. Otca, už som 
ho o to viac nechcel žiadať. Nebolo ani času, ani síl. 
A vôbec, pri pápežovi vzdialenosť nehrá nijakú úlohu, 
dôležitá je viera. Napriek tomu, celá skupina sme mali 
miesto také výnimočné. Keď mi v predvečer audiencie 
P. Košiar hovoril, že v trojici pôjdeme pred Sv. Otca, 
ani som sa tomu nečudoval. Naša požehnaná cesta sa 
končila a toto bol jeden z mnohých darov, ktoré sme 
tak hojne dostávali, aj keď tento bol najväčší. Únava mi 

nedovoľovala uvedomiť si, čo sa vlastne deje. V prvej 
chvíli som zvažoval aj možnosť zrieknuť sa tejto mož-
nosti v prospech niekoho iného, ale to nebolo možné. 
Mená boli už určené. Nakoniec som sám uznal, že 
musím ísť ja, lebo so sebou chcem predstúpiť pred Sv. 
Otca so všetkými, vami, v mojom srdci. A v mysli sa mi 
premietala celá farnosť, rodiny, všetky inštitúcie, deti, 
mládež a starí. „Svätý Otec,  máme vás radi,“ povedal 
som po pobozkaní prsteňa a požiadal ho o požehna-
nie pre vás všetkých. Na viac som sa nezmohol. On sa 
živo sa zaujímal o dary a vymenil si s každým pár slov 
a išiel ďalej... My sme ostali ohromení pocitom z tohto 
intelektuálneho velikána a súčasne, tak prirodzene, 
jednoduchého človeka. Vedľa nás prešiel Kristus!
Veľmi by som si želal, aby tak, ako to vlaňajšie stret-
nutie, aj toto poznačilo našu školu, našu obec. Stala sa 
veľká vec, odhliadnuc už od jej dôsledkov. Ak otvoríme 
naše srdcia, aj ovocie bude veľké. Vďaka patrí naším 
deťom, ktoré boli na začiatku. Vtedy, na začiatku cesty, 
keď sa nesmelo rodil tento plán. Deti majú moc pred 
Bohom. Modlitba detí, do neba letí. 
A ak by sa predsa niekto zaujímal aj o ich program, 
tak bol nasledujúci: Let Viedeň – Neapol a Kráľovský 
palác v Caserte, Futbalový štadión San Paolo (Serie A) 
a Detský zábavný park Edenlandia v Neapole, spoloč-
ná pizza v neapolskej pizzerii a prechádzka mestom, 
ktorá vyvrcholila pri pobreží. Prehliadka trhu, sv. ru-
ženec a sv. omša. Obed a večera s Talianmi a najmä 
hry s ich talianskymi rovesníkmi. Archeologické vy-
kopávky v Pompejách, sv. omša v Bazilike Ružencovej 
Márie a výstup na sopku Vezuv. Vatikánske záhrady, 
Sixtínska kaplnka, hrob Jána Pavla II., Kupola a Bazilika 
sv. Petra, audiencia u Sv. Otca a odlet z Ríma do Bra-
tislavy. Veľa dobrého jedla, v taške suveníry a darčeky, 
večerné spoločné stretnutia, noví kamaráti a na záver 
trochu sĺz, že to všetko sa už končí... Nekončí sa, ak 
si to ponecháme v srdci a budeme stavať na pekných 
veciach. Akurát ma zamestnáva jedna myšlienka. A čo 
na rok? Ja si už totiž nič väčšie neviem predstaviť.

Otec PETER

Modlitba detí, do neba letí
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M atriky sú verejné knihy, do ktorých sa zapi-
sujú skutočnosti o osobnom stave občanov, 

najmä narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia, 
ako aj iné skutočnosti potrebné na získanie a ove-
renie osobného stavu občanov. Výpisy z matrík sú 
verejnými listinami. Sú to známe rodné, sobášne 
a úmrtné listy, ktoré platia v SR i zahraničí. Matrič-
né úrady ďalej spisujú zápisnice o určení otcovstva, 
vykonávajú zápisy o osvojení dieťaťa, o zapretí ot-
covstva, o zmene mena i priezviska. Vykonávajú aj 
iné právne a administratívne úkony. Matriku pred-
stavujú knihy, ktoré musia byť podľa zákona ulože-
né na matričnom úrade sto rokov od posledného 
zápisu. Potom sa odovzdávajú do štátneho archívu. 
Na vedenie matrík ustanovuje starosta matrikára. 
Je viazaný sľubom mlčanlivosti o skutočnostiach, 
ktoré sa dozvie pri svojej činnosti, lebo do matriky 
sa zapisujú údaje, ktoré sú chránené nielen záko-
nom o matrikách a zákonom o ochrane osobných 
údajov, ale predovšetkým Ústavou SR. 

Hlavnou témou nedávneho 9. kongresu Európ-
skeho združenia matrikárov a matrikárok (EVS) 
bola elektronizácia prenosu dát vo vedení matrík, 
ktorá by mala mať jednotnú formu v rámci schen-
genského priestoru Európskej únie.

Aj matrikárky a matrikárov na Slovensku čaká 
v najbližšom období reforma týkajúca sa elektro-
nického prenosu dát. Stratégiu informatizácie ve-
rejnej správy schválila vláda SR, ktorá tak potvrdila 
svoj záväzok modernizovať verejnú správu a elek-
tronizáciu jej služieb. Investičným predpokladom je 
kombinácia zdrojov štátneho rozpočtu a prostried-
kov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Dňa 8. júna vo veku 44 rokov nás navždy 
opustil kolega a priateľ Bc. Ján Mlynár. 
Každý z nás bol zaskočený jeho náhlou 
smrťou. V prvej chvíli prekvapenia sme si 
podvedome kládli otázky: „Ako je to mož-
né, veď ešte včera sme spolu telefonovali. 
Kam sa tak znenazdania stratila jeho aura 
priateľstva, spolupatričnosti, jeho energia  
a vôľa pasovať sa s prekážkami dní?“  
Otázky, na ktoré nám nikto nedá odpoveď. 
Život je ako oceán – mení sa z hodiny 
na hodinu, to, čo platí pre tento okamih, 
vzápätí už nemusí byť pravda. Je len jedna 
pravda – ľudia prešli obrovský kus cesty 
v oblasti vedy, techniky, to, o čom naši 
predkovia len snívali, je pre nás bežnou 
realitou, ale pri stretnutí so smrťou sme 
stále bezradní a plní bôľu. Dostali sme 

do vienka múdrosť, ale i lásku, ktorá z nás 
robí zraniteľné, citlivé bytosti, ťažko sa 
vyrovnávame s nenávratným odchodom 
niekoho spomedzi nás.  
Dostali sme do vienka slzy, aby sme mohli 
smútok vyplaviť na povrch duše a dostali 
sme do vienka spomienky, utišujúce  
najintenzívnejší zármutok. Nechajme sa
v tejto chvíli nimi niesť. 
Posledná rozlúčka – to je okamih pravdy, 
okamih prejavených citov, okamih slov  
a myšlienok, ktoré nás spájajú so zosnu-
lým a ktorými ho odprevádzame na jeho 
ďalekú cestu.
Lúčime sa s Bc. Jánom Mlynárom.

Česť jeho pamiatke!
Zamestnanci  Miestneho úradu vo Vajnoroch

Matriky čaká elektronizácia 
prenosu dát Stratégia informatizácie verejnej správy sa už 

konkrétne premietla do činnosti matrík, keď od roku 
2004 beží program ich elektronického prepojenia 
na Centrálny register obyvateľov SR v testovacom 
programe. Postupne boli do produkčného prostre-
dia napojené tri matričné úrady a v najbližšom ob-
dobí je vybraných ďalších 15. Prínos pre občanov je 
v tom, že prepojením matrík na centrálny register 
sa okamžite premietnu dátumy narodenia, uzavretia 
manželstva, rozvodu, úmrtia, ako aj ďalšie osobné 
udalosti a zmeny zaznamenávané matrikou. Obča-
nia tak v budúcnosti nebudú potrebovať na vybavo-
vanie svojich záležitostí okrem občianskeho preuka-

Potichu odchádza,
ďakujúc svojmu životu za šťastie,

aj za všetky bolesti,
pretože na svet prišiel smiať sa,

 aj plakať, aby v poslednej hodine
len pokoj a tíš si zobral k brehom smrti....

Rozlúčka s Bc. Jánom Mlynárom 

zu žiadny iný doklad. Ide o zníženie papierovania 
postupným prechodom k elektronickej forme spra-
covania dokumentov a elektronickej komunikácie 
s verejnosťou. Popri elektronickej databáze budú 
celoročné matričné súbory aj tlačené, knižne via-
zané a archivované.

V súčasnosti má SR 974 matričných úradov. 
Od roku 2002 pôsobí na Slovensku stavovská 

organizácia Združenie matrikárov a matrikárok SR, 
ktoré sa stalo členom EVS v roku 2003. Hlavným 
cieľom EVS je postupne zjednocovať právne normy 
v rámci EÚ, vzájomne sa oboznamovať s platnými 
predpismi v jednotlivých štátoch, vymieňať si od-
borné poznatky a skúsenosti, ako aj riešiť praktické 
problémy matrík.

EduARd FAšung

z histórie
Matriky pôvodne vznikli ako najzákladnejšia forma evidencie obyvateľstva pre potreby duchovnej 
správy veriacich. V Uhorsku sa cirkevné kruhy začali zaoberať vedením kníh matričného charakteru  
v roku 1515 na cirkevnom sneme vo Veszpréme. Každému farárovi nariadili viesť register, čiže knihu, 
do ktorej sa museli zapisovať mená pokrstených, ich rodičov ako i dátum pokrstenia. Táto kniha mu-
sela byť uložená v kostole. Matriky sa postupne začali zavádzať vo všetkých farách. Jozef II. svojím 
patentom v roku 1781 vyhlásil rímskokatolícke matriky za právoplatné verejné listiny a určil, aby sa 
každý druh matrík (narodenie, sobáš, úmrtie) viedol v osobitnej knihe a povinne nariadil jednotný 
postup a spôsob ich vedenia.
Matriky sa v 19. storočí stali predmetom záujmu štátu. Konflikt medzi cirkvami a štátom sa stále 
stupňoval, až sa v roku 1884 podarilo presadiť požiadavku zavedenia civilného sobáša, civilných 
matrík a vyhlásenie o všeobecnej náboženskej slobode. Štátne matriky boli definitívne na Slovensku 
zavedené v roku 1895. Boli zriadené štátne matričné obvody, v ktorých sa matriky povinne viedli  
v úradnej reči.
Odvtedy prešli matriky rôznymi zákonmi, ktoré súviseli s vývojom štátu a jeho zriadeniami. Súčasnou 
platnou právnou úpravou matrík je zákon 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorý bol niekoľkokrát novelizo-
vaný. Matriky sa riadia aj ďalšími zákonmi, napríklad zákonom o rodine, o mene a priezvisku, o štát-
nom občianstve, o rodnom čísle, o znalcoch a tlmočníkoch, alebo zákonom o medzinárodnom práve 
súkromnom a procesnom. Od 1. januára 2001 prešli matriky v rámci zákona o prechode kompetencií 
zo štátnej správy na samosprávu, teda na mestá, obce, v Bratislave a Košiciach na mestské časti. 
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Rozlúčka s Bc. Jánom Mlynárom 

L etecký úrad SR odstúpil náš list 14. 5. 2009 ako sťažnosť na Minister-
stvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Úrad verejného zdravotníc-

tva. Píše sa v ňom:  
„Podľa nášho názoru z podania  vyplýva podozrenie zo spáchania správ-
neho deliktu podľa § 57 ods. 20, ods. 25 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov.

Letecký úrad SR sa nenachádza medzi orgánmi verejného zdravotníc-
tva uvedenými v § 3 ods. 1 citovaného zákona, a preto nemá oprávnenie 
v predmetnej veci vykonávať štátny zdravotný dozor, ani prejednávať 
priestupky a iné správne delikty.

Týmto Vám predmetné podanie s poukazom na zákon NR SR č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku 
MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí odstupujeme na ďalšie 
konanie ohľadne skúmania dopadov leteckej prevádzky na verejné zdravie 
na lokálnej úrovni.“

Z Letiska M. R. Štefánika sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu, že systém 
na monitorovanie hluku z leteckej prevádzky bol v máji tohto roku nainštalo-
vaný a v súčasnosti je v prevádzke. Kto chce si môže zavolať na mobilné číslo 
0911 365 044 a dozvie sa aktuálnu hlučnosť nielen lietadiel, ale aj pozemnej 
dopravy či vlakov v decibeloch. Prekvapením je že zatiaľ je najväčším rušiteľom 
pokoja cestná doprava. O výsledkoch meraní, ktoré nás všetkých zaujímajú, 
Vás budeme informovať na jeseň keď sa bude dať vyhodnotiť letná sezóna.

V spomínanom liste sa okrem iného píše:
„Na základe našich údajov v poslednom čase nedošlo k zásadnej zmene vo 

využívaní dráhového systému na Letisku M. R. Štefánika. Mierne odchýlky 
mohli nastať pri pravidelnej údržbe niektorej vzletovej a pristávacej dráhy.“ 
V liste sa tiež spomína štatistika: „Od začiatku roka do 20. 5. 2009 bolo vyko-
naných celkovo 4814 vzletov. Z tohto počtu bolo cez deň (od 6.00 – 18.00 h) 
vykonaných 3437 vzletov, počas večera (18.00 – 22.00 h) 780 a počas noci 
(22.00 – 6.00 h) 597 pohybov. Z uvedených počtov bolo za uvedené obdobie 
z dráhy 31 (smerom na Raču a Vajnory) vykonaných počas dňa 819, počas 
večera 176 a počas noci 127 vzletov. 

K využívaniu jednotlivých VPD si dovolíme pripomenúť, že vedenie letiska 
nemá za normálnych okolností, keď sú k dispozícii obidve dráhy bez obmed-
zenia (napr. rekonštrukcia, revízia a pod.), priamy dosah na spôsob využívania 
VPD. Ktorú dráhu kapitán lietadla použije na vzlet, resp. priblíženie, zostáva 
na jeho rozhodnutí v závislosti od poveternostných podmienok, cieľovej desti-
nácie, vykonávanej letovej operácii a pod.“

„Na základe požiadavky prevádzkovateľa Letiska M. R. Štefánika bolo 
v rámci obmedzenia hlukovej záťaže mestských častí Rača a Vajnory vydané 
doporučenie, aby sa v nočných hodinách (od 22.00 do 6.00 hod) na vzlety 
nepoužívala dráha 31 (smerom na Vajnory a Raču). Toto doporučenie platí 
pre prúdové dopravné letúne a pre ťažké vrtuľové letúne s celkovou vzleto-
vou hmotnosťou nad 34 ton.“

Neskrátenú verziu obidvoch listov si môžete nájsť aj na našej web stránke. 
O odpovedi z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Vás taktiež 
budeme informovať.                   M. hORVáThOVá

Hlukomer je už osadený na budove ZŠ K. Brúderovej

Lietadlá, lietadlá...

MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 

konanie ohľadne skúmania dopadov leteckej prevádzky na verejné zdravie 

Z Letiska M. R. Štefánika sme sa dozvedeli pozitívnu informáciu, že systém 
na monitorovanie hluku z leteckej prevádzky bol v máji tohto roku nainštalo-
vaný a v súčasnosti je v prevádzke. Kto chce si môže zavolať na mobilné číslo 
0911 365 044 a dozvie sa aktuálnu hlučnosť nielen lietadiel, ale aj pozemnej 

Lietadlá, lietadlá...
Na podnet občanov, ktorí sa sťažovali na zvýšený hluk
z lietadiel a ich otáčanie sa nad Vajnorami sme 6. mája 
tohto roku napísali listy riaditeľom Letiska M. R. Štefánika 
a Leteckého úradu SR, v ktorýchsme ich žiadali o vysvetle-
nie. Okrem spomínaných otázok sme sa ich pýtali aj 
na merač hluku, ktorý nám bol v minulosti prisľúbený.

dopravy či vlakov v decibeloch. Prekvapením je že zatiaľ je najväčším rušiteľom 
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Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 6. júna 2009

Ako sa volilo v MČ Bratislava-Vajnory 
Výsledky volieb do EP                                          Volebný okrsok číslo     Okrsok  Spolu
 1  2  3  4  číslo 1 – 4 v %
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu  981 100,00% 972 100,00% 941 100,00% 952 100,00% 3849 100,00

Počet oprávnených voličov,  228 23,24% 250 25,72% 232 24,65% 303 31,83% 1013 26,32

ktorým boli vydané obálky (účasť v %)

Počet odovzdaných obálok (účasť v %) 227 23,14% 248 25,51% 232 24,65% 303 31,83% 1010 26,24

          

Počet platných odovzdaných hlasov politickým stranám 222 100,00% 245 100,00% 229 100,00% 288 100,00% 984 100,00

z toho pre jednotlivé kandidujúce politické strany  

Modrou farbou sú vyznačené politické strany,  ktoré vo voľbách získali kreslá v Európskom parlamente za SR.

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 14 6,31% 8 3,27% 23 10,04% 18 6,25% 63 6,40

Sloboda a Solidarita 23 10,36% 29 11,84% 23 10,04% 28 9,72% 103 10,47

SMER – sociálna demokracia 72 32,43% 41 16,73% 72 31,44% 83 28,82% 268 27,24

Strana zelených 11 4,95% 7 2,86% 11 4,80% 9 3,13% 38 3,86

Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 47 21,17% 100 40,82% 51 22,27% 85 29,51% 283 28,76

Demokratická strana 4 1,80% 1 0,41% 1 0,44% 2 0,69% 8 0,81

MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity 0 0,00% 1 0,41% 0 0,00% 1 0,35% 2 0,20

Agrárna strana vidieka 1 0,45% 1 0,41% 1 0,44% 0 0,00% 3 0,30

Konzervatívni demokrati Slovenska – OKS 9 4,05% 7 2,86% 11 4,80% 5 1,74% 32 3,25

Strana maďarskej koalície – MKP 1 0,45% 1 0,41% 1 0,44% 5 1,74% 8 0,81

Komunistická strana Slovenska 1 0,45% 1 0,41% 5 2,18% 5 1,74% 12 1,22

Rómska iniciatíva Slovenska 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00

Slovenská národná strana 12 5,41% 10 4,08% 11 4,80% 14 4,86% 47 4,78

LIGA, občiansko-liberálna strana 0 0,00% 1 0,41% 0 0,00% 3 1,04% 4 0,41

Strana demokratickej ľavice 1 0,45% 2 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,30

Slobodné fórum 2 0,90% 5 2,04% 4 1,75% 0 0,00% 11 1,12

Kresťanskodemokratické hnutie 24 10,81% 30 12,24% 15 6,55% 30 10,42% 99 10,06

Spracovala: gAbRIElA ZEMAnOVá (poverená prípravou volieb do Európskeho parlamentu v MČ bratislava-Vajnory, bratislava-Vajnory 8. júna 2009)

Údaje o obyvateľoch 
K termínu 22. 6. 2009 boli z Registra obyvateľov SR 
spracované nasledovné štatistické údaje o obyvateľoch 
prihlásených na trvalý pobyt v MČ Bratislava-Vajnory:
Počet všetkých obyvateľov (štátni občania SR
a cudzinci) prihlásených k TP spolu:  5001
Z toho: Štátnych občanov SR             4 759               
             Cudzincov                                   232
Počet obyvateľov (štátni občania SR a cudzinci) 
prihlásených k TP vo veku do 15 rokov spolu:  
 650
Z toho: Štátnych občanov SR             645               
              Cudzincov                                     5
Počet obyvateľov (štátni občania SR a cudzinci) 
prihlásených k TP vo veku nad 62 rokov spolu:    
                             811
Z toho: Štátnych občanov SR 800
              Cudzincov     11                                       

gAbRIElA ZEMAnOVá
Oddelenie vnútornej správy

V MČ BA-Vajnory najviac preferenčných hlasov získali:

  1. Eduard Kukan, SDKÚ  173
  2. Monika Flašíková-Beňová, SMER  140
  3. Boris Zala, SMER  113
  4. Peter Šťastný, SDKÚ  74
  5. Anna Záborská, KDH  50
  6. Ján Oravec, Sloboda a Solidarita  48
  7. Vladimír Maňka, SMER  40
  8. Sergej Kozlík, ĽS-HZDS  36
  9. Irena Belohorská, ĽS-HZDS  26
10. Zita Pleštinská, SDKÚ  24
11. Miroslav Mikolášik, KDH  24
12. Pavol Kossey, KDH  24
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Hovorili sme s poslancom MZ vo Vajnoroch Martinom Grambličkom

? Naplnila poslanecká funkcia 
vaše predstavy?
– Keď som sa prisťahoval do Vajnor, vôbec som ne-
čakal, že by som niekedy kandidoval na poslanca 
a dokonca sa ním aj stal. Ale asi tak od roku 2003, 
(vtedy som sa stal členom SDKÚ), som sa začal zau-
jímať o veci verejné a rástol vo mne záujem prispieť 
osobne k riešeniu problémov obce. Zrejme aj v mojom 
prípade sa potvrdilo akési pravidlo, že mladý človek sa 
po tridsiatke viac začne zaujímať o to kde a ako žije, 
či by nedokázal zlepšiť veci nielen okolo seba. Môžem 
potvrdiť, že som spolu s priateľmi nebol spokojný 
s mnohými problémami, ani so spôsobom ich riešenia. 
Bol som presvedčený, že je potrebné zapojiť do rieše-
nia hospodárskeho, spoločenského, kultúrneho i špor-
tového života v obci. Som presvedčený, že sa nám to aj 
darí postupne realizovať.
? Máte rodinu, malé deti, firmu, k tomu 
poslaneckú zodpovednosť pred občan-
mi. Nie je to príliš veľká záťaž?
– Určite je to veľa povinností. Ale môžem sa oprieť 
o rodinu, o manželku, svokrovcov i priateľov, ktorí 
mi pomáhajú. Bez toho by som poslaneckú funkciu 
nezvládal, lebo je dosť náročná na čas. Práca v komi-
siách rozhodne nie je formálna. Navrhujeme riešenia 
mnohých zásadných úloh. Navyše, starosta často trvá 
na tom, aby sa členovia komisie osobne zúčastňovali 
na mnohých dôležitých rokovaniach s predstaviteľmi 
rôznych firiem, potenciálnymi investormi, či zástup-
cami iných organizácií, na ktorých sa často navrhujú 
kľúčové zámery rozvoja obce.
? Ktoré investičné projekty vo Vajno-
roch považujete za najdôležitejšie?
– V prvom rade mi nedá nespomenúť, že pri nástupe 
do funkcie poslanca sme prevzali zanedbanú dedinu. 
Všetko bolo v havarijnom stave. Môžeme hovoriť 
o zdravotnom stredisku, sčasti nefunkčnej dažďovej 
ale aj splaškovej kanalizácii, budove miestneho úradu, 
škôlke, škole a jedálni, detské ihrisko, futbalové ihrisko, 
cesty, chodníky, dopravu vnútroobecnú i vonkajšiu, 
atď. Takže ak máte na mysli naše investičné projekty 
obecné, ťažko je možné jednoznačne vytriediť, ktorý 
projekt je viac, či menej dôležitý. Všetky riešia problé-
my obyvateľov Vajnor. Od nástupu nového starostu 
máme z roka na rok vyšší rozpočet a tým sa dá reali-

zovať čoraz viac projektov. Uvidíme ako to bude tento 
rok kvôli kríze, ale mne ako vyštudovanému ekonómo-
vi národohospodárskej fakulty je až do plaču, čo sa 
deje v súčasnosti s verejnými financiami v štáte.
Domnievam sa, že väčšina Vajnorákov má záujem 
a určite pozorne sleduje postup na pokračujúcej ka-
nalizácii, ktorá napreduje v úplne inom tempe, než 
za predošlých vedení obce. Ostro vnímaná je situá-
cia v statickej, ako aj dynamickej doprave. Vajnorom 
chýba východný obchvat obce. Hľadáme spôsoby, 
ako projekt čo najviac urýchliť. Prakticky sme pripra-
vení hoci aj zajtra začať so zemnými prácami. Vajnory 
doplatili na chyby projektov z minulých rokov. Mnohé 
obce začali stavať rozsiahle obytné i úžitkové súbory 
bez toho, aby riešili aj dopravnú infraštruktúru. Z Vaj-
nor sa tak stala tranzitná obec so všetkými nepríjem-
nými dôsledkami. Či už je to na Roľníckej alebo Rybnič-
nej ulici. Do najbližšieho obdobia rátame v doprave 
s osadením ďalších semaforov, dopravných značení, 
retardérmi a inštaláciou krytých zastávok MHD, rea-
lizáciu niektorých jednosmeriek. Riešiť by sme chceli 
aj nebezpečnú križovatku Pri kaplnke. Pripomínam, že 
tieto cesty patria magistrátu, na ktorý smeruje staros-
ta naše požiadavky ako mestský poslanec. Nemalé 
investície obec poskytla základnej škole, kde sa museli 
riešiť havarijné stavy. Zabezpečili sme kabíny futbalis-
tom.  V zanedbanom stave bolo aj zdravotné stredis-
ko, ktoré dúfame bude na budúci rok po stavebných 
prácach vynovené a bude slúžiť ľuďom. Snažíme sa 
realizovať tie zámery, ktorými sme občanov oslovili vo 
volebnom programe a za to sa budeme občanom zod-
povedať. V najbližšom čase nás určite čaká výstavba 
novej škôlky. Tá súčasná už doslúžila ako stavebne tak 
aj hygienicky. Za tento zámer sme si vyslúžili aj kritiku, 
no skúsme sa opýtať rodičov, či novú škôlku neberú 
všetkými desiatimi. Prečo novú škôlku vysvetľujem 
aj s faktami v článku v týchto Vajnorských novinkách.
?  Kritici argumentovali, že na novú 
škôlku treba úver, ktorý nie je vhodné 
čerpať v súčasnom období.
– Väčšinou kritizujú tí, ktorí nevedia dať iné riešenie. Sú 
to aj dlhoroční poslanci v MZ čo majú reči, ale riešenia 
nemajú. Máte možnosť si vždy o tom prečítať v inom 
periodiku. Najlepšie je na tom to, že nás kritizujú a roz-
právajú o neschopnom vedení obce, mladých neskú-

Martin Gramblička je poslancom miestneho 
zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Vajnory 
svoje prvé volebné obdobie. Kandidoval za koalíciu 
SDKÚ-DS, KDH. Je predsedom komisie výstavby, 
plánovania, dopravy a členom finančnej komisie. 
Narodil sa 29. augusta 1972 v Bratislave. Od roku 
2000 žije vo Vajnoroch. Je majiteľom firmy, 
ktorá poskytuje vedenie účtovníctva, účtovné 
a ekonomické poradenstvo. Je ženatý, má tri dcéry.  

Chcem pomáhať 
pri rozvoji Vajnor

sených poslancoch a zamestnancoch úradu tí ľudia, 
ktorí tu mohli pre obec urobiť veľa  v minulom období. 
Kto priviedol neblahý stav hore spomínaných vecí tam 
kde sú? My? My, čo veci naprávame a budujeme? Vo 
Vajnoroch máme aj vizionárov, ktorí sú v jednej osobe 
všetko a vedia všetko najlepšie vyriešiť. Zaujímavé, že 
vždy je problém v starostoch, či to bol Pružina, Ze-
manová, alebo teraz Mrva. Takého starostu ešte nikto 
nikde nenaklonoval, aby iba podpisoval a pečiatkoval 
a neniesol žiadnu zodpovednosť pred ľuďmi. Ľudia 
budú stále nespokojní, ale to je aj dobre, lebo vždy je 
čo zlepšovať a nikdy nebude ideálny stav. 
No a čo sa týka novej škôlky, tá je nevyhnutá. My 
predsa nechceme rodičom detí alibisticky vysvetľo-
vať, aby si hľadali miesto v iných materských školách 
po Bratislave, lebo štát nám na novú škôlku peniaze 
nedá, alebo že Bratislava, ani jej mestské časti, ba ani 
Bratislavský kraj nemôžu vzhľadom na vysokú tvorbu 
HDP, žiadať na takéto projekty finančnú podporu z eu-
rofondov. Cítime v tom veľkú nespravodlivosť, lebo 
v ostatných 7 krajoch, takéto nenávratné prostriedky 
získať môže. My si musíme, zobrať úver. Zvážili sme 
príjmové možnosti obce i jej schopnosť úver splácať. 
Je to investícia, ktorá bude nepochybne na prospech 
všetkým. Ak nepostavíme novú materskú školu, sta-
rú by sme v septembri pre nevyhovujúce podmienky 
museli zavrieť, a takto by sme o pár rokov mohli za-
vrieť aj základnú školu. Toto nie je spôsob, pre ktorý 
som sa rozhodol pracovať ako poslanec. Je pravdou, 
že nie som žiaden diplomat a vyznávač krásnych rečí. 
Nemám rád táravých chytrákov a nemal som ich rád 
ani keď som profesionálne hrával futbal. Som priamy, 
mám rád poctivú a čestnú robotu ako aj čestné chlap-
ské slovo, ktoré platí. Poslanci okolo starostu s ním 
ťahajú za jeden povraz a je to dobré pre dedinu. 
? Bratislavský samosprávny kraj schvá-
lil zníženie počtu krajských poslancov 
z 50 na 44 a zvýšenie počtu volebných 
obvodov z 8 na 18. V jesenných voľbách 
do VÚC budú mať Vajnory jeden sa-
mostatný volebný obvod spolu s Račou 
a spoločný nárok na dvoch poslancov 
v krajskom zastupiteľstve. Bude to 
podľa vás prínosom?
- Pripisujem tejto skutočnosti význam, hoci mnohí 
občania regionálnej samospráve až taký význam ne-
prikladajú. Ak by sa do krajskej samosprávy dostal 
kandidát z Vajnor, a mal by aj politickú podporu, mo-
hol by významne lobovať pri projektoch týkajúcich sa 
našej obce. Týka sa to napríklad dopravy. Napokon 
cestnú daň vyberá práve vyšší územný celok. Vidíme, 
ako sa postupne rieši dopravná situácia v mestách 
Senec, Pezinok alebo Malacky práve zásluhou inves-
tícií z Bratislavského kraja. A Vajnory sú akosi z toh-
to procesu vynechané, lebo sú súčasťou Bratislavy. 
Starosta, ale rokuje s predsedom BSK o ich príspevku 
na výstavbu východného obchvatu, ktorý budú hlavne 
používať vidiečania. Je to o to dôležitejšie ak si uvedo-
míme skutočnosť, ktorú som už spomenul, že bohatá 
Bratislava peniaze na cesty z eurofondov nedostane. 
Vytvárame HDP, odvádzame prostriedky, ale spätné 
investičné väzby neexistujú. Pritom cesty potrebuje-
me všetci, aj tí, ktorí do Bratislavy len prichádzajú.
 EduARd FAšung
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Z ákladnou právnou normou pre obce 
a vyššie územné celky je zákon 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravi-
dlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.
V zmysle citovaného zákona rozpočet 
obce je základný nástroj finančného 
hospodárenia v príslušnom rozpočto-
vom roku, ktorým sa riadi financovanie 
úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je 
súčasťou rozpočtu sektora verejnej 
správy.
Obce po skončení rozpočtového roka, 
ktorým je kalendárny rok, spracujú úda-
je o rozpočtovom hospodárení do záve-
rečného účtu.
Návrh záverečného účtu je obec povin-
ná prerokovať v zastupiteľstve najne-
skôr do šiestich mesiacov po uplynutí 
rozpočtového roka. Mestská časť túto 
zákonnú povinnosť splnila za zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva dňa 21. mája.
Záverečný účet obce v zmysle § 16 ods. 
5) zákona 583/2004 Z.z. obsahuje:
a) údaje o plnení rozpočtu v členení na:
– bežné príjmy a bežné výdavky 
(„bežný rozpočet“), 
– kapitálové príjmy a kapitálové
výdavky („kapitálový rozpočet“), 
– finančné operácie
b) bilanciu aktív a pasív,
c) prehľad o stave a vývoji dlhu, 
d) údaje o hospodárení príspevkových 
organizácií v ich pôsobnosti, 
e) prehľad o poskytnutých zárukách 
podľa jednotlivých príjemcov, 
f) údaje o nákladoch a výnosoch 
podnikateľskej činnosti, 

Bežnými príjmami sú príjmy daňové, 
nedaňové, granty a transfery.
Kapitálové príjmy tvoria príjmy z preda-
ja hnuteľného a nehnuteľného majetku, 
ktorý spĺňa kritériá hmotného a ne-
hmotného majetku.
Bežné výdavky zahŕňajú platby 
za mzdy, platy, poistné, tovary a služ-
by, napr. cestovné náhrady, energie, 
materiál, dopravné, údržbu a opravy, 
nájomné. Sú to výdavky na obstaranie 
hmotného majetku, ktorého obstaráva-
cia cena je nižšia ako 1 700 EUR a ne-
hmotného majetku, ktorého obstaráva-
cia cena je nižšia ako 2 400 EUR.

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky 
na obstaranie:
- hmotného majetku, ktorého obsta-
rávacia cena  je vyššia ako 1 700 EUR 
a doba použiteľnosti dlhšia ako  
jeden rok
- nehmotného majetku, ktorého vstup-
ná cena je vyššia ako 
2 400 EUR a doba použiteľnosti dlhšia 
ako jeden rok.
Medzi kapitálové výdavky spojené 
s obstaraním hmotného majetku patria 
napr. výdavky na obstaranie pozemkov, 
budov, umeleckých diel, samostatných 
hnuteľných vecí (interiérové vybavenie, 
kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, 
prevádzkové stroje, prístroje a zariade-
nia, dopravné prostriedky a pod.), pes-
tovateľských celkov trvalých porastov 
s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky.
V článku sa viac zameriame na kapitá-
lový rozpočet mestskej časti. Súčasťou 
schválenia záverečného účtu mestskej 
časti za rok 2008 bol aj kapitálový roz-
počet (kapitálové príjmy a kapitálové 
výdavky).

Kapitálové príjmy v roku 2008 
dosiahli výšku  6.652 tis. Sk. 
Sú v nich zahrnuté príjmy:
– zo združených investičných prostried-
kov ako príspevok vlastníkov pozemkov 
na vybudovanie vonkajšej časti domo-
vej kanalizačnej prípojky v čiastke 
557 tis. Sk,
– dva projekty spolufinancované EÚ:
1. „Úprava verejného priestranstva a fa-
sády budovy v centrálnej časti Vajnor“ 
v sume 4322 tis. Sk (95 %-né spolufi-
nancovanie, 5 % hradí mestská časť),
2. „Projektová dokumentácia na vy-
tvorenie novej cyklodráhy s prepoje-
ním mestských častí Bratislava-Rača, 
Bratislava-Vajnory, mesta Svätý Jur 
a mesta Pezinok v spolupráci s part-
nerom, obcou Gols“ v sume 1.773 tis. 
Sk (čiastka zodpovedajúca samotnej  
projektovej dokumentácii v rámci získa-
ného projektu).
Výdavkovú časť kapitálového 
rozpočtu pri započítaní vlastných 
a cudzích zdrojov v celkovej čiastke 
15 226 tis. Sk predstavovali najmä:
Vlastné prostriedky v rámci kapitálo-
vých výdavkov v sume  8.769 tis. Sk:

Mestská časť vlani preinvestovala  
15 mil. Sk v rámci kapitálových výdavkov
Skôr než sa dostanem k samotnému kapitálovému rozpočtu,  
dovolím si vysvetliť niekoľko dôležitých výrazov používaných  
pri práci s rozpočtom vo verejnom sektore. 

– výdavky na nákup výpočtovej techni-
ky – doplatok za server zakúpený v roku 
2007 v sume 197 tis. Sk,
– v priebehu roku 2008 sa pokračo-
valo v rozšírení rozhlasu a zakúpila sa 
telefónna ústredňa, celkovo v hodnote  
823 tis. Sk,
– zakúpil sa nový automobil Opel  
Combo pre potreby hospodárskej sprá-
vy v sume 372 tis. Sk,
– z dôvodu zefektívnenia údržby zelene 
bola zakúpená kosačka WIKING a dr-
tička biologického odpadu za malotrak-
tor, celkovo za 241 tis. Sk,
– MČ prispela hlavnému mestu čiast-
kou 350 tis. Sk na rozšírenie kamerové-
ho systému aj do našej MČ,
– na základe uznesenia miestneho za-
stupiteľstva bol poskytnutý kapitálový 
transfer Vajnorskej podpornej spoloč-
nosti, s.r.o. v sume 1349 tis. Sk na za-
bezpečenie kabín na futbalové ihrisko,
– výdavky na prípravnú a projektovú 
dokumentáciu, ktoré v rámci celého 
kapitálového rozpočtu predstavovali 
497 tis. Sk (športové ihrisko, viacúčelo-
vé ihrisko, pamiatková zóna, Tomanova 
ulica),
– výdavky na rekonštrukciu parkovacích 
miest na Jačmennej ulici a vo dvore 
miestneho úradu predstavovali čiastku 
132 tis. Sk,
– mestská časť pokračovala v budovaní 
kanalizácie vo Vajnoroch – v roku 2008 
mestská časť investovala do kanalizácie 
4.390 tis. Sk, z toho do vybudovania 
vonkajšej časti domových kanalizač-
ných prípojok sumou 2.025 tis. Sk 
a na združené prostriedky s BVS, a.s. 
na hlavnom vedení sumou 2.365 tis. 
Sk, čo predstavuje 7 %-nú spoluúčasť 
mestskej časti  (celkovo sa na výstavbu 
kanalizácie v roku 2008 preinvestovalo 
cca 30 mil. Sk),
– zakúpili sa 3 altánky (3 x 87 tis. Sk), 
dva altánky na detské ihrisko a jeden 
na Maáhrovú búdu, taktiež sa detské 
ihrisko doplnilo o nové detské  atrakcie 
(cca 157 tis. Sk).
Cudzie prostriedky kapitálových výdav-
kov v celkovom sume 6457 tis. Sk, a to:
– zo štyroch získaných projektov spo-
lufinancovaných Európskou úniou boli 
v rámci kapitálových výdavkov reali-
zované 2 projekty (projekty „Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ 
a „Cesta po Európe ...“ boli financované 
z bežných výdavkov): 
1. „Úprava verejného priestranstva 
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V svojom druhom roku fungovania 
sa už začína v plnej miere ukazovať 

opodstatnenosť jej vzniku, hoci podni-
katelia určite potvrdia, že dobrý podni-
kateľský zámer začína zvyčajne prinášať 
„ovocie“ po troch a viacerých rokoch. 

Výsledkom hospodárenia spoločnosti 
pre rozpočet mestskej časti a najmä pre 
jej obyvateľov je jednak priamy prínos 
do rozpočtu - výhodnejší nákup špor-
tových kabín o 171 000 Sk, ako keby to 
kupovala priamo mestská časť. Ďalším 
ekonomickým prínosom sú financie 
za ľadovú plochu – VPS zaplatila mest-
skej časti 190 400 Sk plus získala mno-
hých sponzorov, zaplatila jej za prenájom 
priestorov od MČ sumu 186 000 Sk, 
skončila so ziskom 216 197,50 Sk  
(v minulom roku 64 tis. Sk), čo predsta-
vuje celkovo prínos pre mestskú časť  
v sume ca 650 000 Sk.

Nemenej významnou činnosťou počas 
roka 2008 bolo vypracovanie komplet-
nej dokumentácie na riadenie mestskej 
časti v krízových situáciách. V zmysle 
zákona 387/2002 Z. z. o riadení štátu 
v krízových situáciách mimo času vojny 
a vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov bolo potrebné spracovať 
dokument Analýza možností vzniku 
mimoriadnych udalostí na území  
Mestskej časti Bratislava - Vajnory.  
V zmysle zákona č. 414/2002 Z. z.  
o Hospodárskej mobilizácii MČ je sub-
jektom hospodárskej mobilizácie, podľa 
§17 zákona 414/2002 Z. z. MČ spraco-
vala dokumentáciu pre Zriadenie výdajní 
odberných oprávnení podľa rozhodnutia 
obvodného úradu a vytváranie materiál-
nych a organizačných podmienok na ich 
činnosť po vyhlásení mimoriadnych 
regulačných opatrení, Zriadenie výdaj-
ní odberných oprávnení, Organizáciu 
dopravného zabezpečenia, Organizáciu 
stavebných a sanačných činností.  
Pre plnenie úloh vyplývajúcich z usta-
novenia § 11 zák. č. 319/2002 Z. z. sa 
vypracovala aj Dokumentácia MČ  
na úseku obrany štátu (finančná hod-

nota spracovaného materiálu činí vyše  
80 000 Sk).

Na rok 2009 má spoločnosť plán  
pokračovať v existujúcich akciách 
(ľadová plocha, dožinky, hody) a navyše 
pridať ďalšie športovo-kultúrne podu-
jatia, ako Streetball, Deň detí, účasť 
speváckeho zboru v Ríme, ktoré bude 
finančne podporovať. Takisto je v pláne 
pomôcť pri získaní prostriedkov z EÚ 
fondov na námestie a športové ihrisko  
v areáli školy. Už dnes môžeme konšta-
tovať, že vďaka činnosti VPS sa získali 
prostriedky na zateplenie základnej 
školy z nadácie Ekofond 2,1 milióna Sk.

 Celkové mzdové náklady v roku  
2008 boli 125 750 Sk (oproti roku 2007, 
keď boli 199 530 Sk). Ostatné náklady 
počas roka boli najmä: spotreba DHM 
(kancelárske potreby a režijný materiál) 
v sume 33 840 Sk, náklady na účtov-
níctvo spolu 55 600 Sk za rok, právne 
a notárske služby 8379 Sk ročne a ban-
kové poplatky 1714 Sk. 

Spoločnosť dosiahla v roku 2008 zisk 
vo výške 216 197,50 Sk, ktorý sa rozdelil 
v pomere 50 % mestská časť a 50 % 
VPS. Účelové dotácie od mestskej časti 
sa nepoužívali na chod spoločnosti, iba 
na technické zrealizovanie investícií (sa-
motného nákupu futbalových a športo-
vých kabín) v ekonomicky prijateľnejších 
číslach pre MČ, ako bolo podrobnejšie 
už vyššie uvedené a ktoré boli zúčtované 
a predložené zastupiteľstvu už v marci .

V zmysle platných právnych predpisov 
SR je Vajnorská podporná spoločnosť, 
spol. s r. o., povinná predložiť hospo-
dárenie spoločnosti a rozdelenie zisku 
za uplynulý rok na vedomie miestnemu 
zastupiteľstvu, čo dňa 21. mája 2009  
aj vykonala .

Na záver iba pripomeniem, že spo-
ločnosť vznikla so zámerom prinášať 
prostriedky do mestskej časti, čo sa  
jej aj v roku 2008 podarilo. 

Ing. MáRIO SchwAb 
konateľ spoločnosti

Správa o činnosti 
Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o, 
za rok 2008
Vajnorská podporná spoločnosť bola založená 
Mestskou časťou Bratislava - Vajnory v apríli 
2007, ako spoločnosť so 100 percentnou 
majetkovou účasťou mestskej časti. Z orgánov 
spoločnosti na vlastnú žiadosť odstúpila 
v priebehu roka 2008 Ing. Edita Košíková. 

a fasády budovy v centrálnej časti „Vaj- 
nor“ v sume 4.755 tis. Sk (z toho  
v roku 2008 2.253 tis. Sk).  Mestská 
časť na rekonštrukciu budovy miestne-
ho úradu a jeho okolia ešte investovala 
2.431 tis. Sk,
2. „Projektová dokumentácia na vytvo-
renie novej cyklodráhy s prepojením 
mestských častí Bratislava-Rača, Brati-
slava-Vajnory, mesta Svätý Jur a mesta 
Pezinok v spolupráci s partnerom, 
obcou Gols“ v sume 2066 tis. Sk, z toho 
sa do kapitálových výdavkov zaradila 
samotná projektová dokumentácia 
v hodnote 1 773 tis. Sk.
Mestská časť potrebuje na zabezpeče-
nie nielen samosprávnych funkcií, ale 
aj na investície podstatne viac finanč-
ných  prostriedkov ako má k dispozícii. 
Rozpočet obce stačí na zabezpečenie 
samosprávnych funkcií, ale nie na veľké 
investície. Preto sa snažíme získavať 
prostriedky od sponzorov, ako aj z fon-
dov Európskej únie. Sme vďační za tie 
prostriedky, ktoré sme z fondov Európ-
skej únie získali doteraz, avšak našou 
snahou je získavať ďalšie zdroje.
Prostriedky získané z fondov sú vždy 
rozdelené v pomere 95 % pre mest-
skú časť ako nenávratné cudzie zdro-
je (hradí Európska únia a príslušné 
ministerstvo) a 5-timi %-ami sa podieľa 
mestská časť. Získané nenávratné 
prostriedky podliehajú prísnej kontrole 
nielen zo strany ministerstva, ale aj 
Správy finančnej kontroly.
Pred samotnou prípravou projektu musí 
mestská časť vo vlastnej réžii zreali-
zovať verejné obstarávanie v zmysle 
zákona.
Myslíme, že aj v tejto nelichotivej situá-
cií, mestská časť je jednou z mála obcí, 
ktorej sa podarilo zdroje nielen čerpať, 
ale ich aj reálne použiť pre rozvoj našej 
mestskej časti.

V roku 2009 má mestská časť ešte 
väčšie investičné plány a pevne veríme, 
že sa vláde podarí spustiť čerpanie EÚ 
fondov v omnoho väčšej miere ako do-
teraz. Nenávratné finančné prostriedky 
by mali slovenské mestá a obce využiť 
na rozvoj a vybudovanie centrálnych 
častí, aby sa infraštruktúra v oblasti 
občianskej vybavenosti so zameraním 
na námestia, parky, školské dvory, det-
ské ihriská zmenila výrazne k lepšiemu. 
Mestská časť má v tomto roku pripra-
vené štyri projekty, ktoré budú podané 
ihneď po vypísaní výzvy. Zároveň čerpá 
prostriedky aj z iných zdrojov.
Držme si spolu palce, lebo obyvatelia  
Vajnor si krajšie prostredie zaslúžia! Tak 
si teda „Urobme lepšie Vajnory!“

Ing. MáRIA PORáZIkOVá
vedúca ekonomického oddelenia
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Informácia k novému dopravnému značeniu na Ulici na Doline a Jurskej ceste

Ochrana zdravia a životov 
U lica na Doline, Jurská cesta slúži obča-

nom Vajnor a iným, ktorí ju využívajú 
na rekreačné, športové, záhradkárske a ďal-
šie aktivity.

Na základe skutočnosti, že občanov pri 
ich športových aktivitách (bicyklovaní, be-
haní, korčuľovaní, prechádzaní sa s kočíkmi 
atď) ohrozovali rýchlo idúce motorové vozi-
dlá (autá, štvorkolky a motorky), a žiadosti 
množstva občanov odstrániť tento nežiadu-
ci stav, policajti odporučili a pristúpili sme 
k odbornému posúdeniu celej situácie z hľa-
diska dopravy. Bol vypracovaný projekt or-
ganizácie dopravy na Jurskej ceste a schvá-
lený na operatívnej dopravnej komisii mesta 
Bratislavy. Podľa tohto schváleného projektu 
sa zrealizovala zmena organizácie dopravy, 
osadenie nového zvislého dopravného zna-
čenia na Jurskej ceste. Zvislé dopravné zna-
čenie spočíva v osadení dopravných značiek 
B3 (Zákaz vjazdu všetkých motorových vo-
zidiel) s dodatkovou tabuľou E12 (OKREM 
DOPRAVNEJ OBSLUHY).

Na vysvetlenie podľa Vyhlášky MV SR 
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke: dodatková tabuľa s tex-
tom (č. E12) s nápisom OKREM DOPRAV-
NEJ OBSLUHY obmedzuje platnosť značky, 
pod ktorou je umiestnená na vozidlá za-

Zákaz vjazdu ostane, požiadajte o výnimku
n Značka ma pobúrila
Práve som sa vrátil zo záhrady z osady Kujovičovo, kam vedie 
prístupová cesta ulicou Na doline. Zarazila ma a pobúrila ab-
surdná značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel. Pro-
sím o informáciu, kto ju tam umiestnil a kto je za túto absurditu 
zodpovedný? Lebo zodpovedná osoba si musí uvedomiť, že je to 
jediná prístupová cesta do obytnej osady v Šúrskom lese, takisto 
k mojej záhrade a záhradkárskej osade. Z toho vyplýva, že ak ma 
tam nejaký „horkokrvný“ policajt zastaví, bude ma chcieť poku-
tovať, zrejme mi odoberie vodičský preukaz, lebo pokutu neza-
platím, a tak môžem ľahko skončiť pred súdom. 
Nikto však nemá právo obmedzovať moje vlastnícke a užívacie 
práva, konkrétne v záhrade a záhradnej chatke, ku ktorej mám aj 
list vlastníctva. To sa týka nielen mňa, ale aj blízkych osôb, ktoré 
na záhradu za mnou prichádzajú. Nežijeme predsa v komu-
nizme, aby mi niekto určoval, kto za mnou môže a kto nemôže 
prísť. Podotýkam, že MHD po tejto ceste nechodí. A keby aj 
chodila, ako mám prevážať kosačku, vodu a ďalšie potrebné 
veci, ktoré v záhrade používam? Pritom tam chodím skoro 
každý víkend už 15 rokov. Opakujem, že touto značkou niekto 
porušuje moje vlastnícke a užívacie práva, preto Vás prosím 
vysvetlenie.

Pán š. z Príjazdnej ulice

nZnačku Vajnoráci privítali
Práve som sa vrátil z bicyklovania na Jurskej ceste a nevšimol 
som si, že zmenu, o ktorú sa už usilujeme tri mesiace, sa poda-
rilo aj zrealizovať. Veľmi ma potešila, i napriek Vašim slovám. 

Táto značka bola umiestnená na žiadosť množstva obyvateľov 
Vajnor. Rekreujúci sa občania sú ohrozovaní rýchlo idúcimi 
autami, motorkami, štvorkolkami a ja, ako starosta, som hlasy 
množstva volajúcich ľudí, ale aj tam pôsobiacich policajtov, 
ktorých musím pravidelne volávať, vypočul a dal spracovať 
a schváliť na mestskej dopravnej komisii zmenu dopravy.
Táto cesta je mestskou a bola zverená do správy MČ a v jej 
kompetencii je aj jej údržba a dopravné značenie. Občania 
Vajnor, a nielen oni, ju využívajú ako rekreačnú zónu. Aj v pláne 
budúceho centrálneho parku inovatívnych technológií je pláno-
vaná ako široký bulvár pre chodcov, cyklistov, korčuliarov, 
 ale nie pre autá. Samozrejme, že sme prezieraví a myslíme 
na ľudí, ktorí majú nehnuteľnosti na tejto ceste záhrady, role, 
chatky, atď. Títo môžu a vlastne musia prísť na miestny úrad 
a vyžiadať si povolenie na vjazd. Tak, ako chatári na Vajnorských 
jazerách. Absolútna podobnosť. Platí to však pre chatárov a zá-
hradkárov iba po Šúrsky kanál, aj keď i títo už sú v katastrálnom 
území Svätého Jura, a teda mimo územia hlavného mesta SR 
Bratislavy.
Do Jurského lesa – Šúru sa dá elegantne dostať peknou asfal-
tovou cestou z Jura. Ani neplánujeme záhradkárom v Jurskom 
Šúre dávať povolenia. To sú tí za Šúrskym kanálom. To je plne 
v kompetencii Sv. Jura a neviem, aký je systém dopravy z tej 
strany, ale tým podjazdom pod železnicou sa tam dá pekne  
a pohodlne dostať, lebo sa tadiaľ pravidelne bicyklujem  
a okrem mňa aj množstvo iných ľudí.

S pozdravom starosta

P.S. Príďte si po to povolenie

bezpečujúce zásobovanie, opravárenské, 
údržbárske, alebo komunálne a podobné 
služby, na vozidlá s parkovacím preukazom 
pre osoby so zdravotným postihnutím, ale-
bo na vozidlá s osobitným označením O3 

(označenie autobusu prepravujúceho deti), 
na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých vodi-
či, prípadne prevádzkovatelia majú v mies-
tach za značkou bydlisko, sídlo, alebo garáž, 
alebo nehnuteľnosť, pre tieto vozidlá neplatí 
značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená. 

V zmysle uvedeného sa dovoľuje využívať 
Jurskú cestu uvedeným motorovým vozi-
dlám. Pre chatárov a záhradkárov pristúpi 
mestská časť k vydávaniu povolenia na vjazd 
na Ulicu Na doline, Jurskú cestu do záhrad-
nej osady „Kujovičovo“ na základe žiadosti 
a predloženia platných dokladov, preukazu-
júcich vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti (vý-
pis z LV a kópiu z katastrálnej mapy), resp. 
iný vzťah (nájomnú zmluvu). Táto osada sa 
už nenachádza na území hlavného mesta SR 
Bratislavy,a teda ani v našom katastrálnom 
území, ale v k. ú. Svätý Jur. Určite sa tadiaľto 
nebude dať motorovým vozidlom dostať cez 
most nad Šúrskym kanálom do rezervácie 
Jurského Šúru. 

Na záver uvádzame, že uvedené opatrenie 
z hľadiska obmedzenia dopravy na Jurskej 
ceste, ktorý Mestská časť Bratislava – Vaj-
nory zrealizovala, zvýši bezpečnosť a ochra-
nu zdravia a životov nielen obyvateľov Vaj-
nor, rekreujúcich sa v rekreačnej lokalite.

Ing. PETER cVIklOVIČ, MÚ referát dopravy
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V  strede júna začal magistrát opravu 
obrubníkov na Osloboditeľskej ulici 

na základe nášho podnetu z apríla 2009 
a po rokovaní s vedúcou oddelenia cest-
ného hospodárstva Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy Ing. Mešťaníkovou a vedúcim 
údržby komunikácií pánom Ing. Ďurčim. 
Boli opravené časti obrubníka a chodní-
ka, ktoré boli časom najviac zvetrané, ale 
aj povylamované. V priloženej fotodoku-
mentácii sú zachytené úseky pri križo-
vatke s Rybničnou ulicou, pred obecnou 
školou, pri stánku PNS. 

Za prevedenie prác, aj za Vajnorákov, 
ďakujem pracovníkom OCH magistrátu, 
lebo viem, že nebolo jednoduché vo veľ-

kej Bratislave, kde má magistrát v správe 
a ako stovky kilometrov ciest a chodní-
kov, vyjsť v ústrety mojej požiadavke. 

Predmetom opráv by mal byť aj pre-
chod pre chodcov pred cirkevnou školou 
a k nemu pripojený chodník. 

Budem i naďalej žiadať magistrát, aby 
opravoval chodníky popri cestách, ktoré 
má v správe, a ako jedna z nich je Oslo-
boditeľská ulica. 

Samozrejme, že v čase krízy je pros-
triedkov menej, ale to nič nemení na fak-
te, že v našej mestskej časti sa budem 
o získanie prostriedkov z mesta snažiť 
aj naďalej.

Ing. Ján MRVA, starosta

Magistrát opravuje obrubníky 
na Osloboditeľskej ulici

Opäť o škôlke  
a jej nevyhnutnosti
Musíme zareagovať znovu, aj keď sa o výstavbe 
novej materskej škôlky popísalo veľa. Chceme len 
týmto príspevkom otvoriť oči neprajníkom a kriti-
kom, ktorí hovoria, že poslanci idú zadlžiť mestskú 
časť, aby postavili megalomanskú škôlku. 
Tak naozaj môže hovoriť iba človek, ktorý nevie, 
alebo nechce vedieť, že vo Vajnoroch stará škôlka 
kapacitne už nestačí a naviac nezodpovedá hygie- 
nickým predpisom. Nakoľko naša MČ ako aj iné MČ, 
mestá a obce vypracovávajú plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, kde je dôležitou časťou demo-
grafia obyvateľstva, je jasné, že detí je stále viac. 
Veď na začiatku roku 2006 sa schvaľovala výstavba 
bytoviek na Šinkovskom. To naši predchodcovia, 
vtedy tí, čo dvíhali ruky si nebodaj mysleli, že tam 
prídu bývať iba dôchodcovia, alebo rodiny bez 
detí?  Od roku 2006 počet narodených detí stúpa. 
Vlani na finančnej komisii vyzval ekonomický 
poradca starostu M. Schwab, aby sa zamysleli nad 
problémom škôlka a skúsili hľadať riešenie – ako 
a hlavne, za čo tento problém vyriešiť. Zvažovali sa 
mnohé alternatívy, či rekonštruovať starú škôlku, 
pristaviť, či úplne zbúrať. Tu Vám predkladáme 
reakcie  z rôznych tlačových médií, z ktorými ste sa 
mohli stretnúť, a ktoré kričia na poplach:
- V deväťdesiatych rokoch sa materské školy rušili, 
dnes nastal ich boom. 
- V predškolských zariadeniach sa v niektorých mes-
tách, MČ prejavuje nedostatok miest.
- V jednom západoslovenskom okresnom meste 
majú 18 škôlok, ale uvažujú o vzniku ďalšej.
- V stredoslovenskom okresnom meste narástol 
tak počet škôlkarov, že museli v základných školách 
zriadiť aj - triedy materských škôl.
- Vlani sme museli pridávať tri triedy, podľa potreby 
sme pripravení to isté urobiť aj v tomto roku, 
priestory ešte máme.
- V mestách je nemožné nájsť voľnú materskú školu.
- Rodičia doplácajú na rušenie škôlok.
- Mestá podcenili rastúcu pôrodnosť.
- Vlani sa narodilo najviac detí od roku 1998.
- V mestskej časti v II. obvode  tento rok pre vek 
neprijali 290 miestnych detí.
- V mestskej časti v IV. obvode tento rok pre vek 
neprijali 250 miestnych detí.
- Náznaky  zvýšenej pôrodnosti sa objavili v roku 
2003, keď sa po 23 rokoch narodilo viac detí ako rok 
predtým. Napriek tomu sa škôlky rušili.
- Dnes v Bratislave chýba cca. 3000 miest pre deti, 
rodičia ich nemajú kam dať.
Mohli by sme povedať: „ MČ nemá peniaze a rodičia 
nech sa zariadia ako chcú .“ Naša MČ nemá priesto-
ry, ktoré by vedela upraviť na zvyšujúci sa počet detí 
idúcich do MŠ. Ľudia nás predsa volili preto, aby 
sme problémy riešili a nie, aby sme ich odkladali. 
Preto si myslíme, že naše rozhodnutie a hlasovanie 
za výstavbu novej MŠ a vzatie výhodného úveru 
bolo správne a stojíme si za ním. 

Ing. MARTIn gRAMblIČkA a SOňA MOlnáROVá
poslanci MÚ 

Zastrešená bude už aj zastávka
pri ZŠ K. Brúderovej

Situácia na zástavke , ktorú používa veľa vajnorských obyvateľov na cestu do Rače, či už do školy, či práce,  
alebo za nákupmi sa zlepší. Čakajúci obyvatelia sa v súčasnosti nemali, kde skryť pred dažďom či sychra- 
vým počasím. Na základe rokovaní nášho starostu Ing. Ján Mrvu so spoločnosťou JCDecaux a s magistrátom 
hl. m. SR Bratislavou sa však situácia zmení. V najbližších týždňoch by mala spomínaná spoločnosť zrealizovať 
prístrešok, ktorý je taký istý, ako sú osádzané na iných zástavkách v Bratislave. Prístrešok bude mať osvetlenie 
zabezpečené solárnou súpravou. Starosta má so spoločnosťou JCDecaux a magistrátom ešte rozrokovaný  
ďalší prístrešok na začiatku Vajnor pri kruhovom objazde v smere do mesta. V príprave, že rokovania budú 
úspešné, tak by mohol byť osadený v lete. Držme palce, aby sa mu to podarilo!                           EduARd FAšung
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? Vážený pán Mrva, chcem sa Vám 
poďakovať za to, že v čase, keď treti-

na Senca, Trnavy a okolitých dedín chodí 
pre opravu diaľnice cez Vajnory, ste  
odvážne pripustili rozkopanie Roľníckej 
ulice. Budem každe ráno na Vás 
s „vďačnosťou“ myslieť.

(M.V.)

 
Vášho ranného zdržania je mi veľmi ľúto, 
ale ja som starostom Vajnor a riešim 
kanalizáciu pre našich občanov, kto-
rú treba do zimy postaviť a Vy mi to 
zazlievať nemôžete. Diaľnicu budú robiť 
ešte dva roky a ja som s Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou dohodol so 
všetkým vypätím výstavbu kanalizácie 
na Roľníckej ulici na tento rok. A nebolo 
to jednoduché. Povolenia dáva obvodný 

Opýtali ste sa starostu 

V  rámci zvýšenia užívateľského kom-
fortu, územného pokrytia, v snahe 

zabezpečiť lepšiu počuteľnosť, ako aj 
spoľahlivosť systému ako celku ( pre prí-
pad výpadku niektorých hlásičov ) je ten-
to systém priebežne dopĺňaný novými 
hlásičmi, tak aby bolo ozvučenie čo naj-
efektívnejšie z hľadiska územného člene-
nia. Pri posledne doplnenej sérii hlásičov 
bola ich zaradením do prevádzky zistená 
funkčná chyba, ktorá sa, bohužiaľ, preja-
vila stálym monotónnym zvukom, ktorý 

obťažoval blízke okolie. Tak ako iné za- 
riadenia aj tento systém je zložený z veľa 
súčastí a komponentov, ktoré musia mať 
svoju kvalitu a spoľahlivosť. V prípade 
posledne doplnených hlásičov sa vyskyt-
la chyba celej série súčiastky potrebnej 
pre zostavenie obvodov hlásiča. Celú 
problematiku sme konzultovali s výrob-
com hlásičov, nasledovne s dodávateľom 
súčiastok a komponentov.

Aj v zmysle vyššie uvedených skutoč-
ností by som vás chcel informovať, že 

Hluk z hlásiča vyrušoval občanov
Ako pracovník spoločnosti Telemont, a.s., ktorá prevzala spoločnosť 
Vegacom Slovakia, a.s., ktorá realizovala bezdrôtový mestský infor-
mačný a varovný systém VISO v bratislavskej mestskej časti Vajnory, 
by som sa Vám chcel týmto ospravedlniť za vyrušenie spôsobené 
technickou poruchou niektorých prvkov - hlásičov systému. 

na náprave sa priebežne pracuje. Práce 
budú pokračovať aj v závislosti od pove-
ternostných podmienok.

Na záver by som chcel pripomenúť 
opodstatnenosť bezdrôtového rozhla-
sového systému ako zvyšovania úrovne 
občianskej vybavenosti v rámci zabez-
pečenia prostriedku  pravidelného infor-
movania obyvateľov Vajnor a v prípade 
vzniku mimoriadnej situácie, alebo živel-
nej pohromy, ako prostriedok včasného 
a efektívneho varovania, čo sa s poľuto-
vaním prejavilo aj v prípade úniku nebez-
pečnej chemikálie zo železničného voz-
ňa, kde po odpojení energií bolo vďaka 
zálohovaniu hlásičov akumulátorovými 
batériami možné operatívne varovať oby-
vateľov v blízkom okolí miesta havárie. 

  Ing. IgOR bARTák

úrad dopravy a výstavba je plánovaná 
už od januára.  Takýchto mailov mávam 
málo, ale mailov o tom, aké ťažké je 
prejsť cez cestu do školy, či obchodu 
a ako sú ohrozovaní naši občania, mám 
nespočetne veľa. Váš sarkazmus, teda, 
beriem s rezervou, lebo ste nevedeli, čo 
za tým je.

Mimochodom, tých 22 tisíc áut a te-
raz aj viac, čo nám prejde cez dedinu, 
spôsobuje našim občanom obrovské 
problémy. Na kruhovom objazde sa pred 
rokom stretávalo 50 tisíc áut denne. Za-
bilo nám tu za dva roky dvoch ľudí a ťaž-
ko zranilo 11-ročné dievčatko, ale vďaka 
dvom operáciám hlavičky prežilo a žije 
ďalej. Vďaka Bohu. Máme pre tranzitujú-
cich obyvateľov z vidieka pripravené ešte 
ďalšie prekvapenia, ale tie si necháme 
na neskôr. Ide o ochranu bezpečnosti 
chodcov u nás, najmä detí a dôchodcov, 
čo nevedia prejsť ani na priechodoch pre 
chodcov cez cestu. Hádam mi nebu-
dete zazlievať, že sa mám ja aj poslanci 
MZ starať najmä o ochranu ich životov 
a bezpečnosti. Nie?

Riešenie neutešenej dopravnej situácie 
v celom severovýchodnom regióne 
Bratislavy, od Modry, Pezinka, Senca je 
na regionálnych politikoch, teda z VÚC 
a štátnych, tých, čo sú pri moci. Pošlem 
Vám memorandum o doprave, ktorého 
som strojcom, na ktoré sa na môj podnet 
podpisovalo vo Vajnoroch pred vyše  
rokom a zapracúva sa do územných 
plánov mesta a župy. 

Treba vybudovať nultý okruh, a to už 
včera bolo neskoro. To robí štát, a teda 
NDS a  MDPT SR. Treba vybudovať 
obchvat Vajnor pri družstve s výjazdom 
na diaľnicu a na Seneckú. To robí mesto 
cez GIB. Treba rozšíriť Seneckú, to robí 
VÚC cez SSC. V Chorvátskom Grobe 
treba vybudovať od prameňov pripojenie 
na diaľnicu. To je stále len idea. Je toho 
ešte viac, ale času málo.

Mnohí z vás, čo stoja pred Vajnora-
mi, či už z Pezinka, Čiernej Vody, alebo 
zo Seneckej, budú môcť na jeseň voliť 
do VÚC. Tam si dobre pozrite, ako kto 
navrhuje riešiť regionálnu dopravu 
a máte možnosť to aj vy, aj vaši susedia 
ovplyvniť. Dnes je Bratislava v stálom 
kolapse, čo cítime všetci, a preto potre-
bujeme konať, a nie rozprávať, ako by sa 
čo dalo robiť.

Zapozerajte sa do grafiky memoranda 
a riešenia uvidíte. Je k nim ešte treba VO 
na PD, potom projektové dokumentácie 
k ÚR, potom výkupy, potom vyvlastne-
nia, potom VO na  PD k SP, potom PD 
k SP, potom VO na dodávateľa a potom 
výstavba, a to všetko za peniaze buď 
VÚC, alebo štátu, resp. mesta. Obce 
na to nemajú a starostovia sú rovnako 
zúfalí a tlačia na Bajana a poslancov župy 
a na Vážneho, Ďurkovského a poslancov, 
atd. Vidieť komplexne a v súvislostiach 
je komplikované, ale objektívne.

Takže, keď na mňa myslíte, tak v tých-
to súvislostiach, prosím. OK? 

Ing. Ján MRVA
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Dlhodobé sucho sa negatívne podpísalo pod 
tohtoročnú úrodu. Hoci koncom júna trošku 

popršalo, vlahový deficit je značný. Poľnohospo-
dárske družstvo vo Vajnoroch očakáva o 25 až  
40 % nižšie výnosy obilnín než v minulom roku.

„Vlahy je veľmi málo. Jarné jačmene sú biedne, 
podpriemerný vzrast má aj kukurica. Ani ozimná 
pšenica nie je na tom lepšie. Má kratšie klasy 
s drobným zrnom. Máme síce vybudované zá-
vlahy, no nemôžeme si dovoliť ich využívať. Ceny 
energií sú veľmi vysoké a nákupné ceny jačmeňa 
či pšenice tak nízke, že by sme vyrábali s príliš 
vysokými stratami. Naše straty nedokážu pokryť 
ani štátne dotácie. Pod závlahami držíme len 
jabloňové sady, kde by sucho mohlo spôsobiť  
vyschnutie stromov,“ povedal pre Vajnorské 
novinky predseda družstva Marián Brúder.

Predražené náklady na krmoviny sa následne 
premietajú aj do cien produktov živočíšnej výroby. 
„Ako máme vyrábať mlieko pri nákupnej cene  
0,17 eura (5 Sk), keď máme náklady vo výške  
0,40 eura (12 Sk) na jeden liter? Už sa neoplatí ani 

likvidovať stáda, lebo nákupná cena za hovädzie 
mäso klesla tak nízko, že je pre nás nerentabilná. 
Navyše by sme prišli aj o dotácie, lebo sme sa 
zaviazali zachovať kmeňové stavy hovädzieho 
dobytka,“ uviedol Brúder.

Družstvo pestuje sladovnícky jačmeň na vý-
mere 200 ha, kukuricu na 250 ha a tiež pšenicu 
na ploche 250 ha. „Možno očakávať, že ceny 
obilnín sa oproti minulému roku zdvihnú kvôli 
značným výpadkom v úrode. Naše družstvo má 
určitú výhodu, že sme si nechali pšenicu z vlaňaj-

šej úrody. Nepredali sme ju za stanovenú nákupnú 
cenu 100 eur (3012 Sk) za tonu, čo je už pod 
našimi výrobnými nákladmi. Keď sme aj uvažovali 
odviesť a predať ju na východe Slovenska, zaplatili 
by sme približne 33 eur (994 Sk) za tonu železnici-
am za prepravu. A to už by bol pre nás likvidačný 
predaj s vysokou stratou. Je neuveriteľné, akým 
tempom vzrástli ceny za energie, chémiu po re-
volúcii, no nákupné ceny produktov od prvovýrob-
cov sa pohybujú približne na rovnakej úrovni ako 
za socializmu,“ dodal Brúder.      EduARd FAšung

Sucho sa negatívne podpisuje pod úrodu

Z ákladné prejavy hospodárskej krízy na úrov-
ni miestnych územných samospráv sa 

prejavili v štyroch orientačných rovinách. Ide 
o zníženie transferu dane z príjmov oproti pred-
pokladom na roky 2009 a 2010 kvôli zvýšenej 
odpočítateľnej položke z daňového základu a cel-
kového zníženia výkonnosti ekonomiky. Potom 
je to zvýšenie počtu nezamestnaných v obciach 
a mestách z dôvodu prepúšťania, ďalej následné 
zhoršovanie sociálnej situácie občanov a taktiež 
zvyšovanie opatrnosti domácností, jednotlivcov 
i firiem vo výdavkoch na tovary, služby a inves-
tície. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora na XIX. sneme 
ZMOS, ktoré sa uskutočnilo v máji v Bratislave.

Rada ZMOS preto už začiatkom tohto roka vy-
pracovala tzv. komunálny balíček, ktorý obsahuje 
návrhy opatrení a možností pre miestne územné 
samosprávy, ktoré by mali zmierniť následky krízy. 
V nadväznosti na tieto odporúčania ZMOS pod-
písal s vládou SR Memorandum o spolupráci pri 
riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
na slovenskú spoločnosť. Následne aj jednotlivé 
obce a mestá prijali vlastné opatrenia, ktoré kon-
krétne korešpondujú so situáciou v danej územnej 
lokalite. Samosprávy predovšetkým prehodnotili 
niektoré rozpočtové výdavky a priority ich čerpa-
nia v rámci schválených rozpočtov. Napriek korek-
ciám v rozpočtoch, ZMOS a ani miestne samosprá-
vy neodporúčajú a dosiaľ ani neprikročili k takým 
opatreniam, pri ktorých by krátenie výdavkov 
citeľnejšie zasiahlo súčasnú dosiahnutú úroveň po-
skytovaných služieb samosprávami pre občanov.

Obce a mestá v SR v minulom roku po prvýkrát 
v histórii hospodárili s prebytkom 126 miliónov 
eur (3,8 miliardy Sk). Aj mestská časť Vajnory 
hospodárila vlani s prebytkom vo výške takmer 
40.000 eur (1,2 milióna Sk) Ani výsledky sa prvé 
štyri mesiace 2009 celkovo nie sú v mínuso-
vých číslach. ZMOS však aj na sneme odporučil 
miestnym územným samosprávam, aby s finanč-
nými prebytkami hospodárili čo najúspornejšie 
a ponechali si určité rezervy na horšie mesiace 
tohto roka a radšej šetrili vo viacerých oblastiach 
bežných a investičných výdavkov. Tiež im navrhol 
zriadenie krízových štábov a poradenských krí-
zových centier s ekonomickým, právnym a psy-
chologickým poradenstvom, ako aj informačných 
služieb na úradoch a internetových stránkach 
obcí.

 
POMOC Z EuROfONDOV

Súčasné nastavenie pravidiel na poskytova-
nie pomoci z fondov EÚ na Slovensku spôsobuje 
dvojrýchlostnú politiku regionálneho rozvoja, 
ktoré prispieva k prehlbovaniu regionálnych dis-
parít, uviedol na sneme výkonný podpredseda 
ZMOS Milan Muška.

Táto prax súvisí s tým, že časť obcí sa dostane 
k finančnej pomoci za pomerne náročných admi-
nistratívnych podmienok a značných prostriedkov 
investovaných do prípravy projektov. Zároveň sa 
prehlbuje zaostávanie skupiny obcí, ktoré pro-
jekty z rôznych dôvodov nemôžu predložiť, resp. 
nemajú prístup k potrebným zdrojom.

V prípade obcí však nemôže ísť len o ich pri-

rodzenú súťaž a schopnosť predkladať projek-
ty. Využívanie eurofondov by malo smerovať 
na systémovú a jednoduchú podporu obcí, ktorá 
im pomôže v rámci verejného záujmu podpory 
regionálneho rozvoja prekonávať ekonomické 
a sociálne zaostávanie a zvyšovať  konkurenci-
eschopnosť. Znevýhodnenie obcí mimo nasta-
vených tzv. pólov rastu a s počtom obyvateľov 
menším ako 2000 je značné, a to najmä preto, 
že sa týka plošne 60 až 85 % obcí a zároveň aj 
rovnakej plošnej výmery Slovenska.

Vzhľadom na skúsenosti plánovacieho ob-
dobia 2004 až 2006 ZMOS predpokladalo, že 
v súčasnom programovom období na roky 2007 
až 2013 bude hroziť čerpanie oveľa menšieho 
objemu finančnej pomoci z fondov EÚ, a to až 
o niekoľko desiatok percent. Tieto prognózy sa 
napĺňajú. Zmena čerpania môže nastať len vtedy, 
ak sa zásadne zmenia formy poskytovania pomo-
ci a zjednoduší systém riadenia fondov vrátane 
predkladania projektov. ZMOS preto odporúča 
rad opatrení. Medzi nimi  je kľúčové najmä uplat-
nenie nových inovatívnych foriem poskytovania 
pomoci. 

Združenie preto navrhuje vytváranie  územ-
ných partnerstiev, poskytovanie nenávratnej 
finančnej pomoci pre projekty obnovy a dobu-
dovania verejnej infraštruktúry aj automatizácia 
samosprávy. Tieto formy by umožnili paušálnu 
podporu niektorých typov projektov orientova-
ných na čerpanie peňazí z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja.
 EduARd FAšung

Z XIX. snemu Združenia miest a obcí Slovenska

Kríza neobišla ani územné samosprávy
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Otázky, ktoré najviac zaujímali 
poslancov sme položili Ing. Arch. Ľu-
bomírovi Klaučovi,riaditeľovi ateliéru 
Aurex, ktorá vypracovala urbanis- 
tickú štúdiu projektu.

V akom štádiu je projekt?
– Projekt pod pracovným názvom Nové Vajnory 
je v plánovacej fáze a pripravuje sa zmena 
územného plánu mesta. Pre investora sme 
pripravili urbanistickú štúdiu a jej finálna podoba 
zohľadňuje pripomienky vedenia mestskej časti 
Vajnory. To znamená, že investor akceptoval 
výrazne nižšiu hustotu zastavanosti ako  
pôvodne zamýšľal. (pôvodne 30 tisíc obyvateľov, 
teraz 16 tisíc...)
Kedy sa začne stavať?
- Je pred nami ešte mnoho práce a samozrejme 
aj dialógu s vajnorskou samosprávou. Stavať  
by sa malo začať približne o 3 až 4 roky.
Viete povedať, čo vlastne na území 
bývalého letiska bude?
- Zámerom investora je vybudovať novú mestskú 
štvrť v takej podobe akú zatiaľ ešte na Slovensku 
nepoznáme. Žiadna nocľaháreň ale komplexná 
štvrť, kde bude dostatok pracovných príleži- 
tostí – pochopiteľne žiaden priemysel ale najmä 
v oblasti obchodu a služieb, kde budú tri nové 
školy, veľa športovísk, pešie zóny, cyklotrasy 
a podobne. Nehovoriac o množstve zelene, 
na ktoré ešte na Slovensku nie sme zvyknutí. Len 
na ilustráciu – v stredu novej štvrte bude veľký 
mestský park s jazierkom pričom rozloha parku 
bude na úrovni Medickej záhrady. To ale nie je 
jediná zeleň, v celom obytnom súbore budú zele-
né plochy v strede jednotlivých blokov. Uvediem 
príklad – keď pôjde mamička von s kočíkom, tak 
sa bude môcť hodiny prechádzať bez toho, aby 
musela prejsť cez akúkoľvek dopravnú komu-
nikáciu. Projekt prinesie Vajnorčanom viaceré 
výhody, samozrejme okrem faktu, že tam budú 
môcť žiť a bývať deti a príbuzní súčasných oby-
vateľov, budú mať veľa z toho, kvôli čomu dnes 
musia pomerne ďaleko cestovať na dosah ruky.

Pán Klaučo, v Bratislave existuje 
množstvo príkladov nesplnených 
sľubov developerov. Kde máme 
záruku, že to tak naozaj bude a ne-
postavia sa tam nahustené škatule, 
ktoré budú utláčať súčasné Vajnory 
a zničia ich vidiecky charakter?
- Na to, že vaša obava nie je na mieste existujú 
minimálne dva dôvody. Jednak si myslím, že vaša 
samospráva by nič také nepovolila a po druhé, 
časy, keď developeri predali všetko sú dávno 
preč. Ak to nebude dobré so všetkým čo k tomu 
patrí, nik si tam byt nekúpi. A čo sa týka vidiec-
keho charakteru Vajnor, vrátane jedinečného 
kultúrneho dedičstva, investor by išiel sám proti 
sebe keby ho akokoľvek negatívne zasiahol. Prá-
ve naopak. Považujeme ho za úžasnú vzácnosť 
a dar. Pre investora je výzvou pripraviť projekt, 
ktorý bude unikátnou kombináciou modernej 
‚‚zelenej“ mestskej štvrte s vidieckymi Vajnora-
mi. Myslím, že vaša mestská časť  používa slo-
gan „dedina v meste“. A ten plne rešpektujeme.  
už dnes je tranzitná doprava  
súvisiaca so živelne narastajúcou 
zástavbou na východ od Vajnor 
obrovský problém. 
– Chápem obyvateľov Vajnor. Samozrejme je ne-
mysliteľné uvažovať v tejto lokalite s výstavbou  
bez rozvoja a vybudovania dopravného systému.
Čo to konkrétne znamená?  
– Nová obytná štvrť bude mať samostatné 
obvodové komunikácie, ktoré budú napojené 
na ďalší dopravný systém. Konkrétne pôjde 
o nultý diaľničný okruh D4, ktorý prepojí komu-
nikáciu na Pezinok a Modru poza územie Vajnor 
s diaľnicou D1. Tieto veľké dopravné stavby sú 
už v štádiu prípravy a ich finalizácia sa bude 
časovo prekrývať s postupným dokončovaním 
nášho projektu. Lokálne riešenie dopravy je už 
v súčasnosti predmetom rokovaní s mestskou 
časťou (komisia výstavby), magistrátom, DPB 
ako i spoluinvestormi v regióne (Cepit, VSC).
Nedávno sme zažili veľmi nepríjemné 
problémy s povodňami. Nehrozí, že 

Nové Vajnory 
na starom letisku
V minulom čísle sme vám priniesli informáciu spoločnosti Eastfield Atlas 
o investičnom zámere výstavby na starom letisku. Starosta Ján Mrva pozval 
zástupcov tejto spoločnosti na májové zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
Dôvodom bolo, aby poslanci dostali priame a nesprostredkované informácie. 
Mnohí z nás zaznamenali v tejto súvislosti viaceré fámy a šumy. 
Pripomeňme, že  zámer  výstavby novej mestskej štvrte pod  pracovným 
názvom  „Nové Vajnory“, ktorá by mala vzniknúť na území bývalého letiska 
odsúhlasilo bývalé miestne zastupiteľstvo MČ Vajnory už v júni  roku 2006. 
Súčasné vedenie mestskej časti si je vedomé, že Bratislava ako hlavné mesto sa 
dynamicky rozvíja a bude rozvíjať aj v blízkosti Vajnor. Ako nás však informoval 
Ján Mrva projekt pozorne sledujú, pričom zdôraznil, že mestská časť disponuje 
dostatkom kompetencií, aby sa výstavba zrealizovala v takej podobe, aby čo 
najviac rešpektovala záujmy obyvateľov Vajnor. 

  

? Pán Ing. Juraj Necpal, prečo tento 
projekt nesie názov práve Nové 

Vajnory?

Ide zatiaľ o pracovný názov a nevylučujeme 
jeho prípadnú zmenu. Podotýkam, že výstavba 
sa začne najskôr v roku 2012, pričom realizácia 
celého projektu bude trvať desať až pätnásť 
rokov. Vajnory samozrejme vnímame ako samo-
statnú mestskú časť,  ktorá na rozdiel od iných 
bratislavských častí má osobitý charakter so 
svojím historickým centrom a celkovo úžasnou 
atmosférou. Názov Projektu „Nové Vajnory“  
preto nie je niečím, čo by malo znamenať 
nejaký protiklad alebo demonštrovať necitlivý 
postoj k mestskej časti Vajnory, skôr sme ním 
chceli pomenovať štvrť, ktorá bude prirodzeným 
prechodom z rušného veľkomesta do malebnej, 
takmer vidieckej časti Vajnory. Pojmom „nové“ 
si dovoľuje investor, ktorého zastupujem, 
definovať aj niečo nové na slovenskom realitnom 
trhu. Pôjde o rezidenčné bývanie, ktoré svojim 
netradičným a zeleným charakterom nemá 
na Slovensku obdobu. Nechceme necitlivým 
prístupom narušiť atmosféru malebnej obce. 
To sa podarí iba pri projekte, ktorý rešpektuje 
genius loci – ducha miesta na území, kde sa na-
chádza. Musí byť v súlade s okolitou zástavbou, 
musí si ctiť históriu územia, rešpektovať existu-
júcu zástavbu a citlivo sa na ňu napojiť. Projekt 
sa od začiatku roku 2006 značne redukoval 
a prispôsobil novým požiadavkám miestnej 
samosprávy, s ktorou na báze stavebnej komisie 
a miestneho zastupiteľstva investor komunikuje.
Mimochodom, aj my sme si už stihli vytvoriť 
k vašej mestskej časti silný citový vzťah a dá sa 
povedať, že sa cítime vajnorčanmi. Príkladom 
toho je aj naše generálne partnerstvo športové-
ho podujatia Streetball Tour, ktoré sa uskutoč-
nilo 6. júna 2009.     Redakcia Vn 

→ jedna otázka 
pre investora projektu

výstavba projektu takého rozsahu 
celú situáciu ešte zhorší?
– Práve naopak. Z dôvodu ochrany pred dažďo-
vými vodami  a ich odvedeniu sa v súčasnosti 
spracováva hydrologická štúdia, ktorá prinesie 
konkrétne riešenia. V rámci projektu je navrhnu-
té veľké jazero. To nebude slúžiť iba  na zachy-
távanie dažďových vôd ale predovšetkým na ich 
distribúciu do podzemných vôd. 
Lokalita v ktorej bude investor stavať 
je pôvodným historickým bratislav-
ským letiskom. Poslanci sa vás pýtali, 
či nemienite zachovať ako  pamiatku 
aspoň kontrolnú vežu.
- Je to veľmi zaujímavý podnet, ktorý berieme 
veľmi vážne. Ja osobne si myslím, že takáto 
stopa ako odkaz na staré letisko by tam mala byť 
zachovaná. Podobne uvažujeme aj o vhodnom 
pripomenutí si historickej návštevy Jána Pavla II.

Redakcia Vn
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Podpora pre Vajnory  
Na účet Vajnor príde prvých 100 tisíc eur
 (viac ako 3mil. sk) na novú  škôlku

V minulom čísle Vajnorských noviniek 
sa nám všetkým prihovoril starosta 

Ján Mrva so žiadosťou smerovanou na-
jmä na investorov v našej mestskej čas-
ti. Apeloval na nich, aby zvážili prípadnú 
pomoc Vajnorom pri budovaní novej 
materskej školy. Je známe, že tá existu-
júca sídli v 63-ročnej budove a funguje 
už len vďaka výnimke od hygienika. Stará 
budova nestačí kapacitne, stavebne, hy-
gienicky ani svojím štandardom obslúžiť 
potreby mladých rodín u nás. Napriek 
úsiliu pani riaditeľky Ľuboslavy Vasilovej 
a jej kolektívu, ktorý sa všemožne snaží 
o fungovanie škôlky aj v týchto nevyho-
vujúcich priestoroch, dni starej škôlky 
sú už zrátané. Potreba vybudovať novú, 
modernú, ale najmä hygienicky bezpeč-
nú zodpovedajúcu súčasným predpisom 
a požiadavkám a kapacitne postačujúcu 
škôlku pre našich najmenších Vajnorákov 
je veľmi akútna. Tento projekt si  vyžiada 
investíciu vo výške približne 1,3 milióna 
eur a bude fi nancovaný prevažne z ban-
kového úveru. V dnešných nie najľahších 
časoch, keď sa svetová ekonomika len 
pomaly spamätáva zo svojho najväčšie-
ho otrasu za posledných 80 rokov, majú 
však banky postavené kritériá veľmi vy-
soko. Finančná spoluúčasť investora je 
prvotnou podmienkou, aby banka vôbec 
pristúpila k rokovaniam o poskytnutí 
úveru. 

Dar od súkromnej spoločnosti
Práve preto je potešujúca informácia, že 
sa našla prvá lastovička vo forme fi nanč-

ného príspevku na výstavbu materskej 
školy od investora Eastfi eld Atlas, ktorý 
pripravuje obytnú zónu na mieste býva-
lého zväzarmovského letiska. Jej riaditeľ, 
Ing. Juraj Necpal, odovzdal starostovi Já-
novi Mrvovi symbolický šek na 100 000 
eur (3,1 mil. Sk) počas podujatia Streetball 
Tour 2009 a MDD dňa 6. júna 2009. 
Veríme, že tento krok podnieti aj ďal-
šie podnikateľské subjekty k tomu, aby 
prejavili svoje odhodlanie podieľať sa 
v rámci svojich možností na zlepšení kva-
lity života v našej komunite. Keďže ide 
o nadnárodnú spoločnosť so skúsenos-
ťami z iných trhov, je jej dôverne známa 
myšlienka sociálnej zodpovednosti v po-
dobe podpory vybraných verejne – pro-
spešných projektov. V západnej Európe 
je totiž trendom nespoliehať sa len na po-
moc štátu, či verejných zdrojov kraja 
a komunálu. Obce a mestské časti musia 
aktívne vyhľadávať zdroje investovania 
na fi nancovanie ich ďalšieho rozvoja. In-
vestori si tam veľmi dobre uvedomujú, že 
bez preukázania záväzku voči komunite, 
v ktorej pôsobia, nemajú šancu presved-
čiť obyvateľov o serióznosti svojho záme-
ru. Je dobré, že tento trend prichádza i ku 
nám a zostáva len dúfať, že spomínaný 
prvý dar bude motivovať aj iné podnika-
teľské subjekty vo Vajnoroch k tomu,  aby 
podporili riešenie urgentného problému 
s materskou školou a pomohli nám, tak 
čím skôr odštartovať výstavbu nového 
vyhovujúceho objektu.  Spoločnosti East-
fi eld Atlas srdečne ďakujeme!
              Ing. MáRIO SchwAb

Vážení občania,
prinášame vám bližšie informácie
o spôsobe platenia daní.

Mestská časť Bratislava-Vajnory je 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady
 a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov správcom  
- dane za psa,
- dane za užívanie verejného 
   priestranstva,
- dane za predajné automaty,
- dane za nevýherné hracie prístroje,
- dane z nehnuteľností 
  (do 31. decembra 2004 ).

V zmysle citované zákona má mes-
tská časť vypracované Všeobecne 
záväzné nariadenia k príslušným 
daniam. 
Mestská časť Bratislava-Vajnory evi-
duje pohľadávky na daniach za jed-
notlivé druhy daní. Pri vymáhaní 
daňových nedoplatkov správca dane 
postupuje v zmysle zákona 
č. 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných fi nančných orgánov 
v znení neskorších predpisov. 
Daňovému dlžníkovi sa zašle výzva 
podľa § 58a zákona 
č. 511/1992 Zb. Ak daňovník neza-
platí nedoplatok na dani v lehote 
splatnosti, nedoplatok na dani sa 
zvýši niekoľkonásobne vyrubením 
sankčného úroku. Preto je dôležité 
skontrolovať si dátum splatnosti jed-
notlivých druhov daní a zabezpečiť 
jej zaplatenie v lehote.
V priebehu mesiaca jún – júl 2009 
Mestská časť Bratislava-Vajnory 
zašle daňovým dlžníkom výzvy ako 
poslednú možnosť dobrovoľného 
plnenia. Ak daňovník nezaplatí ne-
doplatok na dani v lehote splatnosti, 
postupne budú daňové nedoplatky 
vymáhané daňovou exekúciou.      

MáRIA bITAROVSká
ekonomické oddelenie

→ daňové okienko
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Reklamácia tovaru
Mávate pocit, že ak chcete reklamovať pokazený tovar, sú s tým samé 
problémy? Viete, aké máte, ako spotrebiteľ, práva? Tento článok sa 
zaoberá reklamáciou tovaru, ktorý bol zakúpený v tzv. kamennom 
obchode (teda nie po internete alebo z katalógu) a pri kúpe 
bol úplne nový (nie second hand/použitý tovar).

za rovnakú nepokazenú 
vec. Závisí však výlučne od vás, čo si 
zvolíte, nie od obchodníka! 
Ak chcete vrátiť peniaze, je povinný 
vám ich vrátiť! 
Každý predajca musí mať v predajni 
zodpovednú osobu za reklamácie, a to 
počas celých otváracích hodín. U tohto 
zamestnanca si uplatnite svoje práva 
z chýb a žiadajte vystavenie formuláru 
o reklamácii! Originál bloku o kúpe si 
nechajte u seba, pokiaľ ho odovzdáte 
obchodníkovi, žiadajte, aby o tom uvie-
dol záznam do formuláru o reklamácii. 
O konečnom vybavení reklamácie vám 
obchodník musí vydať doklad, v ktorom 
bude uvedené, ako reklamáciu vybavil
– či vec opravili, vymenili, alebo vám 
vrátili peniaze.
n V BuDÚCOM ČíSLE sa budeme veno-
vať právam spotrebiteľa pri zásielkovom 
predaji, t. j. predaj cez internet, 
predaj cez objedávky z katalógu.

Čo platí pri nákupoch v Rakúsku?
Keďže práva spotrebiteľa spočíva-
jú v značnej miere na európskych 
smerniciach, sú povinnosti predajcu 

obchode (teda nie po internete alebo z katalógu) a pri kúpe 

1. časť

Na zakúpený tovar platí záručná doba 
dva roky, pokiaľ nie je na obale, v zá-
ručnom liste alebo na samotnom tovare 
vyznačená dlhšia záručná doba. Kratšia 
byť nemôže. Záručná doba sa ráta  odo 
dňa prevzatia tovaru, v prípade kúpy 
v obchode, a je to identické s dátumom 
na bloku z pokladne. Ak sa vám zakúpe-
ný tovar pokazí v záručnej dobe, máte 
právo, podľa druhu chyby, buď na:
1. bezplatnú opravu veci (ak sa chyba 
dá opraviť, napr. výmena pokazeného 
zipsu na topánke) alebo na výmenu veci 
za vec rovnakú a úplne bez chyby,
2. na vrátenie ceny tovaru v plnej výške 
(pokiaľ sa chyba nedá opraviť a vec je 
z tohto dôvodu neupotrebiteľná). A tu 
z vlastných skúseností viem, že väčšina 
obchodníkov mi začne tvrdiť, že si mám 
vybrať iný tovar v rovnakej cene a že 
peniaze mi určite nevrátia. Chyba! Pokiaľ 
sa chjyba nedá opraviť (napr. prasknutá 
podrážka na topánke, roztrhnutá podšív-
ka na kabáte), máte právo buď na vráte-
nie plnej ceny tovaru alebo na výmenu 

Pozvanie na Deň mlieka na farmu rodiny Kramme-rovcov 
v družobnom Wolfsthale druhú júnovú nedeľu využilo 

viacero bratislavských rodín. Práve z tejto farmy vozí pán 
Krammer mliečko do našich vajnorských základných škôl, 
ale aj do troch ďalších v Bratislave.

Otvorená gazdovská brána a zvuk tradičnej ľudovej hudby 
lákal do útrob mliečneho kráľovstva, kde hlavnú rolu zohrá-
valo mlieko. Súčasťou programu bola prezentácia výrobkov 
z kravského a ovčieho mlieka. 
Tí najmenší ocenili, okrem nevšedného pohľadu na živé 
kravičky a ovečky, aj súťaže farmárskej zručnosti. Svoju 
zručnosť na povolanie dojiča si mohli vyskúšať na drevenej 
kravke, kde podľa množstva nadojeného „mlieka“ získali 
certifi kát „dojič začiatočník“, alebo „dojič“. Detváky si vy-
chutnali momenty, kedy mohli pohladkať malé jahniatka, 
či kŕmiť senom kravie rodinky.

V priestoroch farmy bolo počuť zmes nemčiny a sloven-
činy – ale to napokon vo Wolfsthale už nie je žiadna zvlášt-
nosť. Všetci si pochvaľovali veľmi príjemné dopoludnie, 
výbornú atmosféru, ktorú ocenili nielen tí najmenší, ale aj 
ich rodičia.          SOňA MOlnáROVá

Deň mlieka v družobnom Wolfsthale

→ naša poradňa

v prípade reklamácie tovaru vo všet-
kých členských štátoch EÚ podobné. 
Aj v susednom Rakúsku platí záručná 
doba dvaroky na nový tovar zakúpený 
v obchode. Rakúsky Občiansky zákon-
ník však v prípade reklamácie tovaru 
vyslovene nariaďuje prednosť opravy, 
resp. výmeny, zľava alebo vrátenie ceny 
tovaru príchadzajú do úvahy, až keď 
si predajca svoju povinnosť nesplnil 
alebo oprava nie je možná. Ak sa chyba 
vyskytla počas prvých šiestich mesiacov 
po jeho zakúpení, zákon predpokladá, 
že tovar chybu mal už v čase preda-
ja. Znamená to, že v tejto lehote vám 
predajca nemože tvrdiť, že tovar bol 
v čase predaja bezchybný, musel by to 
dokázať. Po uplynutí šiestich mesiacov 
prechádza dôkazné bremeno, že chyba 
existovala už pri preberaní tovaru, 
na kupujúceho. 
V prípade, že aj po oprave, resp. vý-
mene tovaru chyby pretrvávajú, alebo 
oprava vôbec nie je možná, máte nárok 
na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak sú 
však chyby také závažné, že tovar nie 
je riadne použiteľný, môžete požadovať 
vrátenie peňazí. 
Tieto práva vám vyplývajú priamo zo 
zákona a ani v susednom Rakúsku vás, 
teda, predavačka nemôže odbiť s tým, 
že „na tovar nie je záruka“! 
Za objasnenie právnej úpravy v sused-
nom Rakúsku ďakujem Matejovi Zema-
novi z právnickej fakulty vo Viedni.

Mgr. nATálIA SVRČkOVá
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T emer každý človek si robí 
plány, predsavzatia, ktoré 

sa snaží realizovať. Tak tomu 
nie je inak ani v našom klube 
seniorov. Ako každý rok, bolo 
tak i v tomto roku, kedy sme 

plánovali výlet. Keďže výletov Seniori absolvovali 
neúrekom, navštívili rôzne známe mestá, výber 
nebol ľahký. Pani Milada Brucknerová z internetu 
zistila krásne miesto, ktoré sme prijali navštíviť bez 
výhrad a pripomienok. Uskutočnenie tohto výletu sa 
určilo na 17. júna. Autobus sa naplnil do posledného 
miesta. Ráno o siedmej hodine sme odchádzali plní 
očakávania. Vybrali sme obec Topoľčianky, ktorá sa 
nachádza v krásnej prírode. Sú v nej rôzne pamäti-
hodnosti. Je odetá do tradícii v novom šate. 

Návšateva zámku 
Topoľčianky ležia v údolí rieky Žitava obklopené 
od severu pohorím Tríbeč a od východu Pohron-
ským Inovcom. Názov obce sa traduje podľa 
topoľov, rastúcich v hojnom počte v ich okolí. 
Po príchode sme navštívili zubriu oboru. Pokochali 
sme sa prírodou a mohutnosťou zubrov, ktorí sa 
pokojne predvádzali ako na módnej prehliadke. Cítili, 
že majú obdivovateľov a tak nás chceli odmeniť. 
Bolo príjemné pozorovať tak obrovské zvieratá 
s vedomím, že sme boli v bezpečí. 
Ďalšia návšteva bola prehliadka zámku v Topoľčian-
kach. Po vstúpení do jeho nádvoria sme boli nadšení 
poriadkom, úhľadnosťou a úpravou zelene, ako 
i samotným zámkom s fontánou uprostred. Za svoju 
krásu, umeleckú a historickú hodnotu bol Zámok 
v Topoľčiankach v roku 1970 vyhlásený za Národnú 
kultúrnu pamiatku.
V múzeu sa nachádzala expozícia vzácneho nábytku, 
bytových doplnkov (obrazov, dobových portrétov, 
starých hodín, keramiky, kobercov, orientálnych 
vyšívaných závesov, slohových zrkadiel) a zbraní. 
Hneď pri vstupe nás privítala socha v životnej 
veľkosti pána prezidenta T. G. Masaryka. Taktiež 
ukončenie prehliadky tvorila kancelária prezidenta, 

Seniori na výlete

CLEMENTIA v Seniorcentre AMICO
N a základe uznesenia Miestneho za-

stupiteľstva MČ Bratislava–Vajnory 
č. 267/2009 zo dňa 29. januára 2009 
bol schválený prenájom nebytových 
priestorov za účelom prevádzkovania 
Domova sociálnych služieb – Senior-
centrum AMICO neziskovej organizácii 
Clementia za nezmenených zmluv-
ných podmienok, ktoré boli zmluvne 
dohodnuté s neziskovou organizáciou 
Centrum privátnych služieb Privilégium 
na obdobie do  31. decembra 2009.
Na zabezpečenie prenájmu nebytových 
priestorov za účelom prevádzkovania 

Domova sociálnych služieb – Senior-
centrum AMICO po uvedenom termíne 
za najlepších podmienok v súlade so 
zákonom č. 448/2008 o sociálnych 
službách a o doplnení zákona  
č. 455/1991 Zb o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov  bola vyhlásená 
erejná obchodná súťaž v súlade s § 281 
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
Dňa 13. mája 2009 o 16.30 hodine, 
členovia komisie  pre vyhodnotenie  

Obchodnej verejnej súťaže skonštatova-
li, že v stanovenom termíne sa do súťa-
že neprihlásil žiaden uchádzač. 
Domov sociálnych služieb – Senior- 
centrum AMICO na ulici Alviano  
na základe uzatvorenej zmluvy bude 
prevádzkovať nezisková organizácia 
CLEMENTIA v súlade so zákonom 
448/2008 o sociálnych službách 
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení  
neskorších predpisov. 

Ing. SOňA MOlnáROVá
zástupkyňa starostu

v ktorej pôsobil a úradoval. Prekrásna knižnica 
dotvorila záver celej prehliadky.

Neobišli ani žrebčín
V obci sa nachádza národný žrebčín, ktorý bol 
založený v roku 1921. Je jedinečným zariadením 
svojho druhu na chov koní, tradičných a športových 
plemien.  V Topoľčiankach je rozšírené aj poľovníc-
tvo a pestuje sa tu hrozno príznačnej kvality. Víno 
vyrobené pod značkou Chateau Topoľčianky si zís-
kalo veľkú popularitu nielen doma, ale aj v zahraničí.
Po prehliadke zámku sme sa spoločne pobrali 
na obed, pri ktorom sme si oddýchli. Poobede sme 
sa vybrali do Arboréta Mlyňany. Tu sme sa poko-
chali prekrásnymi kríkmi a okrasnými stromami. 
Všetko bolo vysadené do takej kotliny, z ktorej bol 
nádherný výhľad na celé okolie, akoby bolo z roz-
právky. Oblaky boli skoro nad našimi hlavami. Obdi-
vovali sme krásnu matku prírody, ktorú stvoril Pán 
Boh pre nás ľudí, aby nám dodávala silu a vdýchla 
do nás Božský pokoj a pokoru. Ďalej sme prechád-
zali pomedzi ruže, ktoré boli úchvatné a pôsobili ako 
rajská záhrada. Vysadený pás levandule nás privítal 
svojou úžasnou vôňou a farbou (nádherný koberec). 
Plný dojmov z toľkej nádhery, unavení, ale spokojní, 
sme sa chystali na cestu domov, ktorá ubehla veľmi 
rýchlo. Ďakujeme za sprevádzanie pani Milade 
Brucknerovej a MÚ Vajnory za sponzorovanie výletu 
v Topoľčiankach.  Vďační seniori

AMálIA ORThOVá, Senior klub

Blahoželáme
Dňa 22. 8. 2009 oslávi 50.výročie 
spoločnej cesty životom – ZLATÚ 
SVADBu, manželský pár z Vajnor, 
Sidónia a Dušan Lazovskí. 
Obaja takmer celý život pracovali 
v oblasti kultúry. Pani Sidónia bola 
niekoľko rokov  riaditeľkou Osveto-
vej besedy v našej obci. Ostatných 
20 rokov pracovala v administratí-
ve divadla Štúdia L+S, odkiaľ odišla 
do súčasného dôchodku.
Dušan takmer celých 40 rokov pra-
coval v Československej agentúre 
Slovkoncert, kde sprostredkovával 
našich i zahraničných umelcov  
– sólistov od Karola Duchoňa, Karla 
Gotta, Waldemara Matušku, Janu 
Kociánovú, Oľgu Szabovú, Dušana 
Grúňa a prakticky všetkých sloven-
ských interpretov v celej bývalej 
ČSSR do zahraničia a naopak i zo 
zahraničia, napr. také hviezdy ako 
Josephine Backer, Charles Azna-
vour, Cliff Richard a mnoho ďalších. 
Podieľal sa na spolupráci a reali-
zácii našich významných medzi-
národných festivaloch ako bola 
Bratislavská lýra, Džezové dni,  
BHS, Dunajský pohár.

Obaja jubilanti nastúpili na svoju 
spoločnú cestu životom sobášom 
v kostole vo Vajnoroch 22. 8. 1959, 
kde ich sobášil vtedajší vajnorský 
dekan, dôstojný pán Filip Bachratý. 
Menovaní manželia sú počas 
celých 50 rokov občanmi našej 
obce. Do ďalších rokov spoločného 
života im želáme veľa zdravia, 
šťastia a spokojnosti.

ZPOZ
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Park Pod lipami ožil v predposlednú júnovú sobotu kultúrno-
spoločenským programom, ktorý pre Vajnorákov pripravili 

členovia miestneho združenia Slovenského poľovníckeho 
zväzu v spolupráci s MČ Bratislava–Vajnory. Členovia sa pred-
viedli v plnej paráde aj so svojimi štvornohými, či operenými 
priateľmi. Nechýbala hudba, zábava ani tradičný poľovnícky 
guláš. Zlatým klincom podujatia bol tradičný alegorický sprie-
vod z parku do kostola a svätá omša, na ktorej Otec Peter  
požehnal dary lesa.               EduARd FAšung

Vajnorskí poľovníci mali svoj DEŇ
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dňa 24. mája 2009 MČ bratislava – Vajnory 
zorganizovala druhý ročník prehliadky gospe-
lových skupín pod názvom gospel vo Vajnoroch.
na pódiu sa vystriedali štyri skupiny:  lamačské 
chvály s leadrom kapely, braňom letkom, skupina 
Stanley& kapucín, nitrianska skupina Andželino 
a vajnorská domáca skupina Shine. 
Podujatie malo po minuloročnej premiére u divá-
kov dobrú odozvu a veríme, že budeme pokračo-
vať v tejto novej tradícii.                                            (kd)

Gospel vo Vajnoroch

Deň dychovej hudby 

→ kultúrne leto 2009 

Jej zrod sa viaže k roku 1866, keď do obce 
prišiel učiteľ Václav Kubišta. Václav 
Kubišta bol kapelníkom Vajnorskej dy-
chovej hudby 20 rokov. Po jeho smrti sa 
vystriedalo v dychovke sedem kapelníkov 
– Martin Krištofič, Janko Matula, Rafael 
Krištofič, Fero Fekete, Titus Pilný, Vlado 
Palovský, Titus Pilný (1994 – 2007).
V súčasnej podobe pôsobí od roku 1995, 
keď sa po dvojročnej pauze podarilo Titu-
sovi Pilnému, bývalému kapelníkovi Vaj-
noranky, vytvoriť novú hráčsku zostavu. 
Jej základ tvorili „starí“ muzikanti Vajno-
ranky, doplnení hudobníkmi z najmlad-

šej generácie. Organizačným vedúcim 
Vajnorskej dychovky je Peter Pokrivčák, 
ktorý sa výrazne pričinil o vydanie CD 
s názvom Vajnoráci, tí hrajú.
Dychovke prišiel zablahoželať starosta 
MČ Bratislava – Vajnory Ján Mrva a tiež 
Vajnorský okrášľovací spolok s vedúcim, 
Ivan Štelárom. Ich vystúpenie si vyslúžilo 
od publika búrlivý potlesk. Záver osláv 
patril tanečnej zábave so skupinou Prova. 
Veríme, že Vajnorská dychová hudba 
nám aj v budúcnosti spestrí mnohé 
kultúrne podujatia. Ďakujeme!

Foto: Ján JAkubáČ

Dňa 14. júna sme si  pripomenuli 143. výročie založenia dychovej hudby 
vo Vajnoroch vystúpením Vajnorskej dychovky v parku Pod lipami.

JÚL
n 6. 7.  – 10. 7. 2009 
7. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých 
1. turnus
Denne od 14.00 h do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie 
Prihlášky: cepec@typoars.sk, 
0903/477 074, 02/ 43 71 19 88

n 11. 7. 2009                   
1. ročník turnaja v plážovom volejbale
8.00 h prezentácia
Miesto konania: 
Areál hádzanárskeho ihriska Alviano
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
                                                                                                                                                      
AuguSt                                                                                            
n 8. 8. 2009 
Svetový pohár v BENCHPRESSE
10.00 h, Hádzanárske ihrisko Alviano
Organizátor: H – Fit agency, MČ BA – Vajnory

n 15. 8. 2009
VAJNORSKÉ DOŽINKY 2009 – 6. ročník   
15.00 – 24.00 h, Námestie Roľnícka ulica               
Organizátor: Mestská časť Bratislava –Vajnory

n 17. 8.  – 21. 8. 2009 
7. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých
2. turnus
Denne od 14.00 h do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349
Organizátor: Združenie deti a umenie
Prihlášky: cepec@typoars.sk
0903/477 074, 02/43 71 1 9 88

n 21. 8.  – 2. 9. 2009 
Výstava prác účastníkov 
7. letných  tvorivých dielní pre deti a dospelých 
Vernisáž v utorok 21. 8. 2009 o 17.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, Roľnícka 349
Organizátor: Galéria TYPO&ARS 

n 29. 8. 2009 
Oslavy 65. výročia SNP   
Kladenie vencov pri pamätníku      
Miesto konania: 18.00 h, Park Pod lipami
Tanečná zábava so skupinou Vajnorské trio   
od 18.30 – 22.30 h, Park Pod lipami
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

n 30. 8 . 2009 
Kultúrne leto 2009  
– vystúpenie zboru z Wolfsthalu      
rozlúčka s priateľmi z talianskeho mesta Alviano
17.00 h, Park Pod lipami
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

Zmena programu vyhradená!

CITáTY
keďže ľudia nemôžu nepretržite pra-
covať, potrebujú odpočinok; odpo-
činok však nie je konečným cieľom. 
                     Aristoteles
Ľudia túžia po dojmoch, sú nadšení 
tým, kto ich vie obratne vyvolať. 

NapoleonFoto: Ján JAkubáČ
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Začínajú 7. letné tvorivé dielne 
v Galérii TYPO&ARS

Ako už tradičnú letnú aktivitu 
ponúka Združenie deti a umenie 
letné tvorivé dielne pre deti 
 i dospelých, ktoré sú zaradené 
ako sprievodná akcia Vajnorského 
kultúrneho leta. Tvorivé dielne sú 
voľnočasové aktivity na podporu 
tvorivého myslenia a tvorivej 
 činnosti pre deti a ich rodičov  
počas letných prázdnin. 

Akcia sa koná v Galérii  
TYPO&ARS na Roľnícka 349, 
Bratislava-Vajnory. Odborní 
lektori vás naučia základom 
niektorých výtvarných techník 

a tradičných remesiel, v rozvíjaní ktorých môžu deti 
neskôr pokračovať za pomoci rodičov aj doma: 
 práca s hlinou – modelovanie, odlievanie, 
práca na hrnčiarskom kruhu, maľba glazúrami,
 výroba ručného papiera – príprava recyklovaného 
papiera, frotáž,

mramorovanie grafických papierov a kartónov,
aplikácie z papiera, kartónov a lepeniek
– origami,
 maľba – na sklo, na kamene, na textil
(hodváb), maľba akvarelov
základy grafických techník – monotypie,
koláže – výber motívov, kompozícia, 
strihanie, lepenie,
drotárstvo – opletanie sklených fliaš, 
kameňov, zhotovovanie drôtových objektov,
základy šperku – návrhy, výber použitých 
materiálov, zhotovenie šperku,
textilné techniky – tapisérie.

1. TuRNuS 
od 6. do 10. júla 2009, vždy od 14.00 do 18.00 h
2. TuRNuS 
od 17. do 21. augusta 2009, vždy od 14.00 
do 18.00 h

Na záver tvorivých dielní  21. augusta 2009 
o 16.00 h v Galérii TYPO&ARS sa uskutoční 
vernisáž výstavy „7. letné tvorivé dielne“, 
ktorá potrvá do konca 2. septembra 2009.

Celý projekt sa  uskutoční vďaka príspevku 
Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej časi 
Bratislava-Vajnory, firmy TYPO&ARS, Galérie 
TYPO&ARS a daru Malokarpatskej komunitnej 
nadácie REVIA a Klubu darcov. 

Prihlášky na tel. 02/43 71 19 88, 0903 477 074 
alebo e-mail cepec@typoars.sk.
Poplatok 8 eur na osobu a deň  (materiál + občer-
stvenie), veková hranica – od 4 do 99 rokov. 
Účastníkom odporúčame obliecť si staršie veci.

VIERA ČEPcOVá, 
predseda Združenia deti a umenie

Foto: PETER ČEPEc
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P rvou zastávkou bol Borský Mikuláš  
– rodisko Jána Hollého. Pred domče-

kom  stojí jeho socha. Dozvedeli sme sa 
o  živote a literárnej tvorbe slovenského 
barda. Možno si spomeniete aj vy na Se-
lanky, či Svätopluka. Ďalej náš čakala 
cesta na Dobrú Vodu, kde sme navštívili 
Pamätnú izbu Jána Hollého a dobrovod-
ský cintorín, kde je pochovaný.

Naše putovanie za poznaním pokračo-
valo na Bradlo, kde je pochovaný Milan 
Rastislav Štefánik. Práve pred niekoľkými 
dňami sa na tomto pietnom mieste konala 
slávnosť pri príležitosti 90. výročia smrti 
tohto slovenského vlastenca. Malou ky-
tičkou sme si aj my pripomenuli jeho vý-
znam a odkaz pre našu generáciu.

Potom sme navštívili Košariská.  Dom, 
v ktorom sa M. R. Štefánik narodil. Naše 
pracovné listy, ktoré nám pripravili pani 

učiteľky Žišková a Janíčková, sa zapĺňali 
po vyčerpávajúcich informáciách vý-
bornej sprievodkyne. M. R. Štefánik bol 
nielen politik, diplomat, ale aj astronóm 
a veľmi vzdelaný človek. Našu pozornosť  
upútal ďalekohľad, fotoaparát, bicykel 
(nie taký, aký poznáme), lodný kufor, ma-
keta lietadla, kúzelnícke pomôcky, foto-
grafie, rôzne uniformy atď. Sprievodkyňa 
spomenula aj naše Vajnory, kde mal v ten 
osudný deň M. R. Štefánik pristáť. Letel 
do vlasti aj s dvoma talianskymi letcami, 
ale tragická udalosť všetko zmenila.  Za-
hynul 4. mája 1919. 

Jeho krédo bolo: 
Veriť, milovať, pracovať.  

Naša cesta za poznaním sa v ten deň 
skončila a tešíme sa na ďalšie.

k. buRIAnOVá a M. OlAhOVá
6. ročník

Cesta za poznaním
Bol štvrtok 14. mája  a my sme sa tešili na literárno- dejepisnú 
exkurziu. Čakali nás dva rodné domy našich slovenských velikánov.

Výlet za hviezdami
P rvý júnový utorok žiaci 7. - 9. roč-

níka navštívili najstaršiu slovenskú 
hvezdáreň v Hurbanove. Dozvedeli sa 
veľa zaujímavého z histórie tohto ast-
rofyzikálneho observatória, založené-
ho už v r. 1871, o jeho osude v období 
obidvoch svetových vojen a o jeho vý-
voji až po súčasnosť. Oprášili si svoje 
vedomosti zo zemepisu, dejepisu a na-
jmä fyziky, vnikli do tajov astronómie 
a pozorovali pohyb hviezd na oblohe 
v planetáriu. 
Prírodovednú exkurziu skončili preh-
liadkou Ponitrianskeho múzea, kde sa 

pokochali pohľadom na poklady minu-
losti a obohatení novými dojmami sa 
vrátili do reality – domov.

     ŽIAcI 9. ROČníkA 

Na Orave dobre,  
na Orave zdravo...
Tak, ako každý rok, aj tento rok sa 
naši žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili 
v Škole v prírode.
Vybrali sa spoznávať krásy Ora-
vy do Oravíc. I napriek prevažne 
nepriaznivému počasiu zažili veľa  
pekných chvíľ. Navštívili Oravský 
zámok, kde sa stretli s rozprávkový-
mi bytosťami, pozreli si Skanzen – 
Oravskú dedinu v Zuberci. Výchád-
zky a učenie sa v blízkej prírode boli 
samozrejmosťou. Deti oslávili MDD 
formou zábavných súťaží, prekva-
pení a večernou diskotékou.  Deti sa 
zabavili aj na pyžamovej party,  
či na tvorivých dielňach, ktorých sú-
časťou bolo aj maľovanie na kamene 
a kirigami. Posledný večer si deti 
pripravili scénky, tančeky, hádanky, 
za čo dostali zmrzlinovú odmenu. 
Nakoniec sa všetci unavení, ale zdra-
ví a plní zážitkov vrátili domov. 

Mgr. A. huRbAnOVá 
a  Mgr. lucIA hAVRIlOVá

Pekný záver 
školského roka
Dňa 12. júna sa uskutočnila športo-
vá akcia pre žiakov základných škôl 
a prvých stupňov gymnázií pod ná-
zvom Račianska olympiáda. Aj žiaci 
ZŠ s MŠ K. Brúderovej sa zúčastnili 
na tejto akcii. 
Získali sme medaily v štyroch atletic-
kých disciplínach. Silvia Veselovská, 
žiačka 8. ročníka, získala 1. miesto 
v behu na 60 m a druhé miesto 
v skoku do diaľky. 
Ďalšia žiačka 8. ročníka Kornélia 
Nemcová získala druhé miesto 
v behu na 500 m. A, napokon,  
žiačka 7. ročníka Barbora Jelušová 
sa umiestnila na 3. mieste v hode 
kriketovou loptičkou.
Aj napriek tomu, že nemáme vhodné 
podmienky na trénovanie atletických 
disciplín, z dosiahnutých výsledkov 
máme radosť a tešíme sa na ďalšie 
športové podujatia, ktoré nás čakajú 
v budúcom školskom roku.

Mgr. bOŽEnA šIškOVá

Oznam
Dovolenka v knižnici
6. až 31. júla 2009
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DEVIATY ROČNíK 
umeleckej súťaže
v ZŠ Jána Pavla II.

Duch súťaže ostáva nezmenený. 
Možno je ešte viac vajnorský. 

K Vajnorom sa viaže aj výber literárnej 
témy, ako hrdinstvo a vernosť ideálu, 
k čomu nás inšpirovalo 40. výročie 
úmrtia vajnorského rodáka, kňaza Titusa 

Zemana po ťažkom 11-ročnom väznení. 
Podobne sme postupovali aj vo výtvar-
nom odbore. Nedávne vymenovanie 
vajnorského správcu farnosti Mons. 
Stanislava Zvolenského za arcibiskupa - 
metropolitu viedlo k voľbe témy z oblasti 

sakrálneho umenia „Krása chrámu, 
krása v chráme“. Hudobná kategória 
ostáva nezmenená, ale sme ju, podob-
ne ako ostatné, rozšírili o štvrtákov.
Do súťaže sa prihlásilo spolu 23 lite-
rárnych prác, v kategórii spev súťažilo 
12 žiakov. Každý zaspieval 2 ľudové 
piesne, niektoré so sprievodom našej 
učiteľky O. Staničárovej. Výtvarná ka-
tegória bola najpočetnejšie zastúpená, 
celkovo 47 prác.

V prestávkach vystúpil Vajnorský 
okrášľovací spolok a deti tanečného 
odboru ZUŠ, ktorá pôsobí na  našej 
škole. Súťažiacich prišiel povzbudiť  
aj starosta Ján Mrva.

Bolo to hodnotné popoludnie. Deti 
rozvíjali tvorivosť a ukázali, aký bohatý 
je ich vnútorný svet. Pre nás rodičov 
a pedagógov je to výzva pracovať 
ďalej a spoznávať svet našich detí. Ich 
literárni hrdinovia ukázali, že deti sa 
hrdinstva neboja. A čo je najkrajšie, 
nejedna práca poukázala na nenápad-
né hrdinstvo v každodennom živote.

Za všetkých prikladáme hodnotenie 
predsedu poroty hudobnej sekcie spe-
váčky a pedagogičky  Mgrart., PaedDr. 
Angely Vargicovej. Odbornú porotu 
výtvarnej komisie viedla pedagogička  
Mgr. Ľudmila Cyprichová a literárnu 
herec SND Ľubomír Paulovič. Ako 
každoročne, medzi vzácnymi hosťami 
nechýbal ani náš Martin Babjak, sólista 
opery SND.               Vedenie Zš Jána Pavla II.

Spevácka časť 
tejto súťaže je priamym pokračova-
ním speváckeho zápolenia mladých 
Vajnorčanov v súťaži o Cenu Kataríny 
Brúderovej. V minulých ročníkoch sme 
sa stretli s pozoruhodnými hudobný-
mi talentami. Rovnako to bolo i teraz. 
Nemôžem nepovedať, že tu i tam 
všeličo pokrivkávalo, trošku falše, 
nedotiahnutý tón, horšia zrozumi-

Súťaž O cenu ZŠ Jána Pavla II. nadväzuje na  predchádzajúcich  
osem ročníkov súťaže O cenu Kataríny Brúderovej. Prináša so sebou 
niekoľko zmien. Tá najväčšia je v názve. Dôvodov bolo niekoľko. 
Pomenovanie sa viaže na školu, ktorá si na budúci rok pripomenie 
100 rokov od  položenia  základného kameňa, 100 rokov nepretržitej 
existencie výchovy a vzdelávania v pohnutých dejinách 20. storočia. 
Asi málokto vie, že v budove našej školy sídlila aj vysoká škola 
– fakulta špeciálnej  pedagogiky. 
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teľnosť i rytmické zakolísanie nebolo 
výnimkou. To všetko je však druhoradé 
z pohľadu toho, že deti píšu poviedky, 
básne, kreslia a spievajú - jednoducho 
za pomoci rodičov, priateľov a učiteľov 
rozvíjajú svoje múzické nadanie, kto-
rým sú mnohí Vajnorčania obdarení. 
Treba však zdôrazniť, že súc si vedomí 
tohoto daru vedenie Školy Jána Pavla II. 
vytvára podmienky na všestranný rozvoj 
svojich žakov v týchto umeleckých 
disciplínach. Jedným z obdivuhodných 
podujatí je práve táto prehliadka prác 
výtvarných, literárnych a hudobných. Je 
potešením zažiť takú umeleckú refl e-
xiu detí a mládeže, akú nám pripravili 
mladí vajnorčania túto nedeľu. Každý 
divák a poslucháč odchádzal s dobrými 
pocitmi a s vierou i nádejou v budúcnosť 
našej mládeže. Členovia poroty napo-
spol konštatovali, že aj v interpretácii 
ľudových piesní stúpla kvalita. Isto je to 
nemalá zásluha pedagógov a samozrej-
me pani učiteľky, ktorá deti sprevádzala 
na akordeóne. Desať interprétov - desať 
rôznorodých interpretácií. Veľa krásnych 
hláskov a veľa srdečnosti, úprimnosti vo 
výpovedi.

Znovu pripomínam, treba viac kaž-
dú pieseň poznať. Dokonale melódiu, 
rytmus, text – nárečie. Vyspievať celú 
pieseň, celý obsah. Troška nám chýbali 
chlapci, ale najviac cítim rezervu vo 
výbere piesní. Aspoň jedna by mala 
byť „vajnorská“, resp. z okolia.

Mgr.art., Paeddr. AngElA VARgIcOVá

Hrdinstvo a vernosť ideálu. Pod týmto 
pojmom nájdeme mnoho skrytých 

myšlienok. Alegórie z tejto vety priam sr-
šia. Možno na prvý pohľad sa nám to ne-
zdá, keď sa však nad touto vetou na chvíľu 
pozastavíme, odhalí nám to, čo nám dosiaľ 
unikalo. Z jeden strany si môžeme zaspo-
mínať na časy minulé, no z tej druhej je 
inotaj ukrytý väčšmi pod povrchom. 

So slovom hrdinstvo si spájame výrazy, 
ako hrdina, super hrdina a podobne. Ale 
musí to byť pre nás Spiderman, Superman, 
Harry Potter, či mnoho ďalších slávnych 
imaginárnych postáv? Prečo nehľadáme 
svojho hrdinu niekde inde ako v televízii? 
Poviete si, čo to tu trepem, akí iní hrdino-
via jestvujú. Možno ich máte priamo pod 
nosom a neuvedomujete si to. Kto to asi 
tak môže byť?  Skúsim vám napomôcť 
indíciami. Je to Homer Simpson, kto vám 
príde na pomoc, keď máte problém? Je to 
Snehulienka, komu sa môžete zdôveriť? 
Je to Mr. Fantastic, ktorý vám pomôže 
s učením? Je to kapitán Nemo, ktorý stojí 
pri vás i v tých najťažších chvíľach? Nie, 
nie je to ani jeden z nich. Tak, kto potom? 
Títo superhrdinovia sú nám v reálnom ži-
vote nanič. Pretože naši reálni hrdinovia 
sú naši priatelia, naša rodina. Tí nás vždy 
vytiahnu z ťažkostí. Áno, je síce pravda, 
že nie sú takí dokonalí,  ako sú tí hrdino-
via oblečení v obtiahnutých oblekoch. Ich 
podobizne nevisia na každom plagáte. 

Nebehajú po televíznej obrazovke a ne-
majú nadprirodzené schopnosti. Odhaliť 
doteraz pravdu, ktorú sme si neuvedo-
movali, že ľudia sú naši hrdinovia, kto-
rých si máme vážiť, a my sme, naopak, 
ich hrdinami. Tým pádom sme si hrdi-
nami navzájom, to znamená, že by sme 
si mali navzájom pomáhať. A nieto ešte 
ubližovať. Mali by sme sa naučiť prijímať 
realitu takú, aká je. Naši superhrdinovia 
sú len vymyslené postavičky, na ktoré, sa 
nesmieme spoliehať. 

Ak uviazneme v horiacom dome, neo-
zve sa čudesný zvuk oznamujúci príchod 
nášho spasiteľa Supermana, ale ozve sa 
siréna označujúca príchod hasičov. Keď 
nás niekto postrelí, neuzdraví nás Leo zo 
seriálu Čarodejnice, ale pomôžu nám le-
kári. Keď nás niekto prepadne a okradne 
nás, nezastaví ho Spiderman, ale oko-
loidúci policajt. Zvláštnu pozornosť si 
zaslúžia lekári, policajti či hasiči. Oni sú 
tí ľudia z mäsa a kostí, a sú rovnako zra-
niteľní ako my. Dennodenne sa vystavujú 
riziku, aby zachraňovali naše životy. Prá-
ve títo ľudia si zaslúžia od nás úctu. Oni 
sú ozajstní hrdinovia. 

Určitým spôsobom sme hrdinovia všet-
ci, pretože každý z nás určite podal po-
mocnú ruku človeku, ktorý ju potreboval. 
A najdôležitejšie je, aby sme si uvedomili, 
že aj bez rôznych schopností môžeme 
pomôcť.                     MARTIn kRíŽIk, 9.  ročník

Predovšetkým musím úprimne pochváliť 
tých, ktorí vymysleli také pekné a zmyslu-
plné podujatie a tých, ktorí ho organizujú. 
Objavovanie emócií, fantázie a všetkých 
možných priam nekonečných variácií 
ľudského umu, je vzrušujúce, ako  hľada-
nie zlata. Ešte vzácnejšie je to v prípade 
rozmanitej, krehkej detskej duše. Pri 
hodnotení prác a vystúpení jednotlivých 
súťažiacich som povedal, že víťazi sú 
všetci zúčastnení. Bolo dosť ťažké vybrať 
toho najlepšieho. Žiadalo a žiada sa mi 
povedať, že bude užitočné organizovať 
takéto inšpiratívne akcie častejšie, aby sa 
mladý človek v tomto smere rozvíjal cieľa-
vedome a pravidelne. Tým by sa mnohé 
deti zbavili prípadného strachu a trémy 
z verejného vystúpenia. Strachu a trémy, 
ktoré im niekedy zväzujú ruky a nepriaz-
nivo ovplyvňujú ich prejav.
Na záver chcem povzbudiť a povedať:
„Len tak ďalej a častejšie!“     

JuRAJ lAukO

Víťazmi boli všetci

Malé dieťa vie, čo je byť dokonalý,
malé dieťa vie, čo láska spraví.
Nechce ublížiť, chce spravodlivo žiť,
vretienko lásky vytvoriť.

Z dieťaťa sa časom dospelý stáva,
informácia nám všetkým známa.
Zisťuje,  že nevie byť.
Čo so životom urobiť?

Kde sú city? Čo sa s nimi deje?
Len zriedka dobrý pocit srdce hreje.
Nevie kadiaľ, kam má ísť.
Prečo, ako na to prísť?

Smútok a žiaľ vnútri blúdia, 
a ľudia, tí iba súdia!
Podľa skutkov, slov a tvárí.
„Veď on nie je vôbec dokonalý!“

Dieťa neprežilo ešte veľa,
no úzkosť mu spávať nedá.
Prečo každý všade vidí seba?
Kam sa pozrie, tam ho že vraj treba.

Kedy sa žiť v harmónii naučíme,
lásku v sebe ľahko zúročíme?
Veď dieťa dospieť musí.
Čo je správne, dáko skúsi.

Veľmi ľahko sa to hovorí,
no život sa ľahko spotvorí.
Či treba pre svet obetu,
či svet má byť pre nás stále tu?

Niet odpovedí  ani pravdy,
povedzme si teraz, a to navždy.
Ako dieťa zmätené:
„Jedného dňa zomrieme.“

JÚlIA PlAnkOVá, 9. ročník

Hrdinstvo

Nebyť zrazu dieťaťom

A kategória
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farskom klube a ZŠ Jána Pavla II. za za-
požičanie lavíc. Veľkú vďaku si zaslúži 
aj Alenka Eliášová, ktorá nám vyrobila 
krásne „firemné“ tričká s logom Lienočky. 

Deti si už od 15. h mohli vychutnávať 
disciplíny, ktoré boli naozaj rozmanité 
a vymyslené tak, aby zabavili aj malých, 
aj veľkých. Musím povedať, že na referáte 
kultúry sa naozaj činili a disciplíny boli 
veľmi vyvážené a prispôsobené deťom 
každého veku. Vďaka štedrým sponzo-
rom za každú dostali aj sladkú odmenu, 
či džúsik. Každú splnenú úlohu deťom 
do kartičiek zaznačili milí dobrovoľníci 
a vyplnená kartička napokon putovala 
do záverečného žrebovania, v ktorom boli 
deti za svoju snahu odmenené darčekmi.

Pred 16. h sa pri pódiu začala zhro-
mažďovať naša finálová desiatka súťaže 
Baby Vajnory 2009. Finalisti sa museli 
zúčastniť na konkurze a celý program 
s nimi nacvičovala a sprevádzala ich 
ním K. Dobiášová. Deti spolu s rodičmi 
(ktorí mali miestami väčšiu trému ako ich 

Materské centrum Lienočka

Čo sme spolu zažili
V sobotu 6. júna 2009 sme sa v ná-

hradnom termíne stretli na oslavách 
Dňa detí, ktoré organizovala mestská 
časť. Už od rána sme v Lienočke tŕpli, či 
nám bude počasie priať, no nakoniec to 
vyšlo vynikajúco a až na nezbedný vietor 
bolo veľmi pekne a teplo. 
Naše Materské centrum malo na osla-
vách vlastný stánok, kde sme ponúkali 
ručné výrobky mamičiek, domácu 
plastelínu, detskú knižky a najmä domáce 
koláčiky a limonádu. Veľká vďaka patrí 
mestskej časti, ktorá nám stánok bezplat-
ne poskytla a najmä všetkým mamičkám, 
ktoré koláče doma napiekli a podporili tak 
náš predaj aj všetkým, ktorí u nás nakúpili. 
Prostriedky sa použijú na chod Lienoč-
ky. Sprievodnou akciou bola aj burzička 
letného oblečenia, ktorá tentoraz dopadla 
veľmi úspešne. Mali sme hojnú účasť ku-
pujúcich a na misie poputovali štyri vrecia 
oblečenia, ktoré ste priniesli na darovanie. 
Týmto chcem poďakovať Farskému úradu 
vo Vajnoroch za poskytnutie priestorov vo 

ratolesti) si ešte posledný raz zopakovali 
priebeh súťaže a mohlo sa začať. Naši 
malí finalisti sa nám najprv milo predsta-
vili – povedali svoje meno, vek a aj to, že 
všetci bývajú vo Vajnoroch. Najmladšie 
dievčatká mali tri roky, najstaršie päť. 

V druhej disciplíne zazneli detské 
pesničky sprevádzané klavírom. Všet-
ky detičky boli veľmi milé a popletená 
sloha, vypadnutý text, či milé pomýlenie 
iba dotvárali celkovú atmosféru, ktorá 
u všetkýh vyvolala úsmevy na tvári. Tre-
ba však povedať, že všetci spievali veľmi 
pekne a čisto, ako sa na finalistov patrí. 

Potom už prišla na rad športová disiplí-
na, pri ktorej pomáhali aj rodičia. Každý 
z nich dostal farebné vedierko, do kto-
rého im deti z veľkého bazéna nosili 
guľôčky príslušnej farby. Kým doznela 
pesnička, deti sa, veru, nabehali, no 
nakoniec to všetky zvládli. 

Kým nám spievala a hrala na husliach 
talentovaná Anabelka Patkolová, deti sa 
pobrali prezliecť do masiek, v ktorých 
sa predviedli počas poslednej disciplíny. 
Väčšina dievčat si vybrali princezné, 
mali sme možnosť vidieť Snehulienku, 
Šípkovú Ruženku, nevestu, ale aj baletku, 
indiánku a, samozrejme, rytiera s nao-
zajstným veľkým mečom. Napokon nás 
prišiel pobaviť šašo Pepele, aby mala 
porota dostatok času na rozhodovanie 
o víťazovi. Najprv nám porozprával svoje 
príbehy z cirkusu a predstavil svojich 
zvieracích kamarátov, potom nám 
ukázal, ako sa žongluje a na záver nám 
zahral na gitare a zaspieval. 

Hneď, ako skončil, porota oznámila, že 
už má výsledky súťaže. Na pódium ich 
prišla vyhlásiť predsedníčka poroty, pani 
Zuzana Frenglová a víťazkou sa stala 
Rebeka Fajčíková. Treba však povedať, že 
zvíťazili všetky deti, ktoré sa nebáli vy-
stúpiť pred toľkými ľuďmi a ukázať nám, 
čo v nich je. A my rodičia sme na ne boli 
pyšní. Dovolím si citovať jednu mamičku, 
ktorá mi osobne telefonovala, aby sa 
nám poďakovala: „Ďakujem Lienočke aj 
miestnemu úradu za nádherný Deň detí, 
ktorý bol zatiaľ najvydarenejší zo všet-
kých. Ja aj moje deti sme sa fantasticky 
zabávali celé tri hodiny.“ 

Som rada, že mestská časť vymyslela 
a zorganizovala takúto úžasnú akciu pre 
vajnorské deti a verím, že takýchto akcií 
bude len pribúdať. Za naše centrum 
môžem povedať, že vždy radi pomôžeme 
a prispejeme tak k radostným úsmevom 
na detských tvárach. Dúfam, že sa uvidí-
me aj pri druhom ročníku súťaže  
Baby Vajnory, tento raz 2010.             

    kATARínA hAnZElOVá 

Vďaka za pekný deň
Dobrý deň pán starosta, 
odovzdajte, prosím, moju vďaku organizátorom 
(prípadne organizátorkám) za výborne 
pripravený program ku Dňu detí vrátane súťaže 
Baby Vajnory – hoci počasie spočiatku vyzeralo 
všelijako, nakoniec všetko dobre dopadlo, deti 
boli maximálne spokojné, šťastné a sobota sa 
skutočne vydarila.
Rozhodla som sa Vám poslať toto poďakovanie 
aj z toho dôvodu, že sa zúčastňujeme vo Vajno-

roch na rôznych akciách, či už kultúrnych, alebo 
určených najmä pre deti (ako napríklad Vajnory 
na kolieskach alebo aj MDD) a vždy odchád-
zame domov spokojní a s dobrým pocitom, čo 
nebýva v dnešných časoch vždy pravidlom.
Takže ešte raz vďaka za príjemnú sobotu 
a verím, že moje dojmy sa prostredníctvom  
Vás dostanú aj priamo k tým, ktorí za tým  
všetkým stoja a zaslúžia si aspoň takéto  
ocenenie a obdiv za profesionálnu prácu. 
Želám Vám pekné dni a tešíme sa na ďalšie 
podujatia.                Mgr. JElA lukyOVá s deťmi
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Kto je kto v materskom centrev materskom centre
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. 

Koľko máš detí a ako sa volajú? 
– Mám jedného syna, volá sa 
Šimonko, má 4 roky .
Aké je tvoje povolanie? 

– Moje pôvodné povolanie je 
učiteľka v MŠ a družine, momentálne 

však  pracujem v banke. 
Aký je tvoj najkrajší zážitok z centra?
– Určite ich bolo veľa, spájajú sa skôr 
s akciám, ako sú lampiónový sprievod 
či Mikuláš, karneval... Rozžiarené deti, 
keď si nesú svetielkujúci lampión alebo 
balíček od „naozajstného“ Mikuláša, 
či to, keď sa mohli predviesť vo svojej 
vysnenej maske pred ostatnými.
Aké máš plány do budúcnosti? 
– Budem rada, ak budem môcť v rámci 
môjho voľného času pomôcť pri organi-
zovaní aktivít. Chcem poďakovať Katke 
Hanzelovej, ktorá prebrala vedenie cen-
tra do svojich rúk a rozšírila ho o nové 
aktivity. Tiež sa mi páči myšlienka 
Mirky Sivej , ktorá vedie kurzy cviče-
nia pre budúce mamičky. Verím, že 
sa nájdu nové mamičky, ktoré budú 
nápomocné a zapoja sa do vedenia ma-
terského centra. Poďakovanie patrí tiež 
súčasnému vedeniu miestneho úradu, 
ktoré nás podporuje v činnosti.

Zhovárala sa kATARínA hAnZElOVá 

 Ahoj Katka, viem že 
si jedna zo zaklada-
teliek  materského 
centra. Čo ťa k tomu 
viedlo?
– Tento nápad som 
mala v hlave už dlhší 
čas. Inšpirovala som 
sa v ČR v Přerove, 
kde býva moja sestra 
Evička. Majú tam 
podobný model 
fungovania MC a vo 
Vajnoroch mi niečo 
podobné chýbalo – 
miesto, kde sa môže-
te stretávať a spozná-
vať nové tváre.
Každá z mamičiek,  
ktorá absolvovala MD 
alebo je doma s deť-
mi, potrebuje občas 
zmenu a možno aj 
zistenie, že aj iné 
mamičky majú rov-
naké starosti. Rada si 

trošku posedí pri čaji, káve  a deti si tak 
odmalička navykajú na kolektív a „súpe-
renie „ o hračky, či medzi sebou.
K deťom a aktivitám pre ne mám blízko, 

vzhľadom na to, že som 
pôvodne učiteľka v MŠ. 
Mala som, teda, v hlave 
predstavu, ale to, samozrej-
me, nestačilo.
Pozitívne naklonení boli takmer 
všetci z okolia s podporou mojich rodičov 
či setier, rod. Kuchtovej, Varcholovej,  
p. Brucknerovej M. a  p. Leškovej M. sme 
to nakoniec spoločne zvládli. A v tom 
najdôležitejšom, čím sú priestory, nám 
pomohlo vtedajšie vedenie miestneho 
úradu.
V čom spočíva tvoja činnosť teraz?
– Vzhľadom na to, že vlani v novembri 
som nastúpila do práce, nemôžem sa 
venovať vedeniu ani aktivitám v MC 
LIENOČKA. V súčasnosti som rada, ak 
môžem pomáhať v rámci voľného času  
pri príležitostných aktivitách. Teší ma, že 
vedenie, ako aj aktivity v centre prebrali 
ďalšie mamičky, ktorým záleží  na jeho 
činnosti. Myslím, že robia popri svojich 
bežných „materských „ povinnostiach 
maximum, rozšírili mnohé aktivity nielen 
pre deti, ale aj  pre budúce mamičky.
– Teší  ma, že myšlienka pokračuje ďalej 
a vžd, keď mi niekto povie pozitívnu 
reakciu, mám radosť za všetkých, ktorí sa 
o to pričinili.

Mgr. Miroslava 
Sivá

Žiaci detského parlamentu pripravili 
pre svojich spolužiakov rôzne športové 
aktivity. Šikovní prvostupniari nosili  
vajíčko na lyžičke, hrali  bedminton, 
preťahovali sa  lanom a zabávali sa 
pri mnohých ďalších, netradičných 
aktivitách. Na oduševnené výkony 
dozerali členovia žiackeho parlamen-
tu. Za každú dobre splnenú úlohu boli 
deti sladko odmenené. 
Pre starších čakali turnaje vo vybí-
janej a futbale, kde si mali možnosť 
naši kamaráti nielen zašportovať, ale 
i zaskandovať a povzbudiť svojich 
favoritov. 
Bol to deň plný zábavy a hier, na ktorý 
budeme všetci dlho spomínať.

VEROnIkA dZIAkOVá, VI.  trieda
a ESTER kMInIAkOVá, VIII. trieda

DEŇ DETí v ZŠ s MŠ 
Kataríny Brúderovej

M aterské centrum Lienočka 
v spolupráci s OZ Slovenské 

duly pri príležitosti Svetového týždňa 
rešpektu k pôrodu usporiadalo 28.mája 
pre budúce mamičky, ich partnerov 
a všetkých, ktorých táto téma zaujala, 
besedu s názvom „O pôrode, ako ho 
nepoznáme“ spojenú s premietaním 
fi lmu „Orgasmic birth“.

Rozprávali sme sa o tom, prečo sa 
oplatí dôverovať prirodzenému pôrod-
nému procesu, aké výhody ponúka 
rešpektovanie pôrodu matke, dieťatku 
a celej spoločnosti, ako vlastne príroda 
vymyslela pôrod ľudského mláďaťa, čo 
potrebuje žena na to, aby pôrod mohol 
prebehnúť prirodzene, aké možnosti 
pre prirodzený pôrod ponúkajú ženám 
slovenské pôrodnice... Na spestrenie 
programu boli pripravené aj sprievodné 
výtvarné a zážitkové aktivity, ktoré sme 
však už pre rozsiahle rozprávanie ne-
stihli, ale o to viac sa na ne tešíme o rok. 
Takže dovidenia pri 2. ročníku Svetové-

ho týždňa rešpektu k pôrodu v Lienočke. 
Besedu viedla certifi kovaná dula 

Mgr. Miroslava Sivá z Občianskeho 
združenia Slovenské duly.

„Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, 
som rada, že ste sa aktívne zapájali 
do diskusie a verím, že vám naša beseda 
pomohla k tomu, aby ste našli pre seba 
tú správnu cestu, ako priviesť svoje 
dieťatko na svet. Držím vám v tom palce 
a želám šťastný pôrod i rodičovstvo. 

Rada by som sa tiež poďakovala ľu-
ďom, vďaka ktorým som mohla besedu 
zorganizovať v takom rozsahu, v akom 
sa podarilo. Ďakujem manželom Elenke 
a Paulovi Hutton za fi lm Orgasmic birth, 
ďakujem Martinovi Meškovi a fi rme 
Evision, spol. s r.o, za zapožičanie data-
projektoru, ďakujem pani Horváthovej 
a MÚ Vajnory za požičanie premietaci-
eho plátna a pani Molnárovej, ktorá to 
sprostredkovala a ďakujem tiež mojej 
rodine za pomoc a trpezlivosť.“ 

MIROSlAVA SIVá

Beseda: Šťastný pôrod

Veľký talent, to je len 
veľká trpezlivosť.

Alain
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Pozvanie na stretnutie
všetkých generácií 

Hádzanársky klub Vajnory pri príležitosti 50 výročia vzniku hádzanej 
vo Vajnoroch Vás srdečne pozýva na stretnutie všetkých generácií 

5. septembra 2009 o 14.00 hod. na hádzanárske ihrisko.
Pripravená je videoprodukcia, zápasy najmladšej a staršej generácie 

a pri príjemnom posedení si  zaspomíname na staré dobré časy.

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  4822 4420

ODDELENIE  STAVEBNÉ,
žP, ÚP A  DOPRAVY 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu 4822 4427

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

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

Vajnorské novinky
E-mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa: 
www.vajnory.sk

n Plávajúce podlahy, koberce
interiérové dvere
Dodávka a montáž Štefan Bundzel
Kontakt: 0903 408 983

Po - Pia  14.00 - 18.00 h, 
Šaldova 2, Vajnory
Poskytujeme tieto služby: 
Zákazkové šitie, úprava odevov, 
predaj látok z krajín EÚ a Dubaja

Krajčírsky salón 

JEANE MODE 

STÁLE V PREVÁDZKE

n Elektroinštalácie, bleskozvody,
prípojky, prípojky NN, kabeláž 
(prekáblovanie starých rozvodov). 
Poruchy riešime do 24 hod.  
fIRMA: Energy Team, 
Roľnícka 215, 
Mobilné číslo: 0904 466 149

Otvorenie nového ihriska
Pondelok 29. júna 2009 o 10.30 h bude slávnost-
ným požehnaním otvorené nové ihrisko v areáli
ZŠ Jána Pavla II. Ihrisko je zatiaľ určené na tenis, 
volejbal a futbal. Deti ale aj rodičia, ktorí ho chcú 
využívať počas letných prázdnin sa môžu objednať 
na tel. č.: 0911/404107.  Podmienky používania 
budú upresnené.                  Vedenie Zš Jána Pavla II.

VYHRAJTE LET 
balónom vo fotosúťaži

Dve nové súťaže  – fotografi ckú a literárnu 
– vyhlasuje Bratislavský samosprávny kraj 
pre všetkých, ktorí radi nielen vyhrávajú, ale 
aj tvoria. Preto neváhajte, zapojte všetky 
zmysly a odfotografujte Bratislavský kraj, 
alebo o čom napíšte vtipný príbeh.
Fotografi a nás sprevádza už viac ako sto rokov. 
Krása tohto umenia je v jeho súčasnej dostup-
nosti a relatívnej jednoduchosti. Je to jedna 
z foriem komunikácie, ktorá zachytáva skutoč-
nosť prostredníctvom obrazu. Súťaž „Človek 
(z) regiónu“ vytvára priestor pre tvorivých ľudí 
všetkých vekových kategórií, ktorým sa podarilo/
podarí zachytiť obyvateľa, či návštevníka kraja 
v netradičnej, klasickej, vtipnej alebo inej situácii.
Cieľom literárnej súťaže s názvom „Kraj plný 
fantázie“ je vytvoriť vtipný a nápaditý príbeh, 
ktorý bude obsahovať mená obcí, alebo miest 
Bratislavského regiónu. Máte šancu dať názvom 
obcí v Bratislavskom kraji nový význam, spojiť ich 
do nových súvislostí a vytvoriť tak mozaiku, ktorá 
vyvolá smiech, úsmev èi zamyslenie.
Uzávierka oboch súťaží je 21. augusta 2009. 
Prihlášky do súťaží nájdete na stránke 
www.bratislavskykraj.sk. Najkrajšiu fotografi u 
a najvtipnejší príbeh vyhlási predseda kraja 
Vladimír Bajan na Tyršovom nábreží 
12. septembra 2009 pri príležitosti prezentač-
ných dní Bratislavského samosprávneho kraja.

         EduARd FAšung

Starosta MČ Bratislava – Vajnory 
Vás srdečne pozýva 

na 6. ročník tradičných

Vajnorských dožiniek
 v sobotu 15. 8. 2009

Je pripravený bohatý kultúrny program, 
alegorický sprievod, súťaž 
o Najdlhší dožinkový koláč, 

výborné občerstvenie, vajnorské vínko, 
na záver ľudová veselica 

so skupinou Akcent.

Bližšie informácie o programe budú 
zverejňované vo vývesných skrinkách 

MČ BA – Vajnory, na plagátoch, 
v miestnom rozhlase, v médiách

a na www.vajnory.sk

Záujemcovia o stánkový predaj
 (občerstvenie, ľudové remeslá a iné) 
sa môžu prihlásiť na miestnom úrade 
p. Bitarovská, t. č.: 02/48 22 44 44  

e-mail: bitarovska@vajnory.sk
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RIEŠENIE OSEMSMEROVKY 
z č. 5/2009
Kto nízko stojí, pri páde sa nezraní.
Vyžrebovanou výherkyňou tajničky 
sa stala Ing. Alžbeta Žuganová. 
Odmenou jej bude tričko s logom Vajnor, 
ktoré si môže prevziať na Miestnom úrade 
vo Vajnoroch. 
Vyherkyni blahoželáme!   

(Redakcia Vn)

z č. 5/2009
Kto nízko stojí, pri páde sa nezraní.

sa stala 

ktoré si môže prevziať na Miestnom úrade 

Prvým krokom k voľnosti je túžba po nej 
a prvým krokom k víťazstvu je poznanie vlastnej sily.
  T. Kosciuszko
Miluješ svoj život? Tak nemárni čas, 
lebo z časových jednotiek sa skladá život.
  B. Franklin

→ múdrosť na mesiac

KRížOVKA
Tajničku uverejníme v budúcom čísle. 
Ak máte záujem, vylúštenie tajničky krížovky 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 Vajnorské novinky!

CITáT
Moc kazí človeka, ale on jej nič 
neostáva dlžen.                       I. Markovič



Je to úžasný pocit gratulovať k úspe-
chu niekomu blízkemu a musí to byť

úžasný pocit prijímať srdečné úsme-
vy a vystreté pravice, tak ako sme to 
posledné dni prežívali spolu s našim 
vajnorákom Mariánom Zemanom.

V prvú májovú nedeľu sa na Svätojur-
skej ceste, novootvorenej športovej 

trase vo Vajnoroch,  zišlo 67 pretekárov 
– cyklistov, aby sa v troch kategóriách 
zúčastnili na prvom ročníku Kontrolnej 
časovky pre talentovanú mládež „Test 
prípravy na OH mládeže Singapur 2010“. 
Záštitu nad prvým ročníkom prebral 
starosta Vajnor Ján Mrva, ktorý pozdravil 
pretekárov a zaželal im v športovej kariére 
veľa úspechov. Potom sa na 4-kilometro-
vý súboj s časom vydali v minútových 
intervaloch žiaci,  po nich  kadeti a juniori, 

Časovka pre cyklistov

Slovanista Marián Zeman
Po dvoch rokoch pôsobenia v prvo-
ligovom Slovane Bratislava v úlohe 
asistenta trénera sa stal so svojím 
klubom majstrom Slovenska. Bol to 
nečakaný začiatok jeho trénerskej ka-
riéry, o akom iste ani nedúfal, keď pred 
dvoma rokmi zvažoval ponuku Borisa 
Kittku, prijať miesto asistenta v Slova-
ne. Odrádzalo ho ešte nedokončené 
štúdium trénerstva, 
víkendy trávené mimo domu a ne-
spočetné hodiny, ktoré poctivý tréner 
venuje futbalu. Ale láska k futbalu 
a Slovanu a nedočkavosť zbierať 
skúsenosti a rozdávať tie svoje ho pri-
viedla do prvého víťazného konca.
Marián, vždy si sa prezentoval ako 
hráč, ktorý prežil svoje futbalové 
začiatky vo Vajnoroch a aj naďalej sa 
angažuješ v športovom dianí našej 
obce. Za to naša vďaka. ąA sme hrdí, 
že Vajnory majú ďalšieho majstra 
a teraz na trénerskom mieste.

REdAkcIA Vn

ktorí absolvovali  dvojnásobnú dĺžku. 
Najrýchlejším zo všetkých bol junior zo 
Športovej školy Slávia Kellys Trenčín Bo-
ris Marek, ktorý časom 11:29,93 vytvoril 
ustanovujúci rekord na tejto vajnorskej 
rovinatej trati. Popoludní cyklistické 
preteky pokračovali 8. ročníkom Memo-
riálu Vlastimila Ružičku, kde pretekári 
na 3,5 km dlhej trati súperili s chronome-
trom v pretekoch do račianskeho vrchu 
Kocmunda s cieľom pred horárňou na  
Bielom kríži. Vlastimil Ružička bol feno-

menálnym československým pretekárom, 
žijúcim v Rači, ktorého súboje s Jánom 
Veselým na prvých ročníkoch najznámej-
ších amatérskych cyklistických prete-
koch Praha  – Berlín – Varšava privádzali 
rozhlasových poslucháčov v priamom 
prenose do vytrženia. Ružička svojou lás-
kou k cyklistike a umením jej zvládnutia 
sa ešte za svojho života stal cyklistickou 
legendou. Veríme, že sa s podporou MČ 
Vajnory podarí podchytiť jeho nasledov-
níkov.              Text a foto: Ján luky 

šport
strana 28    Vajnorské novinky

Vprvom rade musím povedať, ako sa dostala 
k hádzanej vôbec. Istý čas som pracovala 

v jednom podniku, kde oproti mne sedela ko-
legyňa, ktorá po práci chodila do Petržalky, kde 
spolu s inými ženami hrávala ženský futbal. Kole-
gyňa mňa začala presvedčovať, aby som aspoň raz 
do týždňa išla s ňou. Mne sa spočiatku nechcelo 
isť, pretože som každé popoludnie chodievala 
do plavárne (Grösling). Nalákala ma tak, že začne 
chodiť do plavárne aj ona. Súhlasila som s tým. 
Musím sa priznať, že futbal mňa veľmi nezaujal. 
Keď som chcela odísť, tak mňa radšej zaviedla 
do vedľajšej budovy Červenej hviezdy, kde tréno-
vali hádzanárky Červenej hviezdy. Tam ma ihneď 

Oprava z VN 05
Ospravedlňujeme sa majstrovi SR v ľadovom hokeji 
pôsobiacemu v Košiciach, že sme mylne uviedli 
jeho meno ako Michal Sýkora. Správne je meno 
nášho občana je Juraj Sýkora a je synom poslanca 
nášho miestneho zastupiteľstva Pavla Sýkoru.   
            Redakcia Vn

Ako som sa  dostala k hádzanej vo Vajnoroch?
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prišli aj viacerí, starší, bývalí hráči, ktorí začali chodiť 
na Slovensko na hádzanársky turnaj do Slovnaftu. 
Ako Vajnoráci sme sa zúčastnili na turnaji niektorých 
ročníkov. Tu boli naše prvé družobné kontakty. Spo-
ločne sme si zaspomínali. Niektorí francúzski priatelia 
prišli aj s celou rodinkou, aby sa pochválili so svojimi 
dorastajúcimi deťmi. 

Večer nasledoval tradičný bowling skladajúci sa  
zo súťaže štvorčlenných družstiev. V tomto dopln-
kovom športe za francúzmi zaostávame. Bolo vidieť, 
že bowling hrajú častejšie. Po bojovných výkonoch, 
nasledovala večera, ktorá trvala od 22.00 do 1.00 h.

V  sobotu po dobrom obede bol turnaj Slovensko-
Francúzskeho priateľstva. Okrem nás sa ho zúčastnili 
ďalšie 4 francúzske družstvá. Omladzovací proces bol 
nielen u nás, ale aj u francúzov. Postupne na obidvoch 
stranách sú do športových a spoločenských akcií 
zapájaní aj hráči mladšej generácie. Je to dobré zna-
menie do budúcna, ako naďalej udržať našu spoločnú 
družbu aj pre ďalšiu generáciu. 

Teraz k pravidlám turnaja. Hralo sa 1 x 20 minút 
a pravidlá turnaja dovoľovali aj účasť žien. Dve 
družstvá to využili a mali vo svojej zostave po jednej 
hráčke, a ak dala gól, platil za dva! Hneď v prvom 

V ajnorský hádzanári boli 22.  – 24. 5. na družob-
nej návšteve vo Francúzkom  Dijone.

Po dvanásť hodinovej ceste, na ktorú sme vyra-
zili už vo štvrtok večer,nás čakal bohatý program. 
Po krátkom občerstvení u Jean Pierra – jeden zo 
zakladateľov tejto družby, sme sa presunuli do ro-
dinného domu a záhrady prezidenta klubu USCD 
– železničiarov Fransoisa Fleureta. Tam sme sa zvítali 
s ďalšími hádzanármi nášho hostiteľského klubu. Tu 
nás posilnili a občerstvili pripravenými pochúťkami 
a ako je nám už dobre známe, menu končí vždy 
výbornými syrmi! Ďalší bodom bola, návšteva miest-
nej výrobne syrov. Paráda! Po podrobnom výklade 
technológie a postupe zrenia syrov sme si výrobňu 
obzreli len cez presklené okná, nakoľko hygiena je 
veľmi prísna. Potom prišla vytúžená ochutnávka 
syrov a hneď vedľa v miestnej predajni sa dalo kúpiť 
oveľa viacej druhov syra, ako bolo na samotnej 
ochutnávke.

Ďalej nasledovala ochutnávka miestnych vín, no 
na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy sa cho-
dilo k veľkovýrobcom, teraz to bolo menšie miestne 
vinárske združenie. Ochutnávali sa biele, červené a aj 
ružové vína a veru chutili nám všetky. Na ochutnávku 

Hádzanári v Dijone

obliekli do dresu. Najprv som si pretrénovala beh 
okolo ihriska, aby som sa dobre pripravila na zá-
pas s hráčkami Cvernovky. Zo začiatku sme tréno-
vali samé bez trénera, a keď pán tréner zoznámili 
sem sa a hneď mi daroval niekoľko vstupeniek 
do plavárni a tým si ma získal. Takto sa zo mňa 
stala hádzanárka. Pod farbami ČH som hrávala 
približne 3 roky. Potom začali prichádzať mlad-
šie dievčatá, ktorými som si dobre nerozumela, 
nechceli so mnou hrať. Bola som od nich staršia 
a hlavne vyšportovanejšia. Nevedeli dať so mnou 
rady. Moje svaly sú vraj tvrdé ako kameň, čo ich 
odrádzalo od hry so mnou. Začala som mať dojem, 
že musím bojovať sama proti hráčkam Cvernov-

ky, Ivanky pri Dunaji a z času na čas i Dúbravky.  
Keď som pozorovala, ako sa na ihrisku hrá menej 
a menej hádzaná s radov mladších spoluhráčok, 
tak som začala uvažovať, ako hádzanú dostať 
na futbalové ihrisko vo Vajnoroch. Chcela som sa 
napred venovať tréningu a pochopiteľne si získať 
hráčky z radov mladšej generácie. Vo Vajnoroch 
sa mi podarilo, ako prvého Fera Grebečiho. On sa 
hneď ujal svojej úlohy a zohnal chlapcov aj die-
včatá. Bola som milo prekvapená, keď sa v prvý 
deň na ihrisku prišlo asi 16 dievčat a 20 chlapcov. 
Chlapci netrénovali, ale vlastne ujali sa asistencie 
pri tréningu. Na druhý deň na tréningu pribudli 
ďalšie dievčatá a chlapci. Vidiac ich odhodlanie, 

bojovnosť, oslovila som Františka Zemana, či by 
chcel robiť trénera hádzanej žien. Zo začiatku 
pán Zeman nechcel, pretože hádzanej nerozumel. 
Bola som rozhodnutá, že ak nebude chcieť pán 
Zeman, tak požiadam pani Juhásovú, ktorá bola 
v práci moja kolegyňa, taktiež bola hádzanárka. 
No, ale pánovi Zemanovi to nedalo, na druhý deň 
išiel do športovej školy na Vajnorskej ulici. Po roz-
hovore s pánom Juhásom (manžel mojej kolegyni) 
a pánom Grossom, pán Zeman sa začal trénerskú 
dráhu v hádzanej. Mám radosť, že Vajnory žijú 
ešte hádzanou a nech sa darí Vajnorskej hádzane 
naďalej. Želám veľa športových úspechov.

ĽudMIlA gREbEČIOVá

zápase turnaja sa podarilo zdolať našich hostiteľov 
10 : 4. V druhom zápase v prvej polovici boli lepší 
a viedli o dva góly. Náš slabší začiatok sa začal pripi-
sovať k únave z náročného programu z predošlého 
dňa. Trpezlivým prístupom k hre sa začala šťastena 
preklápať na našu stranu a súpera sme zdolali 10 : 8. 
Ďalší zápas bol pod našou taktovkou.  Vyhrali sme  
13 : 5. V poslednom našom zápase sa rozhodovalo 
o víťazovi turnaja. Napriek tomu sme si v úvode zá-
pasu dovolili jeden „recesný kúsok“. V tomto zápase 
proti nám hrala aj Natali, manželka už spomenutého 
Jaen Pierra, bývalá „ligistka“. Pri prvom útoku súpera 
sme všetci šiesti  hráči Natali obkolesili a osobne 
bránili. Na tribúne mal tento kúsok veľkú odozvu! 
V priebehu zápasu nám Natali  dala jeden „dvojgól“, 
ale krátko na to si pri jednom útoku zranila členok 
a zápas nedohrala. Zápas sme  vyhrali 12 : 5.

Vyhodnotenie turnaja sa uskutočnilo v klubovni 
hostiteľov. Okrem 1. miesta sme získali ďalšie dve 
víťazstvá za najlepší útok a najlepšiu obranu. Naši 
strelci boli Miroslav Darnadi 11, Juraj Ďorko 9, Viliam 
Fekete 8, Ivan Štelár 6, Robo Horňák 6, Miroslav Krba 
4, Václav Fekete 1. K nášmu úspechu prispel aj veľmi 
dobrým výkonom náš  brankár  Peter Paxner. Hneď 
po vyhodnotení turnaja za účasti všetkých družstiev 
nasledovala ochutnávka vajnorských vín s PD Vaj 
nory. Po večeri nechýbali ani tradičné „spievanky“. 

V nedeľu bol voľný program – návšteva trhoviska, 
múzea, starej časti mesta, pobyt pri bazéne a nákup-
né centrum. Na cintoríne sme položili kytice na hrob 
Jaena Pereza, hráča, ktorý náhle zomrel minulý rok  
vo veku 51 rokov. Rozlúčka prišla o 17.00 hod.  
Teší nás, že sa nevyskytli žiadne vážne najmä 
zdravotné problémy. Tých pár škrabancov čo sme 
si priniesli domov? Na také malichernosti sme si už 
dávno pri hádzanej zvykli. V Dijone bol veľmi ná-
ročný program, ale v konečnom dôsledku to bol pre 
všetkých veľký relax. Ďakujeme naším francúzskym 
priateľom za perfektnú organizáciu celého nášho 
pobytu v Dijone. Tešíme sa ďalšie spoločné stretnutie 
vo Vajnoroch. Na záver patrí vďaka Miestnemu úradu 
Vajnory za poskytnutý grant , za propagačný materiál 
a darčeky, ktoré sme odovzdali naším francúzskym 
priateľom.            IVAn šTEláR 
              FOTO: VáclAV FEkETE

Ako som sa  dostala k hádzanej vo Vajnoroch?



Športový areál Alviano sa postupne od 8.00 h 
zapĺňal množstvom ľudí, plných očakávaní 

streetballových zážitkov. Celý priestor športového 
areálu Alviano bol plný dobrej nálady, športu a zá-
bavy. Sme veľmi radi, že sa športu venuje toľko 
mladých ľudí. Na vajnorský Streetball sa prihlásilo 
vyše 80 družstiev z celého Slovenska. Športovalo 
sa v piatich súťažných kategóriách. Na našu radosť 
sa zapojilo do súťaží aj veľa vajnorských občanov, 
prevažne naša najmladšia generácia, čo nás tiež 
veľmi teší. Nechýbali ani žiaci zo základných škôl, 
či známe hviezdy basketbalovej ligy. Každý účast-
ník dostal pri registrácii okrem streetballového 
trička aj rôzne iné zaujímavé ceny. 

Po prezentácii hráčov sa o 10.00 h začali 
samotné boje v jednotlivých kategóriách. Veľký 
záujem návštevníkov však vzbudili aj tri VIP 
zápasy. (MČ Vajnory /TV JOJ, TV JOJ / East-
field – Atlas a MČ Vajnory / Eastfield – Atlas). 
Po úvodných privítacích slovách a slávnostnom 
prestrihnutí stuhy naším starostom Jánom Mrvom 
a Martinom Demom na koratexáckom kurte sa 
odohral aj jeden z prvých VIP zápasov: VAJNORY 
– vs. TV JOJ. Aj napriek tomu, že v našej mestskej 
časti je vyhľadávaným športom prevažne futbal, 
alebo hádzaná, predsa sa našlo zopár nadšencov 
pre basketbalové hry, ochotných za nás bojovať. 
Dohodli sa a vytvorili spolu prvý vajnorský basket-
balový tím. Bojoval za nás náš starosta Ján Mrva, 

Počas minulého víkendu (6. 6. 2009) sa vo Vajnoroch uskutočnil 
už 4. ročník známeho Streetballového turnaja, ktorý je zaradený 
do populárnej siete streetballových turnajov Streetball tour 2009. 

Mário Schwab (poradca starostu), Zuzka Klaučová 
(vedúca staveb. odd.), Róbert Vajda (miestny 
poslanec), Ľubo Krištofič (vedúci hosp. správy), 
Martin Demo (GR f. Koratex) a Stanislav Krátky 
(vajnorský občan). V poobedňajších hodinách 
sa do nášho tímu pridal aj Gerhard Schödinger 
(wolfsthallský starosta). Skutočne sa bolo na čo 
pozerať! Zápasy boli veľmi napínavé! Predviedli 
nám veľa zaujímavých kúskov. Aj napriek tomu, že 
náš vajnorský tím sa ešte len začína formovať, ne-
dali sa naši reprezentanti zahanbiť a dali za našu 
mestskú časť pekných 14 bodov. Ďakujeme im 
za peknú reprezentáciu a už teraz sa tešíme, čo si 

pre nás pripravia v budúcom ročníku. Náš vajnor-
ský tím sa veľmi tešil obľube domácich fanúšikov. 
Po celom obvode koratexáckeho kurtu ho podpo-
rovalo množstvo Vajnorákov. Dokonca nás prišiel 
osobne povzbudiť aj bývalý, niekoľkonásobný na-
jlepší basketbalista v ére najvyššej basketbalovej 
federálnej ligy, neskôr aj niekoľkonásobný najlepší 
basketbalista Slovenska, trojnásobný najlepší hráč 
Rakúska a člen strieborného tímu na majstrovst-
vách Európy v jednej osobe – Otto Matický.

To, že o náš vajnorský Streetball prejavila záu-
jem nielen široká verejnosť, ale aj médiá – svedčí 
fakt, že jedným z našich VIP súperov bola TV JOJ 
zastúpená známymi televíznymi osobnosťami, 
akými sú: Richard Flimel (generálny riaditeľ), 
Roman Neuschl (riaditeľ pre marketing a PR) 
sa Daniel Krajcer (moderátor). 

Za vajnorského investora – spoločnosť Eastfiel 
Atlas* prišiel zabojovať Juraj Necpal (výkonný 
riaditeľ) spolu s dcérou Sophie Necpalovou, 
Karol Slaninka (finančný riaditeľ) a Martin Hornák 
(finančný kontrolling). 

Počas dňa mali návštevníci možnosť sledovať 
aj exhibíciu extraligových basketbalistov BK AŠK 
Inter Bratislava verzus BK Slovan Bratislava, 
po ktorej nasledovala autogramiáda. Posledným 
sprievodným podujatím pred finálovými bojmi boli 
tanečné vystúpenia, kde nám svoje tanečné ume-
nie predviedli, okrem súťažiacich v Dance battle, 
aj skupiny SBC Family a Full Hauzz-Trnava. Nechý-
bali ani tradičné súťaže zručností AND1 Skills  
1 on 1, AND1 slam dunk contest a Mercedes 3 pts. 
shooting. O hudobnú produkciu sa nám postarali 
DJ KOKI a DJ CODE. Celá akcia vyvrcholila sláv-
nostným odovzdávaním cien. Víťazi vajnorského 
Streetbalu získali hodnotné ceny od MČ Vajnory, 
Nadácie Slovenskej sporiteľne, Koratexu, Merce-
desu, Basketlandu, NIKE, AND1, Aquacity Poprad, 
Kon-Radu, Cofee & Co, Fivex, lístky na KONTAKT 
Streetfest Malacky a mnohé iné. 

Moje poďakovanie za pomoc a prispenie 
k úspešnosti celej športovej akcie patrí:
Ing. Máriovi Schwabovi, Ing. Martinovi Demovi  
a Ing. Františkovi Kuballovi, v ktorých hlavách 
vznikla myšlienka usporiadať takéto podujatie 
v rámci celoslovenskej Streetball tour, práve 
v našej mestskej časti a súčasne aj za to, že túto 
vynikajúcu myšlienku dotiahli spoločne až do  
konca. Ľubovi Krištofičovi, Štefanovi Križanovičovi 
a súčasne aj všetkým kolegom hospodárskej sprá-
vy MČ Bratislava - Vajnory (Milanovi Rieglerovi, 
Ivanovi Ťapákovi, Jozefovi Kramplovi, Miroslavovi 
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HLAVNÍ PARTNERI 
Nadácia Slovenskej sporiteľne a spoločnosť Koratex
PARTNERI PODUJATIA 
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Eastfield Atlas, 
Vajnorská podporná spoločnosť, a. s., Basketland
REGIONÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI 
Mercedes-Benz, Aquastav, a. s., Vajnory shopping 
city, Kon–Rad, Powerking, Nubium, Poľnohospodárske 
družstvo – Vajnory, Mc Donald‘s, Ceresit, Coca-cola 
HBC Slovenská republika, s. r. o., Nay elektrodom, 
Akzent media, Five x, Coffee Co, A.K. plus, Slovak 
streetball association
PRODUKTOVÍ PARTNERI
Nike, AND 1, Lucka, Aquacity Poprad, SBA
MEDIÁLNI PARTNER
Zoznam, Huste. TV, TV JOJ, Rádio FM, 
Magazín Šport, S.I.T.A. – Slovenská informačná
tlačová agentúra 

Žákovi, Janovi Kriškovi, Jozefovi Kminiakovi, 
Ivanovi Klobetzovi, Helenke Kratochvílovej 
a Jozefovi Chrenkovi) za technické zabezpečenie  
a pomoc pri príprave a realizácii podujatia. 
Kataríne Dobiášovej, Olinke Bielikovej, Darinke 
Pilnej, Ing. Márii Zajacovej, Ing. Soni Molnárovej, 
Mgr. Petrovi Frišovi, Jarke Martiškovej, a Majke 
Krištofičovej – za pomoc v realizačnej fáze celého 
projektu. Stavebnému oddeleniu – Ing. Zuzke 
Klaučovej, Ing. Petrovi Cviklovičovi a Ing. Stani-
slavovi Svátekovi predovšetkým v projekčnej fáze 
projektu. Františkovi Kuballovi, Martinovi Šillovi, 
Katke, Zuzke a celému teamu Basketland za vyni-
kajúcu spoluprácu. Nedá mi nespomenúť aj nášho 
miestneho fotografa Ing. Antona Jakubáča, ktorý 
nás sprevádza všetkými našimi kultúrnymi a špor-
tovými akciami. Vďaka jeho vynikajúcej kondičke 
a vytrvalosti sa podarilo zdokumenovať v jeden 
deň až tri súčasne sa konajúce akcie. V športo-
vom areáli prebiehal od ranných hodín vajnorský 
Streetball, súbežne v po-obedňajších hodinách 
prebiehalo sadenie stromčekov na Svätojurskej 
ceste a súčasne o 15.00 h sa začalo v Parku pod 
lipami MDD. Ani náš pán starosta sa však nedal 
v kondičke zahanbiť. Celý jeho deň sa niesol  
v športovom duchu. Hneď zrána slávnostne otvá-
ral Streetballový Koretex kurt, nasledovne odohral 
dva VIP zápasy s TV JOJ, pohostil hostí, znovu 
si odskočil na sadenie stromčekov, odkiaľ rovno 
pokračoval do Parku pod lipami. Tam slávnostne 
otváral deň detí a súčasne aj preberal šek od in-
vestora vo výške 100 tisíc eur, určený na výstavbu 
novej škôlky.  O 16.00 h sme ho mohli znovu vidieť 
hrať VIP zápas s vajnorským investorom Eastfield 
Atlas, odkiaľ sa znovu vrátil do Parku pod lipami 
na slávnostné odovzdávanie cien výhercom Baby 
Vajnory. Svoj deň zakončil ešte stále plný energie 
– záverečným odovzdávaním cien basketbalistom 
– v športovom areáli Alviano. 
Radi by sme na záver vyzvali všetkých zaniete-
ných basketbalistov, aby neváhali a prišli posil-
niť náš vajnorský basketbalový tím v budúcom 
– už piatom ročníku Streetball tour!
Záujemcovia sa môžu hlásiť na e-mail adrese:
debnarova@vajnory.sk.

(M.d.), foto: Ján JAkubáČ

* Eeastfield – Atlas je joint-venture spoločnosť, založe-
ná private equity skupinou Eastfield group a realitným 
fondom Atlas – Estates. Skupina má širokú škálu inves-
tičných projektov, pričom sa predovšetkým sústreďuje 
na nové rozvinuté trhy s veľkým potenciálom.
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
k tomu, že naše deťúrence odchádzali 
domov šťastné a spokojné:
nSponzorom, ktorí poskytli cukrovin-
ky na športové disciplíny: 
Reštaurácia Modrý dom, Bakchus Vila, 
Vináreň pri kaplnke, Potraviny-Večier-
ka Paligo, Potraviny-Večierka Hanker, 
Coffee&Co, Kon-Rad, Akasia Fast Food, 
Cukráreň Elezi, 
nSponzorom, ktorí poskytli ceny 
do tomboly: 
McDonald‘s, Dráčik, MČ BA-Vajnory, 
Kaderníctvo Janka Doležalová
nSponzorom, ktorí poskytli ceny 
do súťaže Baby Vajnory 2009: 
starosta Ján Mrva, Svetlana Matúšová, 
Goran Topčič, McDonald‘s, kaderníctvo 
Janka Doležalová, krajčírstvo Jeane 

Mode – Janka Šuchovenová (šerpa), 
Dráčik
nDobrovoľníkom, ktorí zabezpečovali 
športové disciplíny: 
MC Lienočka na čele s Katarínou Han-
zelovou, športovci na čele s Daliborom 
Grebečim, Klub mladých na čele s Ma-
túšom Ferenčíkom, žiaci zo ZŠ s MŠ 
K. Brúderovej, Basketland
nSkákací hrad, Lepiaca mucha – Coca 
Cola HBC Slovenská republika, Orange 
ball džús, maľovanie na tvár – McDo-
nald‘s
Zvláštne poďakovanie za pomoc pri or-
ganizovaní súťaže Baby Vajnory 2009:
Milke Kinčešovej – za nácvik piesní 
s deťmi
Alene Srnovej, riaditeľke MŠ Koniar-
kova – za pomoc pri príprave detí a po-

skytnutie priestorov MŠ na sútaž 
MC Lienočka – Kataríne Hanzelovej 
a Alene Eliášovej za pomoc pri organi-
zovaní súťaže a zabezpečení disciplín 
na MDD
Pracovníkom MÚ Vajnory, ktorí sa 
podieľali na realizácii celého podujatia: 
Rozmiestnenie disciplín, postavenie 
stánkov, slnečníkov, prístreškov, ozvu-
čenie – Ľuboš Krištofič, Štefan Križano-
vič s pracovníkmi hospodárskej správy
Príprava programu MDD, súťaže Baby 
Vajnory 2009, moderovanie – Katarína 
Dobiášová, Marketing celého poduja-
tia, propagácia - Monika Debnárová.
Práce spojené s prípravou podujatia – 
Soňa Molnárová, registračný stánok, 
rozdávanie hracích kartičiek – Mária 
Poráziková.                           REFERáT kulTÚRy

Každý rok pripravujú pracovníci miestneho úradu našej mestskej časti 
pre deti nezabudnuteľné zážitky na ich veľký Deň detí. V tomto roku sa 
MDD musel vzhľadom na nepriaznivé počasie preložiť na 6.júna 2009. 
Súčasťou osláv bola aj súťaž pre deti Baby Vajnory 2009.  
Ako to celé prebiehalo, môžete vidieť na záberoch Ing. Jakubáča.

Porota Baby Vajnory 2009: 
prednosta MÚ Vajnory – Juraj Lauko, 
herečka Zuzana Frenglová, 
redaktor STV Juraj Mravec, 
Beata Molnárová – ÚPSVaR, 
Alena Srnová – riaditeľka 
MŠ Koniarkova, Milka Kinčešová 
– učiteľka ZUŠ, Miroslava Sivá 
– MC Lienočka
finálová desiatka súťaže  
Baby Vajnory 2009: 
1. Natálka Hanzelová, 2. Dianka Eliášo-
vá, 3. Marcelka Mrvová, 4. Kristínka 
Galková, 5. Ninka Šipošová, 6. Lucka 
Hozová, 7. Lucka Pokrivčáková, 8. Lu-
káš Sebastián Baranovič, 9. Natálka 
Görcsová, 10. Rebeka Fajčíková

VýSLEDKY SÚťAžE  
Baby Vajnory 2009: 
1. Rebeka Fajčíková 
2. Ninka Šipošová 
3. Lukáš  Sebastián Baranovič

Najkrajšia maska: Lucka Hozová
Čestné uznanie najmladším 
účastníčkam:
Marcelka Mrvová, Dianka Eliášová 
a Natálka Hanzelová

Starosta Ján Mrva preberá symbolický šek  
od Ing. Juraja necpala na 100 000 EuR.  
Tento sponzorský príspevok priblížil samo- 
správu o významný krok bližšie k cieľu  
vybudovať novú materskú školu. 

Deň detí vo Vajnoroch


