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Lésola, lésola, Kvjetňí ňedzela, 
des‘ kvjet podzeua,
daua sem ho Svatému Juru, 
Svatý Jur stau, pole odmikau...
Kvetná nedeľa, nedeľa týždeň pred Veľkou nocou, bola vo Vajnoroch obzvlášť 
bohatá na jarné zvykoslovné prejavy, ktoré sme si pripomenuli 1. apríla v KZ 
na Baničovej ulici.  Symbolické vynášanie zimy – Kyselicu – nám predstavili
vo svojom vystúpení deti z materskej školy, ktoré s nimi pripravila pani učiteľka 
Betka Jurkovičová. Donášanie jari, leta – Lésolu zase  DFS Juríček, ktorý pracuje 
pod vedením Mirky Lubinskej. Sviatočné nedeľné popoludnie ukončil 
so svojím programom Kvjetňí ňedzeua Vajnorský okrášľovací spolok. Nové 
pásmo s nimi naštudoval Ivan Štelár, na harmonike hral Dalibor Grebeči. 
Za udržiavanie vajnorských tradícií patrí všetkým účinkujúcim veľká vďaka. 

Katarína Dobiášová, foto: Anton Jakubáč



Vajnorská miestna samospráva považuje 
za jednu zo svojich priorít zachovanie a roz-
víjanie kultúrnych tradícií v obci. Už dva roky 
mestská časť hľadá priestor pre keramickú 
dielňu, ktorá končí svoju existenciu v PD 
Vajnory.
Prevádzka keramiky nie je rentabilná. 
No nemôžeme sa na všetko pozerať len cez 
peniaze. Spoločenský prínos v podpore 
vajnorskej keramickej umeleckej tvorby nie 
je vo finančnej oblasti, ale predovšetkým 
vo sfére duchovnej nadstavby občanov na-
šej obce. Na misku váh treba dať nezaned-
bateľný kultúrny vplyv tejto činnosti na oby-
vateľov a mládež.
Preto má mestská časť záujem na pokračo-
vaní činnosti keramiky v podobe dielne pre 
záujmovú činnosť mládeže z oboch základ-
ných škôl. Nájsť vhodné a vyhovujúce pries-
tory pre hrnčiarsko-keramickú dielňu nie 
je jednoduché. Okrem dostatočne veľkých 
priestorov je napríklad aj potrebné, aby 
do keramickej pece bol prívod elektrického 
napätia 380 V.
Hrnčiarska dielňa by mohla byť na Šaldovej 
ulici, kde si deti budú môcť z hliny for-
movať svoje dielka. K nej by pribudla aj 
dielňa keramická, v ktorej by sa výtvory 
glazúrovali a maľovali. Deti si budú rozvíjať 
keramické zručnosti pod dohľadom pracov-
níčky PD Vajnory pani Zlatici Šarközyovej.
Poslanci nášho zastupiteľstva schválili 
na ostatnom zastupiteľstve 18. apríla uzne-
senie, v ktorom rozhodli, že od 1. augusta 
bude vajnorská hrnčiarsko-keramická dielňa 
pre záujmovú činnosť mládeže fungovať 
v priestoroch budovy na Šaldovej ulici. 
Priestor je vhodný aj z hľadiska dostupností 
detí z oboch vajnorských škôl. Z bývalej 
keramickej dielne bude k dispozícií časť vy-
bavenia a zariadenia, ale bude treba ešte 
niečo dokupovať, čo nebude lacná záležitosť. 
V budúcnosti, keď sa nám podarí dokončiť 
rekonštrukciu všetkých objektov Vajnorského 
ľudového domu, by prevádzka dielne mohla 
prejsť práve tam.
Zámerom mestskej časti je aj keramiku pre-
dávať. Tak, ako to robí PD Vajnory v súčasnos-
ti. Myslím si, že výrobky by sme mohli predá-
vať v priestoroch na miestnom úrade. Tanie-
re, krčahy, poháre, vázičky, či srdiečka s ve-
novaním určite budú vhodným dekoračným 
príspevkom zariadenia domov a vínnych piv-
níc Vajnorákov. Bol by som rád, keby sa kera-
mické skvosty z dielne našich ľudových tradí-
cií stali pre každý dom či byt v obci prirodze-
nou súčasťou kultúrnej výbavy.           Ján Mrva

Editoriál

Budúcnosť 
vajnorskej keramiky Slávili sme Veľkú noc

sviatky

Veľká noc sa slávi na prvú jarnú nedeľu 
po  splne Mesiaca. Termín tohto sviatku je 
teda pohyblivý a závisí od lunárneho cyklu. 
Niekedy veľkonočné sviatky pripadnú na ko-
niec marca, inokedy na  začiatok či koniec 
apríla. Veľkonočná nedeľa môže pripadnúť 
na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. apríla. 
Tentoraz to bolo 8. apríla.

Pôvod názvu Veľká noc treba hľadať v ča-
soch židovského otroctva v  starovekom 
Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť iz-
raelských otrokov a preto Boh trestal kraji-
nu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, 
keď zomreli všetky prvorodené egyptské deti, 
faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí 
pomazali veraje svojich dverí krvou barán-
ka, sa táto pohroma netýkala a anjel smr-
ti ich obišiel. Baránok je preto symbolom Je-
žiša Krista, ktorého krv ľudstvo zachránila 
od večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza  
v  Biblii, po  vyslobodení z  Egypta previe-
dol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červe-
né more, ktoré rozdelil a  vysušil. Tu niek-
torí hľadajú pôvod tradičného židovského 
názvu pre Veľkú noc – Pésach čiže prechod. 
Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vy-
hnutie sa a vzťahujú ho na anjela smrti, kto-
rý obchádzal domy potreté krvou. Obíde-
nie a prechod predstavujú veľké Božie skut-
ky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj 

ľud a preto izraeliti nazvali každoročnú spo- 
mienku na tento deň Veľkou nocou.

Symbolika prechodu z otroctva do slobo-
dy sa preniesla aj do  kresťanstva ako pre-
chod z  hriechu do  života v  Božej milosti, 
ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho 
ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali prá-
ve počas pésachu, preto sa židovská a kres-
ťanská Veľká noc kryje aj časovo, nie však 
úplne. Rímskokatolícka i  ďalšie kresťanské 
cirkvi počas Svätého či Veľkého týždňa slá-
via tajomstvá spásy, ktoré Ježiš Kristus usku-
točnil v posledných dňoch svojho života. Sú-
časťou Svätého týždňa je Veľkonočné trojd-
nie, ktoré sa začína na Zelený štvrtok (tento-
raz 5. apríla) večer omšou na pamiatku Pá-
novej večere. V tento deň predpoludním sa 
konajú tradičné omše svätenia olejov, zná-
me ako Missa chrismatis, ktoré sú spomien-
kou na ustanovenie sviatosti oltárnej a svia-
tosti kňazstva.

Veľkonočné trojdnie potom pokračuje 
Veľkým piatkom – dňom spomienky na utr-
penie a smrť Pána a na Bielu sobotu vyvr-
cholí veľkonočnou vigíliou v  neskorých ve-
černých hodinách a uzatvára sa vešperami 
Nedele Pánovho zmŕtvychvstania (Veľko- 
nočnej nedele).       

  Eduard Fašung (spracované z archívu)

Veľká časť kresťanov vstúpila Kvetnou nedeľou 1. apríla do Veľkého 
alebo Svätého týždňa, aby v nasledujúcich dňoch oslávila 
najstaršie a najvýznamnejšie sviatky cirkevného roka –Veľkú noc. 
Pripomenuli sme si umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.

Výdušky zdobené kaučím a bavlnkami
 
Po fašiangovom období, v pôstnom čase sa ľudia pripravovali na Veľkú noc nielen duchov-
ne, ale aj s radosťou nad prichádzajúcou jarou, zobúdzaním sa prírody. Zachovávanie 
a rozvíjanie kultúrneho dedičstva Vajnor je hlavným cieľom aktivít ľudí združených vo 
Vajnorskom okrášľovacom spolku. Jednou z činností bolo aj zdobenie kraslíc, tzv. výdušiek.
V spolupráci so Senior klubom Vajnory sa každý kto mal chuť a čas, mohol naučiť nielen vajnorské techniky 
zdobenia kraslíc. Vtáčky, kvietky, krúžky, vlnky, či bavlnené osmičky dopĺňali tradičné kaučí (dužina z trávy) 
v rukách šikovných žien a dievčat. Každýkrát dve hodinky trkotačiek a spevu. Chlapci v sobotu pred Kvetnou 
nedeľou si poobzerali prútky, odkiaľ by boli najlepšie na korbáče – šibáky. Osem plus jeden prútik je potrebný 
na správny šibák, ktorý poskákal po nejedných vajnorských nôžkach. Mládenci sa pridali k dievčatám a zve-
davo sa prizerali na uja Ignáca Tesára, ktorý ich trpezlivo učil ako korbáče pozapletať. V lete sa zídeme opäť 
pri pletení dožinkového venca, výrobe papierových ružičiek a snáď sa vrátime aj k vajnorským perečkám 
na širáky.       Vajnorský okrášľovací spolok, foto: Anton Jakubáč
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Pýtali ste sa starostu

? Veľmi by nás zaujímali kritériá MČ BA – Vaj-
nory na prijatie detičiek do MŠ. V jednom 

z predchádzajúcich vydaní Vajnorských novi-
niek sme zaregistrovali aj váš osobný príspe-
vok na danú tému, kde ste mimochodom, ok-
rem iného skonštatovali, že boli všetky žiados-
ti na prijatie deti uspokojené, prípadne kladne 
vybavené... Tak neviem , či ste čerpali z neja-
kých iných informácií, ale musíme vám ozná-
miť, že bohužiaľ realita je úplne iná a len tu 
medzi nami je kopa rodičov, ktorí sú nútení no-
siť detí do Rače, na Rendez , do Ivanky a kade 
tade... No a čo sme sa rozprávali s rodičmi, kto-
rým sa podarilo umiestniť deti do tunajšej Vaj-
norskej škôlky... tak o spôsobe ,ako sa im to 
podarilo radšej v tejto forme komunikácie po-
mlčím, ale myslíme, že ste dosť inteligentný 
na to, aby ste si to sám domyslel...?! Táto for-
ma sa však mnohým rodičom prieči a po pravde 
treba povedať, že na ňu mnohé tunajšie mla-
dé rodinky ani nemajú. Preto by sme od Vás 
radi dostali informáciu na presné podmien-
ky na prijatie detí do MŠ... Ináč, keď sme už pri 
tejto téme, tak mňa osobne zaujal projekt jed-
ného starostu z krajského mesta, kde presne 
kvôli tomuto problému a najmä pri znižova-
ní korupcie a kšeftovaniu s miestami pre deti 
v MŠ stanovil podmienky tak, že všetky nále-
žitosti ohľadom prijímania detí idú priamo cez 
kanceláriu starostu a nerieši si to sama riadi-
teľka materskej školy.

Rodičia z ulice Široká a okolia

– Milí rodičia, o prijímaní detí do materskej ško-
ly pravidelne píšeme vo Vajnorských novinkách, ale 
ako vidno fámy sa šíria i napriek pravidelnému infor-
movaniu verejnosti. Prijímanie detí do MŠ riadi Všeo-
becne záväzné nariadenie č. 6/2011 (predtým platilo 
staršie VZN) o prijímaní detí do materskej školy 
a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole (ďalej len „VZN“), ktoré prijímanie detí taxatív-
ne stanovuje. VZN bolo a je voľne prístupne na webo-
vej stránke mestskej časti www.vajnory.sk.  
Na miestnom zastupiteľstve 18. 4. 2012 bolo ešte 
spresnené na môj podnet a podnet poslancov z ko-

misií a riaditeľa základnej školy. Pokiaľ ide o možnosť 
podávať žiadosť o prijatie detí aj v priebehu roka, 
ktoré umožňuje zákon, tak to sme mali upravené 
vo VZN platnom do 18. 4. 2012 nasledovne: Čl. 2 Po-
dávanie žiadostí o prijatie do materskej školy 
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 
môže zákonný zástupca podať v sídle materskej
 školy:
b) v prípade neprijatia dieťaťa aj priebežne.
Teda podávanie žiadostí v priebehu školského roka 
2011/2012 bolo v súlade s platnými predpismi mes-
tskej časti. Žiadosti detí, ktoré boli v marci 2012 pri-
jaté, boli podané priebežne a prijaté boli na zákla-
de schválenej výnimky Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva, ktorá nám bola schválená žiaľ len 
do konca augusta 2012. Získanie tejto výnimky ne-
bolo vôbec jednoduché, budeme sa však snažiť vy-
baviť výnimku aj na budúci školský rok.
Súčasná legislatíva je nastavená tak, že o prijatí ale-
bo neprijatí dieťaťa rozhoduje štatutár zariadenia. 
V tomto prípade riaditeľ a nie starosta či primátor. 
Starosta ani primátor nemajú zákonné možnosti za-
sahovať riaditeľom škôl a škôlok do ich rozhodova-
nia, lebo ich nevolia a ani neplatia – ako si to mylne 
myslia mnohí spoluobčania.
Naša mestská časť má schválené Všeobecne záväzné 
nariadenie o prijímaní detí do MŠ, miestne zastupi-
teľstvo takéto VZN prijalo už dávno. Našou snahou je, 
aby do škôlky boli prijímané prioritne deti s trvalým 
pobytom vo Vajnoroch. Na deti a ich rodičov s trva-
lým pobytom vo Vajnoroch sú prerozdeľované podie-
lové dane (dane z nehnuteľnosti a dane z príjmu fy-
zických osôb). Na deti, ktoré tu nebývajú , alebo ich 
rodičia tu nemajú trvalý pobyt, nedostane mestská 
časť ani cent z podielových dani, a preto má morálne 
právo uprednostniť deti občanov tu žijúcich, ktorí zo 
svojich daní splácajú napríklad aj úver za novú ma-
terskú škôlku.
V marci minulého roka na môj podnet vznikla džen-
tlmenská dohoda medzi mestskou časťou a riadi-
teľom ZŠ s MŠ, že hlavným kritériom prijatia detí 
bude ich dátum narodenia. Pričom deti skôr narode-
né majú prednosť. Nie je možné, ako niektorí navr-
hovali, skúmať kto je akým prínosom pre Vajnory, či 
kto tu má korene 100 rokov či viac rokov, alebo sem 
prišiel bývať pred piatimi rokmi. Takéto návrhy ne-
boli objektívne – teda jediným merateľným kritéri-
om je dátum narodenia – vek dieťaťa. 
Myslím, že kritérium veku je objektívne a nedáva 
možnosť a priestor na žiadnu korupciu a ani len po-
dozrenie z nej. Nerozumiem na čo narážate, keď pí-
šete, čo si mám domyslieť. O prijímaní detí v mar-
ci 2011 som písal dva články do Vajnorských noviniek 
a presne toto som tam opisoval. Pravdepodobne ste 
nečítali články vo VN v decembri 2011 na str. 16 a VN 
číslo 1 – 2/2012 str. 3, v ktorom píšem, že boli pri-
jaté všetky deti, ktoré podali priebežne prihlášku 
od októbra 2011 do januára 2012 (teda 10 detí 
podalo priebežne žiadosť) v súlade s platným záko-
nom a aj VZN. Teda o celom procese som verejne in-
formoval občanov. 

Ešte pár slov k súčasnému procesu prijímania detí 
do MŠ. Skôr ako sú vydané rozhodnutia celý zoznam 
detí prechádza kontrolou dohodnutých kritérií  
(vek dieťaťa) priamo na miestnom úrade. To, čo vy 
vo vašej otázke navrhujete, aby náležitosti o prijí-
maní detí išli cez kanceláriu starostu, svedčí o tom, 
že som nemenovaného primátora krajského mes-
ta predbehol.
Dôrazne sa ohradzujem proti akýmkoľvek podozre-
niam z korupcie – robím všetko preto, aby bol pro-
ces prijímania detí čo najspravodlivejší a najtrans-
parentnejší. Tohto roku sa bude prijímanie detí 
riadiť podľa spresneného VZN, ktoré je zverejne-
né na webovej stránke mestskej časti. Princíp je za-
chovaný a rozhoduje vek dieťaťa – dátum narode-
nia. Podstatná modifikácia je len v tom, že po ukon-
čení zápisu do škôlky sa vytvorí zoznam detí pod 
čiarou, podľa ktorého má riaditeľ v prípade 
uvoľnenia dieťaťa v škôlke postupovať – načo 
budem dohliadať osobne. 
Na záver chcem len povedať, že akékoľvek ovplyv-
ňovanie, korupcia, či protekcia na miestnom úra-
de, ani priamo u mňa ani v tejto súvislosti ani v inej 
nebola a neprichádza do úvahy. Všetky kroky, ktoré 
podnikám sú transparentné a úrad je otvorený pre 
všetkých občanov. Kto ma pozná tak vie, že mi nie je  
ľahostajný osud neprijatých detí, lebo za ním vidím 
rodičov, ktorí potrebujú ísť do práce a neumiest-
nenie dieťaťa v škôlke v mieste bydliska im kom-
plikuje i tak namáhavý súčasný život. Preto sa bu-
dem snažiť opäť vybaviť výnimku na budúci školský 
rok, zároveň som začal rokovať aj so starostom Rače 
o priestorových možnostiach v škôlke na Rendezy. 
Držte mi palce, aby sa mi obe veci podarili vybaviť.

? Radi by sme sa informovali aj o možnos-
ti detského ihriska na Šinkovskom, kto-

ré ste tam na začiatku ulice vybudovali... To 
je už konečné riešenie, alebo tam budú ešte 
osadené nejaké preliezačky alebo niečo ďal-
šie pre menšie detičky...  To čo je tam osadené 
je skôr pre deti nad 5 rokov... aj to pod dohľa-
dom dospelého.

Rodičia z ulice Široká a okolia

– Napriek neľahkej finančnej situácii mestská časť 
uvoľní finančné prostriedky na nákup šmýkačky 
s podestou pre menšie deti do 5rokov a predpokla-
dám, že v priebehu mája ju aj nainštalujeme.
Tak ako sme minulý rok informovali vo Vajnorských 
novinkách, mestská časť prenajala na zriadenie  
detského ihriska pozemok od súkromného vlastní-
ka na dočasné obdobie. Takýmto spôsobom zachra-
ňuje to, čo pokazili v tejto lokalite naši volení pred-
chodcovia z rokov 2002 – 2006, ktorí vôbec nemys-
leli na tak dôležitú vec, akou je detské ihrisko pre 
nové sídlisko. Aj toto je mementom pre súčasnú sa-
mosprávu – nedopustiť vznik podobných lokalít bez 
detských ihrísk – dávať ich výstavbu do podmienok 
budúcim investorom.
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– V nadväznosti na rokovanie zo dňa 19. 3. 2012, na ktorom sme hovorili aj o ponuke 
vašej spoločnosti VAJNORY Shopping City (vaše listy s ponukami) darovať obci UŠ Ne-
mecká dolina so všetkými náležitosťami ako aj o záujme vašej spoločnosti podpísať 
memorandum, príp. zmluvu o spolupráci s mestskou časťou na princípe, že pri úspeš-
nom prekvalifikovaní pozemkov a získaní stavebného povolenia na predané pozemky 
vo Vašom vlastníctve, poskytnete z každého 1 m2 takto zhodnoteného pozemku čiast-
ku 3 eurá mestskej časti (dobrý návrh o ktorom môžeme rokovať), ktorá bude účelovo 
poukázaná na rozvojové projekty a zámery obce, uvádzame nasledovné:
Mestská časť BA – Vajnory ako orgán územného plánovania musí postupovať v zmys-
le zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len stavebný zákon) a súvisiacich predpisov. Na základe 
zásadných a nesúhlasných stanovísk dotknutých orgánov, vlastníkov pozemkov a ve-
rejnosti k vašej urbanistickej štúdií (ktorú nám chcete darovať) sme pristúpili k obsta-
raniu urbanistickej štúdie pre zmeny a doplnky Územného plánu hl. mesta SR Brati-
slavy (ďalej len UŠ), kde budú zohľadnené požiadavky dotknutých orgánov, rôznych 
vlastníkov, VAJNORY Shopping City (VSC), pozemkového spoločenstva, Poľnohospo-
dárskeho družstva aj zámery regulovaného rozvoja MČ BA – Vajnory v riešenom  
území. 
K vami spracovanej urbanistickej štúdii boli najzásadnejšie a zároveň záporné a pod-
mieňujúce stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy (veľké množstvo pripomienok), 
Slovenského vodohospodárskeho podniku (navýšenie územia cca o 75 cm a hydrolo-
gický prieskum a vodohospodárska štúdia), urbáru (zmena územného plánu kvôli ne-
logickej trase severného obchvatu) ako aj Krajského stavebného úradu v Bratislave 
(nesplnenie zákonných podmienok urbanistickej štúdie). Informovali sme Vás o tom 
obsiahlym listom číslo OS–UP–84/7040/2011 zo dňa 14. 11. 2011, ktorý prikladáme 
ako prílohu. Nakoľko z priebehu vyhodnotenia pripomienkového konania vyplynulo, 
že MČ zohľadnila pripomienku pozemkového spoločenstva na zmenu funkčného vyu-
žitia pozemkov v tejto lokalite, vami spracovanú urbanistickú štúdiu nie je možné do-
rokovať a teda dopracovať a museli sme pristúpiť k obstaraniu novej, ktorá bude slúžiť 
pre zmenu Územného plánu hl. mesta Bratislavy v tejto časti Vajnor. 
Viacerými listami ako aj na osobných stretnutiach sme vás žiadali v priebehu minulé-
ho roka o poskytnutie relevantných podkladov pre urýchlenie spracovania nami zada-
nej predmetnej Urbanistickej štúdie. Dôvodom bola naša snaha urýchliť toto konanie 
hlavne kvôli vašim záujmom, ktoré máte v území, ale podkladov od vás sme sa dlho 
nedočkali. Podkladmi mali byť spracované prieskumy a rozbory územia, ktoré sú nevy-
hnutnou súčasťou spracovania každej územnoplánovacej dokumentácie alebo  
územnoplánovacích podkladov. Tieto podklady však spracované v požadovanom roz-
sahu vo vašej štúdií, ktorú nám chcete darovať neboli. Táto skutočnosť bola pre nás  

z odborného hľadiska istým rozčarovaním. Tieto podklady mohli prispieť k skráteniu 
času spracovania našej novej Urbanistickej štúdie (UŠ).
V zmysle stanovísk dotknutých orgánov sme začali obstarávať vyššie uvedenú UŠ 
na zmenu územného plánu aj s podrobnou vodohospodárskou, dopravnou, hlukovou 
a rozptylovou štúdiou vrátane geodetického zamerania územia – teda s náležitosťa-
mi, ktoré vo vami predlženej UŠ prekvapujúco chýbajú. 
Momentálne má mestská časť spracované prieskumy a rozbory a spracovávame návrh 
zadania. Po spracovaní bude nasledovať pripomienkové konanie k zadaniu a po vy-
hodnotení bude zadanie (prosím nezamieňať si s výsledkom – ide len o úvodné zada-
nie) predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Po spracovaní návrhu v zmys-
le schváleného zadania bude verejné prerokovanie s občanmi, vlastníkmi a dotknutý-
mi orgánmi. Pri spracovaní návrhu, ako aj v jeho celom procese, si budete môcť vyja-
drovať svoje pripomienky k spracovávanému zámeru o ktorom ste ako jeden z troch 
veľkých vajnorský investor (Poľnohospodárske družstvo, VSC, urbár) informovaný prie-
bežne. Po vyhodnotení pripomienok bude návrh novej UŠ k zmene územného plánu 
predložený na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Vajnory.
Ako sme pri viacerých rokovaniach hovorili VSC by už po schválení návrhu ÚŠ (do-
pravnej kostry územia a sietí a výškového a polohového určenia terénu na výstav-
bu a schválení filozofie zástavby) na miestnom zastupiteľstve, by ste mohli v spolu-
práci s mestskou časťou realizovať svoj zámer – samozrejme za predpokladu, že bude 
v súlade so schváleným návrhom. Nemuseli by ste čakať na formálne ukončenie celé-
ho procesu. Dobrú vôľu mestskej časti ako aj ochotu k spolupráci dokazujeme aj tým, 
že sme projektantom zadali podmienku, aby vaše územie, jeho vnútorné usporiadanie 
rešpektovali ako celok (slzu). Tak, ako je totiž územie dnes vami navrhnuté – vlastnené 
je to v zmysle, že oveľa väčšia časť územia sa prispôsobuje Vašej koncepcií a tvaru úze-
mia (slzy) – i keď logickejšie by bolo keby sa menšie Vaše územie prispôsobilo koncep-
cií celého väčšieho územia. Postup Mestskej časti Bratislava – Vajnory vyplýva zo zá-
kona a nemôžeme sa viazať garanciami jednému z investorov v riešenom území, aby 
sme vedeli zabezpečiť všetky aspekty vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov 
štátnej správy, organizácií, občanov, či urbáru, a aby sme zároveň eliminovali prípadné 
hrozby spôsobené prirodzenými podmienkami územia a chránili verejný záujem.
Mestská časť sa vám snaží vychádzať v ústrety tak ako každému vlastníkovi pozemkov 
v predmetnej lokalite a často krát aj omnoho viacej. Deklarovali sme to na našich spo-
ločných rokovaniach. Mestská časť musí predovšetkým dodržiavať zákon a dbať o to, 
aby neboli v žiadnom prípade ohrozené záujmy aj iných vlastníkov pozemkov v lokali-
te Koncové a Nemecká dolina.

Ján Mrva, starosta MČ Bratislava – Vajnory

Informácia o aktuálnom stave spracovania Územného plánu zóny Šuty
V súčasnosti mestská časť dokončuje zhromažďovanie všetkých stanovísk dotknutých 

orgánov presne podľa zákona. 
Nie zavinením mestskej časti proces nepokračuje tak rýchlo, ako by sme si to my a určite 

aj občania želali. Stále nám chýba stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy. Po jeho doru-
čení pripraví mestská časť záverečný návrh vyhodnotenia pripomienkového konania kon-
ceptu Územného plánu zóny Šuty. Následne ho prerokuje v komisii výstavby, územného 
plánovania, dopravy a životného prostredia (ďalej komisia). Návrhy pripomienok občanov 
a organizácií, ktoré už mestská časť dostala, boli prerokované v komisii. 

Po doručení a prerokovaní magistrátneho stanoviska a návrhu jeho vyhodnotenia v ko-
misii, príde na rad dorokovanie pripomienok s občanmi a  inštitúciami, ktoré neboli zo-
hľadnené (MČ vyzve doporučeným listom každého koho sa to týka a určí dátum stretnu-
tia – pravdepodobne v máji 2012).

Po dorokovaní všetkých pripomienok zorganizuje mestská časť ďalšie stretnutie s ob-
čanmi – nad rámec zákona – (predpoklad jún 2012), s vysvetlením spracovateľov a od-
borných pracovníkov úradu a zodpovednej odborne spôsobilej osoby, ktoré časti návrhu sa 
budú dať a ako prepracovať v koncepte, alebo akým smerom sa ďalej uberieme.

Potom by sa mal návrh vyhodnotenia pripomienkového konania so súborným stano-
viskom predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Po prípadnom schválení uznese-
nia bude spracovateľ ÚPNZ spracovávať návrh ÚPNZ Šuty podľa schváleného súborného  

stanoviska. Po spracovaní návrhu sa opäť, presne podľa zákona, zopakuje verejné preroko-
vanie, prerokovanie s vlastníkmi pozemkov v riešenej lokalite ako aj s dotknutými orgánmi. 
Po dorokovaní a vyhodnotení pripomienok k návrhu ÚPNZ Šuty by mohol byť návrh pred-
ložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Proces spracovávania územných plánov nie je vôbec jednoduchý. Nekomplikuje ho mest- 
ská časť, ale tak to stanovuje zákon, ktorý sme povinní dodržiavať nielen my, ale aj všet-
ci účastníci konania. Mestská časť však v záujme čo najlepšej informovanosti občanov, ide 
aj v tomto prípade nad rámec zákona a zorganizuje pravdepodobne v júni ďalšie stretnu-
tie s obyvateľmi Vajnor. Celý tento nejednoduchý proces sme neurobili takto komplikova-
ný my, ale platný zákon, ktorý musíme dodržiavať nielen my, ale všetci účastníci konania. 
Nad rámec zákona mestská časť – v záujme čo najlepšej informovanosti občanov o proce-
se a jeho zmenách – zorganizuje už druhú stretnutie s občanmi.

Na záver len zopakujem, tentoraz slovami Ing. arch. Jána Šilingera z referátu územné-
ho plánu , ktorý mi na moje naliehanie, aby čo najskôr zvolal občanov na dorokovanie po-
vedal: “ Mestská časť nemôže pozývať občanov, kým nebude pripomienkové konanie kom-
pletné – chýba ešte stanovisko magistrátu. To je zákonný proces a keby sme občanov po-
zvali skôr, mohol by nás ktokoľvek napadnúť za nezákonnosť“. Teda milí spoluobčania aj vy 
tušíte, kto by ten proces mohol napadnúť, aby si ochránil svoje investorské záujmy a teda 
nedajme im na to dôvod.              Ján Mrva, starosta MČ Bratislava – Vajnory

Otvorený list akcionárom VAJNORY Shopping City, vlastnícka, a. s., 
o stave konania pri obstarávaní Urbanistickej štúdie zóny Nemecká dolina – ako 
podkladu pre zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
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Dostaneme sa k eurofondom,
alebo nás opäť vyškrtnú?

Jedným z protagonistov zmien v budú-
com programovom období je predseda 
BSK Pavo Frešo. Ako uviedol pre VN, 
„základná myšlienka je, že sa v  novom 
programovom období príjme úzus čer-
pania prostriedkov zásadne na  to, čo 
podporuje rast. Ak je tento úzus proras-
tovosti správny, potom ako bratislavský 
župan som úplne pokojný. Lebo každá 
investícia do školstva, vedy, výskumu, či 
dopravnej infraštruktúry rast podporu-
je. Veď je nesporné, že ak postavíme nul-
tý diaľničný okruh okolo Bratislavy, tak 
to pomôže celému Slovensku, lebo ide 
o najsilnejší dopravný uzol. Podiel tran-
zitnej dopravy je tu enormný a každého 
podnikateľa zo Slovenska alebo zahrani-
čia ekonomicky určite brzdí, ak sa dostá-
va do permanentných dopravných zápch 
na  ktoromkoľvek príjazde do  hlavného 
mesta.“

Ako dodal Pavol Frešo, „horšie je, že 
celé to rozprávanie o tom, kto je najbo-
hatším regiónom je absurdné. Bratislav-
ský kraj, či hlavné mesto určite nie je bo-
hatšie ako okolie Viedne, či iné európske 
metropoly. Nie je pravda, že máme vyso-
ké čerpanie HDP. Vychádza to tak pre-
to, že sa cenová úroveň prerátala cez pa-
ritu kúpnej sily a  tiež z  dákeho mylné-
ho tvrdenia, že máme v obchodoch po-
lovičné ceny oproti napríklad Rakúsku. 
To považujem za  hlúposť. Veď vidíme, 
že naši ľudia vo veľkom chodia nakupo-
vať do Rakúska a určite to nerobia preto, 
že by tam boli vyššie ceny, ale práve na-
opak. To znamená, že ten prepočítava-
cí koeficient nesedí. Treba to rátať spra-
vodlivejším mechanizmom.“

Bohatšie regióny tiež cítia potrebu 
rozvojových impulzov prostredníctvom 
financií z eurofondov. Spájajú sa a snažia 

lobovať v bruselskej administratíve. „Sú-
časné programovacie obdobie sa končí 
v roku 2013, ďalšie sa vytýči opäť na se-
dem rokov. Práve tieto mesiace sú preto 
aj pre bratislavský región kľúčové,“ do-
plnil Frešo. 

Eduard Fašung

Ostatný štatistický rebríček vyniesol hlavné mesto SR 
a Bratislavský kraj na pozíciu piateho najbohatšieho regiónu 
v EÚ. Takéto hodnotenie môže opätovne znemožniť tomuto 
regiónu čerpanie prostriedkov z európskych fondov. Je pritom 
zrejmé, že ani mesto, ako ani kraj nedokáže zabezpečiť  kľúčové 
investičné zámery z vlastných zdrojov.

BSK rozdeľoval dotácie

Na rozdeľovanie dotácii má 
BSK dotačný mechanizmus. 
„Tam sme zvolili od  samého 
začiatku ten princíp, že o tom 
rozhodujú čisto poslanci. Za-
sadá komisia, kde každý klub 
má svoju poslankyňu, poslan- 
ca. Snažíme sa, aby v  celom 
území boli dotácie rovnomer-
ne rozložené,“ povedal Pavol 
Frešo. Zdôraznil, že komuni-
kujú aj so starostami a primá-
tormi a snažia sa o mimoriad-
ne spravodlivé rozdelenie do-
tácií. „Debatovali sme o tom, 
že rozšírime dotačný mecha-
nizmus, lebo mnohé z  tých 

obcí sa nemôžu pustiť ani len 
do  prípravy projektovej do-
kumentácie, pokiaľ ich ne-
podporíme. Aj o tom sú tieto 
dotačné mechanizmy, že do-

slova pár sto alebo tisíc eura-
mi podporíte niečo, čo potom 
obec môže naštartovať ďalej, 
že čerpá eurofondy v  omno-
ho väčších výškach,“ dodal 
Pavol Frešo. 

Kraj prostredníctvom do-
tácii podporí kultúrne, špor-
tové aj sociálne projekty, 
dotácie pôjdu aj na  rekon-
štrukciu obecných úradov, 

kostolov, škôl či revitalizáciu 
námestí a  verejných pries- 
transtiev. Napríklad na  Pro-
jekt rekonštrukčných prác na 
kúpalisku Matadorka v sezó-
ne 2012 pôjde 5000 eur, rov- 

naká suma pôjde na  vybu-
dovanie krytého skateparku 
v OST a rekonštrukciu a de-
barierizáciu národného stol-
notenisového centra. Z dotá-
cii sa tiež zrevitalizuje verej-
né priestranstvo v  Ružino-
ve, verejné osvetlenie v  obci 
Závod, opravia sa sakrálne 
pamiatky v  Kalinkove, zdi-
gitalizujú sa historické do-
kumenty v malackom Mest- 
skom centre kultúry a  vy-
buduje sa historický náučný 
chodník v Bernolákove.  
 

Eduard Fašung

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozdelil na projekty dotácie v hodnote 148 500 eur. 
Župa podporí celkovo 69 projektov. Podľa predsedu BSK Pavla Freša sú dotácie orientované 
do regiónu, rozdeľujú ich veľmi prísne proporcionálne a sústredia sa na tých najslabších. 
Ako tiež uviedol, zohľadňuje sa najmä všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 
Z dotácií BSK poskytol finančné prostriedky na rekonštrukciu Vajnorského ľudového domu.  

Z rozpočtu BSK bolo na rok 2012 na poskytovanie dotácií 
vyčlenených celkovo 220 000 eur. Na kraj bolo do 25. februára 
podaných 81 žiadostí vo výške 752 404,30 eur, komisia 
odporučila schváliť dotáciu 69 žiadateľom v celkovej výške 
148 500 eur.
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Starostovia Chorvátskeho Grobu 
a Vajnor rokovali o Čiernej Vode

Ako na  stretnutí podčiar-
kol starosta Vajnor Ján Mrva, 
enormný záujem majú o rie-
šenie zahustenej premávky, 
ktorá cez túto mestskú časť 
Bratislavy smeruje do  hlav-
ného mesta, najmä za  prá-
cou. Ďalšia plánovaná výstav-
ba v  Čiernej Vode môže bez 
súbežného budovania zod-
povedajúcej dopravnej in-
fraštruktúry celú situáciu ešte 
zhoršiť. „A  nielen v  dopra-
ve, ale i  školstve. Do  vajnor-
skej školy a  škôlky už v  sú-
časnosti chodia desiatky detí 
z  Chorvátskeho Grobu, kto-
ré nemajú možnosť navštevo-
vať školské, či predškolské za- 
riadenia v mieste svojho byd-
liska,“ uviedol Ján Mrva.

Novozvolený starosta Chor- 
vátskeho Grobu Miroslav Ma- 
rynčák informoval, že o ďal-
šej  výstavbe rokuje s  develo-
permi. Súbežne s bytmi by sa 
mali stavať aj cestné privád-
zače na  diaľnicu D1, ktoré 
by mali prechádzať Chorvát-
skym Grobom. V pláne je tiež 
výstavba novej školy. Pred-
stavitelia oboch samospráv 
sa zhodli, že obmedzenie vý-
stavby, riešenie dopravy a vý-
stavba školských zariadení je 
vzhľadom na  potreby oboch 
sídel spoločným záujmom

Zmena územného plánu 
bývalým vedením Chorvát-
skeho Grobu spôsobila, že in-
vestor ráta s novou výstavbou 
domov na ploche 190 hektá-

rov, v ktorých by malo bývať 
až 56 tisíc obyvateľov.

To je takmer toľko, ako ma- 
jú tri okresné mestá v  Bra-
tislavskom kraji Malac-
ky, Pezinok a  Senec dokopy. 
Na  Čiernej Vode sa už sta-
via, pričom zástavba už te-
raz výrazne komplikuje do-
pravu v  tejto oblasti. Spo-
lu s  tranzitom medzi Pe-
zinkom a  Bratislavou pre-
jde po cesta III. triedy denne 
vyše 20 tisíc motorových vo- 
zidiel a  to priamo stredom 
historickej časti Mestskej čas-
ti Bratislava – Vajnory. Nes-
úhlasné stanovisko s  rozsia- 
hlou výstavbou na  Čiernej 
Vode bez prioritného rieše-
nia dopravnej situácie a  ob- 

čianskej vybavenosti dala aj 
regionálna samospráva VÚC 
a jej predseda Pavol Frešo.

Vajnory navrhujú, aby sa 
prednostne postavil výjazd 
a zjazd na diaľnicu D1 v loka-
lite Triblavina. „Podporným 
riešením by bol aj doprav-
ný obchvat z  Pezinka popri 
Slovenskom a  Chorvátskom 
Grobe s výjazdom na D1 pri 
Triblavine. Na  akútne rieše-
nie odklonenia a priklonenia 
súčasnej dopravy do tohto re-
giónu je už spracovaný pro-
jekt východného obchvatu 
Vajnor okolo družstva, ktorý 
má právoplatné územné roz-
hodnutie,“ dodal starosta Ján 
Mrva. 

Eduard Fašung

Problémy súvisiace s rozsiahlou výstavbou v prímestskej bratislavskej lokalite Čierna Voda
riešili 3. apríla starostovia Chorvátskeho Grobu a Vajnor. Výstavba obytných súborov vyvoláva 
početné ťažkosti obom samosprávam najmä v doprave a školstve.
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No regionálne zastupiteľstvo sa už v súčasnosti snaží oprá-
šiť projekt cestného mosta medzi Záhorskou Vsou a  rakús-
kym Angernom. Ako konštatovali poslanci na ostatnom roko-
vaní zastupiteľstva, prvá pracovná slovensko-rakúska komisia 
na výstavbu mosta vznikla už v roku 2005, svetlo sveta uzre-
la aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a pre-
zentovaná bola dokonca aj maketa budúceho mosta medzi Zá-
horskou Vsou a Angernom. Okrem rozvoja turizmu v regió-
ne by mal most odľahčiť tranzitujúcu dopravu hlavným mes-
tom SR.

Projekt však narazil na vysoké finančné nároky, v rámci kto-
rých len samotný most mal stáť približne 12 miliónov eur. Fi-
nančné prostriedky sa však už nedali získať z podporných fon-
dov Európskej únie, nakoľko nastavený program, na  rozdiel 
od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, neumožnil Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju vzhľadom na vysokú tvorbu HDP 
čerpať peniaze z eurofondov v období rokov 2007 – 2013. 

Podľa predsedu BSK Pavla Freša, kraj sa rôznymi forma-
mi usiluje zmeniť doterajšie a nastaviť nové podmienky, ktoré 
by umožnili aj BSK čerpať finančné prostriedky z eurofondov 
v nasledujúcom referenčnom období.

Eduard Fašung 

Mosty, ktoré spájajú ľudí v širšom regióne
Bratislavská krajská samospráva má veľký záujem na budovaní cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry, ktorej súčasťou sú predovšetkým mosty, spájajúce slovenský a rakúsky breh 
rieky Moravy. Do finálnej podoby sa blíži cyklomost medzi Devínskou Novou Vsou a obcou 
Schlosshof. Most bude prepojený na medzinárodné cyklotrasy, súčasťou ktorých by sa mali 
stať aj cyklochodníky vo vajnorskom chotári, osobitne pozdĺž úbočí Malých Karpát.
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Vodohospodári čistili Vajnorský potok

V  marci pokračovala SVP 
s  čistením brehov Vajnorské-
ho (Dolnoračianskeho) poto-
ka, ktorý preteká Vajnormi a je 
hojne napájaný malokarpat-
skými bystrinami. V ostatných 
rokoch vzhľadom na úzke ko-
ryto a  množstvo zrážok zatá-
pal záhrady a pivnice mnohých 
Vajnorákov. „Už vlani sme mali 
rokovania so zástupcami SVP 
zo závodu Šamorín, kam Vaj-
nory v  tejto problematike pa-

tria. Ponúkli sme aj možnosť 
zriadenia brigádnej čaty mest- 
skou časťou a  čerpanie pro-
striedkov z  protipovodňového 
fondu vlády SR. Škoda, že toto 
riešenie nie je v zmysle zákona 
možné v  podmienkach Brati-
slavy realizovať. Našli sme však 
inú možnosť. Oceňujem aktivi-
ty SVP i riaditeľa závodu v Ša-
moríne za zodpovedný prístup 
k  riešeniu problému, ktorý 
prejavili i  v  časoch finančnej 

núdze. V  rokovaniach bude-
me pokračovať i v budúcnosti, 
aby sme koordinovali čistenie 
ďalších regulovaných potokov,“ 
uviedol Ján Mrva.

Podľa vyjadrenia hovorcu 
štátneho podniku SVP so síd-
lom v  Banskej Štiavnici Pavla 
Machavu odštepný závod v Ša-
moríne pri zabezpečovaní bez-
problémového odvedenia vôd 
z malokarpatskej oblasti usku-
točnil v  posledných rokoch, 

okrem iného, aj prečistenie 
Vajnorského potoka. V  roku 
2010 sa zameral na prečistenie 
úseku v  okolí Bratislavských 
elektrotechnických závodov, 
následne sa pokračovalo v prá-
cach v  roku 2011, kedy boli 
prečistené úseky pri železnici. 
Práce budú ukončené v tomto 
roku dočistením posledného 
úseku až po sútok Vajnorského 
potoka s tokom Kratina.
 Eduard Fašung

Hrozba jarných povodní z topiaceho sa snehu alebo prívalových vĺn z Malých Karpát spôsobených 
silným dažďom nenecháva ľahostajnú samosprávu   Mestskej časti Bratislava – Vajnory. Na 
opakované žiadosti starostu Vajnor Jána Mrvu (SDKÚ-DS) zareagoval Slovenský vodohospodársky 
podnik (SVP) čistením početných vajnorských potokov a odvodňovacích kanálov. 

Chcela by som poukázať na ľudí, ktorí si nevedia vážiť životné prostredie a prírodu ako 
takú. Cez víkend sme boli na prechádzke na Lysoch a pri odvodňovacom kanáli sme 
našli vysypanú kopu stavebného odpadu. Ten odpad sa nachádza už na katastrálnom 
území Čiernej Vody, no špatí to aj tú našu stranu. Čo je najhoršie, keď sa nájde ešte zo-
pár takýchto arogantných a hlúpych ľudí, môže sa nám stať, že nám ten odvodňova-
cí kanál upchajú a až potom zistia, že na čo vlastne slúžil. Dlhé roky sme si naše krásne 
okolie strážili ako oko v hlave a čo sa to zrazu stalo?

Text a foto: Henrieta Feketeová

Zašpinili odvodňovací kanál

Deň narcisov 
pomáha v boji 
proti rakovine
MČ Bratislava – Vajnory sa zapoji-
la do tradičnej celoslovenskej zbier-
ky „Deň narcisov 2012“, ktorú organi-
zovala Liga proti rakovine. Vo Vajno-
roch sme mali tri pokladničky, pri kto-
rých sa striedalo jedenásť dobrovoľ-
níkov počas celého dňa. Občania sa 
s nimi mohli stretnúť pri potravinách 
a na námestí pred miestnym úradom. 
Vďaka ich obetavosti sme dokáza-
li zabezpečiť presun jednej pokladnič-
ky po celej mestskej časti. Takto bolo 
umožnené prispieť žiakom v školách, 
hosťom v reštauráciách, firmám, pra-
covníkom na družstve, či na zdravot-
nom stredisku. Osobitné poďakovanie 
patrí celému dobrovoľníckemu tímu 
v zložení:  Mária Belovičová, Barbo-
ra Feketeová, Elena Feketeová, Mária 
Halíková, Helena Hlavatá, Ján Krišto-
fič, Viera Krištofičová, Renáta Macko-
vičová, Viera Machajová, Viktória Šuli-
manová, Anna Zemanová.
V našej MČ sa podarilo vďaka štedrým 
darcom vyzbierať sumu 1323, 09 €.
V mene Ligy proti rakovine ďakujeme 
všetkým dobrodincom, ktorí na zbier-
ku prispeli, alebo akokoľvek inak po-
mohli pri organizácii.
Táto zbierka je už známa a slúži 
 na dobrú vec. V našej MČ sa však 
konajú príležitostné zbierky, kto-
ré na miestnom úrade nie sú ohláse-
né. Chceme, aby dobrá vôľa Vajnorá-
kov nebola zneužitá, a preto vyzýva-
me všetkých občanov, aby prispievali 
iba na známe, prípadne vopred ohlá-
sené zbierky. 

  Rastislav Daniš
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Aby sme zvýšili bezpečnosť vodičov 
a chodcov vo Vajnoroch, požiada-
la naša MČ magistrát hlavného mes-
ta o obnovu vodorovného doprav-
ného značenia na hlavných cestných 
ťahoch, ktoré sú v správe hlavné-
ho mesta. 
Vedúca oddelenia cestného hospo-
dárstva magistrátu Janka Mešťaní-
ková listom zo 28. 3. informovala, 
že dopravné značenie obnoví ma-
gistrát až v júni, po ukončení súťaže 
na výber dodávateľa, ktorý bude 
vodorovné dopravné značenie 
v hlavnom meste a mestských 
častiach realizovať.                      (MÚ)

■ Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov na priechodoch pri kruhovom objazde
pred vstupom do Vajnor, upravil magistrát hlavného mesta na žiadosť mestskej
časti zeleň, ktorá je na ňom vysadená. Dostatočným ostrihaním kríkov sa sprehľad-
nil kruhový objazd tak, že prichádzajúce autá je vidieť z každého smeru.              (VN)

Nový systém parkovania 
v mestských častiach

Nový systém by mal fungo-
vať na  báze takzvaných rezi-
dentských miest. Zruší sa ním 
súčasný model vyhradeného
parkoviska, ktorý dosiaľ fungu-
je v niektorých mestských čas-
tiach, najmä v  Starom Meste.
Nový systém by mal vyjsť
v  ústrety občanom s  trvalým 
pobytom na  území hlavného 
mesta, ktorí v  súčasnosti čas-
to nemôžu po  práci v  pod-
večerných hodinách nájsť par-
kovacie miesto v  blízkosti by-
dliska. Za rezidenčný poplatok 
budú mať vyhradené parkova-
cie miesto od 18.00 do 8.00 h.

Princíp spoplatnených rezi-
denčných miest sťaží možnosť
parkovania motoristom, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v Bratisla-
ve. Budú musseť využívať zá-
chytné parkoviská v okrajových
častiach a za prácou dochádzať
mestskou hromadnou dopra-
vou. Poplatky za  túto formu 
parkovania budú podľa ade-
kvátneho vzorca rozdelené me-
dzi mesto a mestské časti. Budú 
použité na  budovanie záchyt-
ných parkovísk, ktoré nebudú 

stavané na  úkor verejnej zele-
ne. V tejto súvislosti chce mesto 
podporiť investorov, ktorí budú 
stavať parkovacie domy.

Nový systém rezidenčného
parkovania by mal obmedziť
živelné parkovanie, zlepšiť situá-
ciu a  tým zvýšiť kvalitu života
občanov Bratislavy a  tiež riešiť
situáciu regulovaného parkova-
nia v  širšom centre mesta.
Nie všetky mestské časti majú 
v súčasnosti dôvod na zavede-
nie rezidenčného parkovania. 
V okrajových MČ nie je vyvíja-
ný až taký tlak na  parkovacie
miesta a  miestne samosprávy 
problém riešiť nemusia. Preto
systém rezidenčného parkova-
nia sa nebude plošne uplat-
ňovať na  všetkých verejných
plochách. Týkať sa spočiatku
bude najmä Starého Mesta 
a  kontaktných veľmi vyťaže-
ných častí ako je Nové Mesto, 
Ružinov a Petržalka. MČ Brati-
slava – Vajnory nesúhlasí s tým, 
aby systém platil v malých mest-
ských častiach a chce riešiť svo-
ju parkovaciu politiku autonó-
mne.                           Eduard Fašung 

Nový systém verejného parkovania chce zaviesť bratislavský 
magistrát spolu s mestskými časťami od januára budúceho 
roka. Systém predložia na verejnú diskusiu v apríli a máji, aby 
sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia Bratislavy. Návrh by mali 
prerokovať mestskí poslanci na júnovom zastupiteľstve.

Podporme kandidátku na titul 
Slovenka roka
V zozname kandidátok 4. ročníka súťaže Slovenka 
roka 2012“, ktorú vyhlasuje časopis Slovenka, RTV, SND 
„v kategórii 8 – Vzdelávanie a podpora mladých talen-
tov“, kandiduje Mgr. art. Ľubica Mešková, 
rod. žišková z Vajnor, ktorá je riaditeľkou Vysokoškol-
ského umeleckého súboru Technik STU v Bratislave. 
Pošlite jej hlas na číslo SMS 9969, ak si myslíte, že si ocenenie zaslúži. 
Hlasovanie bude ukončené 29. 5. 2012 o 12.00 h.                  Soňa Molnárová

Na doménu www.odkazprestarostu.sk bol nahlásený podnet, informujúci 
o katastrofálnom prejazde cez železničnú trať. Podnet je orientovaný na lokalitu 
Vajnorského jazera. Prejazd cez koľajnice na Príjazdnej ulici je v dezolátnom 
stave. Použitie rozbitých drevených segmentov ohrozuje bezpečnosť cestnej pre-
mávky. Ako VN informoval starosta Ján Mrva, na základe nahlásenia podnetu 
bola vykonaná okamžitá kontrola stavu. Bezprostredne na to sa na odstránení 
nežiaduceho stavu začalo pracovať. Opravu zabezpečila spoločnosť RAVEN, 
ktorá užíva predmetnú železničnú vlečku.                                       (VN)

Vodorovné dopravné značenie 
obnoví magistrát v júni

Zlý prejazd cez koľajnice
je už minulosťou

Máme upravený kruhový objazd
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Tohto roku zverila mestská časť starost-
livosť o jarnú údržbu a úpravu verejnej ze-
lene záhradníkovi. Ten v spolupráci s pra-
covníkmi hospodárskej správy a s odde-
lením životného prostredia uskutočnil 
najprv obhliadku zelene, výsledkom kto-
rej bolo určenie postupu prác pri jej ošet-
rovaní a ďalšej výsadbe.

Práce sa začali odborným orezom na-

padnutých, suchých a poškodených stro-
mov a kríkov, čiastočne boli revitalizova-
né priestranstvá okolo pamätníka v par-
ku Pod lipami. Pokračujú  úpravou po-
škodených častí centrálneho námestia, 
skultivovaním priestorov pred ZŠ Katarí-
ny Brúderovej a  malého kruhového ob-
jazdu na križovatke Rybničnej a Doraste-
neckej ulice, kde by mali byť zasadené tr-

valé porasty. Jarná spolupráca by mala byť 
ukončená vysadením letničiek pred far-
ským kostolom. 

Všetky úpravy sú konzultované s  od-
borným pracovníkom oddelenia život-
ného prostredia. Spolupráca so záhrad-
níkom je prejavom dlhodobej snahy 
MČ  udržanie a  zveľadenie zelene, ktorá 
esteticky dotvára vzhľad našej obce.    (MÚ)

Spoločne skrášlime 
našu obec

Pozývame všetkých obyvateľov 
Vajnor na brigádu – jarné uprato-
vanie, počas ktorej chceme vyčis-
tiť našu obec a okolie Vajnorských 

jazier od nečistoty a špiny, ktorá sa 
nazbierala počas zimy.  

Tohtoročné upratovanie 
chceme urobiť v jeden deň, 

preto sa stretneme 
v sobotu 12. mája 2012 
o 9.30 hodine na dvoch 

stanovištiach.

Buď v Parku pod lipami 
(čistenie Vajnor) alebo na pláži 

pri malom jazere (čistenie 
Vajnorských jazier). Brigáda potrvá 

približne do 12.30 h. 
Pracovné náradie 

ako aj vrecia na odpad budú 
k dispozícii. Budeme radi, ak sa nás 

stretne čo najviac.
(MÚ)

Bratislavské deti zo základných škôl 
sa môžu zapojiť do OLOMPIÁDY 

Nultý ročník projektu s náz- 
vom OLOMPIÁDA 2012 je 
dlhodobý program, ktorého 
cieľom je dostať do povedomia 
žiakov a pedagógov škôl syste-
matické zapájanie témy správ-
neho nakladania s  odpadmi, 
triedenia a následnej recyklá-
cie komunálneho odpadu 
v školských zariadeniach Bra-
tislavy tak, aby sa separovanie 
odpadu stalo súčasťou život-
ného štýlu nastupujúcej gene-

rácie. Projekt má hravou for-
mou, metódami zážitkového 
učenia, rozvojom kreativity 
a súťaživosti pozitívne pôsobiť 
na rozvoj vedomostí detí, mlá-
deže, rovnako i dospelej gene-
rácie o separácii odpadov.

Na otvorení OLOMPIÁDY 
2012 v priestoroch základnej 
školy v ružinovskej štvrti Os-
tredky sa zúčastnili bratislav-
ský primátor Milan Ftáčnik, 
starosta Ružinova Dušan Pe-

kár, generálny riaditeľ OLO, 
a. s., Roman Achimský, ako aj 
ďalší hostia. Primátor Milan 
Ftáčnik po  otvorení OLOM-
PIÁDY uviedol, že od  pro-
jektu, možno očakávať nielen 
čistejšie sídliská, ale aj vypes-
tovanie návykov na  separo-
vaný zber odpadu tak u detí, 
ako aj u ich rodičov.

Pilotný, nultý ročník OL-
OMPIÁDY sa začal 12. marca 
a potrvá do 15. júna. V  jeho 

závere  budú víťazné školy 
ocenené atraktívnymi cena-
mi. V  septembri na  začiatku 
školského roka, po vyhodno-
tení pilotného projektu, chcú 
organizátori odštartovať prvý 
riadny ročník OLOMPIÁDY 
pre všetkých žiakov bratislav-
ských škôl. 

Zapojiť sa do  súťaže môžu 
aj deti oboch základných škôl 
vo Vajnoroch. 

   Eduard Fašung

V olympijskom roku 2012 sa deti materských a žiaci bratislavských základných škôl môžu zapojiť do celoročného 
zábavno-športového projektu OLOMPIÁDA. Projekt pripravila bratislavská samospráva spoločne so spoločnosťou 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO, a. s.) a bývalí športovci, úspešní slovenskí olympionici.

Vajnorské novinky sa takmer v každom svo- 
jom vydaní zaoberajú odpadom a správnym na-
kladaním s ním, informujeme o zbernom dvo-
re, o pristavovaní kontajnerov na jarné či jesen-
né upratovanie, v predvianočnom čísle sme po-
drobne informovali o  službách OLO, a. s., po-
čas vianočných sviatkov, podrobne sme písali aj 
o separovanom zbere. Napriek tomu stále pre-
trváva problém s nedisciplinovanými spoluob-
čanmi, ktorí nerešpektujú, alebo nechcú rešpek-
tovať, že zberné miesta na separovaný zber slú-
žia len separovanému zberu – to znamená, že 
do tam pristavených kontajnerov patria len plas-
tové fľaše, sklenené fľaše a papier. 

Opäť sme svedkami toho, že zberné miesta sú 
obložené vrecami, v ktorých sa nachádza aj trá-
va, v  samotných kontajneroch nájdeme aj ko-
munálny odpad, nehovoriac o papieri a fľašiach, 
ktoré sa povaľujú v okolí. Tento neporiadok do-
čisťuje mestská časť a  vďaka niektorým nepo- 
riadnym spoluobčanom sa tak triedený odpad 

Zahltia Vajnory odpadky?
Vinou nedisciplinovaných spoluobčanov môžeme 
prísť o zberné miesta na separovaný odpad

Jarná úprava verejnej zelene je v rukách záhradníka
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pre našu MČ predražuje, čo v súčasnej neľahkej 
finančnej situácii znamená výdavky navyše.

Spoločnosť OLO, a. s., môže problémové sto-
jiská zrušiť, ak neslúžia svojmu účelu – tak ako 
bolo pred tromi rokmi zrušené stojisko pri le-
kárni na námestí (na Roľníckej ulici). Ak by pri-
šlo k takejto situácii, doplatili by sme na to všet-
ci – spoločné kontajnery na triedený odpad šet-
ria priestor v našich domových nádobách, a tým 
aj naše peňaženky pred vyššími výdajmi za jeho 
odvoz.                                 Soňa Molnárová
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Prišla 67. slobodná jar. Naše deti o hrôzach vojny  počúvajú čoraz menej. 
No medzi nami stále sú žijúci pamätníci, ktorí vojnu zažili, priamo zasiahla do ich
života, veľa im vzala. V mnohých prípadoch navždy. A preto každoročne spomíname, 
pripomíname si tú tragédiu ľudstva, akou vojna bezpochyby je. Buďme šťastní, že 
už 67 rokov žijeme len v spomienkach. Oslobodenie nášho mesta, ktoré si každoročne 
pripomíname 4. apríla, je spojené s vyjadrením úcty a vďaky všetkým hrdinom, 
ktorí položili svoje životy za naše oslobodenie.
Ďakujeme Čestnej stráži SR, žiakom aj pedagógom zo ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, 
ZŠ Jána Pavla II., Senior klubu a ostaným občanom za ich účasť na pietnej spomienke. 

Katarína Dobiášová, foto: Anton Jakubáč

Pripomenuli sme si 
oslobodenie Bratislavy

Slávili sme 107. výročie príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor

Dňa 11. apríla, práve v deň, keď sa Ferdiš Juriga 
pred 107. rokmi stal vajnorským farárom,  si MČ 
Bratislava – Vajnory zaspomínala na tohto slo-
venského národného buditeľa, publicistu, uči-
teľa, politika, ale predovšetkým katolíckeho kňa-
za, ktorý tu pôsobil 13 rokov.
Pri tejto príležitosti sa na slávnostnom dopolud-
ní zúčastnili deti z oboch našich základných škôl 
so svojimi pedagógmi,  členovia Senior klubu 
a ostatní obyvatelia našej mestskej časti, ktorí si 

prišli uctiť pamiatku tejto významnej osobnosti. 
Slávnostný príhovor predniesol starosta Ján 
Mrva, no okrem neho mestskú časť zastupoval 
prednosta Juraj Lauko a zástupkyňa Soňa Mol-
nárová. 
Slávnostné dopoludnie spríjemnili svojimi vy-
stúpeniami aj deti zo ZUŠ pod vedením pani uči-
teľky Milky Kinčešovej.  

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč
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Zhromaždenie členov Miestneho 
spolku SČK Bratislava – Vajnory

V  kultúrnom stredisku na  Baničovej 
ulici sa 12. marca konalo zhromažde-
nie členov Miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža Bratislava Vajnory. 

Zhromaždenie členov miestneho spol-
ku prerokovalo „Správu o činnosti miest- 
neho spolku za rok 2011 a návrh činnos-
ti na rok 2012“. 

Ďalej na zhromaždení členov odznela 
„Správa o výsledku hospodárenia miest-
neho spolku za rok 2011 a návrh rozpoč-
tu na rok 2012“. 

K 31. decembru 2011 mal Miestny spo-
lok SČK Bratislava – Vajnory registro- 
vaných 95 členov.

V  roku 2011 miestny spolok zorga-
nizoval školenia prvej pomoci pre žia- 
kov Základnej školy s  materskou ško-
lou K. Brúderovej a  Základnej ško-
ly J. Pavla II., kde vyškolili celkovo 
217 žiakov. Žiaci si osvojili vedomosti 
a  zručnosti zo základných postupov 
správneho poskytovania prvej pomoci. 

Kvalitnú výučbu vykonali odbor-
ne pripravení zdravotnícki inštrukto-
ri z  Územného spolku Bratislava–mes-
to. Miestny spolok na túto činnosť pou-

žil finančnú dotáciu z Miestneho úradu 
vo Vajnoroch vo výške 420 eur.

Vzhľadom na to, že kurzy prvej pomo-
ci mali dobrý ohlas u žiakov a riaditeľov 
obidvoch škôl, miestny spolok SČK si 
preto dal do návrhu svojej činnosti ško-
lenia prvej pomoci aj na rok 2012. 

Na  zhromaždení členov miestneho 
spolku bola ocenená Marcela Hlinko-
vá, mladá občianka Vajnor, striebornou 
Janského plaketou za  veľmi šľachetnú 
činnosť – darovanie krvi. Darovala krv 
celkovo 20-krát. Úprimné slová vďa-
ky predniesla zástupkyňa starostu Soňa 
Molnárová a  predsedníčka miestneho 
spolku Emília Uhrinová.

Slovenský Červený kríž oceňuje 
za bezpríspevkové darovanie krvi podľa 
počtu odberov plaketami profesora 
MUDr. Jána Janského a medailou profe-
sora MUDr. Jána Kňazovického za mno-
honásobné darovanie krvi. Darovanie 
krvi je jednou z  činností Slovenského 
Červeného kríža. Našou úlohou miest-
neho spolku je oslovovať a  vychovávať 
budúcich darcov krvi, organizovať od-
bery krvi a oceňovať za mnohonásobné 
darovanie krvi.

Na  zhromaždení odznela prednáš-
ka na  tému „Vysoký krný tlak“, mno-
hí účastníci využili možnosť a  necha-
li si svoj krvý tlak zmerať po  skončení 
zhromaždenia. Účastníkmi zhromažde-
nia boli schválené návrhy na  udelenie 
ocenení SČK „Za  humanitu, obetavosť 
a  dobrovoľnosť II. stupňa“ – (J. Grebe- 
čiová, S. Molnárová, E. Zemanová).

Ako každoročne aj teraz dostali všet-
ci prítomní darčeky k  sviatku jari, kto-
ré pripravili žiaci ZŠ a  MŠ K. Brúde- 
rovej pod vedením D. Muchovej.

Emília Uhrinová, 
predsedníčka MS SČK 

K  darovaniu krvi ma pri-
viedla moja najlepšia ka-
marátka, ktorá ma nemuse-
la dlho prehovárať. Nadšenie 
z toho, že skúsim niečo nové 
a  ešte k  tomu také úchvatné, 
pretrváva dodnes, aj napriek 
tomu, že celý proces dokona-
le poznám.

A  tak sa stali naše návšte-
vy Národnej transfúznej sta-
nice v  Ružinove pravidelnou 
samozrejmosťou.  Keďže krvi 
nikdy nie je dosť, vždy sa sna-
žíme prizvať viac kamarátov, 
kolegov či známych na  roz-
šírenie našej skupinky bez-
príspevkových darcov krvi. 

Niektorí to skúsili iba raz, iní 
chodia darovať dodnes. Je isté, 
že strach je silný protihráč, 
ktorý často odradí mnohých 
potenciálnych nadšencov, no 
dobrá nálada a  ústretovosť  
sestričiek je pre neho silným 
súperom. Každý jeden darca 
si však musí uvedomiť, pre-
čo chce túto vzácnu tekutinu 
odovzdať. 

Veľkou výhodou pre darcov 
krvi je nepochybne lekárska 
prehliadka, ktorú musí dar-
ca pred odberom podstúpiť. 
Občas sa určite aj vám sta-
ne, že pochybujete o  svojom 
zdravotnom stave aj napriek 

tomu, že vás práve nič netrá-
pi. A preto je na mieste malá 
pochybnosť, či lekár umož-
ní napokon krv darovať a  či 
som nevstávala „zbytočne“. 
No tento pocit sa zatiaľ vždy 
vytratil po  neskutočne do- 
bre znejúcej vete z úst lekárov: 
„Ďakujeme, môžete ísť daro-
vať“. 

Po absolvovaní všetkých po- 
trebných vyšetrení konečne 
nasleduje očakávaný veľký 
odber, ktorý trvá maximálne 
10 minút. Tento stav by som 
prirovnala k  euforickému 
uvoľneniu, ktorý sprevádza 
príjemná komunikácia so ses- 

tričkami popri tom, ako vám 
z tela odchádza niekoľko deci 
krvi, ktorá v tej chvíli tečie pre 
niekoho, kto ju naozaj potre-
buje.

Darovať krv chodím už 
niekoľko rokov a  zakaždým 
sa dostaví rovnako silný po-
cit zadosťučinenia, ktorý ne-
slabne. Ak aj vy chcete okú-
siť tento neopísateľne príjem-
ný pocit, neváhajte a  zájdi-
te do  niektorého z  pracovísk 
a darujte to, čo je pre vás sa-
mozrejmosťou, no pre nieko-
ho nevyhnutnosťou.

Marcela Hlinková

Miestne spolky Slovenského Červeného kríža (SČK) sú základnou organizačnou jednotkou SČK. 
Hlavným poslaním spolkov SČK je plnenie úloh SČK. Každý miestny spolok sa môže špecializovať 
na vybraný okruh činností. Najvyšším orgánom miestneho spolku SČK je zhromaždenie členov.

Červené slzičky sú nádejou pre život
Poznáte ten pocit, keď niečo spravíte nezištne a dostaví sa pocit naplnenia? Pocit, ktorý vám 
stačí na to, aby ste danú vec opakovali ešte s väčšou radosťou? To je presne to, čo som prvý raz 
pocítila pred niekoľkými rokmi a zároveň oľutovala, že som na to neprišla skôr.
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Trať Devín – Bratislava prebehol 
vajnorský starosta v obecnom kroji

Oproti vlaňajšku, keď beža-
lo okolo 5000 ľudí išlo o obrov-
ský nárast. „Pre mňa je to pote-
šiteľná správa, vzhľadom na to, 
že účasť z roka na rok narastá. 
Keď to porovnám s predchád-
zajúcimi ročníkmi, tak naprí-
klad v roku 2007 sme prekroči-

li hranicu len 1500 účastníkov. 
Preto vidím zmysel tejto prá-
ce a  v  organizovaní tohto po-
dujatia – najstaršieho cestného 
behu na Slovensku,“ povedal ria- 
diteľ pretekov J. Chynoranský.

„Je to najmä vďaka skĺbeniu 
tradície tohto behu a  stúpajú-

cim záujmom o beh u mladých 
ľudí, ktorý je spôsobený aj väč-
šou propagáciou behania ako 
takého. Beh je najprirodzenej-
šou športovou aktivitou, človek 
na  to vôbec nepotrebuje veľa, 
stačia mu tenisky a uteká,“ do-
dal starosta Vajnor Ján Mrva.

Organizátori pripravili pre 
účastníkov aj zopár noviniek. 
Prvou bolo prihlasovanie cez 
nový portál mojevent.sk, za-
radili aj meranie času na  čis-
tých 11 km. Ďalšou novinkou 
boli štyri sektory na štarte, kto-
ré boli farebne označené a bež-
ci mali na štartových číslach aj 
zaradenie do jednotlivých sek-
torov. Ďalšou zmenou na  tra-
ti bolo aj to, že od mostu La-
franconi sa bežalo až do  cieľa 
v oboch jazdných pruhoch.

V  hlavnej kategórii mužov 
zvíťazil Albert Minczér z  Ma-
ďarska a hlavnej kategórii žien 
nádejná reprezentantka SR 
v maratóne Katarína Berešová 
z Košíc.                                Eduard Fašung

Organizátori 65. ročníka najstaršieho atletického podujatia na Slovensku, Národného 
behu Devín – Bratislava v nedeľu 15. apríla na tradičnej trati zaregistrovali rekordnú účasť. 
Prihlásilo až 6490 bežcov. Trať absolvoval aj vajnorský starosta Ján Mrva (na snímke
 v cieli pretekov). Tento rok netradične, lebo bežal vo vajnorskom kroji. Pre toto folklórne 
spestrenie behu sa rozhodol aj pre to, že kvôli zraneniu nohy nemohol pomýšľať 
na popredné umiestnenie a uprednostnil kultúrnu propagáciu našej obce na medziná-
rodnom podujatí. Na trati boli aj ďalší Vajnoráci, ktorí sú združení v novozaloženom 
Vajnorskom bežeckom klube. Predseda Zdeno Boška s manželkou a členovia M. Zeman 
s manželkou, J. Španiel, J. Zeman, B. a B. Pokrivčákovci a J. Krahulec (na snímke pred 
štartom pod Devínom).
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Uvítanie do života

Zbor pre občianske záleži-
tosti pripravil 20. marca Sláv-
nosť uvítania do života pre 10 
malých Vajnorčanov, ktorých 
mená sú zapísané do  Pamät-
nej knihy.

Na tvárach rodičov sa zrači-
lo nevýslovné šťastie pri pohľa-
de na svoje dieťatko, ktoré dr-
žali v náručí. Rodičia po sláv-
nostnom príhovore dostali Pa-
mätný list pre dieťatko a  fi-

nančný príspevok pri narode-
ní dieťaťa.

Slávnostné podujatie oživi-
lo vystúpenie detí zo ZUŠ pod 
vedením pani učiteľky Kinče-
šovej a Halonovej. 

Rodičom prajem veľa dob-
rého zdravia, dostatok elá-
nu, mnoho trpezlivosti a  ne-
úrekom úspechov pri výcho-
ve detí. 
  Soňa Molnárová, foto: Anton Jakubáč

Každé narodenie človeka je malý zázrak, každý jedinec zázračným dielom. A každé dieťa, ktoré prichádza na svet, by malo 
byť prijímané s láskou. Malo by byť s láskou  vychovávané, pretože k tomu, aby vyrástlo v človeka, čo sa vie postaviť 
životným prekážkam čelom a neuhýbať im, k tomu všetkému okolo seba nevyhnutne potrebuje lásku. Potrebuje poznať 
úprimný ľudský cit od svojich najbližších, od mamy a  otca. 

Meno dieťaťa Dátum narodenia
Ján Beka 30. 12. 2011
Tereza Gerová   7. 11. 2011
Linda Slivková 15.  1. 2012
Richard Čierny 31. 1. 2012
Bianka Harenčáková 12. 11. 2011
Alexander Schiller 18. 8. 2011
Thea Pokrivčáková 25. 11. 2011
Simon Švec 28. 10. 2011
Šárka Tomčíková   2. 11. 2011
Terézia Tomčíková   2. 11. 2011
Daniel Alexander Hughes   9. 7. 2011
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Deň otvorených pivníc 
bude aj vo Vajnoroch

Zaujímavý tematický výlet sa vyda-
ril. Zaplnený autobus mal konečnú pria-
mo pred vstupnou halou na  výstavisko, 
čo ocenili najmä seniori, ktorým sa pred-
sa len o  čosi horšie chodí. Na  pozeranie 
neboli len zaujímavé poľovnícke trofeje 
z rôznych končín celého sveta, ale rovnako 
aj sprievodné kultúrno-spoločenské po-
dujatia, či súťaže, do  ktorých sa úspeš-
ne zapojili aj naši vajnorskí spoluobčania. 
Dokonca vyhrali aj jednu z  popredných 
cien vo fotosúťaži.

K výletu do Brna neodmysliteľne patri-

la dobrá nálada, veselé debaty, ochutnáv-
ka miestnych gastronomických špecialít 
a v neposlednom rade aj degustácia dobré-
ho vínka. To všetko sa dialo na pozadí za-
ujímavého hudobného programu. Podľa 
predsedu vajnorského poľovníckeho zdru-
ženia Jána Panáka bolo podujatie úspeš-
né, nakoľko popri rozšírení vedomost-
ných znalostí z  prírodného, poľovnícke-
ho a ochranárskeho prostredia prispelo aj 
k spoločenskému utuženiu medziľudských 
vzťahov v našej obci.

Text a foto: Eduard Fašung

Vajnorskí poľovníci sa v posledný marcový deň zúčastnili 
na prestížnej poľovníckej výstave v Brne. K poľovníkom sa 
pridala aj početná skupina našich seniorov.

Pravidelným účastníkom Dňa otvo-
rených pivníc je aj Vajnorský vino-
hradnícky spolok a PD Vajnory. Ná-
vštevníkov privítame v starej pivnici 
pod Bakchus vilou od 10.00 do 22.00 
h. V ponuke bude kolekcia najlepších 
vín z produkcie PD Vajnory.
Podmienkou návštevy ľubovoľne vy-

braných pivníc je zakúpenie vstu-
penky, ktoré predáva združenie Ma-
lokarpatská vínna cesta aj prostred-
níctvom elektronických objednávok. 
V cene vstupenky je voľná degustá-
cia a fi nančný bonus na nákup vy-
braných vzoriek vín. Tešíme sa na 
návštevu.                          Eduard Fašung

Jarný Deň otvorených pivníc na sv. Urbana sa uskutoční 
26. mája. Na 6. ročníku podujatia vyše sto vinárov a vino-
hradníkov od Bratislavy až po Trnavu sprístupní svoje 
pivnice pre verejnosť, aby návštevníkom ponúkli tie 
najlepšie vína z Malokarpatskej oblasti.

Vajnoráci boli v Brne na poľovníckej výstave

zdruŽEnia www.vajnory.sk
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Vinári a vinohradníci na MVC mali 
valné zhromaždenie

V  uznesení okrem iného vyjadrili pod-
poru nedávno podpísanému Memoran-
du o ochrane malokarpatských vinohra-
dov. V  dokumente sa píše o  spoluprá-
ci a  spoločnom postupe územných sa-
mospráv pri ochrane plôch vinohradov 
na  svahoch Malých Karpát ako súčasti 
historického krajinného obrazu, ktorý 
posilní kultúrne dedičstvo kraja. V me-
morande, ktoré podpísali predseda 
BSK, štyria primátori a deviati starosto-
via, sa zaväzujú chrániť ráz vinohradov 
v  malokarpatskej oblasti. Podľa pred-
sedu BSK Pavla Freša je memorandum 
silným signálom, že táto vinohradníc-
ka tradícia pod Malými Karpatmi osta-
ne zachovaná.
Milan Pavelka vo vystúpení ocenil akti-
vity vinárov a  vinohradníkov v  združe-
ní, ktorí v spolupráci s územnými samo-

správami a  poslancami Národnej rady 
SR presadili v  parlamente zachovanie 
nulovej spotrebnej dane z tichého vína
Delegáti sa zaoberali aj prípravami 
na nadchádzajúce najvýznamnejšie jar-
né podujatie, ktorým sú Otvorené pivni-
ce na sv. Urbana. Uskutočnia sa v sobotu 
26. mája, keď vyše 100 vinárov od Brati-
slavy po Trnavu sprístupní svoje vinár-
ske pivnice. „Vstupenky sú už v  preda-
ji. Stoja 40 eur, pričom v cene je zapo-
čítaný aj bonus 20 eur na  nákup vína 
v ľubovoľnej pivnici, k tomu vínny pas,  
orientačná mapa a degustačný pohárik 

s logom podujatia,“ uviedol M. Pavelka.
Novinkou v  aktivitách Združenia MVC, 
určenou pre vinárov v  regióne, je nová 
vinárska súťaž. Pod názvom Vinár roka 
na  MVC predstavuje určitý doplnok 
k  mnohým vinárskym degustačným 
prehliadkam vín, ktoré práve v  súčas-
nom období prebiehajú po  celom Slo-
vensku. Táto je však určená len pre vino-
hradníkov a  vinárov z  malokarpatskej 
oblasti. „V podstate ide o prestížne oce-
nenie našich vinárov, ktorí sami rozhod-
nú o najlepšom víne v  regióne. Svojím 
spôsobom ide o  príspevok MVC k  roz-
voju čoraz obľúbenejšej vínnej turistiky 
v  našich atraktívnych vinohradníckych 
destináciách,“ dodal Pavelka. Výsled-
ky súťaže oznámia na slávnostnom ot-
vorení Otvorených pivníc na sv. Urbana.
ZMVC k 20. marcu 2012 eviduje  357 čle- 

Vinári a vinohradníci zo združenia Malokarpatská vínna cesta mali 21. marca výročné valné 
zhromaždenie vo Viničnom (okres Pezinok). Okrem bilancovania vlaňajších výsledkov činnosti 
združenia a plánov na tento rok si delegáti zvolili predsedu a ďalšie orgány MVC. Staronovým 
predsedom združenia sa stal Milan Pavelka.

nov (38 miest a  obcí, 193 vinárov, 35 
hotelových a  reštauračných zariadení, 
25 vinohradníckych a  vinárskych spol-
kov, 24 vinoték,  4 múzeá a  6 ľudovo 
– umelecké remeslá, 6 informačných 
kancelárií a  4 cestovné kancelárie, 22 
jednotlivcov,  priaznivcov MVC – je to 
nárast oproti minulému roku o 39 čle-
nov). Len pre porovnanie v  roku 1996, 
združenie malo 25 členov.
Členovia Združenia sa dohodli, že i na-
ďalej budú budovať svoju značku, znač-
ku Malokarpatskej vínnej cesty, svoj-
ho produktu, ktorý je výsledkom ich 
dlhoročného snaženia.  Budú sa usi-
lovať o  to, aby už vytvorené partner-
stvo, partnerstvo samospráv, podnika-
teľov i  jednotlivcov, bolo rešpektované 
ako významná organizácia, ktorá nemá  
žiadne politické ambície, jedinými am-
bíciami je rozvoj cestovného ruchu 
v  Malokarpatskom regióne a  zachova-
nie tradícií, ktoré sprevádzali od nepa-
mäti život v tejto časti Slovenska.                     

     Eduard Fašung

Memorandum o ochrane vinohradov 
posilní kultúrne dedičstvo kraja

Memorandum má za  cieľ udrža-
nie historického i kultúrneho dedičstva 
predošlých generácií, ktoré po  stáročia 
na súčasnej Malokarpatskej vínnej ceste  
pestovali vinič a vyrábali víno. V nepo-
slednom rade má podporiť rozvoj ces-
tovného ruchu, čoraz obľúbenejšej vín-
nej turistiky a tým súčasne hospodársky 
rozvoj celého regiónu. „Podpísali sme 
jedno memorandum, ktoré je obrov-
ským prísľubom pre záchranu vinohra-
dov a vôbec vinárstva ako takého v bra-
tislavskej župe. Máme jeden prekrás-
ny pás, kde stáročia, doslova stáročia, sa 
pestoval vinič, robilo sa víno a sme po-
vinní svojim potomkom túto časť odo-
vzdať. To znamená, dostali sme to nie 
na  to, aby sme to použili, užili a  nejak 
zmenili, ale na  to, aby sme to zveľadi-
li, ochránili a  odovzdali tým, ktorí pri-
chádzajú po nás,“ povedal predseda BSK 
Pavol Frešo.

Bratislavský kraj má v súčasnosti roz-

pracovaný nový územný plán, ktorý by 
mal presne vymedziť plochy vhodné na 
ďalšiu urbanizáciu a priemyselný rozvoj 
ako aj plochy vinohradov v Malokarpat-

skej oblasti. Záväzné územné plány prijí-
majú jednotlivé mestá a obce, musia byť 
pritom však dodržané záväzné regula-
tívy územného plánu regiónu. „V  roku 
1997 bola plocha vinohradov 5108 hek-
tárov, v  roku 2011 klesla táto výmera 
na 4529 hektárov. Z toho vidieť, že plo-
chy vinohradov sa zmenšujú,“ spresnila 
Jana Zlámalová z BSK.

Memorandum podpísali predseda 
BSK Pavol Frešo, starostovia mestských 
častí Rača Peter Pilinský, Nové Mesto 
Rudolf Kusý, Devín Ľubica Kolková, Vaj-
nory Ján Mrva, primátori miest Svätý Jur 
Alexander Achberger, Modra Hana Hlu-
bocká, Pezinok Oliver Solga, starostka 
Limbachu Anna Hrustičová a  starosto-
via obcí Dubová Ľudovít Ružička, Čas-
tá Stanislav Jablonovský, Vinosady Mi-
lan Lempochner a  Doľany Jozef Mruš-
kovič. Súhlas s memorandom vyslovil aj 
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.         

Text a foto: Eduard Fašung

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane plôch vinohradov na svahoch Malých Karpát ako súčasti 
historického krajinného obrazu podpísali začiatkom marca na pôde Bratislavského samosprávneho kraja. Predseda BSK, 
štyria primátori a deviati starostovia sa zaväzujú chrániť ráz vinohradov. Podľa predsedu BSK Pavla Freša je memorandum 
silným signálom, že táto vinohradnícka tradícia pod Malými Karpatmi ostane zachovaná.

vinohradníctvo
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Je nás už vyše  5 100, rodí sa viac detí
K termínu 31. decembra 2011 boli z Registra obyvateľov SR spracované 
nasledovné štatistické údaje o obyvateľoch Mestskej časti Bratislava – Vajnory: 

Počet prihlásených Štátni občania SR  Cudzinci Obyvatelia spolu
na trvalý pobyt (TP) k 31.12. 2010/2011 2010/2011 2010/2011 
Muži 2417/2469    85/89 2502/2558
Ženy 2439/2508    42/50 2481/2558
Muži a ženy TP spolu 4856/4978 127/139 4983/5116

Počet prihlásených  Štátni občania SR
na prechodný pobyt (PP) k 31.12. 2010/2011
Muži    93/93
Ženy    35/15
Muži a ženy PP spolu 128/108

V roku 2010 v mestskej časti Bratislava-Vajnory sa 
◗ narodilo 49 detí s TP v mestskej časti, z toho 23 chlapcov a 26 dievčat
◗ zomrelo 46 občanov s TP v mestskej časti, z toho 24 mužov a 22  žien

V roku 2011 v mestskej časti Bratislava-Vajnory sa
◗ narodilo 72 detí s TP v mestskej časti, z toho 38 chlapcov (4 x Adam, 2 x Alexander, Jakub, Martin, Michal, Patrik, 
1 x Daniel, Daniel Alexander, Adrian, Alan, Albert, Andrej, Dávid, Dean, Dominik, Gregor, Ján, Leonard, Ľubomír, Lukáš, 
Maxim, Oto, Peter, Richard, Roland, Samuel, Simon, Teo, Tomáš, Viktor, 34 dievčat (2 x Lucia, Dominika, Michaela, 
1 x Alexandra, Aneta, Anna, Bianka, Eliška, Emily, Khánh Chi, Kristína, Laura, Lucia Anneke, Mária, Marta, Minh Anh, 
Miriam, Natália, Nela, Nella, Nelly, Patrícia, Paulína, Sofia, Šárka, Tamara, Tam Nhu, Tereza, Terézia, Thea, Viktória
◗ zomrelo 35 občanov s TP v mestskej časti, z toho 16 mužov a 19 žien.                            Spracovala: Gabriela Zemanová

V  minulom čísle Vajnor-
ských noviniek sme priniesli 
informáciu o  oprave hlásičov 
miestneho rozhlasu, ku ktorej 
pristúpila mestská časť jednak 
z dôvodu zlepšenia informova-
nosti obyvateľov, ako aj z dôvo-
du zmeny dodávateľa služieb 
na prevádzkovanie rozhlasu.

Na  základe spolupráce so 

spoločnosťou Mopos comuni-
cation je v  súčasnosti  zabez-
pečovaná druhá etapa opráv, 
v  rámci ktorej by mali byť 
opravené a následne aj nainšta-
lované posledné tri nefunkč-
né hlásiče:  na  Roľníckej uli-
ci 333, na križovatke ulíc Uh-
liská a  Šinkovské a  na  Toma-
novej ulici 101.

Po skončení všetkých prác sa 
uskutočnia rokovania so spo-
ločnosťou Mopos communica-
tions, na ktorých by sa mali do-
hodnúť podmienky servisnej 
zmluvy, ktorá by v budúcnosti 
zabezpečovala prevenciu a prí-
padne opravy miestneho roz-
hlasu počas celého roka.

(MÚ)

Daone s Alvianom 
navštívia Bratislavu,
aj Vajnory

V rámci festivalu Dolce Vi-
taj príde do Bratislavy  45 člen-
ný dychový súbor z Daone. Ich 
vystúpenie si budete môcť poz-
rieť v piatok 15. júna na Hviez-
doslavovom námestí v  popo-
ludňajších hodinách. Súčas-
ťou programu bude aj vernisáž 
obrazov Alessandra Vignaliho 
a  fotografií Cira Schiaroliho,  
spojená s ochutnávkou gastro-
nomických špecialít.

V  sobotu 16. júna privíta-
me 45 členný dychový súbor aj 
u  nás vo Vajnoroch. Vystúpia 
v Parku pod lipami.

O  kultúrnych podujatiach 
budeme podrobnejšie infor-
movať prostredníctvom pla-
gátov a na internetovej stránke 
www.vajnory.sk.                  (MÚ)

SENIOR KLUB 
BLAHOžELÁ 
svojim trom člen-
kám k okrúhlym 
narodeninám. Šestdesiate 
narodeniny oslávia pani Daniela 
Rybárová dňa 3. 5. 2012 
a pani Janka Grebečiová dňa 
19. 6. 2012. 
Pani Judita Soboličová oslávi 
pekné 70-te narodeniny dňa 
26. 6. 2012.
Všetkým trom členkám srdečne 
blahoželáme a do ďalších rokov 
života želáme pevné zdravie, veľa 
šťastia, elánu  a veselú myseľ.

Senior klub

Ôsmy ročník verejnej zbierky Týždeň 
modrého  gombíka sa uskutoční 
od 14. mája do 20. mája 2012.
Táto pravidelná celonárodná zbierka 
v uliciach slovenských miest je zame-
raná na pomoc najzraniteľnejším de-
ťom v rozvojových krajinách, ktoré tr-
pia podvýživou, nedostatkom zdravot-
níckej starostlivosti, deťom bez prístu-
pu k vzdelaniu, či deťom sužovaným 
ozbrojenými konfliktami a prírodnými 
katastrofami.  Tohtoročný výťažok zo 
zbierky je určený na vodné a sanitačné 
programy Zimbabwe.
Zbierka je realizovaná prostredníc-

tvom dobrovoľníkov Slovenského vý-
boru UNICEF. Vykonaním zbierky sú 
poverení dobrovoľní koordinátori  
– dobrovoľníci UNICEF, Centrá voľné-
ho času, Informačné centrá mladých, 
Mládežnícke a detské parlamenty 
miest, Mestské úrady, či školy za po-
moci žiakov a dobrovoľníkov. Prispieť 
bude možné do pokladničiek UNICEF, 
zaslaním prázdnej SMS na číslo 844, 
alebo vkladom/prevodom na účet 
20219886/6500 Poštová banka, a. s, 
variabilný symbol 0312. Zbierka je 
povolená Ministerstvom vnútra SR.             

                     Mária Račková

Oprava hlásičov 
miestneho rozhlasu finišuje

Týždeň modrého gombíka 
dáva nádej deťom

Vo volebnej miestnosti v ZŠ Jána Pavla II. , k článku Voľby do Národnej 
rady SR na s. 19.                                                             Foto: Eduard Fašung
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voľby

  

Voľby do Národnej rady SR
10. marca 2012

        
Výsledky volieb poslancov do NR SR                                                     Volebný okrsok číslo       Okrsok        Spolu
 1  2  3  4  číslo 1 – 4 v % 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1095 100.00 % 1009 100.00 % 1002 100.00 % 1063 100.00 % 4169 100.00 %
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  738 67.40 % 692 68.58 % 663 66.17 % 603 56.73 % 2696 64.67 %
Počet voličov, ktorí volili z cudziny poštou 0 0.00 % 2 0.29 % 6 0.90 % 4 0.66 % 12 0.45 %
Počet voličov, ktorí volili vo volebnej miestnosti  737 67.31 % 690 68.38 % 657 65.57 % 599 56.35 % 2683 64.36  %
          
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetky politické strany 725 100.00 % 684 100.00 % 654 100.00 % 591 100.00% 2654 100.00 %
z toho pre jednotlivé kandidujúce politické strany          
Zelení 0 0.00 % 1 0.15 % 1 0.15 % 0 0.00 % 2 0.08 %
Kresťanskodemokratické hnutie 74 10.21 % 108 15.79 % 48 7.34 % 81 13.71 % 311 11.72 %
Strana demokratickej ľavice 2 0.28 % 1 0.15 % 0 0.00 % 0 0.00 % 3 0.11 %
Slovenská národná strana 42 5.79 % 15 2.19 % 46 7.03 % 22 3.72 % 125 4.71 %
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 70 9.66 % 86 12.57 % 71 10.86 % 51 8.63 % 278 10.47 %
Sloboda a Solidarita 81 11.17 % 102 14.91 % 106 16.21 % 72 12.18 % 361 13.60 %
Právo a spravodlivosť 3 0.41 % 1 0.15 % 10 1.53 % 1 0.17 % 15 0.57 %
Náš kraj 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Strana zelených 2 0.28 % 0 0.00 % 3 0.46 % 5 0.85 % 10 0.38 %
Ľudová strana Naše Slovensko 8 1.10 % 4 0.58 % 6 0.92 % 6 1.02 % 24 0.90 %
SMER - sociálna demokracia 267 36.83 % 151 22.08 % 241 36.85 % 198 33.50 % 857 32.29 %
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 27 3.72 % 22 3.22 % 11 1.68 % 19 3.21 % 79 2.98 %
Národ a spravodlivosť - Naša strana 1 0.14 % 2 0.29 % 1 0.15 % 2 0.34 % 6 0.23 %
Komunistická strana Slovenska 4 0.55 % 3 0.44 % 2 0.31 % 6 1.02 % 15 0.57 %
Strana rómskej únie na Slovensku 1 0.14 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 0.04 %
MOST - HÍD 31 4.28 % 33 4.82 % 16 2.45 % 16 2.71 % 96 3.62 %
99 % - občiansky hlas 8 1.10 % 9 1.32 % 4 0.61 % 9 1.52 % 30 1.13 %
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1 0.14 % 2 0.29 % 1 0.15 % 1 0.17 % 5 0.19 %
Strana + 1 hlas 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 %
Robíme to pre deti - SF 4 0.55 % 5 0.73 % 1 0.15 % 4 0.68 % 14 0.53 %
Obyčajní ľudia 0 0.00 % 0 0.00 % 1 0.15 % 1 0.17 % 2 0.08 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 90 12.41 % 137 20.03 % 80 12.23 % 82 13.87 % 389 14.66 %
Strana občanov Slovenska 1 0.14 % 1 0.15 % 2 0.31 % 5 0.85 % 9 0.34 %
Strana maďarskej koalície - Magyar koalíció pártja 1 0.14 % 1 0.15 % 0 0.00 % 3 0.51 % 5 0.19 %
Strana Slobodné slovo - Nory Mojsejovej 5 0.69 % 0 0.00 % 2 0.31 % 7 1.18 % 14 0.53 %
Strana živnostníkov Slovenska 2 0.28 % 0 0.00 % 1 0.15 % 0 0.00 % 3 0.11 %

Ako sme volili Vajnorákov                            Volebný okrsok číslo            Okrsok číslo 
 1  2  3  4  1– 4 
Ing. Ján Mrva, SDKÚ - DS 38  60  30  30  158 
RNDr. Jozef Mihál, SaS 17  23  40  16  96 
RNDr. Anna Zemanová, SaS 7  9  32  20  68 
Bc. Mgr. Juraj Lauko, PhD. 21  18  11  15  65 

Spracovala: Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v MČ Bratislava – Vajnory, dňa 11. marca 2012

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získal vo Vajnoroch najviac hlasov 
starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory Ján Mrva na kandidátke SDKÚ-DS. 

Ako sa volilo v Mestskej časti Bratislava - Vajnory  
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Úvodné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá 
prijímania detí do materskej školy a na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základnej škole.   
2. Vzťahuje sa na Základnú školu s materskou ško-
lou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 
Bratislava (ďalej len „škola“), ktorej zriaďovateľom 
je Mestská časť Bratislava–Vajnory (ďalej len „zria-
ďovateľ“).

Podávanie žiadostí o prijatie 
do materskej školy 
1. Miestom podávania žiadostí o prijatie do ma-
terskej školy je sídlo materskej školy na Koniarko-
vej ul. č. 9. 
2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže 
zákonný zástupca podať v sídle materskej školy:
a) Zápis detí do MŠ prebieha spravidla jeden týždeň 
v mesiaci marec, ktorý určí riaditeľ  základnej školy 
s materskou školou, pre nasledujúci školský rok.
b) v prípade neprijatia dieťaťa aj priebežne. 
3. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasle-
dujúci školský rok zverejní riaditeľ školy po dohode 
so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom 
verejne dostupnom mieste, na webovej stránke 
školy a v miestnej tlači.
4. Riaditeľ školy spolu s miestom a termínom zve-
rejní po prerokovaní s pedagogickou radou školy, 
aj podmienky prijímania detí do materskej školy.    
5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť 
v žiadosti o prijatie do materskej školy tieto osob-
né údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné čís-
lo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo 
a trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, bydlisko, zamestnanie a tele-
fonický kontakt zákonných zástupcov dieťaťa,
c) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
d) potvrdenie od zamestnávateľa oboch rodičov 
(príp. potvrdenie úradu práce)

Prijímanie detí do materskej školy
1. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňu-
je na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, 
ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati podľa 
článku 2 odsek 5. Ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástup-
ca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a prevencie. 
2. Prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku,
b) majú odloženú povinnú školskú dochádzku, resp. 
dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku,
c) majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – 
Vajnory (ďalej len „mestská časť“)  a dovŕšia do 
31. augusta príslušného kalendárneho roku tri roky 
veku, a to zoradené podľa veku,
d) majú v materskej škole staršieho súrodenca 
a k 31. 8. príslušného kalendárneho roka dovŕšia
 vek 3 rokov,

e) sú v starostlivosti slobodnej matky alebo osame-
lého rodiča – samoživiteľa,
f) majú  súrodenca so zdravotným znevýhodnením.
3. V prípade, že z dôvodu kapacitných možností 
materskej školy nie je možné prijať všetky deti, 
ktoré majú o materskú školu záujem budú do ma-
terskej školy prednostne prijímané deti, ktorých 
aspoň jeden zo zákonných zástupcov má trvalý
pobyt v mestskej časti trvajúci nie menej ako dva 
roky ku dňu podania žiadosti podľa odseku 1.   
4. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť 
do materskej školy prijaté len výnimočne v prípade, 
ak to umožnia kapacitné možnosti materskej ško-
ly a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne 
a iné podmienky. 
5. Ostatné podmienky prijímania detí do materskej 
školy, ako napríklad stupeň ovládania vyučovacieho 
jazyka, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
dieťaťa, špeciálne potreby vyplývajúce zo zdravot-
ného znevýhodnenia dieťaťa a pod. určí riaditeľ 
školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy 
ich zverejní na viditeľnom mieste.
6. Riaditeľ školy v priebehu roka pri prijímaní 
postupuje podľa zoznamu detí vypracovaného 
v mesiaci marec. 

Prijímanie na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť 
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole (ďalej len „zápis“).
1. Miestom zápisu je sídlo základnej školy 
na Osloboditeľskej ul. č. 1. 
2. Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná 
v prvý februárový piatok a sobotu v sídle základ-
nej školy, ktorý predchádza začiatku školského roka, 
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. 
3. Miesto a čas zápisu zverejní zriaďovateľ školy
výveskou na vchode do budovy základnej školy 
a na inom verejne dostupnom mieste.
4. Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky sa vyžadujú tieto osobné údaje: 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občian-
stvo a trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa 
a trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
c) podľa  potreby preukázateľný doklad o zdravot-
nom stave dieťaťa.

Prijímanie detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole 
1. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej 
školskej dochádzky. 
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom 
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď die-
ťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôso-
bilosť.

3. Formy a obsah overovania školskej spôsobilos-
ti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom 
združení prvého stupňa základnej školy a na základe 
odporúčaní príslušného zariadenia výchovného po-
radenstva a prevencie.
4. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástup-
cu dieťaťa a odporúčania príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie a všeobecné-
ho lekára pre deti a dorast možno na plnenie povin-
nej školskej dochádzky prijať aj dieťa so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka 
s nadaním. 
5. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej 
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, 
ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 
základnú školu. 
6. Riaditeľ školy je povinný prednostne prijať na pl-
nenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré majú 
trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Vajnory, 
a to až do výšky maximálneho počtu žiakov urče-
ných zákonom pre prvý ročník základnej školy. 
7. V prípade, že z dôvodu kapacitných možností 
základnej školy nie je možné prijať na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky všetky deti, budú do pr-
vého ročníka základnej školy prednostne prijímané 
deti, ktorých aspoň jeden zo zákonných zástupcov 
má trvalý pobyt v mestskej časti trvajúci nie 
menej ako dva roky ku dňu podania žiadosti podľa 
článku 4 odsek 1.    
8. Deti z iných mestských častí hl. mesta SR Brati-
slavy alebo iných obcí mimo hl. mesta SR Bratisla-
vy môže riaditeľ školy prijať na povinnú školskú 
dochádzku len v prípade voľných kapacitných 
možností základnej školy a nenaplnenia maxi-
málneho počtu žiakov prvého ročníka základnej 
školy podľa odseku 6. 
9. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby 
bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky vý-
nimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok 
veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyja-
drenie príslušného zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast.    
          
Kontrola
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia 
vykonávajú poverení zamestnanci Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava–Vajnory.

Záverečné ustanovenia
1. Veci neupravené týmto všeobecným záväzným 
nariadením sa riadia platnou školskou legislatívou 
a osobitnými predpismi.
2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratisla-
va–Vajnory dňa 28. 6.2012 uznesením č. 208/2012. 
Účinnosť nadobúda dňa 31. 5. 2012. Uvedeným 
dňom stráca platnosť Všeobecné záväzné nariadenie 
č. 6/2011 zo dňa 28. 6. 2011. 

  (Z uznesenia miestneho zastupiteľstva 18. apríla)

Prijímanie detí do materskej a základnej školy
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory sa na  zasadaní 18. apríla 2012 uznieslo na 
všeobecne záväznom nariadení, o ktorom vás informujeme aj na stránkach Vajnorských noviniek.
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mÚ informujE 

Uznesenie č. 208/2012
zo dňa 18. apríla 2012
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory o príjima-
ní detí do materskej školy a plnenie povinnej 
školskej dochádzky.

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní

A) neschvaľuje
– návrh finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory o vypustení písm. b) 
v prípade neprijatia dieťaťa aj priebežne, v čl. 2 Podávanie 
žiadosti o prijatie do materskej školy, v bode 2.

Prítomní: 7
menovité hlasovanie
Za: 0
Proti: 3 (Grebeči, Molnárová, Zeman)
Zdržal sa: 4 (Pokrivčáková, Gramblička, Panák, Vajda)

B) schvaľuje
– návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory o príjimaní detí do materskej školy 
a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej ško-
le s doplnením v čl. 3 Prijímanie detí do materskej školy, 
bod 2 o písm. f) „majú súrodenca so zdravotným znevý-
hodnením.”

Prítomní: 7
menovité hlasovanie
Za: 6 (Pokrivčáková, Gramblička, Panák, Grebeči, 
          Zeman, Molnárová)
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Vajda)

C) schvaľuje
– návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory o príjimaní detí do materskej školy 
a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
s doplnením v čl. 3 Prijímanie detí do materskej školy 
o bod 6: „Riaditeľ školy v priebehu roka pri prijímaní  
postupuje podľa zoznamu detí vypracovaného v mesia-
ci marec.”

Prítomní: 7
menovité hlasovanie
Za: 6 (Pokrivčáková, Gramblička, Panák,  Grebeči, 
           Zeman, Molnárová)
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Vajda)

Kliešte nastupujú už v apríli

Kliešť obyčajný sa najčastejšie vysky-
tuje v listnatých lesoch a zmiešaných 
lesných porastoch s dostatočnou vlh-
kosťou. Nachádzajú sa predovšetkým 
v tráve a nízkych krovinách do 50 cm. 
Maximum ich výskytu je zaznamena-
né v apríli a máji, potom výskyt klieš-
ťov prudko klesá a nastupuje opäť 
na jeseň. Pred návštevou lesov či tráv-
natých plôch by sme preto nemali za-
búdať na vhodné oblečenie v podobe 
dlhých nohavíc, uzavretej obuvi, ako 
aj pokrývky hlavy. Využiť tiež možno 
rôzne chemické prípravky na odpu-
dzovanie hmyzu. Vakcinácia sa odpo-
rúča predovšetkým ľudom profesio-
nálne vystaveným zvýšenému rizi-
ku nákazy. 
Osvedčenou metódou na odstrá-
nenie kliešťa je jeho vytiahnutie jem-
ným, ale sústavným ťahom von. Ide-
álne je, ak sa to robí pinzetou. Ďalším 
spôsobom je potrieť miesto mydlovou 
penou na tampóne, miesto vpichu 

a kliešťa prikryť penou. Po chvíli sa 
kliešť sám uvoľní, dá sa uchopiť a vy-
tiahnuť bez námahy. Ranu je 
dobré dezinfikovať. Treba mať na pa-
mäti, že zdroj prenosnej infekcie sa 
nenachádza z zahryznutej hlavičke, 
ale v zažívacom trakte kliešťa. Preto 
pri jeho rozpučení si treba bezodklad-
ne dezinfikovať alebo poriadne myd-
lom umyť ruky. 
Aj majitelia psov už v tomto obdo-
bí zaznamenali zvýšený výskyt klieš-
ťov, ktoré si ich štvornohí priatelia pri-
nášajú v kožuchoch z výletov po príro-
de. Proti napadnutiu sa treba tiež za-
merať na prevenciu. Tou sú rôzne olej-
čeky aplikované v kvapkách najlep-
šie na chrbát medzi lopatky psa, alebo 
špeciálne obojky, ktoré kliešte odpud-
zujú a aj po prisatí usmrcujú. Sú do-
stupné v ambulanciách veterinárnych 
lekárov, ale taktiež už aj v mnohých 
civilných lekárňach.       

Eduard Fašung

S príchodom jarného počasia sa v prírode aktivizujú aj kliešte, 
ktorých poštípanie môže u človeka spôsobiť kliešťový zápal 
mozgu alebo lymskú boreliózu. Menej známym ochorením 
je babezióza, ktorá sa len zriedkavo prenáša na človeka, 
no pre zvieratá býva smrteľná.
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Učitelia si na stretnutí 
prevzali Pamätné listy

Všetko sa pominie.
Čas detstva.
Prvá láska. 
Mladosť...

Len školské lavice 
a učitelia sa nemíňajú 
našim spomienkam.

Učitelia zo základných škôl, mater-
skej školy a základných umeleckých 
škôl pôsobiacich vo Vajnoroch sa  
29. marca stretli na pozvanie sta-
rostu mestskej časti.
Starosta Ján Mrva vo svojom prího-
vore vyzdvihol prácu učiteľa slova-
mi „Vo Vajnoroch ste vychovali ge-
nerácie múdrych a schopných ľudí. 
Musí to byť nádherný pocit vidieť 
svojho bývalého žiaka na poste le-
kára, učiteľa, kňaza, umelca, politi-
ka, počítačového odborníka či zruč-
ného majstra...
Každý nesie v sebe pečať vášho pe-
dagogického majstrovstva a umu, 
vašej ľudskosti“. 
Na návrh riaditeľov škôl prevza-
li z rúk starostu „Pamätný list“ pani 
učiteľky Ivona Svobodová, učiteľka 

ZŠ s MŠ K. Brúderovej, Agneša Brúde-
rová, učiteľka na dôchodku, Lenka Bu-
beníková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ J. 
Pavla II., Monika Görčiová, učiteľka ZŠ 
J. Pavla II., Milena Kinčešová, učiteľka 
ZUŠ Vrbenského.
Žiaci ZŠ potešili prítomných hodnot-
ným kultúrnym programom. 
Na záver Vám želám, milí učitelia, 
veľa zdravia a síl pri tvorivej práci 
s našimi deťmi, vašimi žiakmi. 

Soňa Molnárová, foto: Anton Jakubáč           

Napriek tomu, že ubehli už dva mesiace, 
radi spomíname na 22. február, keď 
do našej knižnice zavítal mladý spisova-
teľ Rado Ondřejíček. Porozprával nám 
o svojom debute „Homo asapiens“, 
o tom, prečo sa rozhodol napísať 
knižku a priblížiť prácu  a život ľudí 
v reklamnej agentúre. Jeho prvotina, 
ktorá je k dispozícii už aj našim čitate-
ľom, je zaujímavá a  veľmi dobre sa číta. 

Zaujímavé stretnutia v našej knižnici

Naším ostatným hosťom bol Andrej 
Ferko zo známej spisovateľskej rodiny, 
ktorý prítomných zaujal nielen novou 
knihou „Najsmutnejší príbeh lásky“, ale 
aj svojím typickým humorom. Prezra-
dil čo to zo svojho života, tiež o  tom, 
ako táto knižka vznikala, spomenul svo-

je predchádzajúce návštevy vo Vajnoroch, 
prečítal úryvky. Ochotne priniesol knižky, 
ktoré každému s originálnym venovaním aj 
podpísal. Kôpku svojich knižiek našej kniž-
nici daroval. 

Autorské stretnutia, spojené s besedami, 
majú u našich čitateľov pozitívny ohlas, sú 

obohatením pre všetkých, a  budeme po-
kračovať zasa v októbri. 

knižnica je otvorená: 
pondelok – piatok: 14.00 – 18.00 h.

    Helena Paulenová   
Foto: Anton Jakubáč
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Projekt je považovaný za  jeden z  ná-
strojov výchovy k demokratickému ob-
čianstvu a  implementácie európskej di-
menzie do procesu výchovy a vzdeláva-
nia, za  tvorivú činnosť detí a  mládeže. 
Motto 59. ročníka projektu v  školskom 
roku 2011/2012 je Európa: tvoja – 
moja – naŠa budÚcnosŤ. 

Európa v škole (EvŠ) je medzinárodný 
projekt spojený so súťažou, určený je de-
ťom a mládeži vo veku 6 –19 rokov. Pro-
jekt je organizovaný v 36 krajinách Eu-
rópy pod záštitou medzinárodných or-
ganizácií. V rámci obvodu Bratislava III 
sa zapojilo do literárnej časti 394 žiakov. 
Do obvodného kola postúpilo 90 literár-
nych prác.

Jednotlivé vekové kategórie mali ur-
čené témy a  základom bola myšlienka 
Európy ako nášho spoločného domova. 
Práce v  jednotlivých vekových kategó- 
riách boli obsahovo nápadité, koncepč-
né a  korešpondovali s  mottom ročníka 
ako aj s vyhlásenými témami pre jednot-
livé vekové kategórie. Vo výtvarnej čas-
ti boli zastúpené techniky kresby, maľ-
by, grafiky, koláže, priestorové práce, fo-
tografie, montáže. Z  našej školy získali 
diplom dievčatá zo 7.A Daniela Mišani-
ková, Natília Zemjaková, Nina Ferková, 
Oľga Pavlovová, Michaela Sisková a Ve-
ronika Hanzlíková. 

V literárnej časti porota ocenila práce 
so subjektívnym precítením, osobitosť 
štylizácie, náznakovosť, hru so slovami, 
originálne umelecké prostriedky. V pro-
zaických žánroch žiaci vychádzali nielen 
z priamej skúsenosti, ale i zo sprostred-
kovaných informácií z  médií. Porota 
skonštatovala, že projektom sa podarilo 
obrátiť pozornosť detí a mládeže na vý-
znam a úlohu aktívnej participácie, spo-
lupráce a  medzigeneračného dialógu. 
Z prác bolo cítiť, že len aktívny záujem 
o  dianie okolo nás, efektívna spoluprá-
ca ľudí každého veku, pri starostlivos-
ti o veci verejné sú tou správnou cestou 
k zachovaniu trvalo udržateľného rozvo-
ja spoločnosti, bez ujmy na kvalite živo-
ta ďalších generácií. Je dôležité, aby sme 
o týchto neľahkých a málo populárnych 
témach premýšľali už v  rannom veku, 
v škole, snažili sa pomenovať ich, naučili 
sa postupne analyzovať príčiny ich vzni-
ku a hľadať možné východiská. Veď v la-
viciach našich škôl sedia aj budúci vedci, 

ekonómovia, manažéri, ministri, či po-
slanci. Práve oni raz budú rozhodovať 
o budúcnosti Slovenska, Európy a sveta. 

Zo ZŠ Kataríny Brúderovej si odnies-
li diplomy traja žiaci. V 2. kategórii Na-
tália Tomová z  5.A, v  3. kategórii Ma-
tej Vinc, žiak 7. ročníka a v poézii Mi-
chaela Olahová z 9. ročníka. B. Žišková,  
koordinátorka OK.

Ponúkame ukážky zo žiackej tvorby: 

Európa je náš spoločný domov 
Európa je náš domov, či sa nám to páči 

alebo nie, pre niektorých je to super ži-
vot, pre iných väzenie. Správajme sa 
k nej tak, ako sa má, nemôžeme predsa 
za to, ako sa osud s nami hrá. Keby sme 
si povedali, že ľudia s za to nemôžu, tie 
slová všetky názory okamžite premôžu. 
Povedal nám niekto, že sa máme správať 
zle? Pravý opak nám v ušiach znie. Vôľa. 
To všetko treba k  tomu, aby bolo ko- 
niec blesku, hromu. Môžeme sa polepšiť, 
to predsa vieme, len všetku nádej hneď 
zahadzovať nesmieme. Musíme si ve-
riť, dôverovať, dúfať a  schod po schode 
do prúdu života stúpať. Pozrieme sa hrdo 
so zdvihnutou hlavou pred seba, uvidí-
me, že vybudovali sme kúsok nášho spo-
ločného neba. Dni budú zasa lepšie, ľu-
ďom do budúcnosti kráčať sa bude smel-
šie. Tak, ako teraz budeme jedna veľká 
stopa, náš život, domov, je naša Európa. 

Michaela Olahová, 9. ročník
Pomáhajme...! 
Už nikdy nechodí do  knižnice, auta-

mi sú zaplnené ulice. Dýchame škodlivé 
plyny, odumierajú liečivé byliny. Chráň-
me prírodu! Pomáhajme ľuďom! Teraz 
sú odpadky všade, znečistené sú aj vla-
kové trate. Darmo hľadáme čistý les, ne-
šťastný je z  toho aj môj pes. Chráňme 
prírodu! Pomáhajme ľuďom! Už je špi-
navý aj dialóg, nestačí sa čudovať peda-
góg. Nerastú huby v  horskom lese, ne-
plávajú ryby v Štrbskom Plese. Chráňme 
prírodu! Pomáhajme ľuďom! Môžeme 
byť radi, že prírodu máme! Tak nenič-
me doliny a stráne! Pomáhajme ľuďom, 
prírode, nech si zvieratá pochutnávajú 
na  obede. Chráňme prírodu! Pomáha-
jme ľuďom! Nešpiňte prírodu, nechajte 
ju tak! Je to skrátka fakt! Nech sa každý 
rok budí a poteší všetkých ľudí. Chráň-
me prírodu! Pomáhajme ľuďom! 

Natália Tomová, 5. A

Žiaci siedmeho ročníka základnej školy Jána 
Pavla II. sa v polovici februára zúčastnili na ly-
žiarskom výcviku v Rajeckej Lesnej. Lyžia-
ri krásne lyžovali na 900 m dlhom svahu, no 
a 250 m dlhý svah čakal na začiatočníkov.
Lyžovanie doobeda a poobede bolo síce ťa-
žiskom našich dní, no pred večerou ostal ešte 
čas na guľovačku či šmýkanie sa dole sva-
hom. Vo večernom programe boli žiaci rozde-
lení do dvoch družstiev a počas celého týždòa 
zbierali body. Tie mohli získať za správne roz-
lúštenie indícií, či za správne odpovede na kví-
zové otázky. A kto bol víťaz? Pravdu povediac, 
bol ním každý, kto sa bavil a koho tešili výko-
ny spoluhráčov.

Text a foto: Janka Osvaldíková, učiteľka

Lyžiarsky výcvik 
ZŠ Jána Pavla II.

Európa v našej škole 
Európa v škole je medzinárodným projektom, ktorého gestormi 
sú medzinárodné organizácie Rada Európy, Európsky parlament 
a Komisia Európskej únie. V Slovenskej republike projekt 
prebieha nepretržite od roku 1992 za stálej podpory Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Na výlete 
pri ľadovom gejzíre
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Mladší žiaci sa zúčastnili na  turnaji v Pe-
zinku, ktorý usporiadal TJ Baník. Na úvod 
nás čakala Modra. Zvíťazili sme gólmi Paťa 
Pučeka a  Lukáša Polláka 2:1. V  druhom 
zápase sme si poľahky poradili s najslab-
ším celkom turnaja Veľkými Levármi 5:2. 
Mierne uspokojenie s  priebehom turnaj, 
ako aj náznak únavy sa dokonale prejavili 
v treťom zápase so Zlatými Klasmi. Bol to 
súper len o čosi lepší ako Leváre, lenže my 
sme papierovú úlohu favorita nezvládli. 
Pritom sme viedli 1:0, no napokon z toho 
bola iba remíza 1:1. V rozhodujúcom zá-
pase sme na prvenstvo museli vyhrať. Len-
že od začiatku sme iba doťahovali nepriaz-
nivý stav. V  posledných sekundách nám 
aspoň remízu 2:2 zabezpečil Richard Bort-
lík. Napriek tomu, že sme na turnaji neo-
kúsili trpkosť prehry, museli sme sa uspo-
kojiť iba s druhým miestom. 

Každopádne turnaj ukázal, že priprave-
nosť našich chlapcov na  jarné zápolenia 
je dobrá. A to sa potvrdilo aj v úvodných 
dvoch jarných zápasoch. 

Na úvod nás čakal duel s BCT. Prvý pol-
čas bol pomerne vyrovnaný, ale napriek 
tomu sme zásluhou nášho kanoniera Lu-
káša Polláka išli do šatní s tesným jedno-
gólovým náskokom. V úvode druhej čas-
ti hry sme súpera zaskočili dvoma rýchly-
mi gólmi, pod ktoré sa opäť podpísal náš 
najlepší strelec Pollák. Potom však pri-
šlo uspokojenie z  trojgólového náskoku 
a  takmer sme pykali. BCT sme nechali 
vrátiť späť do hry dvoma zbytočnými gól-
mi, keď chybovala obrana na čele s bran-
károm, lenže, našťastie, mužstvo sa rýchlo 
spamätalo a dráma z toho napokon nebo-
la. Lukáš Kotek dal štvrtý gól, ktorým pe-
čatil zaslúžené víťazstvo Vajnor 4:2.  

Druhým súperom mladších žiakov boli 
Rusovce. Bolo to iné mužstvo ako na jeseň, 
s  hráčmi v  niektorých prípadoch o  dve 
hlavy vyššími ako naši Vajnoráci. Nešťast-
ný rýchly gól našich chlapcov nezlomil. 
Začali kombinovať po zemi, čo bola účin-
ná taktika na fyzicky vyspelejšieho súpera. 

Ešte do prestávky skóre obrátil náš najlep-
ší kanonier Lukáš Pollák. Najskôr si zbe-
hol k ľavej žrdi a do protipohybu branká-
ra dal vyrovnávajúci gól. O pár minút však 
predviedol parádu, ktorá sa v  tejto súťaži 
len tak nevidí. Spracoval si center a z ob-
rátky prudkou strelou pod brvno nedal sú-
perovmu brankárovi žiadnu šancu. Dva-
krát nás do  prestávky potom zachránil 
brankár Erik Kratochvíla, ktorý zlikvido-
val samostatné nájazdy. V druhom polča-
se sa očakával tlak Rusoviec, ale Vajnorá-
ci hrali mimoriadne obetavo. Súpera sme 
prakticky do  ničoho nepustili. Tretí gól 
Jakuba Muchu peknou strelou pod brv-
no Rusovce definitívne zlomil. Zaslúžené 
víťazstvo spečatil svojím tretím gólom Lu-
káš Pollák a sebavedomé Rusovce odchád-
zali domov s prehrou rozdielom triedy 4:1. 
A to ešte Lukáš Pollák nepremenil samo-
statný nájazd a parádnou strelou opečiat-
koval žrď. Tím pod vedením trénera Ró-
berta Vajdu podal na  jar suverénne naj-
lepší výkon. V  tabuľke Vajnory poskočili 
na výborné 5. miesto.

Mladší žiaci i prípravka 
na jar bez straty bodu

Obe naše mládežnícke 
futbalové mužstvá začali
 jarnú odvetnú časť svojich 
súťaží víťazne. 

Na záver kvalitnej zimnej prípravy absolvovali halové turnaje. 

Súťaž MZM: 
13. kolo  BCT Bratislava  - Vajnory 2:4 
Góly: 3 Pollák, Kotek
14. kolo   Vajnory – Rusovce 4:1
Góly: 3 Pollák, Mucha

Prípravka v  generálke skončila na  tur-
naji v  hale na  Junáckej ulici na  štvrtom 
mieste, pričom v skupine bola druhá. Zve-
renci trénera Milana Horníka postupne 
zdolali Scorpions Bratislava 2:0, Vrakuňu 
2:1, Iskru Petržalka 3:0 a s Interom remi-
zovali 2:2. V semifinále naše futbalové ná-
deje prehrali s SFM Senec 0:3. V boji o tre-
tie miesto sa na chlapcoch prejavila únava 
aj kvôli krátkej prestávke po zápase s Inte-
rom. Prehrali sme 0:3.                                     

Na  turnaji sa zúčastnili hráči: Adam 
Križ, Matej Kula, Jakub Kula, Jakub Han-
zlík, Šimon Krajčí, Roman Bubla, Oli-
ver Depeš a  Tomáš Rehák. Turnaj vyh-
ralo mužstvo SFM Senec. Nasledoval os-
trý štart do  súťaže PMB2. V  prvom jar-
nom kole si na umelej tráve v areáli štadi-
óna na Pasienkoch prípravka zmerala sily 
so Slovanom (mladší ročník 2003). Naši 
chlapci síce prehrávali 0:1, no potom za-
čali kombinovať a zlepšili dôraz i pohyb.  
Zápas tak mali až do konca pod kontrolou 
a  výsledkom bolo šesť gólov v  súperovej 
sieti. V tabuľke Vajnory poskočili na pia-
te miesto. 
12. kolo súťaže prípraviek PMB2: 
Slovan – Vajnory  1:6
Góly: 2 Chorváth,  2 Depeš, J. Kula, Rehák.

Dalibor Mucha, foto: Ivan Kula



Stretli sme sa 
na tenisových kurtoch 
Na tenisových kurtoch Tenis Clubu Čierna Voda 
sa 31. marca  uskutočnil turnaj vo švorhrách 
medzi Chorvátskym Grobom a Vajnorami. Zá-
štitu nad turnajom Black River Cup 2012 pre-
vzali starostovia Vajnor a Chorvátskeho Grobu 
Ján Mrva a Miroslav Marynčák. O dobrý priebeh 
turnaja sa zaslúžili členovia miestneho teniso-
vého klubu a spoločnosť Allianz, ktorá poskytla 
ceny pre víťazov.
VýSLEDKY:
Achimský – Baník (CV)
Chlupis – Krajčík (CV)
Demo – Kiss (VA)
Jamborek – Zemjanek (VA)
Solanka – Marynčák (CV)
Winkler – Lešková (CV)
Vedej – Beňo (CV)
Stračák – Pinka (CV)

(VN)

Šport

Leto sa nezadržateľne blíži a  s  ním aj  
7. ročník Street Basket Tour ’12. najväčšie-
ho podujatia svojho druhu na Slovensku. 
Po  vydarených minulých ročníkoch vo 
Vajnoroch a vysoko pozitívnych skúsenos-
tiach a ohlasoch, keď sa napriek nepriaz-
nivému počasiu vďaka podpore a  ústre-
tovosti miestneho zastupiteľstva podari-
lo turnaje zorganizovať na výbornej špor-
tovej i  spoločenskej úrovni, sa organizá-
tor série Slovenská streetballová asociá-
cia (SSA) rozhodla zaradiť Vajnory opäť 
do  úzkeho výberu streetballových turna-
jov organizovaných ako otvorené Maj- 
strovstvá Slovenska v streetballe, ktoré sú 
pre naše teamy kvalifikačným turnajom 
pre svetovú sériu 3x3 World Tour Mas-
ter. Táto prestížna séria má svoje zastáv-
ky v Sao Paule, Vladivostoku, New Yorku, 
Istanbule, Madride a finále sa bude konať 
v Miami na Floride.

Na 3x3 World Tour Master, sa kvalifiku-
je v kategórii mužov najlepší team Street 
Basket Tour priamo. Víťaz Vajnorského 
podujatia získa miestenku na  dodatočnú 
kvalifikáciu na  turnaj Prague Internatio-
nal Cup.

V spolupráci s Mestskou časťou Vajno-
ry, Vajnorskou podpornou spoločnosťou, 
Bratislavským samosprávnym krajom, fir-
mou Koratex a pod záštitou starostu mes-
tskej časti Vajnory sa 16. júna uskutočni 
v známom športovom areáli Alviano už 4. 
ročník podujatia určeného pre vyznávačov 
pouličného basketbalu všetkých vekových 
a výkonnostných kategórií. 

Bratislavská mestská časť Vajnory teda 
opäť po roku privíta výkvet najlepších slo-
venských streetballistov a  tretí júnoví ví-
kend sa môžeme tešiť na neúprosné súbo-
je, nekompromisné smeče, nevídané tri-
ky a krásne akcie, ktorými sa tento mla-
dý a  dynamicky sa rozvíjajúci šport vy-
značuje. Na 10 hracích kurtoch si účastní-
ci zmerajú sily v šiestich hlavných a troch 
doplnkových kategóriách, v ktorých sa sú-
ťaží na všetkých podujatiach Street Basket 
Tour ’12.

Hlavné kategórie
mládežnícke:
A kategória Mini street ZŠ 
žiaci a žiačky ZŠ, roč. 2000 a mladší
B kategória MIX ZŠ
žiaci a žiačky ZŠ, roč. 1997 a mladší
C kategória Juniors
študenti do 19 rokov, ročník 1993 
a mladší
seniorské:
D kategória Master
Muži, ročník 1992 a starší
E kategória Open Mix
Mix kategória, mužov a žien bez obmed-
zenie veku, s podmienkou účasti min. 
jednej ženy v teame
E kategória Open Fun
Voľná mix kategória pre priateľov 
športu a zábavy
Doplnkové kategórie
f old-young 2x2
Kategória určená pre dvojice. Hráči musia 
byť rodinnými príslušníkmi 
YOUNG - ročník narodenia 1997 a mlad-
ší a OLD - ročník narodenia 1982 a starší
g king of 1x1
Kategória bez obmedzenie veku a pohla-
via, s podmienkou účasti minimálne jed-
nej ženy v teame
h kategória beach basket 3x3
Voľná mix bez obmedzenie veku a po-
hlavia, s upraveným hracím povrchom 
na piesku

Diváci sa môžu tešiť aj na  populárne 
sprievodné disciplíny pre divákov, o  vý-
bornú atmosféru a  náladu sa postara-
jú známe tváre sveta vinylov a mixov DJ 
MMH, celým podujatím bude hovoreným 
slovom sprevádzať a tradične nezameniteľ-
ným humorom zabávať obľúbený speaker 
v streetbalovej komunite Pepe Lopez. Svo-
je umenie predvedú aj zástupcovia stree-

Vajnory sú v opäť v kalendári 
„Street Basket Tour ’12“

Partneri podujatia Streetball tour – Vajnory: Organizátori:

tovej kultúry v hip-hop dance, streetdan-
ce, streetbike a  špeciálne sa môžeme te-
šiť na prezentáciu žonglérov. Jedným z vr-
cholov podujatia budú určite aj individuál-
ne doplnkové súťaže, a to konkrétne súťaž 
v smečovaní Slam Dunk Contest, v streľ-
be trojok Spalding 3pts Shooting, v  stre-
leckej vyraďovačke FT Shooting Contest 
a  nebude chýbať ani čoraz populárnejšia 
súťaž streetballových freestylových zruč-
ností a trikov AND1 Skills 1 on 1. 

V tomto roku sa organizátorom podari-
lo pripraviť pre divákov aj ďalšiu atrakciu 
v  podobe beachvolejbalovej série Toshi-
ba Beach Open Series 2012, ktorá sa bude 
konať v rovnaký deň paralelne so streetba-
lovým turnajom. Viac informácií nájdete 
na www.beachopenseries.com.   

„Sme veľmi radi, že sa Street Basket 
Tour opäť po  roku vráti do  Vajnor, kde 
sme našli príjemné, športové, spoločenské 
i ľudské zázemie pre organizáciu hlavného 
podujatia našej série. Veríme, že v tomto 
roku nám bude priať počasie a čo sa týka 
počtu i kvality zúčastnených teamov bude 
Streetball Tour – Vajnory patriť k najkva-
litnejším zastávkam celej série“ zaželal si 
pred štartom 4. ročníka zástupca Sloven-
skej Streetballovej asociácie František Ku-
bala.

Podrobnejšie informácie ohľadom pri-
hlásenia a  dodatočných pokynov, týka- 
júcich sa Street Basket Tour – Vajnory sú 
na www.basketland.sk. 

   Mário Schwab
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mangliareň, žehliareň
PONÚKAME 

pranie, ručné žehlenie, 
mangľovanie bielizne 
a posteľného prádla. 

Otvorené denne: 9 – 11 h, 14 – 21 h
Nájdete nás na Šaldovej 3, BA – Vajnory 

Kontakt: Jana Jaslovská, 0903 587 899 
www.zehlenie.eu 

Tešíme sa na vás!

   MÁJ
■ 1. 5. 2012 – utorok
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 Vajnorský potok 
(pri kríži) o 9.00, 9.45, 10.30 h, 
odvoz späť podľa dohody.
Organizátor: MČ BA – Vajnory, Zdru-
ženie poľovníkov, Pozemkové spolo-
čenstvo, Senior klub Vajnory
■ 12. 5. a 26. 5. 2012 – 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,  
Mobil: 0903 477 074  
■ 13. 5. 2012– 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                         
Organizátor: MČ BA - Vajnory  
■ 27. 5. 2012 – nedeľa              
Vajnoráci, Vajnorákom
Farský klub T. Zemana, 15.00 h
Koncert, účinkujú:  
ZUŠ Vrbenského – pobočka 
Vajnory a ďalší umelci z Vajnor. 
Organizátor: ZUŚ Vrbenského – 
pobočka Vajnory a MČ BA – Vajnory

■ 20. 5. 2012 – nedeľa
Gospel vo Vajnoroch  
Park pod lipami, 16.30 h
5. ročník koncertu gospelových
skupín 
Organizátor:  MČ BA – Vajnory 
a Farnosť Bratislava – Vajnory
Účinkujú: Saleziáni, N.D.E., 
PeRiMa, Shine

JÚN
■ 2. 6. 2012 – sobota
Vajnory tenis cup 2012
Miesto konania: Tenisový klub 
Čierna Voda 
Tenisový turnaj – štvorhry 
Vajnory – Čierna Voda
Štartovné: 10 Eur
Prihlášky: grebeci@vajnory.sk 
Mobil: 0949 230 305
■ 9. 6. 2012 – sobota
Medzinárodný deň detí 
Detské ihrisko Vajnory 
15.30 – 19.00 h                                                                      
Zábavné popoludnie pre deti  
so športovými súťažami, skákacím 
hradom, súťažou Baby Vajnory 
(v spolupráci s MŠ), tombola a veľa 
ďalších prekvapení.
Organizátor: MČ BA – Vajnory
■ 10. 6. 2012 – nedeľa
Deň dychovej hudby vo Vajnoroch  
Park pod lipami, 17.00 h – 20.00 h                 
146. výročie založenia dychovej 
hudby vo Vajnoroch
Účinkujú: Vajnorská dychovka, 
Vajnorský okrášľovací spolok, 
DH Šarfi anka
Organizátor: MČ BA – Vajnory
■ 9. a 23. 6. 2012 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, 
BA – Vajnory, 10.00 – 14.00 h

Organizátor:  OZ Deti a umenie
Kontakt: 02/ 43711988 
Mobil: 0903 477 074  
■ 16. 6. 2012 – sobota
Futbalový turnaj mladších 
žiakov
Areál futbalového ihriska  
Pri struhe, 10.00 h
Organizátor: MČ BA – Vajnory, 
FK Cepit Vajnory
■ 16. 6. 2012 – sobota
Street Basket Tour '12 
Športový areál Alviano  
10.00 – 17.00 h.
Organizátor: Basketland, 
MČ BA - Vajnory
■ 16. 6. 2012 – nedeľa
Futbalový turnaj mladších žiakov
Areál futbalového ihriska  
Pri struhe, 10.00 h
Organizátor: MČ BA – Vajnory, 
FK Cepit Vajnory
■ 16. 6. 2012 – sobota
Koncert 45-členného dychového 
súboru z Daone
Park pod lipami 17.00 h
Organizátor: MČ BA – Vajnory
■ 23.6. 2012 – sobota
Deň poľovníkov  
Park Pod lipami,  15.00 – 24.00 h
Program bude uverejnený 
na plagátoch 
Organizátor:   MČ BA – Vajnory, 
MO poľovníckeho zväzu
■ 28. 6. 2012 – štvrtok
Uvítanie detí do života
Sobášna sieň MÚ Vajnory, 15.00 h
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ 30. 6. 2012 – 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!

Novootvorená
Hromadné očkovanie 
psov proti besnote 
Vážení majitelia psov,
v Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
sa dňa 12. mája 2012 uskutoční 
hromadné očkovanie psov proti 
besnote.

Čas: od 13.00 h do 16.00 h 
Miesto: pred KZ na Baničovej ulici.
Cena 1 ks vakcíny: 6 eur

                                                                                                               Mária Bitarovská,  oddelenie ekonomické

Noví správcovia 
ihriska
Noví správcovia multifunkčného 
ihriska pri ZŠ s MŠ Kataríny 
Brúderovej sú Dalibor a Václav 
Grebečiovci (na snímke). 
Bližšie informácie a rezervácie 
k využitiu areálu získate 
na mobilnom čísle 0949 365 409. 
Cenník prenájmu ihriska nájdete 
na www.vajnory.sk

VN, foto: Anton Jakubáč

Pripravujeme 
2. ročník tenisového 

turnaja
MČ Vajnory 2. júna 2012 
organizuje druhý ročník 

tenisového turnaja 
vo štvorhrách 

o Pohár starostu Vajnor.
Podujatie bude 

v areáli Hotela Kamila 
na Čiernej Vode.

Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť na 0949 365 409, 

e-mail: grebeci@vajnory.sk

oznamy Ú inzErcia www.vajnory.sk





 Vajnory na kolieskach
 vyšli až na  druhý pokus

Aj 14. apríla 2012 počasie nebolo ide-
álne. Našťastie však nepršalo, a to 
umožnilo MČ Bratislava – Vajnory zor-
ganizovať už 12. ročník športového 
podujatia Vajnory na kolieskach.
Na otvorení  sme privítali aj napriek 
chladnému počasiu vyše 200 účastní-
kov na kolieskových korčuliach, kolo-
bežkách, detských bicykloch, skatebo-
ardoch. Nechýbali ani mamičky s deť-

mi v kočíkoch. Podujatie sa začalo 
o15.30 h. Účastníci dostali  na štarte 
stužku so symbolom vajnorských ko-
liesok a potom už nasledoval hromad-
ný štart, ktorý odštartoval moderátor 
Igor Machajdík so starostom Jánom 
Mrvom.  Ten prišiel na štart vskutku 
originálne – ťahal za bicyklom káru 
naloženú so sudom, ktorý vyprázdnil 
v zbernom dvore.

Prvý apríl si s nami „zažartoval“,  a tak sme plánované otvorenie 
kolieskovej korčuliarskej sezóny vo Vajnoroch  pre nepriaznivé 
chladné počasie museli preložiť o dva týždne neskôr.

Trasa viedla tradične  po Jurskej ces-
te. Cieľom podujatia nebolo súťažiť, 
ale  aj napriek tomu sme prvých troch 
najrýchlejších účastníkov na koliesko-
vých korčuliach a bicykloch odmenili 
Každý, kto absolvoval uvedenú trasu, 
dostal v stánku MČ BA - Vajnory jabl-
ká a fi t tyčinky, keďže okrem pohybu 
sme chceli podporovať aj zdravý ži-
votný štýl. Milo nás prekvapilo, že via-
cerí ste si priniesli opečiatkovať aj kar-
tičky, ktoré sme nechali vyrobiť v roku 
2010 na jubilejný 10. ročník. Kto bude 
mať na kartičke 5 pečiatok, získa vec-
nú cenu. Ale to bude až v roku 2014.
Pre deti bol na ihrisku pripravený na-
fukovací hrad, kde sa mohli dosý-
ta vyšantiť. Dospelí sa zase mohli ob-
čerstviť v bufete Svetlany Matúšovej, 

PORADIE NA KOLIESKOVýCH 
KORČULIACH: 
1. Veronika Poráziková 
2. Adam Štrba
3.Branko Brúder
PORADIE NA BIC YKLOCH:
1. Martin Kukučka
2. Ivan Jaslovský
3. Matúš Porázik
Najmladší účastník v kočíku:
Šimon Zeman – 6 týždňov

ktorá ponúkala cigánsku pečienku, 
langoše či iné dobroty. 
Za výborného hudobného sprievodu 
nášho DJ Ivana Ťapáka sme prežili prí-
jemné popoludnie. Ďakujeme dob-
rovoľníkom a všetkým, ktorí nám po-
mohli zorganizovať 12. ročník poduja-
tia Vajnory na kolieskach. 

Katarína Dobiášová, Dalibor Grebeči
Foto: Anton Jakubáč


