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Klub	 KDH	 Nádej	 obnovil	 starú	 vajnorskú	 tradí-
ciu,	 o	 ktorej	 sme	 sa	 dozvedeli	 z	 obecnej	 kroniky.	
V	nej	sme	sa	dočítali	okrem	iného	aj	o	tom,	ako	deti	
–	žiaci	našej	školy	za	odmenu	chodievali	na	exkurzie	
k	 vládnym	 predstaviteľom.	V	 kronike	 je	 pekný	 člá-
nok	o	tom,	ako	naše	deti	navštívili	vtedajšieho	pre-
zidenta	Slovenskej	republiky	Jozefa	Tisu.	Preto	sme	
si	 aj	 my	 povedali,	 že	 zorganizujeme	 takúto	 exkur-
ziu	 a	 oslovili	 sme	 jednotlivé	 ústredné	 organy	 štát-
nej	správy.

Ako	Okresný	predseda	KDH	za	Bratislavu	III.,	som	
v	 tomto	 novom	 volebnom	 období	 predstavil	 v	 na-
šom	regióne	niekoľko	nových	aktivít,	ktoré	sú	zame-
rané	najmä	na	prácu	s	mladými	rodinami,	školstvo	a	
sociálne	veci.	Začali	sme	pomocou	pri	organizovaní	
Komunitného	 plánu	 vo	 Vajnoroch.	 Chceme	 dostať	
KDH	 viac	„do	 ulíc“,	 viac	 k	 mladým	 ľuďom.	 Okrem	
priameho,	 či	 pomocného	 organizovania	 brigád	 za	

Kresťansko-demokratický klub 
Nádej v spolupráci so ZŠ s MŠ 
K. brúderovej a MČ bratislava 
– Vajnory organizoval exkurziu 
detí k podpredsedovi vlády 
a ministrovi dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 
jánovi Figeľovi.

v ministerskom kresle
Naše deti 

účelom	 upratovania	 verejných	 priestorov,	 chceme	
viac	organizovať	aj	podujatia	pre	deti	a	mládež.	A	tu	
sme	našli	spoločnú	reč	aj	so	starostom	Vajnor	Jánom	
Mrvom,	ale	i	s	predsedom	KDH	Jánom	Figeľom.			

Preto	 sme	 ako	 prvé	 navštívili	 práve	 jeho	 minis-
terstvo	a	i	napriek	jeho	pracovnej	vyťaženosti,	si	na	
nás	našiel	čas.	Deti	si	prezreli	rokovacie	miestnosti,	
zúčastnili	 sa	 fi	ngovaného	 zasadnutia	 s	 ministrom,	
kde	 diskutovali	 aj	 na	 vážne	 témy:	 obchvat	 Vajnor,	
riešenie	 dopravy	 a	 zlepšenie	 služieb	 a	 kvality	 ŽSR.	
Potom	 si	 mohli	 posedieť	 v	 jeho	 kresle.	 Veríme,	 že	
i	 takouto	 malou	 akciou	 prispejeme	 k	 tomu,	 aby	 sa	
naše	deti	viac	snažili	na	sebe	pracovať	a	učiť	sa.	Kto-
hovie,	 možno	 jedného	 dňa	 budeme	 mať	 ministra	
–	rodáka	z	Vajnor.

 Juraj Lauko, prednosta, foto: Anton Jakubáč

?????

-

Veľkonočné sviatky sú aj oslavami prícho-
du jari. Tento rok to platí azda dvojnásob-
ne, keďže na sviatočný predĺžený veľkonoč-
ný víkend sme si dopriali plné priehrštia 
slnečných lúčov, pod ktorými zem 
de nitívne ožila zo zimného spánku.
Nový život v prírode môžeme prirovnať 
so vzkriesením Ježiša Krista. Svojím novým 
životom do nás vlial vieru v spasiteľa, 
vykupiteľa a v neposlednom rade vieru 
večného života. Netreba ani veľa fantázie, 
aby sme našli paralelu nového života 
Ježiša Krista vo večnom kolobehu znovu-
oživenia prírody. 
Akokoľvek v nás sviatky vyvolávajú pozi-
tívne emócie, nemali by sme zabúdať ani 
na utrpenie. Náš pán farár Otec Peter 
svojho času pre Vajnorské novinky napísal. 
„Utrpenie poznáme všetci, fyzické, psy-
chické, alebo duchovné. Hoci sa ho sna-
žíme skrývať, niekedy to na nás vidieť. 
Utrpenie môžeme prirovnať odpadu, 
ktorý sa donedávna vyhadzoval a dnes je 
už drahou surovinou. Odpad sa zhodno-
cuje. Tak je to aj s utrpením. Ježiš zhodnotil 
utrpenie tým, že trpel fyzicky, psychicky 
aj duchovne. Posvätil ho. A to ešte neho-
voríme o smrti, ktorej svojím zmŕtvych-
vstaním dal úplne nový zmysel.“
Práve myšlienka na utrpenie by nás mala 
viesť k pomoci tým, ktorí ju potrebujú. 
Naše myšlienky i činy by nás mali primäť 
k tomu, aby sme sa zbavili sebeckosti, zá-
visti, neprajníctva a rozmýšľali, či naše 
skutky sú dobré a prospešné aj pre kolektí-
vy a spoločenstvá, v ktorých žijeme.
To je úloha nielen pre jednotlivcov, ale aj 
tímových hráčov a v konečnom dôsledku 
aj pre tím, ktorý sme si zvolili v ostatných 
komunálnych voľbách. Myslím si, že ko-
lektív poslancov i zamestnancov miestne-
ho úradu presvedčil našich občanov, že 
v posledné štyri roky sledovali predovšet-
kým záujem Vajnorákov. Výpočet dosiah-
nutých výsledkov by bol siahodlhý. 
Na druhej strane vieme, že nie všetko sa 
podarilo dotiahnuť do konca. Azda naj-
viac nás trápi doprava. Rozsiahla zástav-
ba v okolitých lokalitách dáva vytušiť, že to 
bude ešte zložitejšie. Sú navrhnuté rie-
šenia a obec na nich pracuje. Avšak tie 
dosiaľ stoja na peniazoch, ktorých nie je 
nazvyš.
Verím, že sa nové ciele podarí naplniť. 
Treba však, aby každý priložil ruku 
k dielu. Azda by sa dal v tejto súvislosti 
parafrázovať výrok – nepýtaj sa, čo obec
urobí pre teba, ale rozmýšľaj, čo urobíš ty 
pre obec.

Eduard Fašung

editoriál

Príležitosť 
pre každého 



? Vo výhľadových plánoch je 
zástavba Nemeckej doliny. Ako  

pokračujú rokovania na úrovni  
Vajnory shopping City, urbárnikov  
a mestskej časti?

 E. F. z Roľníckej ulice

– Dovoľte, aby som Vám na Vašu otáz-
ku odpovedal v širších súvislostiach. Na 
základe požiadaviek urbáru, ale aj ob-
čanov a dotknutých organizácií sa zme-
nila filozofia spracovania urbanistickej 
štúdie Nemecká dolina – Koncové ako 
spodrobnenie územného plánu zóny na 
štúdiu k zmene územného plánu. Člá-
nok na túto tému prinieslo prvé tohto-
ročné dvojčíslie Vajnorských noviniek, 
autorom ktorého bol odborný pracov-
ník stavebného oddelenia miestneho 
úradu Ing. arch. Ján Šilinger. 

Odvtedy sme sa s predstaviteľmi ako 
VSC tak aj urbáru stretli minimálne  
3- až 4-krát, aby sme si vyjasnili ďalší 
postup spolupráce s mestskou časťou  
v tejto lokalite. Podľa môjho názoru, 
ale aj podľa názoru odborníkov – urba-
nistov, nie je možné spustiť tam spon-
tánne bez poznania konfigurácie ce-
lého budúceho urbanistického celku 
nejakú čiastkovú výstavbu. Nedovoľu-
je to dnešný územný plán a ani logika.

Momentálne sa rokuje o budúcej do-
pravnej kostre – tadiaľ budú viesť aj na-
pojenia inžinierskych sietí. Na základe 
požiadaviek urbáru sa zmenila straté-
gia a pôjde sa cestou zmeny ÚP v čas-
ti vytlačenia severného cestného ob-
chvatu dediny nad potok Kratinu a po-
pri potoku Struhe ku konečnej auto-
busu. Navrhuje sa presunúť občianska  
vybavenosť z nedostupného okraja  
v strede územia ku konečnej autobu-
sov (obchody, administratíva, služby), 
kde má logicky omnoho lepšiu polohu 

a zriadením centrálneho zeleného par-
ku v strede s malou občianskou vyba-
venosťou (možno priestor na škôlku, 
drobné služby – kaviarničku, večierku, 
kaderníctvo, atď.). 

Zástavba má byť v dohodnutej pod-
lažnosti 2 + 1 a v lokalite nemá byť tých 
obávaných 10 000 ľudí, ale len asi 2 000 
ľudí. V priebehu zmeny ÚP, po dosiah-
nutí dohody na dopravnej kostre budú-
ceho územia a so súhlasom so zme-
nou ÚP medzi VSC, urbárom, mest-
skou časťou a vlastníkmi Kratín, bude 
možné spustiť aj čiastkovú výstavbu in-
vestície VSC a vlastníkov Kratín, ktorá 
však v budúcnosti nebude vadiť ďalšej 
výstavbe. 

Samozrejme, nesmieme pri týchto  
čiastkových zámeroch našich inves-
torov zabúdať na to, že dôležité budú 
aj stanoviská BVS, vodohospodárske-
ho podniku (potoky Kratiny, Struha), 
magistrátu a ďalších zainteresovaných 
inštitúcií. Hovoriť o konkrétnych ter-
mínoch by bolo v súčasnej situácii odo 
mňa nezodpovedné, lebo rozhodovanie 
v tejto fáze príprav zástavby Nemeckej 
doliny nemá v rukách mestská časť, ale 
hlavne magistrát. Musím však s poteše-
ním konštatovať, že po zmene predsta-
viteľov vo VSC sú rokovania konštruk-
tívne a je snaha všetkých zúčastnených 
(mestskej časti, urbáru, atď.) vyriešiť 
zástavbu tohto územia k spokojnosti 
všetkých občanov Vajnor. 

(Pozri grafické znázornenie na s. 35)

? Píšem Vám ako občan Vajnor, 
ktorý má postavený rodinný 

dom na nespevnenej Tomanovej  
ulici. Tesne pred komunálnymi  
voľbami v roku 2010 ste na moju 
otázku, kedy budete nespevnenú 
časť Tomanovej, ktorá je po zako-
paní kanalizácie v dezolátnom  
stave spevňovať odpovedali, že  
na jar roku 2011, kedy sa zakope 
vodovod a cesta sa vysype betó- 
novou drťou, ktorú zabezpečíte  
z firmy sídliacej v areáli RD Vajno- 
ry. Chcel by som sa preto spýtať, 
kedy sa začnú tieto práce a s akým 
materiálom plánujete vozovku 
spevniť, keďže firma, ktorá drtila 
odpadový betón od jesene 2010  
už vo Vajnoroch nie je. Takisto ste 
sa vo Vajnorských novinkách minu-
lý rok chválili úpravou nespevnenej 
cesty medzi ulicami Zbrody a Toma-
nova, kde sa okrem asfaltovej drte 
použili na vytvorenie chodníka aj 
staré dlažobné kocky z Parku pod  
lipami. Pýtam sa, prečo bola spev-
nená a upravovaná cesta, ktorá  
slúži len ako spojnica medzi dvoma 
ulicami a nie už dlhodobo neriešená 
a potrebná Tomanova, na ktorej  
vyrástli domy a ľudia tu na jar,  
keď sa topí sneh alebo po akom-
koľvek daždi žijú a bývajú ako  
stredoveku.

 D. Č. z Tomanovej ulice
 
– Do 27. apríla 2011 bola naša mestská 
časť v rozpočtovom provizóriu tak, ako 
bolo mesto Bratislava do 30. marca 2011. 
V rozpočte, ktorý schválilo miestne 
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 27.  4. 

Pýtali ste sa starostu
StaroSta odpovedá www.vajnory.sk
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2011je alokovaná čiastka aj na úpravu 
nespevnenej Tomanovej a predpokladá-
me, že by sme pravdepodobne v septem-
bri pristúpili k úprave cesty a predĺženiu 
chodníka z betónových kociek. Cesta 
však nebola a nie je momentálne riad-
nou komunikáciou – vedia to aj tí čo 
tam žijú a aj, tí čo tam stavajú a budú žiť. 
Takisto vedia o aktivitách a možnostiach 
mestskej časti, ktorej finančné možnos-
ti nie sú bezodnou studňou – nakoniec 
to vieme všetci, čo žijeme na Slovensku, 
vieme v akom stave je ekonomika štátu 
a samospráv. 

Ja osobne som si vedomý zlej situá-
cie na nespevnenej Tomanovej ceste  
a snažím sa v rámci možností, ktoré mám  
k dispozícii, situáciu vylepšovať. Pred 
voľbami som povedal, a to platí aj dnes, 
že upravíme nespevnenú Tomanovú  
v roku 2011. Rokujeme a budeme roko-
vať s BVS (je tam momentálne kompli-
kovaná situácia) o zavedení vodovodu 
do trasy komunikácie. Budeme rokovať 
s občanmi o založení občianskeho zdru-
ženia po vzore obyvateľov zo Šinkovské-
ho za účelom spoločnej výstavby komu-
nikácie a sietí. 

Ako som už uviedol, v septembri 
chceme opraviť výmole na ceste a na je-
seň začať organizovať občianske zdru-
ženie vlastníkov pozemkov popri ces-
te, ktoré by následne v budúcich rokoch 
zrealizovalo výstavbu cesty. Finanč- 
ne náročné projektové dokumentácie  
k územnému rozhodnutiu a stavebné 
povolenie (geometrické plány a iné pod-
klady) dodá mestská časť tak (chceme 
veci pomáhať odborne a aj projektovo), 
ako na Šinkovskom a občianske združe-
nie by z príspevkov postavilo komuni-
káciu (tak ako na Šinkovskom).

Na súčasnej komunikácií už mestská 
časť zabezpečila vákuovú kanalizáciu, 
projektovú dokumentáciu k ÚR a ešte 
sa snažíme zabezpečiť vybudovanie vo- 
dovodného potrubia Bratislavskou vo-
dárenskou spoločnosťou (z ich prostried- 
kov) a projektovú dokumentáciu k SP. 

Ešte k vašej druhej otázke – cesta med-
zi Zbrodmi a Tomanovou bola vybu-
dovaná preto, lebo je krátka (nepomer-
ne kratšia ako Tomanova) a jej stav bol 
ešte horší ako je stav Tomanovej. Betó-
nové kocky sa minuli na rôzne chodní-
ky, ktoré mestská časť opravovala vo Vaj-
noroch, napr. na Rybničnej ulici – BEZ, 
ale aj v areáli bikrosu za pizzriou Alviano.  
O firme, ktorá drtila betón na PD Vajno-
ry viem, že sa už pred dvoma rokmi pres-
ťahovala do jablkových sadov na Seneckú 
cestu. Aj túto spoločnosť oslovíme pri vý-
bere dodávateľa na opravu nespevnej ces-
ty podľa zákonných predpisov. 

? Dňa 24. marca 2011 sa osadili 
kvetináče na nespevnenej  

Tomanovej ulici. Nakoľko sme  
prichádzali zo strany v smere  
od letiska, veľmi sa nám skom- 
plikoval život, pretože druhá  
strana cesty je prejazdná len pre  
terénne autá. Naozaj si tam ničíme 
autá, preto vás prosím o zrušenie 
tohto nezmyslu, keďže sme nútení 
v čase dažďa (20 cm blato) všade 
chodiť len autom. Preto Vás  
prosím – nie len za mňa ale i ďal-
ších susedov – o zrušenie kvetiná-
čov, aby sme mohli používať aspoň 
ako – tak pojazdnú cestu v smere 
od letiska.

 M. K. z Tomanovej ulice 

– Dôvod, prečo sa Mestská časť Brati-
slava–Vajnory opäť rozhodla dať kve-
tináče na Tomanovu ulicu, bola pre-
dovšetkým bezpečnosť občanov – žia-
dali o to obyvatelia, ktorí sa sťažovali 
na rýchlu jazdu vodičov terénnych vo-
zidiel, ktorí Tomanovu využívali pre-
dovšetkým v ranných hodinách, aby sa 
vyhli autami preťaženej Roľníckej ulici. 
Kvetináče na Tomanovej boli aj v mi-
nulosti (pred 1,5 rokom) odstránené 
kvôli výstavbe splaškovej vákuovej ka-
nalizácie a potom dané naspäť – vždy 
na požiadanie vašich susedov – spolu-
občanov.

? Čo k staronovému „vidzení-vy-
právjaní“ poviete pán starosta?

Z. M. z Vajnor

 – Môžem krátko odpovedať. Ide o znôš-
ku lží a výmyslov. Som smutný – aj kvô-
li šikovným ľuďom okolo mňa, ktorí sa 
spolu so mnou snažia pozdvihnúť mes-
tskú časť po všetkých stránkach. Vidím, 
že oponentom ostáva iba neférové kla-
manie a zavádzanie ako o škole, škols-
kej jedálni, neuveriteľne stále aj o Flo- 
riánovi, multifunkčnom ihrisku, smieš-
ne aj o výsledkoch volieb atď. Skutočne 
smutné. Čo viac k topiacemu sa dodať? 
Iba toľko, že sme naštartovaní pokračo-
vať v pozitívnych trendoch v dedine, čo 
môže tešiť všetkých obyvateľov Vajnor 
do budúcna. 

Spracovala: Mária Račková 
Foto: Eduard Fašung

StaroSta odpovedá
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Sčítanie – právo alebo 
povinnosť? 

Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie  
a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, 
ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných 
krajinách sveta realizujú v desaťročných 
intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie oby- 
vateľov, domov a bytov po prvý raz 
uskutoční vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie naraz pri využití rovna-
kých, respektíve porovnateľných definí-
cií zisťovaných údajov. Z tohto dôvodu 
budú výsledky sčítania obyvateľov, do-
mov a bytov v Slovenskej republike aj 
medzinárodne porovnateľné.

Sčítanie je pre každého obyvateľa SR  
príležitosťou, právom prispieť k tvorbe 
uceleného obrazu o demografickej a so-
ciálnej situácii i životných podmienkach 
obyvateľstva SR. Tento obraz je potrebné 
poznať o. i. preto, aby bolo možné pro-
gnózovať ďalší vývoj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích tlačivách 
neexistujú žiadne povinné a nepovin-
né otázky, ako sa to niekedy mylne vy-
svetľuje. Sú len tzv. povinné a odvode-
né témy, ktoré sa podľa nariadenia Eu-
rópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov 
a bytov museli alebo mohli zapracovať 
do sčítacích tlačív z dôvodu už spomí-
nanej medzinárodnej porovnateľnosti 
zisťovaných štatistických údajov. Odpo-
vedať na všetky otázky v sčítacích tlači-
vách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje 
o byte, C. Údaje o dome) je teda pre ob-
čanov Slovenskej republiky povinnosť, 
ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje 
..., ich poskytne úplne, správne, pravdi-
vo a včas...“

Prečo sa oplatí sčítať sa
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je 

celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa 
v SR vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. 
Je zdrojom informácií o obyvateľstve, 
jeho sociálnych a ekonomických cha-

rakteristikách, ako aj o domovom a by-
tovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčí-
tanie, nie je v súčasnosti možné získať  
z iných zdrojov. Týka sa to napríklad 
údajov o vzdelaní, ekonomickej aktivi-
te, dochádzke za prácou a do školy či o 
úrovni bývania. Pri sčítaní platí: Opíš 
prítomnosť, ovplyvníš budúcnosť.

Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť 
reprezentatívnosť jedinečných údajov, 
ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie 
procesy na všetkých úrovniach spoloč-
nosti a pri prognózovaní jej vývoja.

V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov po prvý raz uskutoční 
vo všetkých členských štátoch Európs-
kej únie naraz pri využití rovnakých, re-
spektíve porovnateľných definícií zisťo-
vaných údajov. Toto sčítanie bude záro-
veň súčasťou celosvetového programu, 
ktorý koordinuje Organizácia spojených 
národov.

Zapojiť sa do sčítania znamená pri-
spieť k vytvoreniu porovnateľných úda-
jov o obyvateľoch Európskej únie, ich 
demografickej, kultúrnej, vzdelanost-

nej, sociálnej a ekonomickej štruktúre,  
o úrovni ich bývania a štruktúre domo-
vého a bytového fondu. Tieto údaje sú 
potrebné na koordináciu činnosti jed-
notlivých štátov únie pri tvorbe sociál-
nych a ekonomických politík, na prijí-
manie opatrení na riešenie spoločných 
otázok a problémov.

Sčítanie je také staré ako vyspelé civi-
lizácie. Z historických správ sa dozvedá-
me o sčítaní obyvateľov spred mnohých 
tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, 
Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Euró- 
pe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov 
približne v polovici 18. storočia. Na úze-
mí dnešného Slovenska sa pokladá za za-
čiatok organizovaného štatistického zis-
ťovania rok 1715, kedy bol v Uhorsku vy-
konaný celokrajinský súpis obyvateľstva. 
Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa 
uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 
1778 – 1785. Historické správy o sčíta- 
niach, listiny a záznamy tohto druhu 
nám pomáhajú lepšie pochopiť hospo-
dársku a sociálnu situáciu predchádza-
júcich generácií.

IDE o AKCIu MIMoRIADNEho VýZNAMu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky 
k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch 
nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich 
demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad 
Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre 
domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou 
preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

Sčítanie obyvateľov,  domov  a bytov 2011 
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Sčítanie obyvateľov,  domov  a bytov 2011 
Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať 

generáciám, ktoré prídu po nás, správu  
o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

Využitie údajov zo sčítania
Štatistické údaje získané zo sčítania 

obyvateľov, domov a bytov sú užitoč-
né pre štátnu správu i samosprávu, ako 
aj pre súkromnú sféru. Na základe tých-
to údajov sa bude lepšie a ľahšie kompe-
tentným rozhodovať, kde postavia na-
príklad byty, kde je potrebná škola, ne-
mocnica či cesta. Štatistické údaje zo sčí-
tania dajú odpoveď aj na otázky súvisia-
ce s podnikaním; kde a v akej oblasti sa 
oplatí podnikať, do ktorého regiónu je 
vhodné investície nasmerovať a vytvo-
riť tam nové pracovné miesta, prípadne 
udržať pracovnú silu.

Na základe štatistických údajov zo sčí-
tania sa dá koncepčne pracovať v rôz-
nych sférach života – od najvyšších 
miest v spoločnosti až po najnižšie, čiže 
štatistické údaje z tohto najrozsiahlejšie-
ho zisťovania neslúžia len ako podkla-
dy na vypracovanie dlhodobých straté-
gií, ale môžu pomôcť aj v takých celkom 
konkrétnych veciach, ako napríklad roz-
miestniť stanovištia záchrannej služby  
a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo 
najskôr. Zo sčítania obyvateľov, domov  
a bytov majú teda v konečnom dôsledku 
prospech všetci občania.

Pre obec je osobitne dôležité, aby ve-
dela čo najpresnejšie preukázať počet 
obyvateľov na svojom území. Tento údaj 
ovplyvňuje výšku finančných prostried-
kov, ktoré plynú do obecných rozpoč-
tov vo forme podielovej dane (daň z prí-
jmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze 
vynakladá na financovanie služieb oby-
vateľom a na verejnoprospešné projek-
ty, medzi ktoré patrí napríklad doprava, 
sociálne služby, opatrovateľské služby, 
kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava  
a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod. 
Aj z tohto dôvodu zákon č. 263/2008  
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a by-
tov v roku 2011 stanovil územnej samo-
správe (obciam a mestám) celý rad veľ-
mi dôležitých úloh, ktoré súvisia so za-
bezpečením nevyhnutných podmienok 
na prípravu, priebeh a vykonanie sčíta-
nia na územiach obcí.

Rozhodujúci okamih sčítania 
Sčítanie sa vykoná na celom území 

Slovenskej republiky k 21. máju 2011. 
Rozhodujúcim okamihom sčítania je 

polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobo-
tu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú 
údaje uvedené v zozname. 

Všetky udalosti, akými sú narodenie 
dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zme-
na zamestnania a pod., ktoré sa udejú do 
polnoci 20. mája 2011, budú občania za-
pisovať do sčítacích formulárov. 

Všetky udalosti, ktoré sa udejú po pol-
noci 20. mája 2001, budú už predmetom 
zisťovania v ďalšom sčítaní. 

Ako bude vyzerať 
sčítanie v praxi

Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje  
a koordinuje Štatistický úrad SR v súčin-
nosti s príslušnými orgánmi štátnej sprá-
vy, obvodnými úradmi, obcami a vyšší-
mi územnými celkami. Toto štatistické 
zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov 
okrem cudzincov požívajúcich diploma-
tické výsady a imunitu. Do sčítania budú 
zaradení aj cudzinci, ktorí budú v roz-
hodujúcom okamihu sčítania na území 
Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej 
ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmed-
zenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahu-
je na každú budovu určenú na bývanie 
alebo na inú budovu obývanú v rozho-
dujúcom okamihu sčítania a na byty.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací ko-
misári. Ich výber a výkon činnosti majú 
na starosti obce. Podmienkou je, že sčí-
tací komisár musí byť štátnym občanom 
Slovenskej republiky, je starší ako 18 ro-
kov, musí byť bezúhonný a spôsobilý 
na právne úkony. Jeho povinnosti pres-
ne vymedzuje zákon, ako aj to, že sčíta-
cí komisár má za výkon činnosti nárok 
na odmenu. Práca sčítacieho komisára je 
náročná a zodpovedná. Sčítací komisári 
môžu svojou aktivitou, celkovým sprá-
vaním a profesionálnym vystupovaním 
pozitívne ovplyvniť záujem obyvateľov 
o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 bude veľmi podob-
né sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novin-
kou je možnosť elektronického vyplne-
nia sčítacích formulárov.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája 

2011 navštevovať domácnosti, ktoré pa-
tria do ich sčítacieho obvodu. Počas vý-
konu činnosti je sčítací komisár povin-
ný preukazovať sa osobitným povere-
ním, ktoré mu vydal starosta obce ale-
bo príslušný orgán štátnej správy, ak je 

sčítacím komisárom pre osobitný sčíta-
cí obvod. Sčítací komisár odovzdá býva-
júcim členom domácnosti sčítacie tlači-
vá. Sčítacie tlačivá budú na národnost-
ne zmiešaných územiach k dispozícii 
okrem štátneho jazyka aj v jazykoch ná-
rodnostných menšín (maďarskom, róm-
skom, ukrajinskom a rusínskom), pre 
slabozrakých a nevidiacich budú vysvet-
livky k sčítacím tlačivám v Braillovom 
písme. Sčítací komisár nevstúpi do do-
mácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Po-
učí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích 
tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste 
definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie 
tlačivá elektronicky, informujte o tom 
sčítacieho komisára.

od sčítacieho komisára prevezmete
tieto sčítacie tlačivá:
a. Údaje o obyvateľovi pre každého čle-
na domácnosti.
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za 
celú bytovú domácnosť.
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo 
správca domu za každý dom – za každý 
dom jedno sčítacie tlačivo SČÍTANIE.

Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie 
tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by 
Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správ-
ne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte 
modrým alebo čiernym perom. Sčíta-
cie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred 
poškodením a zničením. Po prvý raz v 
histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie 
tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo 
elektronicky.

Po SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania 

sčítací komisár opäť navštívi Vašu do-
mácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá 
osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skon-
troluje vypísané tlačivá a v prípade po-
treby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo 
spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbie-
ra vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých 
osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré 
sa nesčítali elektronicky.

Sčítanie po prvý raz 
aj elektronicky

Pri sčítaní obyvateľov, domov a by-
tov v roku 2011 si verejnosť po prvý raz 
v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie 
tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo  
v elektronickej forme. 

Pokračovanie na s. 8

informujeme
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Dokončenie zo s. 7
V elektronickej forme budú k dispozí-

cii okrem slovenčiny aj v anglickom ja-
zyku a v jazykoch národnostných men-
šín (maďarskom, rómskom, rusínskom 
a ukrajinskom). Elektronické sčítanie 
bude možné prostredníctvom interneto-
vej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú 
Štatistický úrad SR zriadi na tento účel. 
Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť 
sčítacie tlačivá elektronicky, informujte  
o tom sčítacieho komisára.

Sčítať sa elektronicky umožní tzv. 
identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, 
náhodne vygenerované číslo, ktoré kaž-
dej osobe doručí sčítací komisár spolu 
s overovacím heslom. Elektronické sčí-
tanie bude možné len s použitím tohto 
jedinečného identifikátora a overovacie-
ho hesla. Každá osoba bude mať k dis-
pozícii len jeden identifikátor, s ktorým 
sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. 
Keďže povinnosťou sčítacieho komisára 
je podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčí-
taní obyvateľov, domov a bytov ... pre-
vziať vyplnené tlačivá od obyvateľov ale-
bo cudzincov, overiť úplnosť ich vypl-
nenia a odovzdať ich obci alebo prísluš-
nému ústrednému orgánu štátnej sprá-
vy...“, sčítací komisári cez pripravova-
ný monitorovací systém budú informo-
vaní o počte formulárov vyplnených  
v elektronickej forme. Údaje v elektro-
nickej forme sa budú zisťovať od 21. 
do 29. mája 2011. Kratší čas vyhrade-
ný na elektronické sčítanie súvisí so sna-
hou zabezpečiť úplnosť sčítania na ce-
lom území SR. Obyvateľov, ktorí sa budú 

chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec 
túto možnosť nevyužijú, navštívia sčíta-
cí komisári opäť a požiadajú ich o vypl-
nenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Z poznatkov európskych štatistikov 
vyplýva, že využitie internetu na sčíta-
nie môže zvýšiť kvalitu získaných štatis-
tických údajov tým, že umožní sčítať vy-
brané skupiny obyvateľstva. Viaceré kra-
jiny uvádzali v minulosti napríklad pro-
blémy so sčítaním mladých ľudí a osôb 
bývajúcich v priestoroch, kde je prístup 
zakázaný. Predpokladá sa tiež, že vypl-
nenie sčítacieho tlačiva prostredníctvom 
internetu by viac ako vypĺňanie sčítacie-
ho tlačiva v listinnej podobe mohlo vy-
hovovať niektorým zdravotne postihnu-
tým osobám. Uvidíme, čo z týchto pred-
pokladov potvrdí prvé elektronické sčí-
tanie obyvateľov, domov a bytov v SR.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Ústavný súd sa na jed-
nom z neverejných za-
sadnutí (23. februára 
2011) zaoberal 13 pod-
netmi, v ktorých dal 
v štyroch prípadoch  
za pravdu sťažovateľom. 

Vyhlásil za neplatné výsledky volieb sta-
rostu a obecného zastupiteľstva v obci 
Svinia, rovnako za neplatné aj voľby sta-
rostu obce Trebichava. Zrušil výsledky 
volieb dvoch poslancov v obci Macov  
a rovnako dvoch poslancov v obci Veľká 
Lesná. Vo zvyšných prípadoch sťažnosti 

zamietol alebo odmietol pre zjavnú neo-
podstatnenosť. pre zjavnú neopodstat-
nenosť ÚS Sr odmietol aj sťažnosť po-
slankyne Bratislavského samosprávne-
ho kraja anny Zemanovej (SaS), kto-
rá kandidovala na funkciu poslanky-
ne bratislavského mestského zastu-
piteľstva. Kuriózne na tomto prípade 
bolo, že jej úspešný konkurent Ján Pa-
nák (Smer-SD) z Vajnor zvíťazil rozdie-
lom troch hlasov, čo v početne zastúpe-
ných voličských bratislavských obvo-
doch nebýva časté.    

          Eduard Fašung

Ústavný súd odmietol 
sťažnosť A. Zemanovej
ÚSTAVNý SÚD SR  CElKoVo RIEŠIl rekordných 139 podnetov, 
ktorými sťažovatelia namietali výsledok, respektíve neústavnosť 
a nezákonnosť minuloročných volieb do obecných samospráv.

informujeme www.vajnory.sk

Menný zoznam sčítacích komisárov
Milada Brucknerová

Aleš Cagan
Alena Caganová

Matúš Fekete
Mária Feketeová

Veronika Feketeová
Ružena Holenková
Barbora Jaslovská
Katarína Jaslovská

Pavel Molnár
Ľubica Piteľová
Mária Rajtíková
Náhradníčka:

Andrea Jaslovská

V našej mestskej časti pribudnú 
v priebehu mesiaca apríl dva nové 
špecializované typy nádob na 
odpad. Ich využitím môžu občania 
podporiť triedený zber odpadu  
a čiastočne aj takýmto spôsobom 
odľahčiť ľudským počínaním ťažko 
skúšané životné prostredie.

V  budove miestneho úradu bude 
osadená neveľká nádoba, tzv. 
E-box,  do ktorej bude možné vha-
dzovať všetky drobné elektrozaria-
denia z  kancelárie aj z domácnosti 
(s výnimkou žiariviek). Nefunkčné 
kalkulačky, telefóny, drobné počí-
tačové vybavenie, MP3 prehrávače, 
varné kanvice, fény, elektrické nára-
die, batérie, akumulátory a ďalšie.

Druhým typom odpadovej nádoby 
je box určený na zber obnoseného  
a nepotrebného šatstva a hračiek. 
Na začiatok budú pokusne roz-
miestnené dva kusy na miesta, kto-
ré budú vytipované tak, aby vizu-
álne nenarúšali okolie a zároveň sa 
nachádzali v dostatočne frekvento-
vanej oblasti.

Text a foto: Ladislav Milincký, 
referát ŽP MÚ Vajnory

Vajnory  prispejú k ochrane 
životného prostredia 



Ako upozorňuje Združenie miest  
a obcí Slovenska, samosprávy stanovu-
jú podmienky pre udržiavanie čisto-
ty a zabezpečovanie verejného poriad-
ku vo svojich všeobecne záväzných na-
riadeniach. Tie sa v jednotlivých mes-
tách a obciach od seba líšia, avšak ich 
poslanie ostáva nemenné. Mestské záko-
ny definujú práva a povinnosti fyzických  
a právnických osôb, nájomcov aj správ-
cov objektov a nehnuteľností. 

Zakazujú napríklad prášiť koberce, 
prehozy či záclony z okien a balkónov. 
Zakazujú tiež uskladňovať v obytných 
zónach materiály a predmety šíriace ne-
príjemné zápachy. 

Mestá a obce môžu pokutovať aj tých, 
ktorí budú akokoľvek znehodnocovať, 
poškodzovať alebo ničiť verejnú zeleň, 
okrasné kríky, kvetinové záhony, prí-
padne sa rozhodnú vypaľovať trávu, ale-
bo suché porasty.  

Samosprávy sú zo zákona povinné 
najmenej dvakrát do roka zabezpe-
čiť zber a prepravu objemných odpa- 
dov na účely ich zhodnotenia, alebo 
zneškodnenia. Mnohé mestá a obce pre- 
to hlavne počas jarného upratova-
nia rozmiestňujú na svojom území 

veľkoobjemové kontajnery, do ktorých 
môžu občania uložiť objemný odpad ako 
napr. nepotrebný, či poškodený nábytok. 

V prípade porušenia všeobecne záväz-
ného nariadenia hrozí v blokovom ko-
naní pokuta nielen fyzickým osobám. 
Až do výšky 6638 eur môže byť uložená 
pokuta právnickým osobám.    

Čistota a poriadok sú vizitkou všet-
kých. Mesta ale aj ľudí. Pre udržiavanie  
a zabezpečovanie čistoty potrebujeme 
nielen metlu, ale tiež poznanie mest-
ského zákona, ktorý pomerne detailne 
upravuje podmienky.

Eduard Fašung
Foto: Anton Jakubáč   
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S PRÍChoDoM jARI SA 
v mestách a obciach začína 
organizované jarné upratova-
nie. V rámci neho samosprávy 
vytvárajú predpoklady  
na to, aby občania mohli 
skrášľovať, upratovať 
a udržiavať v čistote svoje 
prostredie i blízke okolie. 

Začína sa jarné upratovanie,
má svoje pravidlá 

otváracie hodiny 
Zeleného dvora 

Zberný dvor na biologický 
odpad na ulici Pri pastierni 

je otvorený

Piatok 14.00 – 19.00 h
Sobota 8.00 – 12.30 h

13.00 – 16.00 h



ZaZnamenali Sme www.vajnory.sk

n V sobotu 5. marca 2011 sa na Vajnorských jazerách usku-
točnila dobrovoľná akcia obyvateľov a priateľov Vajnor, ktorá 
bola zameraná na zber drobného komunálneho odpadu. 
Počasie brigádnikom prialo a  zišiel sa aj veľmi slušný počet 
mladých ľudí. Plastové vrecia sa rýchlo plnili všakovakým 
haraburdím, ktoré tam dokázali doniesť, ale už nevládali 
so sebou odniesť „slušní“ návštevníci jazier. 
Pôvodne bolo trvanie brigády  naplánované do obedňajších 
hodín. Práca však išla všetkým od ruky – takmer po troch 
hodinách sa podarilo obehnúť jazerá a naplniť približne 
šesťdesiat veľkých plastových vriec. Zvlášť nákazlivé bolo 
nadšenie malých skautov, ktorí sa predháňali, kto nazbiera 
viac plastových fliaš, ale pochvala patrí aj členom klubu mla-
dých Vajnorákov a vlastne všetkým, čo sa na brigáde zúčast-
nili a prispeli k zlepšeniu životného prostredia na našich  
jazerách. Ešte raz vďaka všetkým zúčastneným. 

Ladislav Milincký, referát ŽP, foto: Ján Mrva

Brigáda na Vajnorských jazerách

Počet parkovacích miest v MČ Bratislava –Vajnory (stav k 2. 3. 2011)
Jačmenná	 18
Námestie	Roľnícka	 	83
Parkovisko	pred	PD	Vajnory		 	50
Parkovisko	Tomanova	(Čepec)		 15
Pred	MÚ		 	3
Pred	obchodom	Jednota	(Coop)	 	6
Pri	zdravotnom	stredisku	 	8
Pri	bytovkách	ul.	Osloboditeľská	 	50
Pri	Alviáne		 12																	
Šinkovské	(Široká,	Šachorová)		 	57
SPOLU  302
Z tohto počtu sú vyhradené miesta:
Na	Šinkovskom	 17
Na	Námestí	Roľnícka		 7
Na	Jačmennej	pre	návštevy	MÚ	 3

(MÚ – VN) 

Parkovanie vo Vajnoroch
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Bude verejná diskusia
k Pastierni a KS Baničova
n	Radi	by	sme	v tomto	novom	volebnom	období	pokračovali	v rekonštrukciách	
a skrášľovaní	Vajnor.	Žiaľ,	keďže	sa	v minulosti	mnohé	veci	zanedbávali,	v mno-
hých	prípadoch	ide	o úpravy	vo	väčšom	meradle,	ktoré	si	vyžaduje	rozsiahlejšie	
zásahy	do nášho	spoločného	„verejného“	majetku.	Súčasná	samospráva	si	ctí	
komunikáciu	s občanmi,	a aj	v tomto	volebnom	období	chce	tento	trend	udržať.	
Chceme	vyvolať	diskusiu	na tému	–	budúcnosť tzv. starej Pastierne
 (bývala pekáreň Deneb) a Kultúrneho strediska na Baničovej ulici. 
Obidva	objekty	vyžadujú	rozsiahle	stavebné	úpravy	a	predstavujú	možnosť	
mestskej	časti	ísť	viacerými	smermi	rekonštrukcie	a účelu	využitia.	Radi	
by	sme	zozbierali	vaše	názory,	nápady	a	podnety.	Po ich	spracovaní	Mestská	časť	
Bratislava	–		Vajnory	zorganizuje	v stredu 4. mája o 17.00 h v KZ Baničova	
verejné	stretnutie	s občanmi.	                             (VN)

n S	parkovaním	majú	svoje	problémy	všetky	bratislavské	mestské	časti	
vrátane	Vajnor.	Prinášame	prehľad,	ako	stojí	obec	s	parkovacími	miestami
v	intraviláne.	Občanom	pripomíname,	že	podľa	platného	cestného	
zákona	parkovať	na	chodníku	sa	môže	v	prípade,	ak	zostane	1,5	metra	
voľného	priestoru	pre	chodcov.



Parkovanie vo Vajnoroch
lepšie v poskytovaní 
sociálnych služieb 

Prezentovali svoje názo-
ry a predstavy o možnostiach 
zlepšenia poskytovania tých-
to služieb či už v  legislatív-
nom procese zo strany štát-
nej správy, skvalitnenia čin-
nosti v prípade zriaďovateľov, 
ktorými sú predovšetkým sa-
mosprávne orgány a  profesij-
né organizácie tretieho sek-
tora, ako aj vo vzťahu k vyššej 
kvalite a  efektívnosti pria-
mych poskytovateľov so-
ciálnych služieb voči odkáza-
ným klientom jednotlivých za-

riadení. Na programe boli aj 
otázky prepojenia zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych slu-
žieb v súvislosti s uhrádzaním 
zdravotných služieb v  sociál-
nych zariadeniach cez zdra-
votné poisťovne, špecifi ká po-
skytovania zdravotnej starost-
livosti v  zariadeniach pre se-
niorov, klientov s mentálnym 
postihnutím, či ľuďom bez do-
mova. Na seminári sa zúčast-
nil aj Matúš Ferenčík z Refe-
rátu sociálnych vecí, školstva 
a zdravotníctva MÚ Vajnory.

Seminár sa konal pod zá-
štitou podpredsedníčky Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja Gabriely Némethovej. 
Ako uviedla, „kraju záleží na 
tom, aby sa kvalita štátnych 
i  neštátnych poskytovateľov 
sociálnych služieb zvýšila. 

Dlhodobo pretrváva pro-
blém skĺbiť poskytovanie 
sociálnych a  zdravotníckych 
služieb, nakoľko nie je legi-
slatívne doriešený spôsob 
uhrádzania zdravotníckych 
úkonov poskytovaných v za-

ASoCIáCIA PoSKyToVATEĽoV SoCIálNyCh SluŽIEb SR pripravila 
2. marca dvojdňový odborný seminár s medzinárodnou účasťou, 
ktorý sa konal v bratislave. Účastníci posúdili súčasný stav možností 
poskytovania sociálnych služieb na Slovensku, oboznámili sa 
so skúsenosťami v tejto oblasti v Česku, belgicku a Rakúsku. 
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riadeniach sociálnych slu-
žieb.“

S týmto názorom sa stotož-
nila aj predsedníčka Asociá-
cie poskytovateľov sociálnych 
služieb SR Milada Dobrot-
ková. „Legislatíva nie je do-
tiahnutá. Zákon o sociálnych 
službách nám umožňuje po-
skytovať ošetrovateľské výko-
ny, ale zdravotné poisťovne 
nás nevnímajú ako poskyto-
vateľov zdravotnej starostli-
vosti. To znamená, že nás ne-
zazmluvnia a  neuhradia vý-
kony, ktoré robia naše kvali-
fi kované sestry v  zariadeni-
ach sociálnych služieb. Preto 
aj výstup zo seminára by mal 
byť impulzom pre zmenu 
v legislatíve, aby nás poisťov-
ne museli zazmluvniť, alebo 
nás vnímať aj ako poskytova-
teľov zdravotnej starostlivos-
ti,“ dodala Dobrotková.

Výstupy zo seminára po-
môžu skvalitniť sociálnu prá-
cu aj na úrovni MÚ Vajnory.

Eduard Fašung   

ZaZnamenali Sme

Obyvateľom, ktorí  využívajú zastávku 
zmena komplikuje vystupovanie a nastu-
povanie a tým znepríjemňuje cestovanie.  
V blízkosti tejto zastávky ordinuje prak-
tický lekár pre dospelých a od 19. apríla 
2011 zastávku „Hospodárska“ využívajú aj 
občania Vajnor, ktorí  cestujú za lekármi 
(detská lekárka a gynekológ), ktorí začali 
ordinovať v náhradných priestoroch (po-
čas rekonštrukcie zdravotného strediska) 
v blízkosti tejto zastávky (do 200 m). 
V rámci rozširovania počtu zastávok na 
znamenie, ktoré DPB, a. s. uskutočnil 
1. marca 2011,  bola totiž aj táto zastávka 
zaradená medzi zastávky na znamenie. 
V odpovedi DPB, a. s., podpísanej 
Bronislavom Weiglom, riaditeľom rezor-
tu prevádzky a techniky sa uvádza: zmena 
charakteru zastávky „Hospodárska“ 
zo stálej zastávky na zastávku na zna-

menie nebola samoúčelná. DPB plánuje 
v budúcnosti rozšírenie zastávok na 
znamenie ako jednu z foriem zefektív-
nenia, mierneho zníženia nárokov pri 
čerpaní prostriedkov na prevádzku 
dopravy z verejných zdrojov. Zastávky 
na znamenie prispievajú k plynulosti 
verejnej hromadnej dopravy, 
ale aj dopravy vo všeobecnej rovine. 
Sú bežným štandardom vo vyspelých 
mestách Európy – Londýn, Lisabon 
a Viedeň majú autobusy výlučne 
so zastávkami na znamenie. 
V liste DPB, a. s. zdôrazňuje, že pri 
nastupovaní cestujúci nemusia dávať 
znamenie a vodiči všetkých liniek 
zastavia na dotyčnej zastávke, ak na 
nej stojí cestujúci tak, aby bol pre 
vodiča zavčasu a zreteľne viditeľný.

Redakcia VN

Zastávka MhD hospodárska 
zostane na znamenie
STARoSTA MESTSKEj ČASTI bRATISlAVA – VAjNoRy 
ján Mrva sa 23. marca 2011 obrátil listom na DPb, a. s., 
so žiadosťou o opätovné zaradenie zastávky MhD
 „hospodárska“ linky číslo 53 na riadnu zastávku, pretože sa 
na miestny úrad obrátili občania využívajúci túto zastávku. 

menie nebola samoúčelná. DPB plánuje 



V posledný februárový deň sa v byte pri základnej škole začali adap-
tačné práce pre potreby školy. Pozostávajú z úprav interiéru a pod-
krovia ako aj jeho okolia. Po konzultácii s niekoľkými úradmi sa pris-
túpilo k odstráneniu ihličnanov, čo bolo podmieňujúce pre ďalšie vy-
užitie nových priestorov zo strany školy. Tento krok o. i. sledoval aj 
charakter pamiatkovej zóny, v ktorej prirodzenou dominantou má 
byť veža kostola. V tejto súvislosti dostávame často otázku, či nové 
priestory budú súčasťou  zamýšľanej cirkevnej materskej školy. Áno, 
ale samé nepostačujú. Otvorenie materskej školy si vyžaduje prístav-
bu vo vnútri areálu, ktorá je ale podmienená finančnou situáciou. 

Otec Peter Slepčan, správca farnosti

Stavebné práce v areáli 
ZŠ jána Pavla II.

TouTo CESTou ďAKujEME 
MNohýM DobRoDINCoM 

ZA PoSKyTNuTÚ FINANČNÚ PoMoC, 
NA KToRÚ SME oDKáZANÍ. 

Číslo účtu farnosti: 11463297/0900

Priložené fotografie pochádzajú z roku1952 
a sú z archívu mesta Bratislava.

ZaZnamenali Sme www.vajnory.sk
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SpravodajStvo

V	pondelok	4.	apríla	sme	si	pri	pamätníku	v	Parku	pod	lipami	pripomenuli			
66.	výročie	oslobodenia	Bratislavy.	Pietnej	spomienky	sa	zúčastnili	žiaci		
Základnej	školy	s	materskou	školou	Kataríny	Brúderovej,	Základnej	školy	Jána	
Pavla	II.,	členovia	Klubu	seniorov.	Príhovor	k	66.	výročiu	oslobodenia	Vajnor	
a	Bratislavy	predniesol	starosta	Mestskej	časti	Bratislava	–	Vajnory	Ján	Mrva.	
Slávnostnú	atmosféru	spomienkovej	slávnosti	umocnili	vojaci	čestnej	stráže.

Soňa Molnárová, foto: Anton Jakubáč

Výročie oslobodenia bratislavy

106. výročie príchodu F. jurigu do Vajnor

Pri tejto príležitosti sa na slávnost-
nom dopoludní zúčastnili deti 
z oboch našich základných škôl 
so svojimi pedagógmi,  členovia 
Senior klubu a ostatní obyvatelia na-
šej mestskej časti, ktorí si prišli uctiť 
pamiatku tejto významnej osobnosti. 
Slávnostný príhovor predniesol sta-
rosta Ján Mrva, no okrem neho mes-
tskú časť zastupoval prednosta Juraj 
Lauko a zástupkyňa Soňa Molnáro-
vá. Spomienkami svojej mamy 
na F. Jurigu zaujala pani Oľga 
Slivková a prítomným sa prihovoril 
aj pán Zeman.
Slávnostné dopoludnie spríjemnili 
svojim vystúpením aj deti zo ZUŠ 
s pani učiteľkou Milkou Kinčešovou.

Katarína Dobiášová
Foto. Anton Jakubáč

DňA 18.APRÍlA si MČ bratislava – Vajnory pripomenula 106. výročie príchodu slovenského 
národného buditeľa, publicistu, učiteľa, politika, ale predovšetkým katolíckeho kňaza Ferdiša jurigu 
do Vajnor,  kde ako kňaz pôsobil 13 rokov.



fotooBjektívom www.vajnory.sk

MDŽ v Senior centre
Utorok 8. marec tento rok 
bol výnimočný. Popoludní 
v slávnostne vyzdobenej 
sále starosta Ján Mrva pri-
šiel zablahoželať členkám 
klubu seniorov pri príleži-
tosti osláv  Medzinárodné-
ho dňa žien. Prihovoril sa 
im pekným vinšom a zú- 
častnené dámy obdaroval 
kvietkom. Deti oboch 
základných  škôl a zo ZUŠ 
umenia predviedli kultúrny 
program.  Po tejto oslave 
sa členovia Senior centra  
pripojili k  oslave  ukon-
čenia fašiangu – Pochová-
vania basy. Dobrá zábava 
pokračovala do neskorých 
večerných hodín. 

Soňa Molnárová
Foto: Anton Jakubáč
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Na pozvanie starostu Alviana Nazaria 
Saura Santiho sa za našu mestskú časť na 
oslave zúčastnili starosta Ján Mrva, zá-
stupkyňa starostu Soňa Molnárová, za re-
ferát kultúry Katarína Dobiášová. Odo-
vzdali Alviáncom vrelé pozdravy z Vajnor 
pri tejto príležitosti a aj krásnu knihu via-
zanú v koži Klenoty Slovenských knižníc. 

Oslava sa mala konať tradične na ná-
mestí pri hrade, ale celý deň pršalo, tak 
naši priatelia museli improvizovať. Vy-
stúpenie detí sa konalo na hrade a disko-
téka v priestoroch po supermarkete pod 
námestím. Naplánovaný fakľový sprievod 
uličkami okolo hradu a polnočný ohňo-
stroj bol pre dážď ohrozený. Podchvíľou 

Talianska biela noc
CElé TAlIANSKo oSláVIlo 17. marca 150. výročie zjednotenia 
Talianska. V družobnom Alviane sa oslava niesla v duchu bielej 
noci – kedy celú noc sú otvorené obchody a   ľudia sa veselia.

organizátori vychádzali von kontrolovať 
počasie a nečakané sa stalo skutočnosťou 
o 23.00 h prestalo pršať, tak sme sa pre-
sunuli na námestie. Za zvukov dychovej 
hudby sa fakľový sprievod vydal do uli-
čiek okolo hradu na námestie, kde staros-
ta Alviana slávnostne odhalil pamätnú ta-
buľu k 150. výročiu zjednotenia Talianska. 
Celú slávnosť zavŕšil polnočný ohňostroj  
z galérie hradu. Zábava našich priateľov 
trvala do neskorých nočných hodín.

Rada touto cestou odovzdávam všetkým 
Vajnorákom srdečné pozdravy od na- 
šich priateľov z družobného Alviana. 

Soňa Molnárová
Foto: Ján Mrva

ZaZnamenali Sme
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liga proti rakovine
Mestská časť ďakuje darcom v našej mestskej časti, 
že prispeli v zbierke „Liga proti rakovine“ v celkovej 
sume 1138,21eur, čo je o 150,67 eur viac ako minulý 
rok. Boli štyri stanoviská, z toho 2 dynamické a 2 sta-
tické. Do zbierky bolo zainteresovaných 14 dobro-
voľníkov z toho 9 žien a 5 mužov. Po prvýkrát sme spo-
lupracovali so štyrmi žiakmi ZŠ, ktorí pod dohľadom 
plnoletých osôb zbierali tiež. Príspevkom na žltý narcis 
prispeli na výskum onkologických ochorení. 
Poďakovanie patrí samozrejme aj organizátorom 
a dobrovoľníkom.        (Redakcia VN)



aktuálne www.vajnory.sk

Dvojpercentná daň z príj-
mu fyzických či právnických 
osôb ročne predstavuje ne-
malý zdroj finančných pro-
striedkov, ktorými občian-
ske združenia zabezpečujú 

svoju činnosť. Pre niektoré 
menšie združenia je to do-
slova existenčná záležitosť. 
V novom zozname prijíma-
teľov dvojpercentnej dane 
budú po prvý raz chýbať 

poľovnícke združenia. Dlhé 
roky sa usilovali o to, aby 
poľovnícke združenia nefi-
gurovali medzi občianskymi 
združeniami, ale skôr med-
zi záujmovými organizáci-

ami. Aj sa im to podarilo. 
Tým sa však samé vylúčili 
spod pôsobnosti zákona o 
občianskych združeniach, 
ktorým je zo zákona o dani 
z príjmu možné poukázať 
dvojpercentnú daň. Na Slo-
vensku máme okolo 56-tisíc 
poľovníkov. Ťažko odhad- 
núť koľkí z nich poukázali 
vlani dve percentá z prí-
jmu práve na svoje, ale-
bo sebe blízke poľovníc-
ke združenia. Možno je to 
veľa, možno málo, ale ako 
sa zvykne hovoriť, kto malé 
peniaze nepočíta – veľké ni-
kdy nemá. A tak v novom 
zozname Komory notárov 
o prijímateľoch 2 % dane  
z príjmu, ktorú zverejnila  
15. 1., poľovníci chýbajú. 
Tých, ktorí si budú chcieť vy-
brať nového adresáta medzi 
občianskymi združeniami 
môžeme ešte upozorniť, že 
posledný termín pre zamest-
nancov na podanie vyhlá- 
senia o poukázaní 2 % z dane 
je 30. 4. 2011. 

Text a foto: Eduard Fašung

Percentá už poľovníci nedostanú

Vajnory na kolieskach
NA oTVoRENÍ kolieskovej, korču-
liarskej sezóny sme privítali vyše 
400 účastníkov na kolieskových 
korčuliach, kolobežkách, detských 
bicykloch i skateboardoch.

Nechýbali ani mamičky s deťmi v kočíkoch. Podujatie sa 
začalo o 14. hodine. Účastníci dostali na štarte stužku so 
symbolom vajnorských koliesok a potom už nasledoval 
hromadný štart, ktorý odrátal starosta Ján Mrva.
Trasa viedla tradične po Jurskej ceste. Cieľom podujatia ne-
bolo súťažiť, ale  stretnúť sa  v hojnom počte na trati a takým-
to spôsobom vyjadriť radosť z pohybu. Každý, kto absolvoval 
uvedenú trasu, dostal v stánku MČ BA - Vajnory jablká a fit 
tyčinky, keďže okrem pohybu sme chceli podporovať aj zdra-
vý životný štýl. Pre deti bol navyše pripravený sprievodný 
program agentúry Prima – Zábavné šašoviny, ktoré odštar-
tovali o 15.30 h na ihrisku. Deti modelovali balóniky, pobavi-
li sa na veselých kúzlach, viacerí zasa využili možnosť dať si 
pomaľovať tvár. Dospelí uvítali možnosť občerstviť sa v bufete 
Svitlany Matúšovej, kde si mohli kúpiť cigánsku pečienku, 
či iné dobroty. Na vydarenom podujatí sa v nemalej miere 
podpísalo krásne jarné slnečné počasie. Už teraz sa tešíme 
na 12. ročník. (Foto na s. 36)       Katarína Dobiášová
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Stretnutie poslancov 
s občanmi – poslanecké dni

Ako bude riešené neohľaduplné 
parkovanie áut na chodníkoch?
Psy sú venčené majiteľmi bez 
vôdzky a po zime a roztopenom 
snehu sa objavili psie výkaly na 
chodníkoch a zeleni.
– Na poslednom miestnom zastupiteľst-
ve sa venovala tejto téme tiež samostat-
ná časť. Miestny policajt p. Giertli infor-
moval, že evidujú sťažnosti obyvateľov  
a upozornenia k neohľaduplným psíčka-
rom, ktorí pri venčení svojich štvorno-
hých miláčikov zabúdajú odstrániť ich 
výkaly. Špeciálne na tento účel bolo po 
celých Vajnoroch rozmiestnených celko-
vo 22 odpadových nádob spolu s papie-
rovými vreckami. Dúfame, že tento krok 
pomôže k zníženiu znečistenia. Upozor-
ňujeme však, že miestni policajti takýto 
priestupok budú riešiť blokovou poku-
tou 15 eur. Podľa platného VZN je voľný 
pohyb psa bez vôdzky zakázaný na ve-
rejných priestranstvách na celom úze-
mí mestskej časti. Výnimkou sú mies-
ta označené značkou, ktoré určí staros-
ta. Úplne zakázaný je vstup so psom na 
miesta, ako sú detské ihriská a piesko-
viská, areály školských a predškolských 
zariadení, areály športovísk, štadióny 
prístupné verejnosti a areály zdravotníc-
kych zariadení. Takisto, pokiaľ majite-
lia psov nebudú rešpektovať nariadenie, 
že pes musí byť na vôdzke, budú rovna-
ko po upozornení riešení blokovou po-
kutou. 

Čo s nečistotou na obrubníkoch 
a burinou pred domami?
– Miestny úrad odsúhlasil kúpu jazde-
ného čistiaceho auta, ktoré bude určené 
na zabezpečovanie čistoty na krajniciach 
ciest. Prevádzka čistiaceho auta bude  
v pravidelných intervaloch, ktoré budú 
vopred ohlasované. Týmto bude snaha 

vytvoriť aj kooperáciu s obyvateľmi, aby 
vo vytýčených časoch zaparkovali svoje 
autá mimo čistených ciest pre čo najlep-
šie vyčistenie krajníc. V tomto období sa 
podarilo sprevádzkovať ďalšiu časť kana-
lizácie, čím miestny úrad vedel presunúť 
činnosť pracovníkov hospodárskej sprá-
vy na túto činnosť.

Ako sú ohlasované plánované 
zastupiteľstvá, je ich možné 
ohla-sovať skôr?
– Mestské zastupiteľstvá majú svoj fix-
ný časový harmonogram. Na začiatku 
roka boli termíny publikované vo Vaj-
norských novinkách. Sú zverejnené na 
webovej stránke www.vajnory.sk a takis-
to sú ohlasované miestnym rozhlasom 
týždeň vopred a publikované na verej-
nej tabuli pred miestnym úradom. Od-
súhlasený plán termínov miestneho za-
stupiteľstva do konca roka 2011 vám aj 
touto cestou dávame do pozornosti. Vý-
nimkou sú v prípade operatívnej po-
treby zvolávané riadne mestské zastu-
piteľstvá, ktoré sú dávané do pozornos-
ti už spomínaných spôsobom. Termíny 
miestnych zastupiteľstiev na rok 2011 sú 
27. 4., 29. 6., 28. 9., 14. 12.

Prečo je na tzv. uhlárovej uličke 
premávka zjednosmernená?
– Dôvodom jednosmernej premávky  
v tomto úseku je nedostatočná šírka ko-
munikácie. Nespĺňa technickú spôsobi-
losť na obojsmernú premávku, a tým by 
bola ohrozená aj bezpečnosť v tejto lo-
kalite.

Ako je to s možnosťou obojsmernej 
premávky na Tomanovej ulici 
pred bytovkami?
– Podnet vychádzal jednak od oby-
vateľov z tejto oblasti a ich požiadav-

ky zjednosmerniť túto cestu. Rovnako 
je to v súlade s rozhodnutím miestne-
ho zastupiteľstva z roku 2010 na riešenie 
komplexného plánu jednosmeriek a pre-
dovšetkým bezpečnosti dopravy vo Vaj-
noroch.

upozornenie na naklonený stĺp 
vysokého napätia.
– Pracovníci miestneho úradu postúpi-
li tento podnet na spoločnosť Západo-
slovenská energetika, ktorá má v kom-
petencií svojej správy záležitosti toh-
to typu. Vaše postrehy a tieto najbež-
nejšie nedostatky je možné nahlasovať  
a priamo sa s nimi obrátiť na spoločnos-
ti, ktoré sú za dané oblasti zodpovedné. 
Už spomínané nedostatky s elektrickými 
stĺpmi – Západoslovenská energetika, 
problémy s verejným osvetlením – spo-
ločnosť Siemens a nedostatky s kanalizá-
ciou – Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť. 

Nedali by sa vyčleniť miesta 
tzv. psích parkov tak ako je tomu 
vo Viedni?
– Tento podnet by určite uvítalo mnoho 
psíčkarov, ktorí častokrát majú problém, 
kam vôbec vziať svojho miláčika poriad-
ne sa vybehať. Prioritou je momentálne 
nájsť čo najviac možnej zelene pre det-
ské parky a mamičky s deťmi. Ako sme 
už v predchádzajúcej odpovedi uviedli, 
na riešenie psích výkalov na verejných 
priestranstvách boli vyčlenené početné 
odpadové nádoby spolu s papierovými 
vreckami. Či tieto vrecká budú zo strany 
majiteľov psov používané a tým zabez-
pečovaná čistota, k tomu je nevyhnut-
ný aj ľudský prístup a ohľaduplnosť voči 
ostatným občanom.

Odpovedal Michal Vlček,
poslanec MČ Bratislava – Vajnory

Poslanci nového zastupiteľstva si vytýčili za jednu  
z priorít nasledovného volebného obdobia, byť ešte viac 
k dispozícií občanom Vajnor, počúvať ich názory, postre-
hy a komunikovať o veciach verejných. Mnohí Vajnoráci 
nájdu s poslancami spoločnú reč na kultúrnych poduja-
tiach, rôznych športových akciách, alebo v bežnom 
dennom kolobehu na uliciach Vajnor. Poslanci sa aj tu 
stretávajú s podnetnými nápadmi, ktoré sú následne 
predkladané a konzultované na miestnom zastupiteľstve. 
Snahou poslancov je aj naďalej intenzívne komunikovať 
so všetkými obyvateľmi prostredníctvom organizovania 
pravidelných stretnutí s občanmi – tzv. poslaneckých dní.

Prvý poslanecký deň sa uskutočnil 7. februára na miest-
nom úrade. Medzi poslancov prišli občania rôznych  
vekových skupín, niektorí s otázkami, iní s nápadmi  
a postrehmi, ako by sme vedeli naše Vajnory spraviť 
ešte krajšími, čistejšími a ako v nich zvýšiť kvalitu života.  
Za všetky tieto námety a ochotu prísť medzi nás ďakuje-
me. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas stretnúť sa  
s nami pri ďalšom poslaneckom dni, ktorý bude 1. júna 
2011 o 16.00 h rovnako v priestoroch miestneho úradu. 

Spomedzi všetkých otázok, návrhov a námetov vyberáme 
tie najaktuálnejšie, ktoré trápia občanov najčastejšie.



Spomienka na ferdinanda dušku

Dostalo sa mi do rúk posledné číslo časopisu, s článkom „Znova 
bude divadlo“ s fotografiou divadelníkov, na ktorej som spoznala 
môjho ocka Janka Hlavatého sediaceho v strede. (Môžem sa iba 
domnievať, či to nie je z hry Jožko Púčik, kde hral hlavnú úlohu, 
ako mi v minulosti spomínal). Myslím si, že tieto jeho spomienky, 
by mohli zaujímať občanov Vajnor, či ich nasledovníkov. 
Želám veľa úspechov novovznikajúcemu VOD!             Mária Pašková

Spomienky na začiatky divadelníctva
V roku 1916 som bol ako 

10-ročný chlapec prvý raz na 
divadelnom predstavení, kto-
ré sa konalo v Rímskokato-
líckej ľudovej škole vo Vaj-
noroch. Hra mala názov Via-
nočný stromček a nacvičili ju 
ženy Tretieho rádu sv. Fran-
tiška. To bolo prvé predstave-
nie vo Vajnoroch za môjho ži-
vota.

Keď zahral vyššie uvedený 
spolok na veľkonočné sviat- 
ky druhú divadelnú hru  
z čias prenasledovania prvých 
kresťanov za cisára Diokleciá-
na pod názvom „Kristus víťa-
zí“, ako 11-ročnému chlap-
covi mi pridelili úlohu malé-
ho kresťana Cyrila. Pre veľký 
záujem divákov sa hra viac-
krát opakovala. Túto diva-
delnú hru naštudovala člen-
ka Tretieho rádu pani Jajca-
jová z Uhlísk, manželka pána 
Jána Jajcaja, železničiara. Hra 
sa nacvičovala v starom dome 
č. 59 v zadnej izbe pána Be- 
dricha Lobpreisa, obchodní-
ka, kde mali ženy treťorád-
ničky tzv. Útulňu. Keď už bola 
hra nacvičená, prišiel z Brati-
slavy, vtedy ešte z Prešporka, 
istý pán Trtol od františkánov 
a pomohol hru doštudovať.

Po veľkom úspechu sa na 
Vianoce naštudovala ďalšia 
hra, ktorá sa hrala zase v ško-
le. V tejto vianočnej hre som 
hral malého pastierika Sam-
ka. Z chlapcov a mužov hra-
li nasledujúci: Ladislav Aksa-
mít, František Múčka, Franti-
šek Benčič, Ján Grebečí, Fran-
tišek Sobolič, Lukáš Grebečí, 
Ján Belaj, č.127 a iní. Zo žien 
a dievčat hrali: Agneša Múč-
ková, Anička Brúderová, Ag-
neša Ortová, Albína Kura-
cinová, Katarína Kuracino-
vá, Agneša Jajcajová, Rozália 
Grebečiová a mnohé iné. 

Počas tohto predstavenia 

Dňa	20.	mája	tohto	roku	uply-
nie	 100	 rokov	 od	 narodenia	
Ferdinanda	 Dušku,	 ktorý	 bol	
v	doterajšej	histórii	Vajnor	je-
diným	 Vajnorákom,	 ktorý	 sa	
stal	 viceprimátorom	 mesta	
Bratislavy	a	významnou	mie-	
rou	 prispel	 k	 rozvoju	 našej	
miestnej	 časti	 po	 2.	 svetovej	
vojne.	 Narodil	 sa	 v	 Šaštíne	 -	
Strážach,	vyrastal	v	Devínskej	
Novej	Vsi,	ale	v	roku	1932	na-
trvalo	 zakotvil	 vo	 Vajnoroch,	

kde	prišiel	hrať	futbal	na	prehováranie	Henricha	Fekete-
ho,	prvého	„bankového	úradníka”	z	Vajnor	v	Bratislave,	aj	
s	patričným	bankárskym	vzdelaním	a	člena	futbalového	
výboru,	u	ktorého	zo	začiatku	vo	Vajnoroch	aj	býval.	
V	 roku	 1935	 sa	 oženil	 s	 Veronikou	 Vlčkovou,	 rodenou	
Vajnoráčkou,	 a	 ako	 vravieval,	 vždy	 sa	 tu	 cítil	 ako	 rode-
ný	Vajnorák,	nie	ako	„dondzítý”,	čo	mu	zabezpečila	 jeho		
priateľská	 povaha,	 ako	 aj	 dobré	 výsledky	 na	 futbalovej		
scéne.	 Ako	 Vajnorák	 kandidoval	 v	 prvých	 voľbách	 po		
2.	 svetovej	 vojne	 za	 poslanca	 do	 mestského	 parlamen-
tu,	v	roku	1946	ako	člen	Demokratickej	strany.	Po	zvolení	
za	viceprimátora	v	septembri	1946	až	do	februára	1948,	
keď	ho	ako	„buržuázneho	politika”	z	funkcie	pri	známom	
komunistickom	prevrate	odstránili,	hájil	v	oblasti	rozvo-
ja	Vajnor	najmä	ekonomické	záujmy.	Pre	svojho	veľkého	

kamaráta	 Františka	 Ortha,	 vtedajšieho	 richtára	Vajnor	 a	
spolubojovníka	 na	 futbalovom	 vajnorskom	 poli,	 ale	 na-
jmä	pre	Vajnory	presadil	finančnú	dotáciu	mesta	na	vy-
budovanie	budovy	miestneho	úradu,	ako	i	mnoho	iných	
akcií	 na	 zviditeľnenie	Vajnor.	V	 rokoch	 1946	 –	 1948	 vy-
konával	 tiež	 funkciu	 podpredsedu	 ŠK	 Slovan	 Bratislava,	
práve	v	čase,	keď	sa	Slovan	Bratislava	prvý	raz	v	histórii	
stal	dvojnásobným	majstrom	ČSR.	Po	vynútenom	odcho-
de	z	politického	života	nikdy,	ako	on	hovoril,	“neprevrá-
til	politický	kabát”,	napriek	ponukám	z	KSČ,	ale	aj	osobne	
Gustáva	Husáka,	s	ktorým	sa	osobne	poznal.	Po	násilnom	
skončení	jeho	politickej	činnosti	sa	v	rámci	akcie	“	150-ti-
síc	 do	 výroby”,	 ktorú	 pre	 ľudí	 s	 inými	 politickými	 názor-
mi,	ako	nepohodlných	pre	politiku	presadzovanú	KSČ,	po		
februári	1948	vyučil	za	elektromechanika	v	Kovospracu-
júcom	podniku	mesta	Bratislavy,	kde	až	do	odchodu	do	
dôchodku	aj	pracoval.	
Každý,	 kto	 ho	 poznal,	 si	 ho	 pamätá	 ako	 zanieteného	
priaznivca	 motoriek,	 veď	 jeho	„Harleyka	 750	 so	 sajdou”	
sa	 stala	 vo	 Vajnoroch	 vari	 najznámejšou	 motoristickou	
atrakciou.	Do	konca	života	ostal	demokratom	a	obhajo-
val	pluralitné	demokratické	názory	na	politický	život	spo-
ločnosti.	Hovorieval,	že	napriek	tomu,	že	sa	nenarodil	vo	
Vajnoroch,	je	na	Vajnory	hrdý	–	táto	obec	sa	mu	stala	pre	
to,	čo	v	nej	prežil,	ako	aj	pre	veľa	kamarátov	a	priateľských	
spoluobčanov,	viac	ako	rodnou	obcou.	
Zomrel	3.	novembra	1994	vo	veku	nedožitých	84	rokov.	

Miroslav Duška, foto: archív autora

vznikol menší požiar, keď pri 
príchode anjela, ktorý ozna-
moval narodenie Pána, zapá-
lili za kulisami prach „bengál“, 
ktorý vytváral červenú žia-
ru, od ktorej sa chytila plach-
ta na javisku, pričom nastala  
v miestnosti panika. Keď sme 
aj my, pastieri, začali skákať  
z javiska, zhodili sme petro-
lejovú lampu a vznikol nový 
požiar, lebo petrolej sa pritom 
vznietil a nastala ešte väčšia 
panika. Obecenstvo sa tlači-
lo k východu a vyskakovalo  
z okien. Našťastie, oheň sa po-
darilo skoro uhasiť a po vyve-
traní miestnosti sa v hre po-
kračovalo. Inak malo predsta-
venie veľký úspech a pre veľký 

záujem sa muselo viackrát 
opakovať.

Po tomto predstavení na-
sledovali ďalšie a ďalšie. Do 
roka sa hrávali tri-štyri, ba  
i viac kusov. Hrali potom už 
aj iné spolky, ako Katolícka 
jednota žien, Združenie ka-
tolíckej mládeže čiže Omladi-
na a Spolok vajnorských štu-
dentov. Režisérom pri tých-
to hrách býval Štefan Benčič, 
študent gymnázia, tiež aj  p. 
Jozef Leška, dr. Rudolf Polák, 
Štefan Bednár a neskôr i učiteľ 
Pavol Čarnogurský. Z hercov 
zvlášť vynikali Rudolf Polák, 
Ján Grebečí, Lukáš Grebe-
čí, Ján Benčič, Felix Lobpreis, 
Rehor Lobpreis, Jozef Panák 

– študent, Ferdinand Matu-
la a iní. 

Hrávali sa rôzne hry, najmä 
však od Ferka Urbánka a ne-
skôr aj od iných spisovateľov. 
Usporadúvali sa aj rôzne ve-
čierky, zvlášť na Silvestra, pri-
čom bývali predvedené rôzne 
kuplety a veselé jednoaktov-
ky , pri ktorých sa obecenstvo 
veľmi dobre zabávalo.

Hrať sme chodievali aj do 
susedných obcí, ako do Iván-
ky, Chorvátskeho Grobu, Svä-
tého Jura atď. 

Vo Vajnoroch sa hrali na-
sledovné hry, na ktoré sa pa-
mätám: Kamenný chodníček, 
Rozmarín, Strídža spod hája, 
Štedrý večer, Radúz a Mahuli-
ena, Keď mesiačik svietil, Blu-
dár, Hriešnica, Jožko Púčik, 
Kríž pod lipami, Svätá Filo-
ména, Krutohlavci, Náš pán 
minister, Obeta omše svätej  
a ďalšie.

Spomínal a zapísal Ján Hlavatý 
vo Vajnoroch 20. marca 1975

kultÚra www.vajnory.sk
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n pán štefan Holčík, histo-
rik a autor viacerých kníh  
o starej Bratislave,  nám pri-
sľúbil už vlani, že rád príde 
do Vajnor. Slovo dodržal  
a ochotne prišiel. Bezmála 
dve hodiny pútavo rozprával 
o tom ako sa v Bratislave 
 žilo v časoch panovania  
Márie Terézie, poskytol ne- 
uveriteľné množstvo faktov  
aj kuriozít o veľkej rodine  
panovníčky, spomenul veľa 
zaujímavostí a s prehľadom 

odpovedal na naše otázky.  
Na záver všetkým záujemcom 
podpísal knižky, na ktorých 
sa autorsky podieľal, niektoré 
máme  v knižnici k dispo-
zícii našim čitateľom, napr. 
„Cintorín pri Kozej bráne“, 
„Bratislava pred sto rokmi  
a dnes“ a ďalšie. 
Príjemným prekvapením 
bolo, že ešte počas debaty nás 
pani Ada Brúderová ponúka-
la čerstvo napečenými „boží-
mi miloscami“ – veď začína-
li fašiangy!  

kultÚra www.vajnory.sk

Naši čitatelia a zaujímaví 
hostia v knižnici
TohToRoČNé PoDujATIA V MIESTNEj KNIŽNICI sme rozbehli už vo fe-
bruári, za výdatnej pomoci našich aktívnych čitateliek, ale aj čitateľov. Vždy 
v stredu v podvečer sme sa stretli - prvýkrát nám čítali ostrieľané učiteľky 
Viera Poláková a Ľubica Figurová, pripravili si úryvky z kníh  „Viedenské 
povesti“ a „Strýko z bratislavy“. Potom sa osmelili aj mladší – Matúš Ferenčík 
a Martin lancík, ktorí nás zaujali príbehmi z vybraných knižiek borisa Filana. 

náZory Čitateľov

„Prečo rád chodím do knižnice? 

n Pretože	je	tu	veľa	pekných	a zaují-
mavých	kníh,	pri	ktorých	každý	
zaženie	nudu.	Knižnica	je	výnimočná	
hlavne	preto,	aby	sme	mali	slovnú	
zásobu,	všeobecný	prehľad,“	žiak	ZŠ,	
čitateľ	Patrik Jurkovič.
n„Rada	chodím	do	knižnice,	
ktorá	mi	pripadá	ako	trinásta	kom-

nata	plná	tajomstiev,	záhad,	príbe-
hov.	Stačí	otvoriť	správny	priečinok	
a ocitnem	sa	v inom	svete.	Knihy	sú	
pre	mňa	zdrojom	pozitívnej	energie,	
zábavy,	poučenia	a možnosti	seba-
poznania.	Dobrý	pocit	znásobuje	aj	
osobnosť	p.	Paulenovej,	ktorá	je	sčíta-
ná,	má	rozhľad,	ochotná	poradiť,	
čo	ešte	tento	pocit	umocňuje.“	dlho-
ročná	čitateľka	Viera Poláková.

n V marci, už tradične, sme 
pokračovali osvedčenými 
čítaniami pre žiakov prvého 
stupňa Základnej školy 
Kataríny Brúderovej. Podľa 
dohodnutého harmonogra-
mu sa v rámci vyučovania 
vystriedalo všetkých osem 
tried a počúvali príbehy 
z knižky „Opice z našej  
police“ od Kristy Bendovej  
a z viacerých titulov súčasnej 
autorky Gabriely Futtovej. 
Znova ochotne, s očividnou 
láskou k deťom i ku knihám, 
čítali pani Viera Fašungová 
a Ada Brúderová, naše neú-
navné čitateľky. Aj vďaka nim 
viacerí prišli do knižnice aj 
popoludní, zapísať sa, čím sa 
stali novými čitateľmi. Súčas-
ne s týmito aktivitami prebie-
hala burza vyradených kníh. 
Výťažok z predaja sa použije 
na nákup nových knižiek. 

n V týchto dňoch v knižnici 
vytvárame elektronickú data-
bázu knižného fondu a vý-
požičiek. Tá v budúcnosti 
uľahčí a zrýchli vyhľadávanie 
kníh našim čitateľom. 
Do najbližšej budúcnosti 
plánujeme pripraviť besedu 
s obľúbenou spisovateľkou 
príbehov pre deti a pozvať 
k nám pani Gabrielu Futto-
vú. Jej knižky majú deti radi 
a patria medzi najviac poži-
čiavané. 
Ďakujeme Ľubošovi Baho-
recovi za finančnú dotáciu 
na nákup nových kníh a tiež 
spoločnosti Barco Slovakia, 
s.r.o., za to, že darovala sní-
mač čiarových kódov, ktorý 
bude súčasťou vlani zakúpe-
ného knižničného programu. 
Patrí Vám vďaka za podporu 
rozvoja knižnice vo Vajno-
roch.                   Helena Paulenová

nZáverečné podujatie bolo 
tiež veľmi zaujímavé. Zavítal 
medzi nás pán juraj šebo – 
tiež vzácny hosť, ktorému sa 
podarilo knižne spracovať 
spomienky bratislavského 
rodáka. V navodenej atmo-
sfére 60-tych rokov prezradil 
ako začal s písaním, podelil sa 
s nami o zaujímavé kapitoly 
svojho detstva aj mladosti. 
Hovoril zaujímavo, bezpro-
stredne aj s humorom, presne 
tak ako jednotlivé obdobia 
opisuje vo svojich knižkách. 

V tento večer prišlo aj zopár 
jeho rovesníkov, ktorí aj po-
čúvali aj sa zapájali do debaty. 
Pán Šebo priniesol aj svoje 
knižky, ktoré sú atraktívnym 
čítaním, a viacerí z nás si 
odniesli zaujímavú knihu  
s venovaním, podpísanú sa-
motným autorom. Pre našich 
čitateľov podpísal „Zlaté 
60. roky“, „Normálne 
70. roky“ a „Také bolo PKO“. 
Môžeme sa smelo pochváliť, 
že „knižnica praskala vo  
švíkoch“ – Milan Farago 
musel držať dvere!

Obidve besedy boli vydare-
ným stretnutím našich čita-
teľov a milovníkov kníh a ďa-
kujeme všetkým, ktorí nám 
pomohli pri ich príprave. 

Na zostávajúce dva večery sme pozvali väčšine nám známe osobnosti 
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Klub PAlIČKoVANEj ČIPKy Priadky pri Regionálnom centre remesiel 
ÚĽuV bratislava pripravil na 15. až 17. apríla výstavu paličkovanej 
čipky pod názvom Pramienok krásy. Inštalovaná bola v priestoroch 
Primaciálneho paláca.

Čaro paličkovanej čipky
na motívy K. brúderovej

V tomto roku sa organizá-
tori rozhodli v hlavnej čas-
ti expozície vzdať poctu Ka-
taríne Brúderovej, vajnors-
kej ľudovej umelkyni. „Inšpi-
rovala nás k tomu kniha, kto-
rá bola o nej vo Vajnoroch vy-
daná. Mimoriadne nás zauja-
li jej nádherné kresby a maľ-
by, forma zosúladenia farieb 
a rôznych prvkov, ktoré si vy-
mýšľala a vytvorila tak oje-
dinelý ornamentálny prejav. 
Osobitne nás zaujali kresby 
vtáčikov, ktoré symbolizujú 
materinskú lásku a starostli-
vosť. Tieto sme sa rozhod-
li zrealizovať technikou pa-
ličkovanej čipky podľa jej ná-
vrhov. Nebolo to ľahké, lebo 
techniky paličkovanej čipky 

sú úplne odlišné od techni-
ky vyšívania alebo maľovania. 
Napriek tomu vznikli krásne 
obrázky a túto kolekciu sme 
ponúkli návštevníkom v hlav-
nej časti výstavy,“ poveda-
la vedúca Klubu paličkovanej 
čipky Rozália Ďurčatová.

Na vernisáži sa zúčastnili 
aj zástupkyňa starostu Vajnor 
Soňa Molnárová, zbormajster 
a spoluautor knihy Ondrej 
Demo a prišla aj vnučka Ka-
taríny Brúderovej – Hedviga 
Brúderová. 

Výstavu spestrili zdobe-
né vajíčka, oblečené zajace, 
vtáčiky v košíkových hniez-
dach, lampa, dievčenský kroj 
i s partou pre nevestu. Rari-
tou bola historická vajnorská 
kútna plachta s paličkovanou 
čipkou z roku 1889. Vzácne 
vajnorské exponáty zapožiča-
la na výstavu Oľga Slivková.

Text a foto: Eduard Fašung

Z vernisáže výstavy paličkovanej 
čipky v Primaciálnom paláci.

Hedviga Brúderová a Ondrej Demo na výstave.
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Na Dni učiteľov

Stalo sa už peknou tradíci-
ou, že MČ Bratislava – Vajno-
ry každoročne, pri príležitosti 
tohto sviatku, pozýva všetkých 
súčasných aj bývalých učiteľov 
pôsobiacich v  našej mestskej 
časti na slávnostné posedenie, 
aby sa im aspoň takto moh-
la poďakovať za ich namáhavú 
a obetavú prácu. Stretnutie sa 
uskutočnilo 29. marca o 15. h 
v  KZ na Baničovej ulici. Zá-
stupkyňa starostu Soňa Mol-
nárová sa učiteľom vo svojom 
príhovore poďakovala za stov-
ky, tisícky hodín strávených 
v  triede so svojimi žiakmi, za 

čas, ktorý venujú deťom v mi-
moškolskej činnosti, za prá-
cu pre naše Vajnory, pre ľudí, 
ktorí tu žijú a budú žiť. 

Poďakovala sa aj pani učiteľ-
kám na dôchodku – A. Brú- 
derovej, V. Fašungovej a V. Po- 
lákovej, ktoré neúnavne a s ra-
dosťou chodia čítať deťom do 
knižnice.  Každého pedagóga po- 
tom spolu s  prednostom MÚ 
Jurajom Laukom a referentom 
pre sociálne veci a školstvo 
Matúšom Ferenčíkom obdaro-
vala kvetmi a  knihou Vajnor-
ské poviedky II.

„Učiť je možné slovami, vychovávať 
iba príkladom.“                                J.  A.  Komenský

na návrh riaditeľov oboch základných škôl boli ocenení 
a pamätný list mČ Bratislava vajnory si prevzali
títo pedagogickí pracovníci:
dagmar križková – učiteľka ZŠ s MŠ K. Brúderovej,
Zdenka jaborková – učiteľka MŠ na Koniarkovej ulici,
martina turanová – učiteľka ZŠ Jána Pavla II.,
margita Zemánková – učiteľka v školskom klube ZŠ J. Pavla II.

NA DEň NARoDENIA jána Amosa Komenského 
– učiteľa národov, 28. marca, slávime Deň 
učiteľov. Vtedy si aj pripomíname, aká zod- 
povedná, náročná a tvorivá je práca každého 
učiteľa. Nie je to ich zamestnanie, ale povolanie. 

Milým spestrením podujatia 
bolo vystúpenie detí z  našich 
základných škôl. Toto príjem-
né popoludnie si naši učitelia 
vychutnávali v družnej debate 
a dúfame, že naň budú pekne 
spomínať. 

Vážení pedagógovia, za vašu 
zodpovednú a namáhavú 
prácu vám všetkým ďakujeme 
a želáme veľa zdravia, pracov-
ných a osobných úspechov 
a pedagogického optimizmu.     

    Katarína Dobiášová
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Takéto súťaže, samozrejme, rozvíjajú 
nadanie žiakov, odkrývajú ich talent a pri-
spievajú k účelnému využitiu ich voľného 
času. Obvodné kolá vytvárajú pre žiakov 
konkurenčné prostredie na vzájomné po-
rovnanie svojich schopností, zručností  
a vedomostí formou súťaženia.

Pre učiteľa nie je vždy jednoduché mo-
tivovať a zainteresovať žiakov do takýchto 
súťaží. V tomto období vyvrcholila súťaž 
Európa v škole, ktorá sa organizuje v 36 
krajinách. Motto 58. ročníka tohto projek-
tu v školskom roku 2010/2011 bolo Mládež 
a dobrovoľníctvo. Viaže sa k Medzinárod-
nému roku mládeže, ktorý vyhlásila OSN 
a súčasne k Európskemu roku dobrovoľ-
níctva, vyhlásenému pre rok 2011 Európ-
skou komisiou. Aj táto súťaž vedie žiakov k 
samostatnej tvorivej činnosti a podporuje 
ich záujem o sebavzdelávanie. 

V rámci nášho obvodu sa zapojilo do 
tohto projektu 295 žiakov, ktorí vytvorili 
žánrovo pestré práce. Či to bola rozpráv-
ka, komiks, úvaha, denník, interview alebo 
list. Všetci svojimi výpoveďami prezento-
vali vlastné postoje k aktuálnym témam 
dneška.

Darilo sa aj našim žiakom. V 2. kategó-
rii obsadil Dominik Vajda 1. miesto a po-
stúpil do celoslovenského kola a Natália 
Zemjánková obsadila 2. miesto. 

V obvodnom kole chemickej olympiády 
súťažilo 16 žiakov. Našu školu reprezento-
vali 2 žiačky 9. triedy. Barbora Jelušová ob-
sadila 2. miesto, len pol bodu za víťazkou,  
a postúpila do krajského kola. Katka Lac-
ková sa umiestnila na 5. mieste. Obe sa sta-
li úspešnými riešiteľkami obvodného kola 
CHO.  

V súťaži Hviezdoslavov Kubín našu ško-
lu reprezentovali v obvodnom kole Da- 

Súťaživosť žiakov  ZŠ s MŠ 
Kataríny brúderovej

školStvo

V ŠKoláCh SA ZAČÍNA jAR RôZNyMI SÚťAŽAMI, a tak aj v našej 
ZŠ si žiaci zmerali sily najskôr v školských kolách a potom tí najlepší 
postúpili do obvodných kôl. Išlo o recitačné súťaže, olympiády 
v matematike, geografii a v chémii.

Stretnutie s ministrom Figeľom
Pre každého je piatok naozaj skvelý deň. Čaká na nás 
víkend, dni zábavy, športovania a leňošenia. Ale 8. apríla 
bol deň iný, pretože hneď po školskom zvonení sme išli 
na stretnutie, ktoré vybavil prednosta MÚ, Juraj Lauko. 
A tak 10 žiakov z našej školy odcestovalo na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave.
Privítal nás pán, ktorý má na starosť protokol. Čakanie 
na pána ministra sme využili na fotografovanie v zasadacej 
miestnosti. Pán Jakubáč, náš fotograf, veru nezaháľal. Mi-
nister Figeľ nás milo privítal v peknej zasadacej miestnosti, 
kde sme mali pripravené malé občerstvenie a tašku s dar-
čekmi. Po príhovore pána ministra predstavil našu školu 
pán Juraj Lauko, potom pán riaditeľ Bratina a pani učiteľka 
Žišková. Spolu s nami tam boli aj študenti z Gymnázia pre 
nadané deti. Od pána ministra sme sa dozvedeli, kde budú 
budovať rýchlostné cesty, kde opravovať cesty 1. a 2. triedy 
a ako sa bude riešiť doprava do Petržalky. Zaujali nás ma-
kety vlakov, ktoré majú až 130 km rýchlosť. Hlavne tých 
starších študentov pozval na otvorenie súkromnej želez-
ničnej trate z Bratislavy do Dunajskej Stredy na 19. apríla. 
Potom nám ukázal svoju kanceláriu. Každý si chcel vys- 
kúšať jeho kreslo, a tak sme si urobili spoločnú fotografiu.
Vzhľadom na ďalšie povinnosti sa s nami pán minister 
dopravy  rozlúčil. Mali sme pekné popoludnie so skvelým 
človekom.        V. Meszárošová a B. Žiaková, 9. ročník
                         Foto: Anton Jakubáč

Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať 
žiakom, za vynikajúcu reprezentáciu školy, 
ale hlavne za reprezentáciu našej mestskej 
časti. Ďakujem pedagogickým pracovníkom
za skvelú prípravu žiakov na súťaže. 

Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu

mián Vitáloš, Pavlína Kešnerová a Nina 
Bohunská. Bohužiaľ, nepostúpili ďalej.

ZŠ Za kasárňou privítala úspešných rie-
šiteľov školských kôl Geografickej olym-
piády. Našu školu reprezentovalo 5 žia-
kov. Veronika Hanzlíková obsadila vo svo-
jej kategórii 3. miesto a postúpila do kraj-
ského kola.

Do OK Matematickej olympiády po-
stúpili piataci Matej Šabo, Linda Šabová  
a Ema Berkanová, ktorým sa však veľmi 
nedarilo.

Ďalšou medzinárodnou matematickou 
súťažou je KLOKAN, do ktorého sa zapo-
jilo 56 žiakov z 2. – 9. ročníka.

Okrem vedomostných súťaží boli naši 
žiaci úspešní aj v športových turnajoch, či 
už išlo o vybíjanú, florbal, stolný tenis, šach 
alebo minihádzanú.

Môžeme smelo povedať, že žiaci úspešne 
zviditeľňujú našu školu svojimi vedomost-
nými i športovými výsledkami. A to nás, 
učiteľov, veľmi teší.                     Božena Žišková
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Do Vajnor sa v ostatných rokoch prisťa-
hovalo mnoho mladých rodín. Dôkazom 
toho, že sa pre nich naša mestská časť stala 
skutočným domovom, kde sa rozhodli za-
ložiť rodinu a vychovávať deti je aj priazni-
vý demografický vývoj počtu narodených 
detí. Táto skutočnosť nás, predstaviteľov 
samosprávy nesmierne teší, do budúcnosti 
však prináša nevyhnutnosť riešiť umiest-
ňovanie detí v našom predškolskom  
a školskom zariadení – Základnej škole  
s materskou školou Kataríny Brúderovej, 
zriaďovateľom je mestská časť. Treba ešte 
dodať, že vo Vajnoroch majú rodičia k dis-
pozícii aj Základnú školu Jána Pavla II., 
zriaďovateľom ktorej je rímskokatolícka 
cirkev – Bratislavská arcidiecéza.

Podľa priloženej tabuľky sa od 1. januá- 
ra 2004 do 31. decembra 2010 narodilo 
vo Vajnoroch celkovo 369 detí. Deti kto-
ré do 31. augusta dosiahnu tretí rok svoj-
ho života by mohli nastúpiť do materskej 
školy a deti ktoré dosiahnu šiesty rok živo-
ta môžu ísť do školy. Teoreticky to zname-
ná, že do materskej školy by k 1. septemb-
ru 2011 mohlo nastúpiť 45 detí a do prvé-
ho ročníka základnej školy 44 detí. Budú-
ci rok 2012 k 31. augustu dosiahne vek tri 
roky až 77 detí a vek šesť rokov 54 detí.  
V odôvodnených prípadoch môžu rodičia 
požiadať o odklad školskej dochádzky. 

deti narodené v mČ Ba -vajnory 
v období riadnych kalendárnych rokov:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2004 40
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 50
1. 1. 2006 – 31. 12. 2006 49
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007 55
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 55
1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 68
1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 52
 
počet detí narodených v období 
školských rokov:  
1. 9. 2004 – 31. 8. 2005 44 
1. 9. 2005 – 31. 8. 2006 54
1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 51
1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 45
1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 77
1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 55

Z uvedených čísiel vyplýva: 
Ak by sa vo Vajnoroch rozhodli všet-

ci rodičia umiestniť svoje deti do našich 
škôlok – obecnej a budúcej cirkevnej, boli 
by pre 45 detí potrebné dve triedy a v ško-
lách obecnej a cirkevnej 40 detí, čo sú dve 

triedy prvákov. Na zápis do školského roka 
2011/2012 sa prihlásilo do obecnej ško-
ly 21 vajnorských detí a do cirkevnej 16 
vajnorských detí. Teda len 37 vajnorských 
detí išlo do Vajnor a 7 detí si vybralo inú 
školu, alebo si odložili svoju školskú do-
chádzku o rok.

Situácia so škôlkou je tohto roku mimo-
riadne dramatická. Na zápise sa prihlásilo 
116 detí, z tohto počtu je približne 70 detí 
vajnorských. Je to však číslo, kde sú pravde-
podobne aj deti, ktoré ešte nedosiahli vek 
troch rokov, ale aj deti staršie. Bude sa 
otvárať jedna trieda v obecnej škôlke s 28 
deťmi a možno, ak sa našej farnosti podarí 
dostavať farskú škôlku, na jednu triedu 
s 25 deťmi (po žiadosti školy JP2). Pred-
nosť pri prijatí do obecnej škôlky budú 
mať deti, ktoré musia povinne navštevovať 
predškolskú výchovu – teda päťročné. Do 
súčasnej, novovybudovanej škôlky chodí 
celkom 114 detí. Keby sme však novú škôl-
ku nemali postavenú, tak do starej – ak by 
nám ju povolili na výnimku prevádzkovať 
– malo by možnosť chodiť len maximálne 
40 detí do dvoch tried. Pre približne 74 
detí by to bez novej škôlky teda znamenalo 
neľahké cestovanie do predškolského zari-
adenia do iných mestských častí. 

Pre objektívny výber detí do obecnej 
škôlky je Miestnym úradom Vajnory ako 
zriaďovateľom, ustanovená komisia zlo-
žená zo zástupkyne starostu, riaditeľa ZŠ  
s MŠ, zástupkyne riaditeľa pre MŠ a člen-
ky Rady školy pri ZŠ s MŠ. Mestská časť 
má prijatý predpis – VZN, kde sú presne 
stanovené kritériá, podľa ktorých má ko-
misia pri výbere detí do predškolského za-

riadenia postupovať (napríklad podmien-
ka trvalého pobytu rodičov dieťaťa vo Vaj-
noroch, či je žiadateľka na materskej dovo-
lenke a môže sa o dieťa starať pod.). 

Budúci školský rok 2012/2013 by malo 
ísť do našich vajnorských škôl obecnej  
a cirkevnej 54 detí čo znamená za pred-
pokladu, že všetky deti budú navštevovať 
ZŠ vo Vajnoroch, otvorenie troch prvých 
ročníkov. Vzhľadom na stále sa zvyšujúci 
počet obyvateľov je pre mňa ako starostu, 
ale aj pre poslancov zrejmé, že v stredno-
dobom horizonte 4 až 6 rokov bude ne-
vyhnutné obecnú školu rozšíriť o 4 trie- 
dy, čím vznikne plnohodnotná dvoj- 
triedna deväťročná základná škola. Tie-
to plány však bez nemalých finančných 
nákladov (cca 500 tisíc eur), bez tvrdých 
rokovaní s investormi, ktorí budú vo Vaj-
noroch v budúcnosti investovať, nebude 
možné realizovať. 

otvoreniu jednej triedy 
prvého ročníka na ZŠ s MŠ 
Kataríny brúderovej (2011/2012)

Nakoľko sa pri zápise do prvého roč-
níka obecnej ZŠ K. Brúderovej prihlásilo 
21 detí z Vajnor, na mimoriadnom MZ sa 
poslanci rozhodli otvoriť tento rok jednu  
triedu prváčikov (prvý ročník má mať 
podľa predpisov maximálne 22 detí). 
Dôvod rozhodnutia poslancov je uvedený 
aj v uznesení číslo 56/2011 – sú to finanč-
né a priestorové možnosti mestskej časti  
a školy. 

Do cirkevnej školy sa prihlásilo 16 detí 
z Vajnor. Žiadosti rodičov detí, ktorí majú 
trvalý pobyt v Chorvátskom Grobe – časť 
Čierna Voda, neboli prijaté z kapacitných 
dôvodov našej obecnej školy (musela by sa 
trvalo zrušiť miestnosť družiny) a z finan- 
čných dôvodov mestskej časti. Mestská 
časť dostáva finančné prostriedky zo štát-
neho a následne mestského rozpočtu hlav-
ne za počet obyvateľov svojej mestskej čas-
ti a iba zlomok z príjmov čo dostane je aj 
za žiakov svojich škôl. 

Pred mimoriadnym MZ sme boli pove-
rení rokovaniami s predstaviteľmi Chor-
vátskeho Grobu. Rokovania sa okrem mňa 
zúčastnila Soňa Molnárová, zástupkyňa 
starostu a Michal Vlček, poslanec. Sta-
rostovi susednej obce Miroslavovi Ma-
rynčákovi sme navrhli možnosť finančne 
prispievať na deti z Chorvátskeho Grobu, 
ktoré by navštevovali školu vo Vajnoroch, 

Základné informácie o ZŠ a MŠ 
Kataríny brúderovej v roku 2011 
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nakoľko finančné prostriedky od štátu na 
ne dostáva ich obec. Podľa jeho slov komi-
sia školstva túto alternatívu prispievania na 
ich deti chodiace do našej školy zamietla. 
Navrhla ušetrené financie (približne na 70 
detí z Chorvátskeho Grobu je to čiastka 
cca 23 200 eur) použiť na nadstavbu svo-
jej existujúcej školy v Chorvátskom Gro- 
be, ktorú chcú otvárať v septembri 2012. 
Deti do školy chcú z Čiernej Vody voziť 
svojim školským autobusom. Všemožne  
a úprimne im držíme palce, aby sa im tento 
zámer podaril. 

Financovanie 
ZŠ s MŠ Kataríny brúderovej

V školskom roku 2011/2012 na rok 
2011 bude v porovnaní s minulými ro-
kmi a pri približne rovnakom počte žia-
kov naša základná škola disponovať nebý-
valo veľkým balíkom finančných prostri-
edkov z rozpočtu mestskej časti na origi-
nálne kompetencie. Rozhodli tak na svoj-
om zasadnutí poslanci miestneho zastupi-
teľstva 27. apríla 2011. Bude to 257 230 eur. 
Táto suma je o 52 000 eur viac ako vlani 
(teda cca o 25,5 % pozri priloženúm ta-
buľku prideľovania financií na OK). 

Na vysvetlenie: medzi originálne kom-
petencie (OK), ktoré plne financuje len 
mestská časť zo svojho rozpočtu patria 
materská škôlka (MŒ), školská jedáleň 
(ŠJ), školská družina ( ŠKD), všetky výpla-
ty učiteliek v MŠ, kuchárok v ŠJ, vychová-
vateliek v ŠKD, náklady za energie v MŠ, 
energie od 6.30 h do 8.00 h a od 14.00 h 

do noci, materiálové vybavenie, všetky 
opravy, učebné pomôcky atď. 

Plniť tento rok požiadavky materskej 
školy, školskej jedálne a školskej družiny sa 
nám darí aj vďaka veľmi dobrej spolupráce 
s riaditeľom školy Jozefom Bratinom. Pred 
poslancami na zastupiteľstvách, na roko-
vaniach so mnou ale aj s odbornými pra-
covníkmi miestneho úradu vždy s plným 
nasadením obhajuje záujmy školy, odbor-
ne argumentuje, presviedča a zasadzuje so 
o to, aby „jeho“ škola získala maximum (čo 
je v príkrom protiklade s jeho predchodky-
ňou – vypočujte si zopár záznamov MZ). 
Viem, že to v škole nemá jednoduché, ale 
takisto viem, že sa ju snaží pozdvihnúť na 
ešte vyššiu úroveň a podľa prezentovaných 
vízií (tradičných aj moderných tém) sa 
máme aj my aj žiaci v budúcom školskom 
roku 2011/2012 na čo tešiť.

 Pevne verím a dúfam, že všetci – aj ne-
prajníci a oponenti – pri pohľade na stá-
le rastúce príspevky mestskej časti našej 
obecnej škole pochopia, že škola je pre 
predstaviteľov samosprávy a aj pre mňa 
osobne jednou z priorít, pretože si plne 
uvedomujeme, že naša budúcnosť bude 
závisieť aj od toho, aké vzdelanie, v akých 
priestoroch a podmienkach vieme dať 
našim deťom. Preto len pripomínam, že 
škola je zateplená, má nové okná, renovo-
vanú kuchyňu, v školskom areáli je nové 
multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou 
a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na 
novú materskú škôlku pre naše deti. 

Ján Mrva, starosta
Foto: VN
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Prikladáme aj tabuľku toho ako boli financie  Mestskej časti ZŠ na originálne kompetencie (oK) prideľované v minulých rokoch:

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rozdiel 2011 - 2010
Prostriedky	na	originálne	 87	532,36	 128	128,53	 141	439,29	 170	998,47	 192	645,02	 204	800,00	 257	230,00	 52	430,00
kompetencie	–	OK	spolu	(eur)
ŠKD	(školský	klub	detí):		 15	999,47	 20	845,78	 32	214,70	 39	628,14	 39	756,00	 55	430,00	 	55	430,00
ŠJ	(školská	jedáleň):		 38	571,33	 43	517,23	 50	919,47	 51	704,92	 59	026,00	 71	620,00	 	72	620,00
MŠ	(materská	škôlka):		 73	557,72	 77	076,28	 87	864,30	 101	311,96	 106	018,00	 130	180,00	 	130	180,00

školStvo

Prijímanie do materskej školy 
na školský rok 2011 / 2012
Vo	Vajnoroch	sme	v	minulom	školskom	roku
otvorili	novú	materskú	školu	pre	114	detí.		
Dnes	sa	ukázalo,	že	pre	Vajnory	je	aj	táto		
kapacita	v	súčasnosti	nepostačuje.	Ročne	sa	
narodí	viac	ako	50	detí.	Pri	stavbe	MŠ	sme		
z	hľadiska	možných	financií	(výška	úveru	sa	
nedá	prekročiť)	nepostavili	väčšiu,	lebo	podľa	
noriem	SR	sme	na	hrane	kapacity	škôlky.	Nová	
MŠ	je	veľkým	prínosom,	lebo	keby	sme	ju	nepo-
stali,	tak	pôvodná	MŠ,		by	bola	už	zavretá,	alebo	
by	na	výnimku	fungovala	len	pre	40	detí.		
K	31.	3.	2011	podalo	prihlášku	do	MŠ	až	116	
detí.	Pre	budúci	školský	rok	je	možné	prijať		
len	18	detí.	Áno,	vidíte	dobre	čísla,	vážení		
spoluobčania.	Prijímacia	komisia	mala	ťažkú	
úlohu	pri	rozhodovaní.	Prihlášky	roztriedila		
v	zmysle	VZN	3/2005	o	postupe	prijímania	detí	
do	MŠ,	pri	vyššom	počte	prihlásených	detí	na	
vajnorské	a	mimo.	Mimo	vajnorských	bolo	44	
a	zostalo	72	detí,	ktoré	rozdelili	podľa	veku	na	
päťročné,	štvorročné		a	trojročné,	a	tie	ktoré	
dovŕšia	vek	3	rokov	k	30.	8.	2011	a	deti,	čo	
nedovŕšia	3	roky	k	danému	termínu.	
Vznikla	zaujímavá	situácia,	v	súčasnosti	prihlá-
sených	štvor-	a	päťročných	je	presne	18,	takže	
nie	je,	čo	riešiť.	Komisia,	odporučila	starostovi	
MČ,	aby	požiadal		Obvodný	školský	úrad	
o	výnimku	na	prijatie	10	detí.	Po	udelení	
výnimky	príjmu	ešte	3	deti,	ktoré	k	31.	8.	2011	
dovŕšia	3	roky,	a	ktoré	už	majú	v	MŠ	staršieho	
súrodenca.	Zostáva		15	detí,	ktoré	spĺňajú	
podmienku	3	rokov	k	31.	8.	2011	(písmeno	b),		
ale	je	len	6	voľných	miest	v	škôlke.	
Aby	bol	výber	spravodlivý,	6	voľných	miest	
obsadia	trojročné	deti	vekovo	najstaršie		
a	9	trojročných	detí	nebude	prijatých.	Takto	sa	
predíde	pochybnosti	a	protekcii.	Jedno	miesto	
ostane	voľné	ako	rezerva	pre	prípadné	súdne	
rozhodnutie	umiestnenia	dieťaťa	do	kolektívu.	
Ďalej	zostáva	z	Vajnor	38	detí,	ktoré	nebudú	
mať	k	31.	8.	2011	ešte	3	roky	podľa	písmena	
e),	VZN	03/2005,	ktoré	je	posledným	kritériom	
v	prednosti	prijímania,	ale	keďže	je	ešte	9	detí	
neprijatých,	ktoré	sú	už	trojročné,	tak	sa	im	
nemôže	vyhovieť.	
V	tejto	situácii	zostáva	len	dúfať,	že	sa	v	našej	
farnosti	podarí	MŠ	dostavať	a	skolaudovať	
do	septembra	2011,	a	to	pre	25	detí.

Ján Mrva a Soňa Molnárová 
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Ján	Mrva	(vľavo)	so	starostkou	Starého	mesta	T.	Rosovou	a	s	ministrom		
M.	Dzurindom	po	výbornom	behu	s	časom	51	minút	31	sekúnd	na	podujatí	
Beh	Devín	–	Bratislava.	Zúčastnilo	sa	ho	viacero	Vajnorákov	(napríklad		Španiel,	
R.	Austen,	J.	Zeman,	D.	Zemanová,manželia	Boškovci).	Na	budúci	rok	môžeme	
už	zložiť	družstvo.	Najstarší	slovenský	beh	mal	presne	90	rokov.	
Tešíme	sa	na	Vajnorský	minimaratón	v	októbri	tohto	roku,	kde	bude	opäť	
príležitosť	si	zasúťažiť.		 	 														 Ján Mrva, starosta, foto: VN

Dňa	5.	apríla	2011	sa	v	ZŠ	Jána	Pavla	II.	uskutočnil	stolnotenisový	turnaj	pod	
názvom	Putovný	pohár	Jána	Pavla	II.	Súťažiaci	sa	vystriedali	v	hre	ako	jednotlivci	
ako	aj	družstvá	v	kategórii	chlapci	a	dievčatá.	Vedúci	turnaja	Martin	Jura	
vyžreboval	jednotlivcov	už	v	spomínaných	kategóriách.

Dievčatám	a	chlapcom,	ktorí	vyhrali	zápas	a	postúpili	do	ďalšieho	kola	
	a	na	záver	sa	spočítali	ich	body	a	z	toho	vyšli	víťazné	družstvá	a	jednotlivci:
1.	miesto	obsadilo	družstvo	ZŠ	Matky	Alexie	s	počtom	bodov		 						12
2. miesto	obsadilo	družstvo	ZŠ	Jána	Pavla	II.	s	počtom	bodov			 								9
3. miesto	obsadilo	družstvo	Gym.	školských	bratov	s	počtom	bodov		 								8
V kategórii jednotlivci – dievčatá 
1.	miesto	Alexandra	Glebocká	Gymnázium	školských	bratov
2.	miesto	Sára	Mackovičová			ZŠ	Jána	Pavla	II.
3.	miesto	Monika	Čerňanská		ZŠ	Matky	Alexie
V kategórii jednotlivci – chlapci 
1.	miesto	Šimon	Babál					ZŠ	Matky	Alexie
2. miesto	Leonard	Prekop			ZŠ	sv.	Uršule
3.	miesto	Adam	Bruder				ZŠ	Jána	Pavla	II.
V	zápasoch	medzi	jednotlivými	súťažiacimi	nechýbala	úžasná	atmosféra	
a	správna	rivalita.	Všetkým	účastníkom	ďakujeme,	víťazom	blahoželáme	a	teší-
me	sa	na	VII.	ročník	tohto	turnaja.	

Text a foto: Mária Kováčiková

Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl

beh Devín –  bratislava

Na VI. ročníku stolnotenisového turnaja cirkevných škôl bratislavskej arcidiecézy v ZŠ jána Pavla II. 

Na snímke Ján Mrva (v strede) a bývalý reprezentant Marcel 
Matanin (vpravo) – vytvorili spoločné družstvo spolu 
s M. Dzurindom s názvom „Modrá je dobrá“. 
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Celková	 výška	 nenávratného	 finanč-	
ného	príspevku	poskytnutého	na	zákla-	
de	zmluvy	bola	6	590	614,88	Sk.	(ERDF	
–	3	468	744,67	a	ŠR		–		3	121	870,21	Sk,	
MČ	 –	 348	 874,47	 Sk).	 V	 roku	 2006	 sa	
kúpila	 rolba	 s	 traktorom	 (870	 000	 Sk),	
ktorý	 je	 využívaný	 pre	 potreby	 mest-	
skej	 časti	 aj	 mimo	 prevádzky	 ľado-	
vej	 plochy.	 Mestská	 časť	 v	 roku	 2009	
kúpila	 aj	 frézu.	 V	 kombinácii	 s	 rolbou		
prispieva	 ku	 skvalitneniu	 úpravy	 povr-
chu	ľadu	a	tým	k	spokojnosti	našich	ná-
vštevníkov.

Tohtoročná	 sezóna	 sa	 začala	 4.	 de-
cembra	 a	 bola	 ukončená	 9.	 marca.	 Na-
ším	 prvoradým	 cieľom	 je	 skvalitnenie	
poskytovaných	 služieb	 a	 vytvorenie,	 čo	
možno	najlepších	podmienok	pre	špor-
tové	 vyžitie	 návštevníkov	 a	 športových	
kolektívov.	 Návštevníci	 využívajú	 služ-
by	ako	sú	priľahlé	parkovisko,	4	šatne	so	
sprchami,	 toalety,	 uzamykateľné	 skrin-
ky	 na	 odkladanie	 osobných	 vecí,	 bufet		
s	 rýchlym	 občerstvením	 a	 sedením	 vo	
vnútri,	osvetlenie	 ľadovej	plochy	vo	ve-
černých	 hodinách,	 ozvučenie,	 možnosť	
prenájmu	hracieho	času	pre	školy,	špor-
tové	 kluby	 a	 športové	 kolektívy,	 mož-
nosť	prenájmu	ľadovej	plochy	za	účelom	
usporiadania	firemnej	akcie,	oslavy,	kur-
zy	krasokorčuľovania	pre	školy	a	škôlky.

V	 sezóne	 2010/2011	 sme	 zrekon-
štruovali	vnútorné	priestory	športového	
areálu	tak,	aby	vyhovoval	náročným	po-
trebám	športovcov	a	návštevníkov.	Ďal-
ším	dôvodom	na	vylepšenie	vnútorných	

Rekonštruované klzisko 
sa teší záujmu verejnosti
ĽADoVá PloChA vo Vajnoroch o rozmeroch 
40 x 20 m poskytuje vynikajúce podmienky 
pre šport a zábavu. Klzisko bolo vybudovaná 
v roku 2006 v rámci projektu Rekreačný areál 
Vajnory – skvalitnenie podmienok rekreácie 
obyvateľov, v zmysle jednotného programo-
vého dokumentu NuTS II – bratislava Cieľ 2. 

šport

priestorov	bolo	aj	jeho	celoročné	využitie	
nielen	 športovcami	 a	 športovými	 klub-
mi,	 ale	 i	 na	 organizovanie	 významných	
kultúrno-spoločenských	 podujatí.	 Sna-
ha	 mestskej	 časti	 podporiť	 športovcov,	
skvalitniť	 služby	 a	 podmienky	 pre	 šport	
a	zábavu	sa	stretla	s	pochopením	našich	
vybraných	 partnerov,	 ktorých	 myšlien-
ka	veľmi	zaujala	a	zabezpečili	nám	vše-
tok	 potrebný	 materiál	 na	 rekonštrukciu,	
v	rámci	ktorej	sme	uskutočnili	aj	drobné	
zmeny	vo	 fungovaní	a	dispozičnom	rie-
šení	areálu.

Táto	materiálne	náročná	rekonštrukcia	
zaťažila	obecný	rozpočet	minimálne.	Vše-
tok	potrebný	materiál	v	hodnote	8	090	€	
nám	 na	 rekonštrukciu	 poskytli	 oslovení	
sponzori.	Mestská	časť	prispela	iba	na	čin-
nosti	spojené	s	vodo-kúrenárskymi	inšta-
lačnými,	 elektro-inštalačnými	 prácami		
a	položením	obkladov	a	dlažby	v	oboch	

sprchách	v	celkovej	hodnote	4	020	€.	Vý-
mena	vykurovacích	telies	a	osadenie	ter-
moregulačných	hlavíc	spolu	s	výmenou	
svietidiel	za	energeticky	nenáročné	žia-
rivky	znížilo	spotrebu	energií.

V	sezóne	2010/2011	MČ	v	snahe	pod-
poriť	 deti	 navštevujúce	 obe	 základné	
školy	a	materskú	školu	vo	Vajnoroch	pos-	
kytla	 priestor	 na	 kurz	 korčuľovania	 za-
darmo.	 Novinkou	 bolo	 zavedenie	 bez-
platného	korčuľovania	pre	verejnosť	po-
čas	 februárových	 sobôt,	 kedy	 je	 ľado-
vá	 plocha	 najvyťaženejšia.	 Dohodol	 sa	
na	 tom	 bratislavský	 župan	 Pavol	 Frešo		
a	starosta	Vajnor	Ján	Mrva	v	rámci	akti-
vít	župy	pred	majstrovstvami	sveta	v	ľa-
dovom	hokeji.	Bratislavský	kraj	na	sobot-
ňajšie	korčuľovanie	prispel	sumou	500	€.

Vo	februári	sa	na	ľadovej	ploche	odo-
hral	 druhý	 ročník	 hokejového	 turnaja		
O	 vajnorský	 ľadový	 pohár,	 tešiaci	 sa	

veľkému	záujmu	športových	kolektívov.	
Počas	 turnaja	 prišiel	 finálové	 mužstvá	
povzbudiť	a	hodiť	buly	aj	Pavol	Frešo.	Na	
turnaji	sa	zúčastnilo	8	hokejových	kolek-
tívov,	ktoré	hrali	v	dvoch	skupinách.	Pr-
venstvo	obhájil	hokejový	tím	„Končárov“	
pod	vedením	Jozefa	Kukučku.

V	 tom	 istom	 mesiaci	 zorganizova-
la	mestská	časť	aj	prvý	Ľadový	karneval		
s	detskou	diskotékou	a	súťažami	pre	deti.	
Na	podujatí	sa	zúčastnilo	takmer	40	detí.	
Každé	zo	súťažiacich	si	so	sebou	odnies-
lo	 aj	 peknú	 odmenu	 a	 čokoládovú	 me-	
dailu	za	účasť.

Tento	rok	našu	ľadovú	plochu	využilo	
viac	ako	10	000	osôb.	Slávnostné	otvore-
nie	klziska	pre	sezónu	2011/2012	je	na-
plánované	na	4.	decembra.	

Monika Debnárová 
Foto: Anton Jakubáč
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Prípravka postúpila 
na celoslovenské finále

Naše futbalové nádeje (ročník 2000  
a mladší) opäť potvrdili, že patria me- 
dzi najlepšie tímy svojej vekovej kategórie  
v Bratislave, keď sa prebojovali na závereč-
ný celoslovenský halový turnaj, ktorý bude 
26. mája v športovej hale Fakulty telesnej 
výchovy a športu UK Lafranconi. V zim-
nom turnaji, ktorý prebiehal od novem-
bra 2010 do marca 2011 obsadil FK Ce-
pit Vajnory v rámci bratislavského regió-
nu štvrté miesto. Bola to posledná postu-
pová priečka v silnej konkurencii 16-tich 
tímov, ktorú sme si vybojovali až v záve-
rečných troch kolách, keď sme zdolali Pe-
zinok 2:0, Jelku 1:0 a Rovinku 6:0. Súťaž 
sme tak ukončili s 9-timi víťazstvami a pia- 
timi prehrami, no stačilo to, aby sme v ta-
buľke predstihli najvážnejších konkuren-
tov v podobe BCT Bratislava, Inter Brati-
slava či Iskra Petržalka. Pred nami skonči-
li na treťom mieste FC Petržalka 1898, na 
druhom FK Šamorín a víťazom turnaja sa 
stala Futbalová akadémia Bratislava. V ná-
slednej nadstavbe, bohužiaľ, organizátori 
zvolili nešťastný model, keď si mužstvá vo 
vzájomných zápasoch mohli na svoje kon-
to pripísať body už len k dovtedy získaným 
a nezačínalo sa od nuly, a tak sme prišli  

o šancu vylepšiť si celkovú pozíciu. Navyše 
sa zmenili aj pravidlá, keď namiesto systé-
mu 5+1, na ktorý boli chlapci zvyknutý, sa 
hralo systémom 4+1. Výkonnostne sme 
mali hlavne na to, aby sme predstihli Ša-
morín, ktorý bol celkovým víťazom v mi-
nulej sezóne. S ním sme odohrali vyrovna-
ný duel, ktorý skončil bezgólovou remízou. 
FA Bratislava a FC Petržalka bola už nad 
naše sily. Prvému súperovi sme podľahli 
1:6 a druhému 1:8. Napriek tomu sme za-
nechali na turnaji veľmi dobrý dojem a už 
o rok budeme jednoznačne patriť medzi 
favoritov na celkové víťazstvo. Navyše to, 
že sme sa prebojovali na celoslovenské 
finále je jedným z najväčších úspechov 
mladých futbalistov Vajnor v posledných 
rokoch. Je to hlavne výsledok práce tréne-
ra Róberta Vajdu, ale pochváliť treba aj sa-
motných chlapcov, ktorí pristupujú veľmi 
zodpovedne k tréningovému procesu a sú 
veľkým prísľubom pre vajnorský futbal do 
budúcna. Pokiaľ by náš tím FK Cepit Vaj-
nory chceli posilniť aj ďalší mladí futbaloví 
nadšenci z Vajnor a okolia majú dvere ot-
vorené. Navyše od budúcej sezóny by sme 
chceli zostaviť aj tretí mládežnícky tím 
chlapcov ročník 2003 a mladších. Druhý 
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Tabuľka zimného halového turnaja:

		1.		FA	Bratislava			 15	 14			0			 1			 80:6				42		
		2.		FK	Šamorín			 15	 13			1			 1			 55:10				40		
		3.	FCTM	Petržalka	1898	A	 15	 12			2			 1			 64:12		 38		
  4. FK Cepit Vajnory 15 10   0   5   36:18 30  
		5.		FK	BCT	Bratislava	A			 15		 		9			 2	 4			 41:28				29		
		6.	TJ	Baník	Pezinok	 15			9			 2			 4			 34:21	 29		
		7.	OFK	Dunajská	Lužná	 15			9	 1			 5			 35:26				28		
		8.		LP	Domino		 15			7			 0			 8			 39:37				21		
		9.	MŠK	Iskra	Petržalka	 15			6	 1			 8			 22:23				19		
10.	FK	BCT	Bratislava	B		 15			5			 3			 7			 23:36				18		
11.	FCTM	Petržalka	1898	B	 15			5			 0			 10			22:36				15		
12.	FK	Inter	Bratislava			 15			4			 2			 9			 21:30				14		
13.	Svätý	Jur			 15			3		 	3			9			 20:37				12		
14.	FC	Jelka				 	15	 1			 4			 10			 9:35						7		
15.	TJ	Rovinka			 15			1			 1			 13		 7:85						4			
16.	SFC	Kalinkovo					 15		 0			 2			 13			 2:70							2				

aprílový víkend štartuje jarná časť súťaží 
našich prípraviek PMA2 (ročník 2000) 
a PMB2 (ročník 2001) už na tráve, ktorá 
skončí prvý júnový víkend. Viac o našich 
futbalových nádejách si aktuálne bude-
te môcť prečítať už na novej internetovej 
stránke http://fkvajnory.php5.sk/.   

 Dalibor Mucha
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Výkony svojich zverencov
 zhodnotil tréner Róbert Vajda:
„Počas	celej	halovej	sezóny	sme	sa	pohybovali	medzi	piatym	a	šiestym	
miestom.	To,	že	sme	sa	dostali	do	nadstavbovej	časti	nám	zabezpečil	skvelý	
finiš.	Zatiaľ	na	prvé	dve	mužstvá	FA	Bratislava	a	FC	Petržalka	výkonnostne	
nemáme,	ale	so	Šamorínom	sme	odohrali	veľmi	vyrovnané	dva	zápasy.	
Na	chlapcoch	je	vidieť	progres.	Oproti	minulému	ročníku	sa	veľmi	zlepšili	
a	aj	za	bojovnosť		a	obrovské	nasadenie	si	zaslúžili	postup	na	celoslovenské	
finále.	Poďakovanie	patrí		aj	rodičom,	ktorí	podporujú	a	vedú	deti	k	tomu	
aby	športovali	a	povzbudzujú	ich		v	každom	zápase.	Na	celoslovenskom	
finále	to	budeme	mať	veľmi	ťažké,	ale	verím,	že	chlapci	odovzdajú	
na	ihrisku	zo	seba	všetko	a	budú	dobre	reprezentovať	naše	Vajnory.			

Bol to zápas, po ktorom sa 
mali body jednoznačne deliť. 
Líder súťaže sa vôbec nedostal 
do tempa, nám viazla kom-
binácia rovnako, takže divá-
ci nevideli zaujímavé stretnu-
tie. Šance sa rodili len spora-
dicky, tie najväčšie zahodil náš 
stredopoliar Michal Horvato-
vič, ktorý nepresne zakončo-
val dvakrát po štandardných 
situáciách a raz z hry. Domáci 
mali jedinú poriadnu príleži-
tosť, ešte v 1. polčase. Rozho-
dujúci gól však strelili po tečo-
vanej strele v 58. minúte. Tes-
ne predtým narazil náš bran-
kár Matej Živura nešťastne 
hlavou do žrde a mal problé-
my s videním. Gólu tak mohol 
zabrániť len ťažko. Následne 
sme ho dokonca museli strie- 
dať a keďže sme nemali náhra-
du, zastúpil ho na pol hodiny 
útočník Martin Cintavý. Sú-
per sa k  nemu prakticky ne-
dostal, aj preto nás strata bo-
dov mrzela.     

Jarnú premiéru pred vlast-
ným publikom sme absolvo-
vali proti Blatnému. V  krás-
nom počasí na zložitom te-
réne sme začali veľmi dobre. 
Vydarenej štvrťhodine v úvo-
de chýbali len naše góly. Zo 

štyroch vyložených šancí as-
poň jeden padnúť mal. Kom-
plikácie nastali, keď sa zranil 
náš nový stopér Marián Br-
nula. V  27. minúte sme mu-
seli preskupiť rady. Z  rytmu 
nás vykoľajili aj hostia, ktorí 
sa uchýlili k  taktike s  množ-
stvom nafilmovaných pádov 
a ošetrovaní. 

Góly začali padať po 
prestávke. V 51. minúte si poč- 
kal na odrazenú loptu Erik 
Grünwald a jeho volej zname-
nal vedenie pre Vajnory. O 10 
minút ale náš protivník vyrov-
nal. Bola to jeho prvá a záro-
veň posledná šanca v  zápase, 
navyše jej predchádzal jasný 
faul na Milana Blaška. Našťas-
tie nám ešte zostalo dostatok 
času, aby sme potvrdili svo-
ju prevahu. V 85. minúte sme 
využili priamy kop, po ktorom 
strelil víťazný gól Richard Fe-
kete. Výsledok 2:1, ktorý nás 
udržal v pokojnom strede ta-
buľky, sme už bez väčších pro-
blémov ustrážili. 

Prvé jarné zápasy znovu na-
značili, že na našu hru sa dá 
pozerať. Príďte sa presvedčiť 
na vlastné oči. Radi vás uvi-
díme. 

Richard Fekete 

Futbalisti 
v jarnej sezóne

NoVÚ SEZóNu MAl ZAČAť A-TÍM 20. MARCA, 
lenže už aj tak dlhá zimná príprava sa ešte 
o týždeň natiahla. Úvodné jarné kolo bolo pre zlé 
terény odložené. Druhú polovicu sezóny sme tak 
otvorili nie proti Devínskej Novej Vsi, ale na zlom 
trávniku prvého mužstva tabuľky, vo Vrakuni. 

Najlepší rozhodca Slovenska
Futbalový	klub	FK	Cepit	Vajnory	gratuluje	nášmu	rodá-
kovi	a	obyvateľovi	našej	mestskej	časti	Jozefovi 
Pavlíkovi, ktorý	sa	stal	prvýkrát	najlepším	rozhodcom	
Slovenska.	V ankete	Futbalista	roka	2010	zvíťazil	o jediný	
hlas	pred	Richardom	Trutzom.	36-ročný	arbiter	hrával	
za	Vajnory	ako	žiak	i	dorastenec.	S	rozhodovaním	začal	
už	ako	18-ročný	a	v	republikových	súťažiach	pôsobí	

od	roku	2001.	Za	svoj	najväčší	úspech	–	okrem	čerstvého	ocenenia	–	považuje	
možnosť	viesť	stretnutie	Superpohára	Žilina	–	Zlaté	Moravce	v	roku	2007.
         (VN), foto: SITA
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Fašiangový karneval
Plagáty ohlasovali plavbu na 

ostrov fantázie, kopec zábavy 
a detskú diskotéku. Našou lo-
ďou sa stala zrkadlová sála na 
„Baničke“, ktorú sme vyzdobili 
ako pravú výletnú palubu. Zo 
stropu a po stenách viseli fa-
rebné girlandy, balóny a reťaze. 
V jednej časti boli aj papiero-
vé vlny obmývajúce papierový 
ostrov... Ale počkajte, počkajte, 
k ostrovu sa dostaneme až ne-
skôr. No a na palubu tej ako-
že lode postupne nastupovali 
deti, ktoré už vítali dvaja akože 
plavčíci. Tí akože plavčíci boli 
teta Veronika a teta Lucka. Ale 
ani deti neprišli len tak. Pri-
šli v maskách od výmyslu sve-
ta! Veď sa aj chystali na plavbu 
okolo sveta! Vidieť bolo prin-
cezné aj princov, víly aj rytie-
rov, tanečnice, zlatovlásky, sed-
mokrásky, lienky, včielky, zvie-
ratká, pirátov a drakov, policaj-
tov ba aj šerifov ... A predstav-
te si, z našej akože lode sa stal 
akože trajekt vo chvíli, keď naň 
nastúpil vláčik Tomáš s mlad-
ším bratom vo vagóne! 

No aby sme mohli zdvihnúť 
kotvy nám ešte ktosi chýbal. 
Jasné, veď loď nemôže plávať 
bez kapitána! A prišiel. Vlastne 
prišla: kapitánka námorníčka 
Kotvička Šarlota Zauzlovaná! 
A naša Šarlota (inak teta Aďa) 
začala svoju kapitánsku prácu 
pekne ako sa patrí. Najskôr 
sa s každým malým pasažie-
rom zoznámila a každý sa jej 
predstavil so svojou maskou. A 

keďže sa všetky deti dušovali, 
že chcú byť tiež námorníkmi 
ako Kotvička, tak ich ona vše-
ličomu námorníckemu priu-
čila. Zametali a umývali spolu 
palubu a ťahali plachty. Naučili 
sa tancovať námornícky tanec 
a spievali pri tom s vyplaze-
ným jazykom morseovkovskú 
pesničku: ti tá tá tá... až sa od 
smiechu za bruchá chytali! 
Šarlota potom chcela pred-
viesť, ako sa robia námornícke 
uzly, ale len čo spravila jeden, 
už z neho boli dva, z dvoch zas 
tri a hneď štyri a zas prásk, už 
len jeden... Nevedno, či preto, 
že bola Zauzlovaná, alebo že 
s ňou deti odriekali tie jej ča-
rovné zaklínadlá ryba – rak – 
nech – je – tak... No po úvod-
nom výcviku sa už mohli začať 
naozajsky plaviť. S pesničkou  
o smelých námorníkoch  
a podľa tajnej mapy doputo-
vali na ostrov. Tam našli do-
morodcov, ktorí na privítanie 
zatancovali svoj domorodý 
tanec. Úúuu... Tak to sme ešte 
nevideli, bolo to úchvatné! 
A na ostrove Šarlota kúzli-
la ďalej: papierové stromy  
a živé zvieratá. Ale živé zvie-
ratá boli vlastne deti, ktoré 
dupali ako slony, skákali ako 
opice a kráčali ako pelikány. 
Nakoniec všetci poskákali do 
mora. Nebojte sa, nie naozaj... 
To sme len rozprestreli veli-
kánsky igelit a robili sme spolu 
vlny – malé, väčšie a aj obrov-
ské búrkové! A čo sme nako- 

mC lienoČka www.vajnory.sk

PoSlEDNÚ FAŠIANgoVÚ NEDEĽu sme to v MC lienočka parádne roztočili. 
Pamätáte sa ešte na náš karneval? Poďme si naň trošku zaspomínať... 

niec vylovili z mora? No po-
klad! Truhlicu plnú lízatiek  
a malých Lienočovských ka-
hančekov. Ušlo sa z neho kaž-
dému...

A potom sa začala tá pravá 
karnevalová diskotéka. Hud-
ba, tanec, hry a kúzla našej ka-
pitánky, ktorá neúnavne všet-
kým deťom čarovala z balóni-
kov zvieratká, srdiečka, prin-
ceznovské korunky či rytier-
ske meče.

Za výbornú náladu sa chce-
me poďakovať všetkým, ktorí 
sa na príprave a realizácii Lie-
nočkárskeho karnevalu po-
dieľali. Ich službu si ceníme  
o to viac, že ju poskytli bez ná-
roku na honorár. Naša úprim-
ná vďaka teda patrí:

Kúzelníčke Adi Geričovej a jej 
bábkohereckým kolegyniam 
Veronike Kořínkovej a Lucii 
Butašovej, ktoré nás celým pro- 
gramom sprevádzali.

Dievčatám tanečníčkam 
Amy, Dianke a Simonke z od-
dielu modernej gymnastiky TJ 
Sokol, ktoré predviedli tanec 
na motívy filmu Avatar. 

Pánovi Jaroslavovi Grebeči- 

mu za ozvučenie celej akcie  
a technickú pomoc.

Pani Daniele Ingeliovej za 
nafotenie karnevalu, ktorej fo-
tografie môžete vidieť na našej 
webovej stránke. 

Majiteľovi novootvorenej ve-
čierky Stella z Buzalkovej ulice 
na Šinkovskom, ktorý daroval 
pre deti sladké odmeny.

Chceme vyzdvihnúť aj do- 
brovoľnú prácu všetkých ma-
mičiek Lienočkárok, ktoré túto 
akciu už týždne dopredu pri-
pravovali: Majke Čikešovej, 
Zdenke, Španielovej, Kristíne 
Hovanyeczovej, Martine Bru-
derovej, Danke Šmidovej, Zuz-
ke Ganoczyovej, Katke Han-
zelovej a Michaele Vargovej. 

A na záver chceme poďako-
vať všetkým deťom, ktoré vy-
tvorili tú správnu karnevalovú 
atmosféru. Aj rodičom, ktorí 
sa znovu na chvíľu stali deťmi, 
obliekli sa do masiek a bavili sa 
s nami tiež. A tiež za dobrôt-
ky, ktoré mnohé gazdinky po-
prinášali na spoločný bufetový 
stôl. Chutilo malým aj veľkým.

Michaela Vargová, členka MC 
Ilustračné foto: archív VN
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mC lienoČka

Čo sme 
spolu zažili

roZHovor

S bábkoherečkou Luciou Butašovou
lucia butašová sa u nás 
v Materskom centre lienočka 
objavila už viackrát. Nie je 
Vajnorčanka, nie je ani naša 
členka, ale veľmi ochotne bavila 
naše deti na niektorých veľkých 
lienočkárskych akciách. 
Vidieť sme ju mohli na jeseň 
na otvorení sezóny, v decembri 
na Mikulášovi a naposledy 
k nám prišla ako „plavčíčka“ 
na karnevalovú loď. 
Čím jej je práca s deťmi taká 
blízka? Niečo o sebe nám 
prezradila aj v tomto rozhovore.

Aké je Tvoje povolanie a kde pôsobíš?
– Som bábkoherečka, momentálne pôso-
biaca ako dabingová herečka, sem-tam sa 
zjavím v Bratislavskom Bábkovom diva-
dle v predstaveniach O soche zaľúbených 
a Barón Prášil. S mojimi kolegyňami z di-
vadla oProti si na školách, škôlkach a fes-
tivaloch, zahráme predstavenie Ako si 
slony umývajú zuby a občas si zahrám 
v nejakom slovenskom seriály.

Čo ťa priviedlo k bábkoherectvu?
– K bábkoherectvu ma priviedla teta Saša 
(pani Alexandra Skorepová) z dramatic-
kého krúžku Lano sídliacom na Karloves-
kej ulici v ZUŠ Jozefa Kresánka v „Kar-
lovke“.
Ona ma nasmerovala na túto cestu, uká-
zala mi jej čaro a ja som jej za to veľmi 
vďačná.

A čo ťa priviedlo do našej lienočky?
– Do vašej Lienočky ma priviedla vaša 
Vajnorčanka Veronika Kořínková. Pr-
výkrát s už spomenutým predstavením 
Ako si slony umývajú zuby. Potom sme sa 
stretli pri štvrtých narodeninách Lienoč-
ky a na Mikuláša, kde som si zahrala 
trpaslíka.

Aký máš dojem z nášho materského 
centra?
– Som veľmi milo prekvapená, že mami-
ny z Vajnor sú popri svojich ratolestiach 
a manželoch :-) schopné viesť materské 
centrum a aj sa mu na plno venovať. Ja 
sama ešte mamou nie som, ale ako inšpi-
rácia do budúcnosti je Lienočka a jej 
mamičky (také aké som ich spoznala) 

n buRZIČKA
v MC Lienočka sa stala za tie 
tri roky, čo ju Katka Hanze-
lová zorganizovala po prvý 
raz, už jej súčasťou. A stala sa 
zrejme aj súčasťou niektorých 
mladých vajnorských domác-
ností, v ktorých sa vždy na jar 
a na jeseň triedia skrine, aby 
z nich čo – to po odrastených 
deťoch mohlo poslúžiť ďalším. 
Lebo aj teraz sa nás už od zači-
atku roka mnohí pýtali, kedy tá 
jarná burza bude?  
A bola. Prvú marcovú sobotu 
a bola úspešná. Zúčastnilo sa 
na nej 30 predávajúcich, ktorí 
v piatok priniesli na „Baničku“ 
plné tašky, vrecia a škatule. My 
sme potom pilne, ako včeličky, 
triedili a rozkladali na stoly 
detské oblečenie podľa veľkosti, 
doplnky, hračky, knižky, kočíky, 
sedačky, ohrádky,... Skrátka, 
všetko sme to pripravili tak, 
aby sa v sobotu ráno mohli 
otvoriť brány našej „tržnice“. 
Dopoludnia bol doslova nával. 
Niektoré mamičky sprevádzali 
deťúrence, niektoré sa na prí-
rastok ešte len tešili  
a v rámci sobotných nákupov 
sa na burzičke zastavili aj celé 
rodiny. Dúfame, že ste  
u nás našli to, čo ste potrebova-
li, či budete potrebovať pre svoj 
rýchlo rastúci drobizg. 
No burzička v MC Lienočka
má ešte iný rozmer. V spolu-
práci s Katolíckou charitou 
a pani Popelkovou z Vajnor sa 
každoročne zúčastňujeme na 
zbere šatstva, doplnkov a det-
ských potrieb pre tých, ktorí sú 
v núdzi. A vy každoročne do-
nesiete množstvo vecí, ktoré na 
tento účel nezištne podarujete. 
K tomu patrí aj finančná zbier-
ka na poštovné, aby sa tieto 
veci mohli doručiť do konkrét-
nych rodín aj vo vzdialenejších 
mestách a obciach na Sloven-
sku. Na tohtoročnej marcovej 
burze sa takto vyzbieralo 
43 eur, čo umožnilo poslať 
14 balíkov. 
Ďakujeme vám!

Michaela Vargová, 
členka MC Lienočka 

skvelou inšpiráciou. Ja Lienočke veľmi 
držím palce v ďalších krokoch a hlavne: 
Nech sa darí!

Pôsobila si v zahraničí. Kde všade? 
Ako Ty vnímaš detské publikum?
– Áno, v zahraničí som sa ocitla niekoľko 
krát a veľmi nečakane. Vždy mi niekto 
povedal, ide sa, a ja som išla. Po prvý krát 
sme boli v roku 1991 s divadelným krúž-
kom Gong v Dánsku v Holstebre, kde 
sme účinkovali v muzikály „Zirkus Zig-
gy“ a zahrali sme si klaunov. Potom som 
sa zúčastnila s Lanom v Rakúskom Sankt 
Poltone (1997) na divadelnom festivale 
Školského divadla s predstavením Paste-
lové šepoty. No a v roku 2005 som sa 
s predstavením Škaredé káčatko (Bibia-
na), zúčastnila na Japonskom Európskom 
festivale pre deti. Istý čas som žila v Írsku, 
kde som sa však venovala iným veciam. 
Čo sa týka detského diváka, musím skon-
štatovať, že je to najlepší divák pre akého 
môže herec hrať. Je to čistý človiečik, 
ktorý je zvedavý a plný očakávania. Keď 
ho predstavenie nebaví, dá to jasne najavo 
a keď ho baví, tak tiež. Má rád komuniká-
ciu a pre neho je ten príbeh na javisku 
naozaj skutočný. A to je to, čo mám na 
tom rada. Ten skutočný záujem. Nič 
predstierané. To vždy poteší.

A aké máš plány bo budúcnosti?
– Moje plány? Rozhodla som sa odísť do 
zahraničia. Konkrétne do Írska. Chcela 
by som sa tam venovať umeniu a nabrať 
nové skúsenosti. No a čo mi už osud pri-
nesie, to uvidíme.

ďakujeme Ti za rozhovor a držíme 
palce pri napĺňaní Tvojich snov!

Zhovárali sa Daniela Šmidová a Michaela Vargová, 
členky MC Lienočka

Foto: Eduard Hogl



Dňa 24. marca 2011 sme v slávnostne vyzdobenej obrad-
nej miestnosti privítali štrnásť nových občanov Vajnor 
do veľkej rodiny Vajnorákov. Slávnosť pripravil Zbor pre 
občianske záležitosti Človek – človeku pri Miestnom úrade 
vo Vajnoroch v spolupráci s referátom sociálnych vecí 
a školstva. Po slávnostnom príhovore a podpise do Pa-
mätnej knihy mamičky dostali Pamätný list pre dieťatko 
a finančný príspevok pri narodení dieťatka, venovaný 
mestskou časťou. 
Atmosféru slávnosti malým kultúrnym programom do-
tvorili deti zo ZUČ pod vedením pani učiteľky Kinčešovej 
a Halonovej.
Našim malým ratolestiam prajem, aby boli šťastnými 
dieťatkami v šťastnej rodine, kde sa majú všetci radi. Rodi-
čom prajem, aby mali vždy otvorené dvere k citom svojich 
detí, k tomu, čo im je blízke. Aby sa raz dočkali tej krásnej 
vety, ktorá hovorí za všetko: „Moja mama, môj ocko sú 
mojimi najlepšími kamarátmi.“

Soňa Molnárová, zástupkyňa starostu
Foto: Anton Jakubáč

Slávnosť uvítania 
detí do života 

Dieťa, ten večný zázrak prírody, zázrak života. 
Prichádza na svet a rozdáva šťastie a lásku. 
Malá drobná bytosť s obrovskou mocou, 
ktorá lásku nielen rozdáva, ale ju aj prebúdza, 
upevňuje a rozvíja.

Priezvisko a meno dieťaťa:       
Cerulík	Ján	 11.	septembra	2010		
Tomaníková	Viktória		 13.	októbra	2010
Leška	Martin	 16.	novembra	2010
Takáčová	Laura	 		1.	decembra	2010		
Gia	Bao	Ngo	 		2.	decembra	2010	
Lehocký	Juraj	 			5.	decembra	2010	
Šimková	Hana	 		6.	decembra	2010		
Thinh	Dac	Tran		 			7.	decembra	2010	
Vályi	András	 		9.	decembra	2010
Kleinová	Paulína	 		6.	januára	2011	
Kleinová	Natália	 		6.	januára	2011
Márnota	Samuel	 		6.	januára	2011	
Mižová	Mária	 		7.	februára	2011
Húsková	Nela	 13.	januára	2011	
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Máj
1. 5. 2011 – nedeľa
Prvomájová opekačka
Mahrova	búda,	10.00	–	14.00	h
Varenie	gulášu,	priateľské	posedenie,	hry	
v	prírode
Organizátori	pozývajú	všetkých	priaznivcov	
turistiky	a dobrej	zábavy.	Zraz	je	o 10.00	h	pri	
starom	kameňolome	pod	lesom.	Pre občanov	
s obmedzeným	pohybom	je	pripravený	odvoz	
s osobným	motorovým	vozidlom	z BEZ-ky,	
zastávka	Vaqjnorský	potok	(pri	kríži)	
o 9.00,	9.45,	10.30	h,	odvoz	späť	podľa	dohody.
Organizátor:	MČ	Bratislava	–	Vajnory,	
Združenie	poľovníkov,	Pozemkové	spoločenstvo,	
Senior	klub	Vajnory

4. 5. 2011 – streda
Verejná	diskusia	k	Pastierni	a	KZ	Baničova
v	Kultúrnom	zariadení	na	Baničovej	ulici	o	17.00	h

8. 5. 2011– nedeľa    
Deň matiek	 	 	 	
Park	pod	lipami,	15.00	h
Slávnostné	popoludnie	venované	všetkým	
mamám,	babičkám,	prababičkám.
Účinkujú:	ZŠ	s MŠ	K.	Brúderovej,	
deti	zo	ZŠ	Jána	Pavla	II.,		DFS	Juríček,	
ZUŠ	Osloboditeľská,	Istrijská																									
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory		
																																
14. 5. a 28. 5. 2011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria	TYPO&ARS,	
Roľnícka	349,	BA	–	Vajnory,	10.00	–	14.00	h
Organizátor:	OZ	Deti	a	umenie
Kontakt:	02/	437	11 988,		0903/477074		

21. 5. 2011 – sobota
Majáles  
Sála	PD	Vajnory		19.00	–	04.00	h
Tanečná	zábava,	hrá	hudobná	skupina	ERB
Vstupné:	10	€		
Kontakt:	0907/735	084
	E-mail:	vajnorskyspolok@vajnorskyspolok.sk
Organizátor:	Vajnorský	okrášľovací	spolok			

22. 5. 2011 – nedeľa              
Vajnoráci, Vajnorákom
Farský	klub	T.	Zemana,	15.00	h
Koncert,	účinkujú:	Martin	Babjak,	
ZUŠ	Vrbenského	–	pobočka	Vajnory	
a ďalší	umelci	z Vajnor.	
Organizátor:	ZUŚ	Vrbenského		
–	pobočka	Vajnory	a MČ	BA-Vajnory

29. 5. 2011 – nedeľa
gospel vo Vajnoroch 	
Park	pod	lipami,		16.00	h
4.	ročník	koncertu	gospelových	skupín	
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory	
a Farnosť	Bratislava	–	Vajnory

jÚN
4. 6. – 20. 8. 2011
 „ 2. Vajnorský výtvarný salón“ 
Výstava	prác	výtvarníkov	vo	forme	
otvoreného	salónu	
Vernisáž	v sobotu		4.	6.	2011	o 16.00	h
(Galéria	Typo	&Ars)
Organizátor:	Galéria	TYPO&ARS
Kontakt	02/43	71	19	88,	0903477	074	
	 	
4.6.2011 - sobota
Medzinárodný deň detí 	
Detské	ihrisko	Vajnory	15.00	–	18.30	h																																																																	
Zábavné	popoludnie	pre	deti	so	športovými	
súťažami	–	skákacím	hradom.	
Hlavný	program:	súťaž	Baby	Vajnory	
(v	spolupráci	s MC	Lienočka	a	MŠ),	tombola	
a veľa	ďalších	prekvapení.
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory

11. a 25. 6. 2011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria	TYPO&ARS,	
Roľnícka	349,	BA	–	Vajnory,	10.00	–	14.00	h
Organizátor:	OZ	Deti	a	umenie
Kontakt:	02/43	71	19	88,	0903/477	074	

11. 6. 2011 – sobota
Futbalový turnaj mladších žiakov
Areál	futbalového	ihriska		Pri	struhe,	10.00	h
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory,	
FK	Cepit	Vajnory

10. 6. 2011 – piatok
Výstava ručných prác ľudovej 
umelkyne Kataríny Rakúsovej
Farský	klub	T.	Zemana
Slávnostné	otvorenie	o 16.30	h
Výstava	bude	prístupná	verejnosti	
v sobotu	11.	6.	2011	od	15.00	–	19.00	h
v nedeľu	12.	6.	2011	od	15.00	–	20.00	h,	
v pondelok	pre	ZŠ	od	9.00	–	13.00	h
Organizátor:	VOS	a MČ	BA-Vajnory

11. 6. 2011 – sobota
Vajnory tenis cup 2011
Tenisový	klub	Čierna	Voda	
Tenisový	turnaj	–	štvorhry
Informácie	a prihlášky:	
02/48	22	44	23,	0911/881	389
e-mail:	dobiasova@vajnory.sk

12. 6. 2011 – nedeľa
Deň dychovej hudby 
vo Vajnoroch  
Park	pod	lipami,	16.00	h	–	22.00	h																	
145.	výročie	založenia	dychovej	hudby	
vo	Vajnoroch
Účinkujú:	Vajnorská	dychovka,	VOS,	
DH	Lieskované,	DH	Križovianka
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory

14. 6. 2011 – štvrtok
uvítanie detí do života
Sobášna	sieň	MÚ	Vajnory,	15.00	h
Organizátor:	MČ	Bratislava	–	Vajnory

18. 6. 2011 – sobota
Streetball tour Vajnory 	 	
Športový	areál	Alviano
10.00	–	17.00	h

25.6. 2011 – sobota
Deň poľovníkov  
Park	Pod	lipami,		15.00	–	24.00	h
Program	bude	uverejnený	na	plagátoch	
Organizátor	:		 MČ	BA	–	Vajnory,	
MO	poľovníckeho	zväzu

25. 6. 2011 – sobota
Mini futbalový turnaj, 9.00 h        																																																																																
Areál	hádzanárskeho	ihriska	Vajnory,	
8.30	h	prezentácia
Organizátor:	MČ	BA	–	Vajnory,	HK	Vajnory,	
FK	Cepit	

Zmena programu vyhradená!																																

kultÚra/šport



n Predám 4-izbový rodinný dom 
v radovej zástavbe vo Vajnoroch. 
Kontakt: 0911/123 557

n hľadáme šikovných a komunikatív-
nych ľudí, ktorí si chcú privyrobiť 
popri zamestnaní, škole (študenti), 
alebo si chcú vyskúšať zaujímavú prácu.
Bližšie informácie: na 0903/140 591, 
0917/707 535 
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MIESTNEho ÚRADu MESTSKEj 
ČASTI bRATISlAVA–VAjNoRy
Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280

Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4414

oDDElENIE 
VNÚToRNEj SPRáVy
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 
4822 4433

REFERáT KulTÚRy, ŠPoRTu,
ZAhRANIČNé VZťAhy
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621

Poďakovanie psíčkarom
Mestská časť ďakuje všetkým obyvateľom Vajnor, majite-
ľom psov, ktorí si do konca januára 2011 splnili povinnosť 
a zaplatili miestnemu úradu daň za psa. Poďakovanie 
na tomto mieste patrí aj svedomitým občanom, ktorí ne-
zabúdajú pri venčení po  svojich štvornohých miláčikoch 
upratať, čím nemalou mierou prispievajú k udržiavaniu 
čistoty a poriadku v našej mestskej časti.

Ďakuje Vám Vaša pekná Mestská časť Bratislava – Vajnory

inZerCia/oZnamy www.vajnory.sk
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Hromadné očkovanie psov proti besnote 

oprava
V	predošlom	čísle	1	–	2/2011	
sme	v	článku	o	rekonštrukcii	
Vajnorského	ľudového	domu	
na	s.	9	nesprávne	uviedli,	že	
rekonštrukcie	realizuje	spo-
ločnosť	SAPRO.	Správne	má	byť,	
že	tieto	práce	robí	spoločnosť	
SARPO.	
Firme	aj	čitateľom	sa	za	chybu	
ospravedlňujeme.			                  

            (Redakcia VN)
Vážení majitelia psov, 
v MČ Bratislava – Vajnory 
bude 14. mája hromadné 
očkovanie psov proti 
besnote v čase 
od 13.00 do 16.00 h pred 
KZ na Baničovej ulici. 
Cena 1 ks vakcíny je 5 eur.

Mária Bitarovská
Foto: Eduard Fašung

 
Inzercia vo Vajnorských novinkách
Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana (21 x 29,7 cm)   265,551 eur/8 000 Sk
1/2 strany (13 x 19 cm)   146,053 eur/4 400 Sk
1/4 strany (9 x 13 cm)      79,665 eur/2 400 Sk
1/8 strany (6 x 9 cm)      49,790 eur/1500 Sk
1/16 strany (4,5 x 6 cm)        29,874 eur/900 Sk

Plošná inzercia – farebná:
1 strana (21 x 29,7 cm)   398,327 eur/12 000 Sk
1/2 strany (13 x 19 cm)   219,079 eur/6 600 Sk
1/4 strany (9 x 13 cm)   116,178 eur/3 500 Sk
1/8 strany (6 x 9 cm)      64,728 eur/1 950 Sk
1/16 strany (4,5 x 6 cm)        36,513 eur/1 100 Sk

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta 
na plochu v cm2:
čiernobiely – 1,161 eur/35 Sk/cm2, farebný – 1,394 eur/42 Sk/cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: 
uverejnenie 2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %.
Pre obyvateľov Vajnor –15 %.

Komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď) je 
spoplatňovaná čiastkou 0,50 eur/15 Sk za slovo, pričom telefónne číslo 
sa počíta ako jedno slovo. Ceny sú s DPH.

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva je za politickú
inzerciu stanovený príplatok vo výške 100%  z uvedených cien.

(Redakcia VN)

Tradičný textil 
Vtáčik
Vás pozýva

 do novootvorenej
predajne 

na Roľníckej ul. 218
vo Vajnoroch

Pondelok – Piatok
13.00 do 18.00 h

Sobota  
9.00 do 12.00 h
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Alternatíva možného riešenia –Nemeckej doliny



Vajnory na kolieskach

Foto: Anton Jakubáč


