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Mesačník občanov Mestskej časti Bratislava–Vajnory
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ŠKOLÁKOM 

PRÁZDNINY
sa začínajú 



V našeJ mesTsKeJ časTi sme 4. Júna na detskom ihrisku oslávili 
medzinárodný deň detí. slnečné počasie sľubovalo vydarené podujatie, 
ktoré zorganizovala mč bratislava – Vajnory spolu s agentúrou Prima. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí pripravila vajnorská samosprá-
va v spolupráci s Čestnou strážou 
Ozbrojených síl SR, Čestnou strážou 
prezidenta SR a Útvarom vojenskej 
polície Bratislava pre žiakov miestnej 
štátnej a cirkevnej základnej školy 
ukážky z činnosti týchto zložiek.
Chlapcov a dievčatá upútalo najmä 
cvičenie armádnej čestnej stráže, 
narábanie s puškami či zadržanie 
motorizovaného páchateľa vojenskou 
políciou pomocou služobného psa. 
Ako pre VN uviedol starosta mestskej 
časti Ján Mrva, „dlhodobá spolupráca 
Vajnor s armádou je známa. Deti túto 

Pre malých i  veľkých bolo pripravených 10 stanovísk, 
kde si mohli zasúťažiť v hode na kolky, streľbe na futbalovú 
bránku, či nakŕmiť opicu alebo vyriešiť hlavolamy. Za každú 
súťažnú disciplínu dostali od animátorov 2 body a výsledný 
súčet si mohli zameniť v Zmenárni za sladkosti, omaľován-
ky alebo pexeso. Tešili sa aj z nafukovacieho hradu, cukrovej 
vaty, predaja hračiek a balónov, orange ballu plného dobré-
ho džúsu, maľovania na tvár, tomboly a bohatého progra-
mu, ktorý vyvrcholil súťažou Baby Vajnory 2011. Porota na 
čele s hercom Romanom Pomajbom mala veľmi ťažkú úlo-
hu, pretože všetkých 9 fi nalistov podávalo vyrovnané výko-
ny. Deti po prvý raz v  súťaži spievali na hudobný podklad 
z CD a všetky piesne s nimi obetavo nacvičila pani učiteľka 

Betka Jurkovičová, ktorej patrí veľká vďaka. Napokon šerpu 
Baby Vajnory zaslúžene získal najmladší súťažiaci, len 4-roč-
ný Patrik Paulíny. V závere podujatia nás zastihla nečakaná 
dažďová smršť, ale moderátorka Lenka sa vynašla a žrebo-
vanie tomboly sme dokončili pod prístreškom.

Finálová deviatka súťaže 
Baby Vajnory 2011:
1. Danielka Kunzová, 2. Samko Méry, 3. Samko 
Galbavý, 4. Lukáško Zeman, 5. Šimonko Zeman, 
6. Alex Slota, 7. Paťko Paulíny, 8. Terezka Wϋlsch, 
9. Gregor Kriváň

Katarína Dobiášová, foto: Anton Jakubáč

Naše veľké ĎAKUJEM patrí:

Sponzorom, ktorí poskytli 
sladkosti a drobnosti 
na športové disciplíny:
Reštaurácia Bakchus Vila, Reštau
rácia Modrý dom, Potraviny 
s večierkou Hanker, Daniela 
Zemanová, Dráčik

Sponzorom, ktorí 
poskytli ceny do súťaže 
Baby Vajnory 2011:
Svetlana Matúšová, Orifl ame, 
Dráčik, krajčírstvo Jeane Mode 
– Janka Šuchovenová (šerpa)

Sponzorom, ktorí poskytli 
ceny do tomboly:
Reštaurácia Bakchus vila, kader-
níctvo Sidka Vajnory, Basketland, 
MČ BA – Vajnory,  Skákacia tram-
polína – Coca Cola HBC Slovakia, 
Orange ball džús, maľovanie 
na tvár – McDonald‘s

Dobrovoľníkom, ktorí zabez-
pečovali športové disciplíny:
skautom na čele s Tomášom 
Kadlicom, mladým VOS károm 
na čele s Daliborom Grebečim
Veronike Feketeovej za služby 
v Zmenárni, Betke Jurkovičovej 
za nácvik piesní s fi nalistami 
a všetkým, ktorí prispeli k úspeš-
nému priebehu MDD vo Vajnoroch.

deti upútali armádne ukážky ponuku privítali. Pre mnohé to bolo 
prvé reálne poznanie časti práce 
vojakov a vojenských kriminalistov“.
Stretnutie vojakov s najmladšou ge-
neráciou tvorilo hlavnú ideu podu-
jatia. „Chceli sme deťom ukázať, čím 
všetkým žijú vojaci, že to nie je len 
nasadenie v bojových operáciách, 
ale majú zaujímavú prácu aj v mie-
rových podmienkach,“ povedal ve-
liteľ bratislavskej vojenskej posádky 
Ján Burda.
Žiaci si so záujmom prezreli aj vy-
stavené vojenské exponáty. Mnohé 
si ako suvenír z osláv MDD odnies-
li prázdne nábojnice či slepé patró-
ny vystrelené z pušiek počas niekto-
rých ukážok

Eduard Fašung

mdd sme oslávili 
na detskom ihrisku



návšteva

Prvého mája sme ho videli na tele-
víznej obrazovke vo Vatikáne medzi 
osobnos ťami cirkevného a spoločen-
ského života a stotisícami pútnikov a po 
týždni sme ho mali medzi sebou. V pô-
sobivej kázni nás povzbudil a nadchol  
v dôvere v Ježiša, aby sme prekonali 
naše skleslosti ako emauzskí učeníci.  
Okrem iného spomenul doteraz nezná-
me detaily z prvej návštevy Jána Pavla II. 
vo Vajnoroch. 

Po sv. omši bolo v areáli pred kostolom 
sviatočné agapé, kde ho mali možnosť 
pozdraviť všetci farníci. Mnohí si nechali 
podpísať jeho knihu. Pán kardinál sa po-
obede podpísal do farskej kroniky, čím 
sa uzatvorila po 21 rokoch. Kronika bola 
započatá práve príchodom dp. Stanisla-
va Zvolenského, terajšieho arcibiskupa, 
do vajnorskej farnosti a nasledovnou  
návštevou Jána Pavla II. Kroniku počas 
celého obdobia viedol Vojtech Grebe-
či, za čo mu aj touto cestou vyslovujem 
úprimnú vďaku.

Stretnutie s pánom kardinálom bolo 
pre nás všetkých silným zážitkom. Je 
osobnosťou, z ktorej vyžaruje charizma 

Kardinál Jozef Tomko 
zavítal do Vajnor
VaJnory naVšTíVil V nedeĽu 8. Júna 2011 Vzácny hosŤ
a dlhoročný úzky spolupracovník Jána Pavla ii. kardinál Jozef 
Tomko. návšteva bola o to pôsobivejšia, že sa udiala presne 
týždeň po blahorečení pápeža. 

pokoja, rozhľad a skúsenosť. Ďakujeme 
pánovi kardinálovi, že našu farnosť poc- 
til svojou návštevou. Je to prejavom 
jeho dobroty a v konečnom dôsledku 
Božej priazne. 

Otec Peter Slepčan
Foto: Anton Jakubáč
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Vajnoráci chcú 
zapustenú  diaľnicu 

Petícia žiada vedenie nultého okruhu D4 
vo variante 7b. „Ostatné varianty, ako aj 
Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) 
preferovaný variant 7c sú pre Vajnory ne-
prípustné a majú mimoriadne nepriaznivý 
vplyv na vzhľad krajiny a nenávratne zmenia 
jej ráz. Povrchový variant na vale by mimo-
riadne nepriaznivo vplýval na psychohygie-
nu obyvateľov a už aj tak zlé pohodlie býva-
nia. Stavebné prvky novej D4 s mostom nad 
D1 vo výške 15 m a potom prudké klesanie 
na 8-metrový vysoký val, ktorý má byť kon-
štantný pozdĺž celého územia Vajnor, je pre 
miestnych obyvateľov neprípustný,“ povedal 
starosta Vajnor Ján Mrva (SDKÚ-DS).

Vajnoráci súhlasia len s alternatívou po-
lozapusteného a prekrytého tunela po celej 
dĺžke popri obci. „Požadujeme, aby našu 
petíciu akceptovalo pri rozhodovaní Minis-
terstvo životného prostredia SR a chceme  
zaviazať investora NDS, aby naše podmienky 
zapracoval do svojej projektovej dokumen-
tácie pre územné konanie. Naša požiadavka 
o polozapustenosti a prekrytí diaľnice, tak 
ako to dovolí režim podzemných vôd bez 
jeho narušenia, je legitímna a žiadúca. Mož-
no odborníkom hydrologické podmienky 
nepovolia stavbu zapustiť technicky tak,  
ako si to predstavujeme. Ale to neznamená, 
že budeme súhlasiť s otvoreným povrcho-
vým, alebo nadzemným riešením D4, kto-
rá by sa napojila ponad diaľnicu D1 k Ivanke 
pri Dunaji,“ dodal Mrva.

Vajnory sa pritom všemožne usilujú, aby 
sa nultý diaľničný obchvat D4 začal stavať 
čo najskôr. Naviazal by na seba tisíce tranzi-
tujúcich vodičov z Čiernej Vody a od Pezin-
ka na diaľnicu, ktorí by tak už nemuseli pre-
chádzať Vajnorami. Lokalita v tomto smere 
medzi Bratislavou a Pezinkom cez Slovenský 
a Chorvátsky Grob je dosiaľ sprístupnená 
jedinou úzkou cestou, ktorá prechádza cez 
historické jadro Vajnor. Denne ju už teraz 
využíva vyše 20 000 vodičov. Pritom celé 
Vajnory majú 5000 obyvateľov.

Eduard Fašung

obyVaTelia mesTsKeJ časTi braTislaVa – VaJnory KaTegoricKy nesúhlasia 
s iným vedením nultého okruhu d4, ako je variantné riešenie 7b s polozapusteným, 
prekrytým tunelom pri Vajnoroch. Vznikol v tomto smere už aj petičný výbor, v ktorom 
figurujú traja poslanci miestneho zastupiteľstva za sdKú-ds.
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stretnutie k d4 
na ministerstve dopravy

Pracovné stretnutie otvoril generál-
ny riaditeľ Milín Kaňuščák, ktorý vy-
zval spracovateľa správy o hodnotení 
činnosti podľa §31 zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na ži-
votné prostredie, aby zdôvodnil ne-
riešenie variantu na estakáde a tech-
nické riešenie variantov 7c, 7b v úse-
ku okolo MČ Vajnory s dôrazom na 
kompenzáciu environmentálnej záťa-
že územia.

Na pracovnom stretnutí starosta mes-
tskej časti Ján Mrva opätovne zdôraz-
nil, že z hľadiska potreby zachovania 
pohody bývania a možností rekreácie 
občanov Vajnor ako aj s ohľadom na 
rozvojové plochy bývania, ktoré boli 
zapracované formou zmien a dopln-
kov do Územného plánu Hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratisla-
vy, preferuje variant 7b. 
 

súčasne požadoval
◗ zvýšenie protihlukovej ochrany 
v súčasnosti obývaných ako 
i plánovaných obytných území, 

◗ riešiť možnosť napojenia súčas-
ných ako i plánovaných obytných 
území na kolektory,

◗ zahrnutie do riešenia plánovanej 
medzinárodnej cyklistickej trasy 
v úseku Jur – Rača – vajnory, 

◗ zachovanie existujúcich migrač-
ných trás a návrh ekoduktov na 
umožnenie prekročenia diaľnice,

◗ zachovanie komunikačných 
koridorov na Jurský šúr 
v súčasných možnostiach.

Spracovateľ správy EIA vysvetlil, že 
všetky posudzované varianty sú na-
vrhnuté v maximálnej možnej miere 
podľa požiadaviek uvedených v Roz-
sahu hodnotenia. Vo variante 7b je 
diaľnica D4 od križovatky s D1 
po východný portál tunela Karpa-
ty vedená na násype, ale požadova-
ný úsek diaľnice D4 okolo MČ Vajno-
ry v mieste kríženia s III/5021 „MÚK 
Čierna voda“ je vedený v tuneli (pod- 
úrovňové vedenie od km 0,9000 po 
km 1,600). Vo variante 7c  je diaľni-
ca D4 od križovatky s D1 po východ-
ný portál tunela Karpaty vedená nad 
úrovňou terénu (nadúrovňové vede-
nie).
Zástupcovia NDS, a.s., ako objed-
návatelia správy o hodnotení EIA 
a ďalších stupňov projektovej do-
kumentácie uviedli, že navrhovaná 
činnosť sa nachádza v etape posudzo-

vania vplyvov na životné prostredie 
a výbere optimálneho trasovania 
diaľnice D4. Až po stabilizovaní trasy 
v záverečnom stanovisku Minister-
stva životného prostredia SR bude 
v štádiu riešenia dokumentácie na 
územné rozhodnutie vhodný priestor 
na vykonanie podrobného hydroge-
ologického prieskumu, ktorý ukáže 
reálne možnosti podúrovňového 
riešenia diaľnice D4. V tejto etape 
bude v prípade požiadavky priestor 
na preverenie diaľnice na estakáde 
a prehodnotenie hlukovej štúdie. 
Poukázali na skutočnosť, že hlukové 
pomery v území sa budú v procese 
územného rozhodovania a povoľova-
nia stavby preverovať opätovne. Na 
základe výsledkov hlukových štúdií 
budú stanovené potrebné protihluko-
vé opatrenia.         (prepis Vn)

ilustračné foto: Vn

na minisTersTVe doPraVy, VýsTaVby a regionálneho rozVoJa sloVensKeJ rePubliKy 
sa 24. mája 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie k dopravnému riešeniu vybraných variantov 
vyplývajúcich zo správy o hodnotení zámeru  diaľnica d4 ivanka sever – záhorská bystrica. 
na pracovnom stretnutí sa zúčastnili generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy, pozemných 
komunikácií a investičných projektov  ministerstva milín Kaňuščák, spracovatelia eia (posudzo-
vanie vplyvov na životné prostredie) zo spoločnosti hbh Projekt, zástupcovia národnej diaľničnej 
spoločnosti, a. s., a starosta mestskej časti bratislava – Vajnory Ján mrva.
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Mestská časť nesúhlasí s  iným vede-
ním diaľnice ako je variantné riešenie 
7b s polozapusteným alebo prekrytým 
(presypaným) tunelom pri Vajnoroch. 
Iné varianty sú neprípustné z  hľadiska 
MČ Vajnory a preto ako nereálne k nim 
nevyjadrujeme žiadne pripomienky na 
vylepšenie. Spracovateľom odporúča-
ná varianta 7c vedená vo výške 15 m 
nad terénom nad D1 a následne plynu-
le na násype 8 m popri Šúrskom kaná-
li a Vajnoroch je neprípustná vzhľadom 
na zmenu scenérie krajiny a vplyvy na 
životné prostredie.

MČ Bratislava vajnory súhlasí 
s vedením MÚk Ivanka – sever
v trasovaní D4 pod D1.
vedenie D4 nad D1 je pre MČ 
Bratislava – vajnory neprípustné.

Opis vybraného 
variantu 7b 

Variant 7b s podúrovňovým vedením 
diaľnice oproti variantom 2a a 2b má 
dlhší tunel Karpaty a výrazne menší 
záber viníc čím výrazne eliminuje ne-
žiaduce vplyvy na životné prostredie. 
MUK Ivanka – sever je trasovaná tak, 
že D4 je pod D1 na teréne. Na takto 
vedenú MÚK Ivanka sever sa napája 
variant 7b čo začína v km 0,575, kde 
sa stretávajú nivelety oboch varian-
tov križovatky Ivanka sever v násype 
výšky cca 6 m (navrhujeme na terén 
položiť teleso diaľnice D4) Trasa di-
aľnice pokračuje na sever súbežne so 
Šúrskym kanálom. V úseku okolo zá-
stavby Mestskej časti BA – Vajnory 
(vo vzdialenosti cca 300 m od seve-
rovýchodného okraja), pokračuje od 
km 0,900 niveleta diaľnice pod úroveň 
terénu (môže byť len mierne zapuste-
ná) až po km 2,300. Jedná sa o  polo-
zapustený – málo zahĺbený (podúrov-
ňový) úsek diaľnice pomenovaný ako 
tunel Vajnory (presypaný tunel), na 
ktorom je vysadená vzrastlá zeleň.  

V km 1,263 je umiestnená MÚK 
Čierna Voda, diaľnica D4 križuje ces-
tu III/5021 (D4 pod III/5021), ktorá 
mostným objektom dĺžky cca 90 m pre-
chádza ponad diaľnicu, ktorá je v (pre-
sypanom) tuneli. Diaľnica za tunelom 
pokračuje súbežne s kanálom Šúr v 
násype do výšky 5 m ďalej k južným 
svahom Malých Karpát. V km 2,524 
diaľnica mostným objektom dĺžky cca 
20 m prechádza cez Račiansky potok.  
V km 3,250 je diaľnica tesne nad úrov-
ňou terénu a pokračuje v násype, kto-
rého výška je pred MÚK Rača 8 m. 
V úseku medzi MÚK Ivanka sever  
a MÚK Čierna Voda sú po oboch stra-
nách diaľnice D4 navrhnuté jednos-
merné, dvojpruhové kolektory (súbež-
né komunikácie) kategórie C 9,5/80, na 
ktoré budú napojené miestne komu-
nikácie. V úseku medzi MÚK Čierna 
Voda a MÚK Rača je iba na južnej stra-
ne diaľnice D4 navrhnutý jednosmerný 
kolektor, cez ktorý bude možné napojiť 
priľahlé územie západne od MČ Vajno-
ry (areál CEPIT). Tento jednostranný 
kolektor navrhujeme zobojsmerniť.

Stred MÚK Rača je posunutý oproti 
variantom 2a, 2b viac na sever spolu s 
niveletou diaľnice D4, ktorá tu križuje 
železničnú trať č. 120 Bratislava – Ži-
lina spolu s cestou II/502 (D4 nad žel. 
traťou aj cestou II/502). V km 3,765 
pred križovatkou prechádza jedno-
poľovým mostom dĺžky 20 m nad pre-
ložkou poľnej cesty. Za krátkym cca 
250 m dlhým násypom výšky do 11 m 
nasleduje dvojpoľový most nad vetvou 
križovatky a ďalšie dva mostné objek-
ty križovatky (šesť a päť poľový most). 
Niveleta sa za križovatkou dostáva 
na úroveň terénu a prechádza do zá-
rezu na úseku asi 300 m. V km 4,700 
sa nachádza východný portál tunela 
Karpaty, hĺbka zárezu pred tunelom 
dosahuje 15 m. Celková dĺžka tunela 
je pre tento variant 10 500 m. Západ-
ný portál je umiestnený pri západnom 
okraji obytnej zástavby obce Marianka 
v km 15,200. Tunel je vybavený jednou 

na mesTsKú časŤ braTislaVa -VaJnory bola 13. apríla 2011 doručená správa o hodnotení 
„diaľnica d4, ivanka sever – záhorská bystrica“ od národnej diaľničnej spoločnosti.

Stanovisko k správe o hodnotení „Diaľnica D4, Ivanka sever –   Záhorská Bystrica“

vetracou šachtou v km cca 10,050 diaľ-
nice D4. Prístupová cesta k nadzemnej 
časti vetracej šachty tunela smeruje  
z Mestskej časti Rača po lesnej ceste 
okolo Pieskového potoka pod vrch Bie-
ly kríž, ďalej smerom na západ nespev-
nenou lesnou cestou cca 2 km až k sa-
motnému výduchu.

Po vyústení z masívu Malých Kar-
pát je diaľnica D4 vedená v záreze 
(podúrovňové vedenie), ktorý je pre-
krytý a tunel Karpaty je tak v úseku 
Marianka – MÚK Záhorská Bystrica 
umelo predĺžený. Za tunelom pokraču-
je diaľnica D4 ďalej zárezom (podúrov-
ňovo) približne do km 15,700. Až po 
MÚK Záhorská Bystrica je potom 
niveleta diaľnice D4 mierne nad teré-
nom, maximálna výška násypu v tomto 
úseku dosahuje 6 m. Vedenie časti toh-
to úseku na násype je z dôvodu potreby 
odvodnenia diaľnice D4 a plynulého 
napojenia na už rozostavanú križo-
vatku MÚK Záhorská Bystrica. V km 
15,775 mostom dĺžky 30 m prechádza 
diaľnica D4 nad preložkou poľnej ces-
ty. Variant 7b končí v MÚK Záhorská 
Bystrica (D4 nad I/2) dvojpoľovým 
mostným objektom dĺžky 60 m. Celko-
vá dĺžka tohto variantu je 16,772 km.

Prípustný je len variant 7b



Pripomienky Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory
›› Z hľadiska územného plánovania
Upozorňujeme, že aj táto jediná nami odsúhlasená varianta 7b si vyžiada zmenu Územného plá-
nu (ÚPN) hl. mesta Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Žiadame predĺžiť „Vajnorský 
prekrytý tunel“ až po km 2,3 s ohľadom na plánovanú obytnú výstavbu v lokalite Nemecká dolina, 
ktorá je v zmysle platného ÚPN mesta a vzhľadom na požiadavku MČ Vajnory k zmene ÚPN 
v lokalite Pod Hájom - južne pod Cepitom z funkcie „orná pôda“ na „malopodlažnú zástavbu 
obytného územia“. 
 
›› Z hľadiska životného prostredia
jedine (presýpaný) tunel vo variante 7b má najmenší vplyv na životné prostredie aj s ohľadom 
na psychohygienu obyvateľov a vplyvov na faunu (emisie, hluk). 

›› Vodné hospodárstvo
Vplyvy na podzemnú a povrchovú vodu vo variante 7b nie sú v správe dostatočne zdokumentova-
né. Žiadame podrobne zdokumentovať a navrhnúť opatrenia na vplyv tesniacich vaní vo variante 
7b na podzemné vody. Požadujeme správu doplniť o hydrogeologickú štúdiu v tejto navrhovanej 
časti trasy (0,575 km po 2,3 km). V ďalšom stupni požadujeme spracovať na celé územie štúdiu 
riešenia odvodu a retencie dažďových vôd. S návrhom suchého poldra súhlasíme, len po kladnom 
vyjadrení Povodia Dunaja. Popri D4 požadujeme ako opatrenie situovať vedenie nového povrcho-
vého kanála na odvádzanie vôd z Vajnor a diaľnice až do Malého Dunaja. 

›› Ochrana prírody a krajiny
Výstavbou hodnotenej činnosti a jej začlenením do okolitého prostredia vidieckeho sídla Vajnor 
a okolitých prírodných štruktúr dôjde ku zmene krajinnej scenérie. V ďalšom stupni požadujeme 
realizovať opatrenia na možnosť migráciu fauny a flóry v území. Realizácia variantu 7b bude mať 
najmenší vizuálny vplyv na scenériu krajiny. 

›› Zaťaženie územia hlukom
Počas výstavby požadujeme minimalizovať vplyv hluku použitím vhodnej technológie a sta-
vebných postupov. Požadujeme doplniť do správy a vyhodnotiť hlukové zaťaženie obyvateľov 
v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN, nakoľko ten nebol zohľadnený v úse-
ku od MÚK Ivanka – sever cez MUK Čierna voda po km 2,5. Ďalej požadujeme doplniť posúdenie 
hluku a návrh na elimináciu vplyvov v nočných hodinách vzhľadom na to, že diaľnica D4 bude 
slúžiť okrem tranzitu aj obyvateľom hlavného mesta.
 
›› Ochrana ovzdušia
Počas výstavby odporúčame vykonávať stavebné práce s použitím všetkých dostupných 
prostriedkov a technológii na zamedzenie zvýšenia sekundárnej prašnosti v dotykovom 
území s k.ú. Vajnory. Ako opatrenie pred vzniknutými emisiami požadujeme prekrytie 
„Vajnorského (presypaného) tunela“ konštrukciou s možnosťou vysadenia zelene a krovím. 

›› Z hľadiska dopravya cyklotrás
Do ďalšieho stupňa PD požadujeme začleniť koncepciu navrhovaných miestnych, mestských 
a regionálnych cyklotrás (MČ, mesto a BSK). Myslieť na preklenutie kolektorov popri diaľnici D4 
lávkami v časti pri rybníku Lisý v časti Račanského potoka a popod diaľnicu na most do rezervácie 
jurského Šúru. Požadujeme zohľadniť v riešení telesa križovatky Rača mostný objekt na preklenu-
tie železnice a štátnej cesty II/502 cyklotrasou.
Trasu D4 požadujeme odkloniť o 10-20 m od brehu rybníka Lisý a situovať ju od križovatky 
D1 s D4 po teréne s tým, že dažďové vody z diaľnice budú zvedené nie do rybníka Lisý, ale 
po ľavej strane diaľnice v smere do Malých Karpát do nového odvodňovacieho kanála popri 
diaľnici až k Malému Dunaju. V správe absentuje počet áut v jednotlivých časových úsekoch 
počas celého dňa. Predpokladaný počet áut, ktoré budú D4 od MUK Ivánka sever po ZB nie je 
dostatočne preukázaný a podľa nášho názoru je poddimenzovaný. 

Záver

Mestská časť nesúhlasí s  iným vede-
ním diaľnice ako je variantné riešenie 7b 
s polozapusteným – prekrytým (presy-
paným) tunelom pri Vajnoroch. Ostat-
né varianty sú neprípustné a majú mi-
moriadne nepriaznivý vplyv na vzhľad 
– scenériu krajiny a nenávratne zmenia 
jej ráz. Stavebné prvky – most nad D1 
vo výške 15 m a potom prudké klesanie 
na 8 m vysoký val, ktorý má byť kon-
štantný pozdĺž celého územia Vajnor je 
pre MČ BA – Vajnory neprípustný. MČ 
BA – Vajnory súhlasí s variantom 7b, 
alebo jeho modifikovanou verziou z po-
lozapustenej na položený na terén (ak 
by hydrogeologická štúdia preukázala 
nevhodnosť zapustenia s  ohľadom na 
podzemné vody) s  prekrytým  (presy-
paným) tunelom od 0,9 po 2,3 km.

Naše pripomienky požadujeme ak-
ceptovať pri rozhodovaní Ministerstva 
životného prostredia SR v Bratislave 
a požadujeme zaviazať investora vyrie-
šiť ich do projektovej dokumentácie pre 
územné konanie.  

Komisia výstavby, územného plá-
nu,  životného prostredia a dopravy na 
zasadnutí dňa 18. mája 2011 odporučila 
starostovi MČ BA – Vajnory, aby vydal 
stanovisko v  zmysle vyššie uvedených 
pripomienok.          Ján mrva, starosta

ilustračné foto: Vn
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Stanovisko k správe o hodnotení „Diaľnica D4, Ivanka sever –   Záhorská Bystrica“

Prípustný je len variant 7b
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Hárok č.: 

PETÍCIA
za vedenie nultého okruhu D4 vo variante 7b 

v prekrytom tuneli popri Vajnoroch
Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory kategoricky NESÚHLASIA s iným vedením nultého okruhu D4 ako 
je variantné riešenie 7b s polozapusteným – prekrytým (presypaným) TUNELOM pri Vajnoroch. Ostatné varianty 
– aj Národnou diaľničnou spoločnosťou preferovaný variant 7c - sú NEPRIPUSTNÉ a majú mimoriadne nepriaznivý 
vplyv na vzhľad – scenériu krajiny a nenávratne zmenia jej ráz. Povrchový variant na vale by mimoriadne nepriaznivo 
vplýval na psychohygienu obyvateľov a už aj tak zlé pohodlie bývania. Stavebné prvky novej D4 s mostom nad D1 
vo výške 15 metrov a potom prudké klesanie na 8 metrov vysoký val, ktorý má byť konštantný pozdĺž celého územia 
Vajnor je pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Vajnory NEPRÍPUSTNÝ. 

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory súhlasia iba s variantom 7b, alebo jeho modifikovanou verziou 
z polozapustenej na položený na terén (ak by hydrogeologická štúdia preukázala nevhodnosť zapustenia s ohľadom 
na prúdenie podzemných vôd) s prekrytým (presypaným) tunelom od 0,9 po 2,3 km.
Našu petíciu požadujeme akceptovať pri rozhodovaní Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave a požadujeme 
zaviazať investora – Národnú diaľničnú spoločnosť, zapracovať ich do projektovej dokumentácie pre územné konanie. 

  Č. Meno a priezvisko Adresa: ulica, číslo domu PSČ, mesto Podpis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.

Petičný výbor:
Ing. Martin Gramblička, K. Brúderovej 6, 831 07 Bratislava
Ing. Soňa Molnárová, Uhliská 17, 831 07 Bratislava
Ján Panák, Rybničná 14, 831 07 Bratislava

Vyplnený petičný hárok prosíme zaslať alebo osobne priniesť do 25. júla 2011 na adresu:
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 
831 07 Bratislava 36
Viac informácií na webovej stránke www.vajnory.sk
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? nedá mi  nenapísať Vám a po-
ďakovať sa  za krásne Vajnory.  

Tento rok je to už ozaj viditeľné,  
že sa niečo v skrášľovaní Vajnor  
urobilo. V celej dedine krásne kose-
né a udržiavané trávniky, kvetinová 
výzdoba na stožiaroch. dokonca aj  
skosená tráva pozdĺž celej Jurskej 
cesty,  z ktorej sa stáva už i z mesta 
vyhľadávaná  oddychová zóna.  
Kvetinové hriadky, krásne a udržia-
vané detské ihrisko, krásne námes-
tie a už nehovorím o novej škôlke, 
zateplenej škole... neviem ani všet-
ko vymenovať, ale srdečná vďaka. 
Pravidelná údržba a upratovanie 
dediny je zjavné, dokonca som bola 
prekvapená, že sa čistili aj obrubní-
ky popri ceste. obyvatelia obce si to 
určite všimli, iba nie všetci vám to 
povedia alebo napíšu. ale tí, ktorí sa 
pohybujú po dedine a v okolí to  
určite vidia. 
Ľutujem, ale tieto superlatívy sa  
netýkajú bytových domov oslo-
boditeľská 8 až 20, ktorých majiteľ 
Prvá teplárenská, a. s., námestie 
sv. martina 9, holíč sa nestará ani 
o kosenie trávy a ak, tak to vyzerá 
ešte horšie ako pred kosením. a tak 
popri krásnom trávniku pred školou 
je okolie našich domov „na hanbu 
sveta“. Kópiu tohto e-mailu posie-
lam  majiteľovi našich domov s tým, 
aby sa prišli pozrieť ako naša zatráv-
nená plocha špatí centrum dediny. 
milý pán starosta,  ďakujem vám  
za doterajšiu vašu námahu, ktorá 
určite nebola zbytočná.  
Prajem vám všetko len to najlepšie. 

 H. K. Osloboditeľská ul. 

– Veľmi ma potešili vaše slová chvá-
ly, ktoré budem samozrejme tlmočiť aj 

všetkým mojim kolegom, bez ktorých 
by skrášľovanie našej mestskej časti ne-
bolo možné. Vaše riadky  budem tlmočiť 
aj poslancom, ktorí v konečnom dôsled-
ku rozhodujú o tom, kde a akým spôso-
bom sa finančné prostriedky, ktoré má 
naša mestská časť k dispozícii prerozde-
lia. A peňazí je z roka na rok menej. 
Aj z  nedostatku financií, ale aj z  poci-
tu hrdosti   a  spolupatričnosti k  našim 
Vajnorom, sa snažíme niekoľkokrát do 
roka, okrem už pravidelného čistenia 
a kosenia, ktoré robia pracovníci hos-
podárskej správy, organizovať spoločné 
brigády občanov. Bolo tomu tak na jar, 
kedy sme vyčistili okolie Vajnorských ja-
zier a 2. apríla sme mali celoobecnú bri-
gádu, do ktorej sa zapojilo asi 30 obča-
nov. Takéto brigády robíme a chceme ro-
biť pravidelne.
Mrzí ma situácia v  okolí bytových do-
mov na Osloboditeľskej ulici, kde bý-
vate. Nakoľko sa však v  tomto prípade 
nejedná o majetok obce, ani o majetok, 
ktorý bol mestskej časti do správy zve-
rený, mám ruky zviazané. Odporúčam 
vám pokúsiť sa osloviť správcu bytovky 
a  jej okolia, navrhnúť pomoc pri úpra-
ve trávnika aj zo strany vás, obyvateľov. 
Ešte raz ďakujem za pochvalné a moti-
vujúce slová

? začiatkom mája tohto roku sa 
začali výkopové práce pre  

účely výmeny trafostanice v súčas-
nosti umiestnenej na križovatke ulíc 
Tibenského/uhliská. To, že k výme-
ne dochádza je naozaj krok vpred, 
aj keď dôvodom výmeny bola skôr 
nová výstavba na Tibenského  
ulici ako zlepšenie štandardu býva-
nia ľudí už v existujúcej zástavbe. 
beriem to ako pozitívnu externalitu, 
ktorú sme získali. 
na druhej strane, s čím nie som  
spokojný je spôsob informovania  
o takýchto zásadných zmenách  
v našom okolí. Veľmi sa mi páči  
príklad  rusoviec, kde sú občania 
informovaní prostredníctvom sms 
správ alebo e-mailom o zásadných 
veciach týkajúcich sa obce. Keďže 
miestny rozhlas podľa môjho  
názoru je nedostačujúci a oznamy  
na úradnej tabuli často kvôli pra-
covnej zaneprázdnenosti neefek-
tívne, prosím prehodnoťte spôsob 

informovania občanov a vlastní- 
kov nehnuteľností vo Vajnoroch.
záverom by som sa ešte rád vyjadril 
k umiestneniu trafostanice v blíz- 
kosti rodinných domov. Pôvodná 
trafostanica, ktorá bola postave-
ná možno pred 40-mi rokmi, bola 
umiestnená v danom mieste v čase 
keď tu ešte nestáli obydlia. V súčas-
nosti dochádza k jej výmene a my 
nemáme žiadne informácie o tom 
aká trafostanica tu bude umiestne-
ná, čo do KW výkonu a elektormag-
netického smogu, poprípade jeho 
odtienenia. rád by som videl roz-
hodnutie stavebného úradu mest-
skej časti Vajnor o umiestnení stav-
by v súlade s existujúcimi právnymi 
normami. 

 L. J. Tibenského ulica

– V  prvom rade vás chcem ubezpečiť, 
že miestny úrad robí v  rámci možností 
a  financií, ktoré má k  dispozícii všetko 
pre to, aby informovanie občanov našej 
mestskej časti bolo postačujúce. V  prí-
pade oznámení o začatí konaní v zmys-
le stavebného zákona líniových stavieb 
s  veľkým počtom účastníkov je to uve-
rejnenie na úradnej tabuli (tak to ukladá 
zákon) a  tiež na oficiálnej internetovej 
stránke mestskej časti. Okrem toho sú 
dvere miestneho úradu pre občanov stá-
le otvorené – aj mimo úradných hodín.
Posielanie informácií SMS správami 
je určite dobrý návrh riešenia. O  tejto 
službe by sme mohli uvažovať v  takom 
prípade, ak by ju mobilní operátori 
ponúkali v režime, kedy by si službu po-
sielania sms správ s informáciami o dia-
ní v obci platili záujemcovia. Momentál-
ne musíme reálne prihliadať na finančnú 
situáciu. Finančné prostriedky, ktoré má 
naša mestská časť v rozpočte musí pou-
žívať prioritne na sociálne veci, školstvo, 
údržbu a opravy komunikácií, stavebný 
a iné úrady – teda na všetky úlohy, ktoré 
je obec povinná zo zákona vykonávať pri 
plnení samosprávnych funkcií. Tiež mu-
sím  pripomenúť, že MČ spláca úver na 
škôlku, ktorú bolo nevyhnutné postaviť. 
V  súčasnosti sa na rohu Tibenského 
a  Uhliská nachádza stĺpová trafostani-
ca, ktorá je napojená na existujúce VN. 
Existujúca TS 0076-004 je zastaralá a ne-
postačuje na pokrytie potrieb dodávky 
elektrickej energie súčasným a  budúcim 
odberateľom v dostatočnom množstve  
         Pokračovanie na s. 10

Pýtali ste sa starostu
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Dokončenie zo s. 9
a  kvalite v  danej lokalite. Z  uvedených 
dôvodov bola zrealizovaná nová káblo-
vá VN prípojka pre novú transformačnú 
stanicu kioskovú a NN káblové rozvody.  
Nová TS je betónová bloková transfor-
mačná stanica polozapustená, rozmerov 
(1,9 x 3,0 m)  s výškou 1,8m  typ EH8. 
Investorom je Západoslovenská ener-
getika, a. s. Umiestnenie trafostanice je 
ovplyvnené možnosťami priestorový-
mi – vlastníckymi a zákonom o energe-
tike a STN, vlastníctvom pozemku a po-
lohou potrebnou na obslúženie konkrét-
neho územia. Uloženie káblového VN 
je ovplyvnené ochranným pásmom si-
ete a už uloženými sieťami v zemi a ich 
ochrannými pásmami. Nová trafostani-
ca nie je investíciou mesta ani mestskej 
časti. 

?  oslovujem vás ohľadom výmo-
ľov na Príjazdnej ulici smerom 

ku šáchorovej ulici – sú tam také 
diery že keď  ide autobus nemáme 
sa s autom kam stiahnuť. cesta sa 
zužuje o tretinu. Posielam aj pár  
fotografií a apelujem na Vás, aby sa 
s výtlkmi niečo robilo.

I. K. Šáchorová ulica

– Komunikácia je v správe hlavného 
mesta Bratislava a  musím konštatovať, 
že mestská časť každoročne vyzýva ma-
gistrát na opravu Príjazdnej ulice. Vaše 
fotografie sme si dovolili poslať na od-
delenie cestného hospodárstva magis-
trátu hlavného mesta a zároveň sme 
magistrát vyzvali, aby výtlky na komu-
nikácii Príjazdná smerom od ulice Pri 
mlyne k Šachorovej ulici opravil. Pre 
vašu informáciu chcem povedať, že ma-
gistrát hlavného mesta sa stará o údrž-
bu a opravu pozemných komunikácií I. 
a II. triedy. Sú to spravidla cesty, kto-
rými premávajú dopravné prostriedky 
mestskej hromadnej dopravy. Pozemné 
komunikácie III. a IV. triedy sú v správe 
príslušných mestských častí a ich miest-
nych úradov. Naša mestská časť sa vše-
možne snaží nedostatky na komuniká-
ciách vo Vajnoroch riešiť a odstraňovať. 
Nakoniec je to aj na zalepených cestách 
vidieť. Sme takmer v pravidelnom kon-
takte s magistrátom, urgujeme a tlačí-
me na nich aby aspoň najhoršie úseky 
ciest opravili. Keď sa pozriete na stav 
ciest v celom meste tak sú skutočne v 
zlom stave a ani Vajnory nie sú výnim-
kou. Finančná situácia, v ktorej sa nie-
len Bratislava, ale aj naša mestská časť 
nachádzajú je nelichotivá.

? srdečne vás pozdravujem 
a prajem všetko najlepšie.  

rád by som sa opýtal, kedy bude  
dokončená fontána na námestí  
vo Vajnoroch. 

Š. M. Tibenského ulica

– Asi vás sklamem, ale na námestí 
nemôže byť ani fontána, ani mestská 
studňa. Snaha MČ o zatraktívnenie 
námestia stroskotala na pamiatkároch, 
ktorí nedovolili v pamiatkovej zóne 
našej dediny – a v nej sa námestie na-
chádza – nič podobné postaviť. Podľa 
pamiatkárov Vajnory neboli mestom, 
ale dedinou a preto tu nie je priestor 
ani pre mestskú studňu, ani pre fontá-
nu. Neverili by ste, aký komplikovaný 
je proces komunikácie s pamiatkármi. 
Súhlasili s obyčajnou dedinskou páko-
vou studňou. Páka bude ťahať vodu do 
vodného jarku aj so zabudovaným čer-
padlom a tá bude stekať dole do nádrže  
a tak dookola cirkulovať. Páková 
studňa bude spojazdnená na začiatku 
prázdnin (proces kolaudácie je v  pa-
miatkovej zóne zložitý). Dúfam, že sa 
jej okolie stane príjemným miestom na 
stretnutia, či posedenia na námestí.

Ján Mrva

V ivánke pri dunaji sa 
4. mája konala spomienka 
na 92. výročie tragického 
skonu milana rastislava 
štefánika, na ktorom sa pra-
videlne zúčastňujú aj zástup-
covia vajnorskej samosprávy.

Aj tento rok bola spomien-
ka spojená s Vlastivednou po-
chôdzkou po slovenskom juhu 
pre žiakov zo základných škôl, 
ktorí išli po miestach pôsobe-
nia M. R. Štefánika na trase 
Šamorín – Dunajská Lužná – 
Ivánka pri Dunaji.
Štefánik patrí k najväčším 
osobnostiam moderných slo-
venských dejín. Politik, diplo-
mat, vedec, vojak – generál 
francúzskej armády zahynul 
pri leteckej tragédii v katastri 
obce Ivánka pri Dunaji 
4. mája 1919 počas svojho  
prvého návratu do Česko-Slo-
venska po porážke Rakúska- 
-Uhorska v 1. svetovej vojne.

Text a foto:  Eduard Fašung

spomienka na milana rastislava štefánika
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Spustnuté a zabudnuté verejné priestran-
stvá môžu zmeniť peniaze developerov.  
V parlamente je návrh zákona, ktorý 
umožní vyrubiť im špeciálny poplatok, 
ktorý by mestá mohli použiť len na budo-
vanie infraštruktúry. Mestám by podľa ná-
vrhu zákona o poplatku za zaťaženie ciest 
prispieval každý, kto stavia budovu s vyše 
desiatimi parkovacími miestami. Za každé 
parkovacie miesto by platil päťsto eur. 

Zákon prešiel v parlamente prvým čí-
taním, získal jasnú väčšinu. Hlasovali zaň 
všetky koaličné strany okrem SaS aj niek-
torí poslanci Smeru a SNS. 

Szilárd Somogyi, podpredseda klubu 
SaS, hovorí, že poplatok zatiaľ nepodporia, 
pretože ho považujú za formu dane. 

Príspevok pre developerov navrhol bý-
valý bratislavský primátor Andrej Ďurkov-
ský (predtým KDH). Developeri, podľa 
Ďurkovského, by mali platiť za zaťaženie 
ciest v meste, pretože tiež prehusťujú do-
pravu.  

Aktuálny bratislavský primátor Milan 
Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru) ho-
vorí, že za jeho predchodcu sa mesto verej-
nému priestoru veľmi nevenovalo. „Ľudia 
na magistráte mi povedali, že doteraz sa 

ich na to nikto nepýtal. Čakám, že to povie 
hlavný architekt.“ 

Voľbu hlavného architekta mestské za-
stupiteľstvo včera opäť odsunulo – tentoraz 
na budúci týždeň. 

Návrh zákona môže pomôcť verejným 
priestranstvám v Bratislave, povedal par-
lamentný aj bratislavský poslanec Ondrej 
Dostál (OKS) na prvej debate z cyklu Bra-
tislava v kultúrnom centre Dunaj, kde po-

krstili aj knihu Mestské zásahy. Architekti v 
nej bezplatne ponúkli svoje vízie, ako zme-
niť zanedbané verejné priestranstvá. Ani 
jeden z projektov doteraz nedokončili, pre-
tože na ne chýbali peniaze.  

Povinné príspevky developerov sa 
osvedčili aj v zahraničí. „Vo Vancouvri to 
dobre funguje, mesto má potom peniaze 
na to, aby vytvorilo lákavý verejný priestor 
alebo aj na to, aby vykupovalo pozemky,“ 
hovorí architekt a developer Drahan Petro-
vič. „Vyzbierali asi 250 miliónov dolárov.“ 

Bratislava dnes dostáva od developerov 
peniaze na verejné priestory cez takzvané 
vynútené investície. Napríklad, pri udele-
ní stavebného povolenia zaviaže stavební-
ka zrevitalizovať park.

Mário Schwab

deVeloPerom 
chystajú parkovné

Mestá by mohli dostávať za veľké stavby 
s parkoviskom nový poplatok 

služby metra využívajú 
aj vajnorskí podnikatelia 

Pobočka veľkoobchodného reťazca 
Metro Cash & Carry SR v Ivánke pri 
Dunaji má najvyšší obrat zo všetkých 
ich šiestich obchodných centier  
v rámci Slovenska. Okrem ponuky 
vyše 33 000 položiek potravinového 
a nepotravinového tovaru si zákaz-
níci cenia najmä ponuku nadštan-
dardných služieb, medzi ktoré patrí 
vzdelávací program Maloobchodná 
akadémia, kuchárske tréningy, alebo 
rozvoz tovaru priamo odberateľom.
V ivánskom Metre pracuje 253 za-
mestnancov.  „Sortimentom sa orien-
tujeme najmä na malých a stredných 
podnikateľov v oblasti potravinár-
skych a reštauračných služieb. 
Navyše ponúkame doplnkové vyba-
venie pre kancelárske priestory. 
Čerstvým tovarom a nízkymi cenami 
oslovujeme nielen podnikateľov, ale 
čoraz častejšie aj verejný sektor, na-
príklad obecné a miestne samosprá-
vy,“ povedal pre Vajnorské novinky 
riaditeľ pobočky Ľuboš Jagelek.
Pozoruhodnou službou je Maloob-
chodná akadémia. V rámci vzdeláva-
cích kurzov odborníci z Metra posky-
tujú začínajúcim podnikateľom cen-
né rady, akým sortimentom vybaviť 
predajne, ako zostaviť regály, akým 
tovarom a v akom poradí ich zoradiť 
na pulty, kam umiestniť pokladnice 
tak, aby prvý dojem zákazníkov bol 
orientačne čo najjednoduchší a sú-
časne na pohľad príjemný.
Obľúbené sú aj kuchárske tréningy 
pod vedením známeho kuchára Voj-
ta Artza. Priamo pred očami ponúka 
praktické ukážky, ako jednoducho, 
rýchlo a pritom kvalitne i chutne je 
možné pripraviť rôzne druhy jedál 
s osobitným dôrazom na čerstvosť 
potravín, vrátane ingrediencií. Túto 
formu školení využívajú najmä 
pracovníci hotelierstva, reštaurácií 
a cateringu (HoReCa) na zvýšenie si 
kvalifikácie.

novinkou je rozvoz tovaru malým 
a stredným odberateľom. 
Funguje sedem dní v týždni a v rámci 
servisu do 24 hodín dokáže zabez-
pečiť prakticky akékoľvek požiadavky 
z potravinárskeho sortimentu.
metro v ivánke pri dunaji na 
ploche 7437 m2 mesačne obslúži 
asi 23 500 zákazníkov.

Eduard Fašung
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Ešte v zimných mesiacoch Miestne zastupiteľstvo Mestskej 
časti Bratislava – Vajnory odsúhlasilo prenájom 200 m2 
pozemku na zriadenie detského ihriska. Po intenzívnom 
hľadaní sa mestskej časti podarilo na Šinkovskom prenajať 
polohovo veľmi dobre orientovaný rožný pozemok.
V rozpočte mestská časť vyhradila na zriadenie ihriska 
finančné prostriedky, z ktorých sa hradí prenájom pozem-
ku, zakúpila sa viacúčelová preliezačka, navozila sa hlina, 
vybudovalo sa oplotenie, v krátkom čase pribudnú tri lavič-
ky a smetný kôš. Doterajšie náklady na ihrisko predstavujú 
sumu cca 3500 eur (len preliezačka a jej namontovanie 
pre deti stála 2500 eur).
Za pomoc pri terénnych úpravách ďakuje starosta mestskej 
časti približne dvadsiatim ocinkom z okolia, ktorí sa zúčast-
nili brigády v sobotu 21. mája 2011.

Text a foto: Mária Račková
občania mali opäť možnosť podávania podnetov 
v rámci poslaneckého dňa na miestnom úrade. Tento 
raz sa podnety týkali lokality bytovky na rybničnej 
ulici.  na otázky odpovedala zástupkyňa starostu
soňa molnárová (na snímke).  Prisľúbila, že nastolené 
problémy nanesie na rokovanie príslušných poslanec-
kých komisií a bude informovať aj starostu Vajnor.

☛ Dalo by sa doplniť verejné osvetlenie smerom 
k bytovke 61/A od ukončenia osvetlenia? Ide o osadenie 
3 stĺpov so svietidlami.
☛ Na autobusovej zástavke v smere od železničného 
učilišťa po Rybničnú je len plechová strieška. Táto 
zástavka je využívaná obyvateľmi bytoviek a študentmi 
BEZ. Nedali by sa sem inštalovať prístrešky MHD spolu 
so smetným košom? Žiadal by sa aj orez stromov na  
tejto zastávke.
☛  Nedal by sa od spomínanej zastávky po elektrotech-
nické učilište v úseku asi 20 – 25 metrov vybudovať 
chodník?  Trasu využíva denne asi 600 ľudí a dochádza 
ku kolíznym situáciám s vozidlami. Do hry by mohol 
vstúpiť aj BSK, nakoľko sa jedná o študentov SOU, ktoré-
ho zriaďovateľom je krajská samospráva.              
                  Text a foto: Redakcia VN

na poslaneckom dni

na šinkovskom 
je detské ihrisko

Máme za sebou ďalšie sčítanie ľudu, vrátane bytov 
a domov. Išlo o historicky prvé sčítanie, kedy bolo 
možné vyplniť formuláre aj elektronicky prostredníctvom 
internetovej siete. Vo Vajnoroch vyplnilo formulár 
o sčítaní obyvatelov 3942 občanov. Formuláre o bytoch 
poskytlo 2028 a o domoch 1119 občanov. Podľa predbež-

nej štatistiky žije vo Vajnoroch 4935 trvalo bývajúcich občanov. Pre zaujímavosť 
dodávame, že elektronickú formu pri sčítaní obyvateľov využilo 676, pri bytoch 
218 a pri domoch 157 našich občanov. Podrobnejšie výsledky, pri zachovaní 
všetkej anonymity, zverejní Slovenský štatistický úrad v septembri. 

Gabriela Zemanová

Po sčítaní obyvateľov, 
bytov a domov
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Pri vyprázdňovaní kontajne-
rov určených na separova-
ný odpad v zbernom hniez-
de na ulici Za farou 4 osád-
ka zberného vozidla zistila, 
v kontajneri na papier sa na-
chádza neidentifikovateľný 
komunálny odpad. 
Spoločnosť OLO, a. s., túto 
skutočnosť oznámila na MÚ 
Vajnory s tým, že pokiaľ sa 
bude tento problém opako-
vať, kontajnery na separova-
ný odpad zrušia, lebo nepl-
nia svoj účel.
Ako na margo dodal starosta 
Vajnor Ján Mrva, ide o ďalší 
prípad zneužívania kontaj- 
nerov. Preto mestská časť 

Veselica, hudba, spev, tanec, 
ale aj vážnosť chvíle tradične 
sprevádzajú výročný deň vaj-
norských poľovníkov. Na ná-
mestí v parku Pod lipami sa aj 
tento rok prezentovali poľov-
níci dobrou zábavou, na ktorú 
sa prišli pozrieť desiatky Vaj-
norákov i návštevníkov obce. 
Účastníci nepohrdli ani zme-
sou kultúrneho programu za-
ujímavými atrakciami, kto-
ré oèarili najmä deti. Sviatosť 
chvíle poľovníkov, predovšet-
kým ako dobrých hospodárov 
a ochrancov prírody, umocnil 

alegorický sprievod do vajnor-
ského kostola spojený so žeh-
naním darov lesa a svätou om-
šou.

Sviatok mali poľovníci aj na 
júnovej celoštátnej poľovníckej 
výstave, ktorá sa po šiestich ro-
koch konala v bratislavskej In-
chebe. Ponúkla vskutku ne-
všedné exponáty, vrátane tro-
fejí z afrického kontinentu. 
Svojou hrivnou k organizácii 
atraktívnej výstavy prispeli aj 
vajnorskí poľovníci.

Text a foto: Eduard Fašung

medzi vajnorskými poľovníkmi
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zneužité kontajnery už na jeseň nebude dávať 
kontajnery na veľkorozmerný 
komunálny odpad na ulice z 
dôvodu opakovaného zneužitia 
niektorými jedincami a firmami  
a smutné je, že aj vajnorskými. 
Do kontajnerov sa v priebehu 
jednej hodiny navozil stavebný 
odpad firmami a neplnili si 
tak účel na aký boli mestskou 
časťou pre všetkých občanov 
objednané. Preto budú na 
jeseň kontajnery len na dvoch 
strážených miestach a to 
v areáli pizzérie Alviano a v Pas- 
tierni.  „Táto služba má slúžiť 
vajnorským obyvateľom, ktorý 
ju potrebujú na vyčistenie svo-
jich dvorov, povál a pivníc a nie 
niektorým vajnorským staveb-
ným firmám,“ povedal Mrva.
 Eduard Fašung
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slávnostné uvítanie detí do života
Dňa 14. júna o 15. h sa uskutočnilo 
slávnostné uvítanie detí do života 
v Mestskej časti Bratislava – Vajnory 
Meno a priezvisko (dieťaťa):
  1. Bach Xuan Tam Nhu 17. 2. 2011
  2. Dunda Adam 18. 3. 2011 
  3. Gaplovská Marta 11. 2. 2011 
  4. Galba Michal   4. 2. 2011 
  5. Hajíček Alexander 20. 2. 2011 
  6. Hocková Aneta   12. 2. 2011  
  7. Karbanová Viktória   4. 11. 2010 
  8. Kleinová Natália   6. 1. 2011 
  9. Kleinová Paulína   6. 1. 2011  
10. Kollárová Alexandra   4. 3. 2011 
11. Kotvanová Michaela   7. 4. 2011 
12. Kováčiková Dominika 27. 2. 2011 
13. Kurej Andrej   5. 4. 2011 .
14. Lauková Anna   8. 3. 2011 
15. Martišek Michal 28. 11. 2010 
16. Otiepka Jakub   4. 4. 2011  
17. Paučeková Michaela   3. 4. 2011 
18. Štefan Jakub    1. 2. 2011



fotoRepoRtáž

5 – 6/2011   15

slávnostné uvítanie detí do života

Prvomájové stretnutie 
na mahrovej búde všetkých potešilo

Vo Vajnoroch sa už stalo tradíciou priví-
tať prvý máj spoločne na Mahrovej búde. 
Ani tento rok to nebolo inak. Hoci príro-
da, mocná čarodejníčka, nám ukázala, aké 
kúzla s počasím dokáže urobiť. Ráno sl-
niečko vykúkalo spoza oblakov, a tak sme 
sa vydali na dohodnuté stretnutie v ho-
rách; niektorí šli bicyklami, autami nad vi-
nohrady a k cieľu sa dopravili pešo a senio-
rov podovážali autom Keď sme sa blížili 
k nášmu cieľu, zdiaľky už rozvoniaval tra-
dičný guláš, ktorý pripravovali pán Lenčo 
so synom. Ľudia pomaly prichádzali, guláš 
v kotle klokotal, hladnejší si opekali špeká-
čiky. Z ničoho nič sa obloha zrazu zatiahla 
a lialo ako z krhly. Všetci sa pred lejakom 
šli schovať do altánku, alebo pod striešku 
Mahrovej búdy. Páni Ťapák a Chrenko 

z miestneho úradu za rekordne krátky čas 
postavili prístrešok nad stôl a lavice. Kotol 
s gulášom narýchlo ochraňoval slnečník, 
aby nám ho dážď nerozriedil. Dažďové 
kvapky sa premenili na krúpy s veľkosťou 
hrášku a po dvadsiatich minútach zasvie-
tilo slniečko. Začali sme spoločne sušiť 
premočené bundy a plášte, prudký lejak, 
našťastie, oheň na ohnisku neuhasil, a tak 
si výletníci mohli dopiecť špekáčiky. Nie-
ktorí sa z lesa vracali s kytičkami konva-
liniek. Napriek vrtkavému počasiu sme si 
všetci vychutnali vynikajúci guláš. Nálada 
bola výborná aj vďaka gitaristovi, ktorý 
hral do spevu a, veru, niektorí si zatanco-
vali aj v pršiplášťoch. Pri lúčení sa všetci 
svorne tešili na budúcoročný prvý máj. 

Soňa Molnárová, foto: Anton Jakubáč

na mahrovej búde všetkých potešilo
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Odbornej i laickej verejnos-
ti počas troch dní predstavilo 
svoje najlepšie vína 60 popred-
ných vinárstiev z Európy i zo 
zámoria. Medzi 400 vzorkami 
nechýbalo ani 11 popredných 
vinárskych spoločností zo Slo-
venska. Prišli však špičkoví vi-
nári z Francúzska, Talianska, 
zo Španielska, z Česka, Ne-
mecka, Rakúska, Čile, USA, 
Juhoafrickej republiky, Aus-
trálie, Argentíny, Uruguaja aj 
z Nového Zélandu.

Zaujímavú kolekciu tvori-
lo 20 druhov takzvaných iko-
nických vín, teda vín, ktoré už 
sprevádzajú historické legendy 
a viažu sa na staré ročníky. Za 
všetky možno spomenúť de-
gustačnú lahôdku v podobe 
červeného vína Legend Vin-
tage Maury z roku 1929 z pro-
dukcie Gérarda Bertranda,  

na festivale 
špičkových vín
FesTiVal šPičKoVých Vín sa konal koncom mája v bratislavskej starej 
tržnici. medzinárodná degustačná prehliadka v hlavnom meste pod názvom 
WineFest by WinePlanet bola v hlavnom meste sr po prvý raz s mimoriadne 
kvalitným zastúpením.

Pavol Frešo
podporil 
vinohradníkov
Predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol 
Frešo sa na slávnostnom 
otvorení V. ročníka Otvore-
ných pivníc na sv. Urbana 
stretol so zástupcami vino-
hradníkov a vinárov malo-
karpatského regiónu.  
Dohodli sa na postupe pri 
ochrane slovenských vino-
hradníkov a vinárov. 

Frešo ich pozval na spoločné roko-
vanie so zástupcami ministerstva 
financií na pôde Bratislavského 
samosprávneho kraja. „Výsledkom 
týchto rokovaní musí byť jedno-
značná podpora slovenským vino-
hradníkom a vinárom, a ak už má 
byť víno zdaňované, tak zdaňuj-
me lacné víno z dovozu,“ zdôraz-
nil Frešo.

Ministerstvo financií totiž uvažu-
je o zvýšení spotrebnej dane z ti-
chého vína zo súčasnej nulovej 
sadzby až na 40 eur na hektoliter. 
Slovenskí vinári a vinohradníci po-
važujú tento návrh za likvidačný 
pre domácich producentov vína. 
Podľa nich návrh ministerstva ne-
prinesie do štátneho rozpočtu plá-
novaných 20 miliónov eur, keďže 
výber spotrebnej dane a jej admi-
nistrácia stoja viac, ako rezort fi-
nancií na tejto dani vyberie.
Malokarpatská vínna cesta spája 
v sebe niekoľko fenoménov – 
víno, krajinu, históriu a gastronó-
miu oblasti rozloženej medzi 
Bratislavou a Trnavou, ako veľkými 
centrami juhozápadného Sloven-
ska. Medzi nimi ležia tri menšie 
mestá – Pezinok, Modra a Svätý 
Jur, ktoré sa pýšia starou tradíciou 
slobodných kráľovských miest. 
Tento titul získali v 17. storočí,  
a to najmä vďaka svojej produkcii 
kvalitného vína, ktoré chutilo ko-
runovaným a vznešeným hlavám 
vo Viedni i v Bratislave, bývalom 
hlavnom meste Uhorska. Túto 
vznešenú tradíciu hrozna a vína 
by spotrebná daň mohla ľahko 
zlikvidovať.

Eduard Fašung

z ktorého sa vyrobila limitova-
ná edícia len 795 fliaš. Vo sve-
te sa zachovalo už len niekoľko 
desiatok exemplárov. Degustá-
ciu si nenechali ujsť ani zástup-
covia PD Vajnory a Vajnorské-
ho vinohradníckeho spolku. 

Festival ponúkol príležitosť 
degustovať jednotlivé odrody 
vín. „Zaujímavé bolo porov-
nanie tej istej odrody vyrába-
nej na severnej a južnej polo-
guli. Chuťovými metamorfó-
zami prechádzajú, napríklad, 
vzorky bieleho sauvignonu. 
Citrusovú či žihľavovú príchuť 

tejto odrody z európskych vi-
níc bolo možné porovnať s ba-
zovou či dokonca paprikovou 
príchuťou z produkcie vinárov 
na Novom Zélande a v Austrá-
lii,“ povedal pre VN Branislav 
Brúder z PD Vajnory.

Festival vín umocnili sprie-
vodné akcie. Boli to seminá-
re na témy: výroba vín za sta-
rých čias, víno a cigary, víno  
a čokoláda, someliérske atrak-
cie a súťaže, ako aj módna 
prehliadka s modelmi žen-
ských šiat vo farbách vína.

Text a foto: Eduard Fašung
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Malí a strední vinári 
sprístupnili verejnosti svoje 
vínne pivnice od Bratislavy 
až po Trnavu, vrátane starej 
družstevnej pivnice pod Bak-
chus vilou. Bola to príležitosť, 
ktorá sa opakuje len dvakrát 
v roku, na jar a na jeseň. His-
torické priestory malých a 
stredných vinárov majú v sebe 
osobitný kolorit pri degustácii 
malokarpatských vín.

Novinkou jarného Dňa ot-
vorených pivníc bolo, že or-
ganizátor – Združenie Malo-
karpatská vínna cesta ocenilo 
mladých vinárov za ich prí-

nos k rozvoju vinohradníc-
kych tradícií v Malokarpat-
skej oblasti a dokázalo tak, že 
pestovanie viniča a dorábanie 
vína v tomto regióne nestar-
ne, ale dedí sa z pokolenia na 
pokolenie.

Netradičnou bola aj petícia 
MVC. Vinári zo združenia sa 
rozhodli osloviť verejnosť pe-
tičnými hárkami, v ktorých 
preambule je striktné odmiet- 
nutie uvažovaného zvýšenia 
spotrebnej dane z tichého 
vína. Malokarpatskí vinári 
namietajú, že predražené ví- 
no nebude schopné konku-

„Zvýšenie spotrebnej dane z tichého 
vína sa prejaví najmä zvýšením deficitu 
štátneho rozpočtu, pretože výber spotreb-
nej dane a jeho administrácia stoja viac, 
ako štát vyberie na tejto dani, ďalej zvý-
šením priemerných cien slovenských vín  
o vyše 30 %, ako aj zvýšením administra-
tívnych a finančných nákladov pre domá-
cich vinohradníkov a vinárov,“ potvrdil aj 
prezident Zväzu výrobcov hrozna a vína 
na Slovensku Ľubomír Vitek.

Zvýšenie spotrebnej dane sa prejaví aj 
prepustením 3000 zamestnancov, ktorí 
priamo pracujú vo vinohradníctve a vi-
nárstve, ako aj znevýhodnením domácich 
producentov pred dovozcami.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Sloven-
sku po zverejnení východísk rozpočtu Mi-
nisterstvom financií SR, v ktorom sa na 
budúci rok ráta so zvýšením spotrebnej 
dane z tichého vína až na 40 eur za hekto-
liter a celkovým príjmom do štátneho roz-
počtu z tejto dane vo výške 20 miliónov 
eur, požiadal rezort financií o stretnutie.

Uskutočnené stretnutie, podľa neho, po-
važujú vinohradníci a vinári len za formál-
ne, pretože im neboli zodpovedané žiadne 
odborné otázky, neboli predložené analý-
zy a ich argumenty ostali bez zamyslenia 
sa nad dosahom na sektor vinohradníctva 
a vinárstva.

Vinohradníci a vinári zásadne odmieta-
jú argumentáciu MF SR o tom, že dostanú 
svoje peniaze naspäť prostredníctvom do-
tácií. Takýto postup je proti spoločnej or-
ganizácii trhu s vínom a EÚ ho zásadne za-
kazuje. Návrh rezortu financií však nazna-
čuje absolútne neznalosti o spoločnej orga-
nizácii trhu s vínom a je len populistickým 
gestom, ktoré má zakryť nevýhodnosť zvý-
šenia spotrebnej dane z tichého vína.

V súčasnosti sa v SR vyrobí v priemere 
350 000 až 400 000 hl vína, z toho až 90 % 
je vysoko kvalitné víno s chráneným ozna-
čením pôvodu. Spotreba vína sa pohybu-
je okolo 600 000 hl ročne a dlhotrvajúco 
dosahuje úroveň 12 litrov na osobu a rok. 
Ročný dovoz predstavuje približne 440 ti-

miloVníci VínneJ TurisTiKy navštívili počas
jarného termínu dňa otvorených pivníc na 
malokarpatskej vínnej ceste 118 vinárskych 
a vinohradníckych prevádzok. Tradične je tento 
deň venovaný sviatku sv. urbana, patróna 
vinohradníkov. Podujatie využilo minimálne 
4000 návštevníkov, ktorí si kúpili vstupenky. 

na dni otvorených pivníc

Víno a spotrebná daň
sloVensKí Vinohradníci a Vinári uPozorňuJú, že avizované 
zvýšenie spotrebnej dane z tichého vína bude mať likvidačný 
charakter predovšetkým na domácich producentov vína.

síc hektolitrov, z čoho je 50 percent vysoko-
kvalitných vín.

Bratislavský samosprávny kraj uvažu-
je o vypracovaní návrhu na zvýhodnenie 
a ochranu domácich vinohradníkov. „Náš 
Malokarpatský región je známy a silne 
identifikovaný s vinohradníctvom už po 
stáročia. Máme tu generácie vinohradní-
kov, ktorí zachovávajú tradície a zveľaďu-
jú svoje vinohrady. Tie sú dôležitým urba-
nistickým prvkom celého regiónu, a práve 
preto túto hodnotu ich musíme chrániť,“ 
uviedol predseda BSK Pavol Frešo. 

Vyššie zdanenie vinohradníkov bez ich 
akéhokoľvek zvýhodnenia, podľa Freša, by 
výrazne zhoršilo aj situáciu medzi vinármi. 
„Ešte viac by sa otvoril priestor na väčšie 
zaplavenie trhu lacným vínom zo zahrani- 
čia,“ povedal Frešo. Preto bude BSK pod-
porovať opatrenia smerujúce k podpore  
a ochrane domácich vinohradníkov. 

Frešo je presvedčený, že návrhy opatre-
ní prídu priamo od samotných vinohrad-
níkov. O konkrétnych návrhoch hovoril  
s predstaviteľmi Malokarpatskej vínnej ces-
ty. MVC združuje 200 vinohradníkov a vi-
nárov Malokarpatského regiónu.

Eduard Fašung 

rovať lacným, neraz oveľa 
podradnejším vínam zo za-
hraničia a navyše dotovaným 
štátnymi subvenciami. „Tisí-
ce vinohradníkov a vinárov 
by mohli prísť o prácu, a to  

v oblastiach, v ktorých sa ľu-
dia pestovaním hrozna a vý-
robou vína živia po stáročia,“ 
uviedol predseda združenia 
MVC Milan Pavelka.

Text a foto: Eduard Fašung

V starej vajnorskej pivnici sa na Dni otvorených pivníc stretli 
starostka Starého Mesta a poslankyňa Národnej rady SR 
Táňa Rosová a starosta Vajnor Ján Mrva.
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Priama a  bezprostredná komuniká-
cia s občanmi je pre predstaviteľov vaj-
norskej samosprávy stále veľmi dôležitá 
a  prísľub o  organizovaní verejných dis-
kusií k témam, ktoré zaujímajú všetkých 
obyvateľov samospráva plní. Tak tomu 
bolo aj začiatkom mája (4.5.), kedy  sta-
rosta a  poslanci mestskej časti pozva-
li občanov Vajnor na verejnú diskusiu 
o budúcnosti objektu a pozemkov starej 
Pastierne a  Kultúrneho zariadenia na 
Baničovej ulici. Oba objekty si vyžadujú 
rozsiahle stavebné úpravy. Je to pozosta-
tok z minulosti, kedy sa práve väčšie sta-
vebné investície zanedbávali a zostali na 
vyriešenie súčasnej samospráve.

Budova bývalej Pastierne bola kedy-
si maštaľou, neskôr ju poľnohospodár-
ske družstvo prerobilo na stredisko do-
pravy, v   roku 1989 bola delimitovaná 
na mestskú časť, v rokoch 1992 až 2009 
bola prenajatá a prerobená na pekáreň. 
V súčasnosti pozemok pri Pastierni slú-
ži ako zberný dvor na zelený odpad, pri-
čom budovu chátrajúcej Pastierne sa 
MČ snažila dočasne prenajať – zatiaľ ne-
úspešne.

Objekt Kultúrneho zariadenia na Ba-
ničovej ulici bol postavený v roku 1980, 
konštrukčne ako ľahká kovová stavba – 
slúžiť mal ako sobášna miestnosť, ešte 
pred 10 rokmi sa tam uskutočňovali 
zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
je v  ňom občianska vybavenosť - sídlo 
pošty a sporiteľne, seniorklub, ešte stále 
pomerne často využívaná spoločenská 
miestnosť, ale aj Materské centrum Lie-
nočka. 

V  diskusii, na ktorej sa zúčastnilo 
približne 20 ľudí, odzneli názory vybu-
dovať z bývalej Pastierne dielne na za-
chovanie miestnej keramiky, či zrekon-
štruovať priestor pre knižnicu s čitárňou. 
Nechýbal ani názor, prerobiť Pastiereň 
na škôlku, alebo dať ju do takéhoto 
dlhodobého účelového nájmu. Ďalej sa 
navrhlo použiť budovu Pastierne ako 
stacionárne zariadenie pre seniorov, prí-
padne celý tento priestor aj s pozemkom 
predať na výstavbu rodinných domov,  
a  z takto získaných finančných prostried- 

Verejná diskusia s občanmi 
o budúcnosti starej Pastierne  
a Kz na baničovej ulici 

kov by sa mohlo pomôcť pri výstavbe 
či rekonštrukcii kultúrneho zariadenia, 
ktoré v  tejto mestskej časti chýba. Vaj-
noráci, ktorí v blízkosti Pastierne bývajú, 
prišli vyjadriť predovšetkým názor, aby 
tu opäť nevznikla výrobná prevádzka, 
pretože majú veľmi zlé skúsenosti z  ro-
kov, kedy bola v  Pastierni umiestnená 
pekáreň. Podľa ich názoru, výrobné pre-
vádzky nepatria do zastavaného územia.

Všetci diskutujúci sa zhodli na tom, 
že existujúce kultúrne zariadenie na 
Baničovej ulici nevyhnutne potrebu-
je rekonštrukciu, prípadne aj zbúranie 
a postavenie nového dôstojného kultúr-
neho stánku ak to mestskej časti finanč-
né možnosti umožnia. Ako dočasné 
riešenie bola navrhnutá aspoň čiastočná 
rekonštrukcia súčasnej budovy – finanč- 
ne menej náročná. Niektorí občania sa 
priklonili k  návrhu starostu, vytvoriť 
nový spolkový dom (viacero klubovní 
s  jednou väčšou sálou) využívaný hlav-
ne poobede a  podvečer a  cez víkendy 
bez prispenia investora (je možná len 
základná rekonštrukcia), alebo spolkový 
dom s prispením investora, ktorý dobu-
duje podlažie a  na poschodí bude mať 
administratívu, alebo ubytovacie zari-

adenie. Takisto sa prítomným zapáčila 
myšlienka starostu o možnom prepojení 
Vajnorského ľudového domu s  Kultúr-
nym zariadením na Baničovej ulici. 

V  diskusii sa hovorilo aj o  možnosti 
využitia budovy bývalého kina – druž-
stevný dom, ktorá bola v malej privatizá-
cii predaná. Diskutujúci konštatovali, že 
sa im zdá, že súčasný vlastník vrchné po-
schodie momentálne nevyužíva. Budova 
by bola podľa ich názoru vhodná aj na 
kultúrne podujatia. Starosta MČ prisľú-
bil, že osloví súčasného majiteľa budovy 
a  bude s  nim o  možnostiach spoluprá-
ce hovoriť. Rokovanie sa už uskutočni-
lo a ďalšie budú pokračovať. Je však na 
vlastníkovi budovy ako bude priestory 
využívať. 

Ako na stretnutí prisľúbil starosta Ján 
Mrva o všetkých podnetoch a názoroch 
občanov bude na najbližšom zasadnu-
tí miestneho zastupiteľstva informo-
vať poslancov. Spoločne s poslancami sa 
budú hľadať také riešenia, na ktoré mes-
tská časť bude mať finančné prostriedky 
a ktoré budú prospešné pre všetkých ob-
čanov.

Mária Račková
Foto: VN
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– správa dozornej rady o výsledkoch 
kontrolnej činnosti
– stanovisko k ročnej účtovnej závierke 
a k rozdelenie hospodárskeho výsledku 
za rok 2010
– správa dozornej rady

vážený spoločník,
Dozorná rada pracovala v roku 2010  

v zložení Ing. Martin Gramblička, pred-
seda dozornej rady,  Ing. Katarína Pokriv-
čáková, člen dozornej rady  a Ing. Michal 
Vlček, člen dozornej rady.  Od 9. 9. 2010 
sa stala členkou dozornej rady Ing. Soňa 
Molnárová namiesto Ing. Michala Vlčeka. 

Dozorná rada vykonávala riadne svoje 
povinnosti, využívala svoje práva, ktoré jej 
dávajú platné právne predpisy Slovenskej 
republiky, a v súlade so stanovami spoloč-
nosti dozerala na výkon pôsobnosti štatu-
tárneho orgánu a riadne uskutočňovanie 
podnikateľskej činnosti.

Kontrolná činnosť dozornej rady spo-
ločnosti bola zameraná najmä na vý-
voj hospodárenia spoločnosti a kontrolu 
správnosti, úplnosti a preukaznosti účtov-

níctva, ako aj na plnenie úloh a výkon čin-
nosti štatutárneho orgánu.

Dozorná rada sa pri výkone svojej čin-
nosti zoznámila so všetkými dokumen- 
tami, s kompletnou činnosťou spoločnosti 
v roku 2010 a činnosťou orgánov spoloč-
nosti v roku 2010. Môžeme preto konšta-
tovať, že v priebehu svojej činnosti dozorná 
rada nezistila žiadne zásadné nedostatky  
v chode a aktivitách spoločnosti v roku 
2010 a v činnosti orgánov spoločnosti.

Dozorná rada ďalej preskúmala účtovnú 
závierku spoločnosti za rok 2010 a preskú-
mala návrh jediného spoločníka na vyspo-
riadanie hospodárskeho výsledku spoloč-
nosti za rok 2010. Na základe vyžiadaných 
a predložených podkladov dozorná rada 
spoločnosti konštatuje, že ročná účtovná 
závierka spoločnosti zodpovedá skutočné-
mu stavu spoločnosti, je zostavená v zmysle 
platných právnych predpisov SR, účtovníc-
tvo je vedené preukazne a verne vyja- 
druje stav majetku spoločnosti.

s ohľadom na tieto skutočnosti 
predkladá dozorná rada spoločníkovi 
spoločnosti toto vyjadrenie:

– Dozorná rada nemá námietky k ná-
vrhu spoločníka na vysporiadanie hospo-
dárskeho výsledku spoločnosti.

– Dozorná rada nemá námietky k ročnej 
účtovnej závierke za rok 2010

– Dozorná rada súhlasí s rozdelením 
dosiahnutého zisku spoločnosti za rok 
2010 v sume 828,95 EUR na zákonné do-
plnenie rezervného fondu vo výške 5% zo 
zisku v sume  41,45 EUR  a rozdelenie zvy-
šnej časti zisku vo výške 50 % na účet kapi-
tálového fondu v sume 393,75 EUR  a 50 % 
sa vyplatí jedinému spoločníkovi v sume 
393,75 EUR.
na základe vyššie uvedených 
skutočností dozorná rada spoločnosti 
súhlasí s  rozhodnutím jediného 
spoločníka a schvaľuje:
 – ročnú účtovnú závierku spoločnosti 
   za rok 2010
– ročnú správu spoločnosti za rok 2010
– rozdelenie hospodárskeho výsledku 
spoločnosti za rok 2010.

Ing. Martin Gramblička, predseda dozornej rady
Ing. Katarína Pokrivčáková,  člen dozornej rady

Ing. Michal Vlček, člen dozornej rady
Ing. Soňa Molnárová, člen dozornej rady

Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o.

správa dozornej rady spoločnosti
o činnosti za rok 2010 a stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu 
na rozdelenie zisku z hospodárenia za rok 2010

Vajnorská podporná spoločnosť bola založená 
Mestskou časťou Bratislava-Vajnory 
v apríli 2007 ako spoločnosť so 100%-tnou 
majetkovou účasťou mestskej časti.

Aj v roku 2010 spoločnosť pokračovala v podpor-
nej činnosti mestskej časti, mimo iné zakúpila vyba-
venie (tácky, poháre, šálky, príbory, várnice, atď) do 
školskej jedálne pre ZŠ s MŠ (1738 eur), spoluorga-
nizovala a finančne podporila viaceré športové podu-
jatia pre deti a mládež – Streetball tour (2000 eur), 
futbalová penalta (400 eur), vianočný halový turnaj 
pre deti, spoluorganizovala prevádzku ľadovej plo-
chy (2894 eur), dožinky, ples, mikuláš (7800 eur), po-
mohla so zakúpením sedačiek na futbalovom ihris-
ku (1916 eur) získavala sponzorov pre MČ. Ako i v mi-
nulých rokoch i tento rok všetky tieto podujatia ako 
i  vlastnú prevádzku financovala spoločnosť z  vlast-
ných zdrojov, nepoberala žiadne dotácie z  mestskej 
časti.

Toto všetko bolo opätovne dosiahnuté minimál-
nym počtom osôb, prijímaných iba na dohodu a iba 
na konkrétne akcie. Celkové mzdové náklady v roku 

2010 boli 2283 eur. Ostatné náklady počas roka boli 
najmä: 

spotreba DHM (kancelárske potreby a režijný ma-
teriál) v sume 1802 eur, náklady na účtovníctvo spo-
lu 2682 eur za rok, právne a notárske služby 165 eur 
ročne a bankové poplatky 45 eur, kolky a poštovné 42 
eur, odpisy 10 378 eur. Ako každý rok doteraz, kona-
telia spoločnosti ani členovia dozornej rady nepobe-
rali ani v roku 2010 žiadne odmeny za svoju činnosť.

Výsledkom hospodárenia spoločnosti pre rozpočet 
mestskej časti a hlavne pre jej obyvateľov je jednak 
priamy prínos do rozpočtu – hospodársky výsledok 
zisk v sume 828,95 eur, a ďalším ekonomickým prí-
nosom sú: 

– financie za ľadovú plochu 4 194 eur plus získala 
mnohých sponzorov, zaplatila za prenájom pries-
torov a podporila ostatné podujatia v sume celkovo 
viac ako 18 000 eur. 

A to necelé štyri roky fungovania tvorí priamy fi-
nančný prínos pre mestskú časť už takmer 89 000 eur.

Na rok 2011 je v pláne pokračovať v existujú-
cich akciách (ľadová plocha, dožinky, hody, penal-

ta, Streetball, bikros, Deň detí) a  naviac pridať ďal-
šie športovo-kultúrne podujatia, ktoré budú finančne 
i organizačne podporené. Takisto je v pláne pomôcť 
pri získaní finančných prostriedkov z  EÚ a iných fon-
dov na budovanie cyklotrás, rekonštrukciu kultúrne-
ho zariadenia Baničova i revitalizáciu ciest a chodní-
kov v MČ Vajnory

Spoločnosť dosiahla v  roku 2010 zisk vo výške 
829,9 eur, ktorý bol rozdelený nasledovne: 5 % na 
zákonné doplnenie rezervného fondu a zvyšok v po-
mere 50 % MČ a 50 % VPS. Dovolíme si pripomenúť, 
že v roku 2010 neboli používané žiadne účelové dotá-
cie od mestskej časti, všetky akcie i prevádzku a chod 
spoločnosti realizovala z  vlastnej činnosti a  z  vlast-
ných prostriedkov.

V  zmysle platných právnych predpisov SR je Vaj-
norská podporná spoločnosť, spol. s  r. o., povinná 
predložiť hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zis-
ku za uplynulý rok na vedomie miestnemu zastupi-
teľstvu, čo bolo 28. 6. 2011 aj vykonané.

Marek Grebeči, Michal Vlček
konatelia spoločnosti

správa o činnosti Vajnorská podporná 
spoločnosť, spol. s r. o, za rok 2010
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Predmetná urbanistická štúdia (ďalej 
len UŠ) preverila možnosti zastavania 
územia v koncepte, ktorý bol daný pred 
jej spracovaním. To znamená vymedze-
nie sektorov a  infraštruktúry riešeného 
územia podľa parcelácie časti sektora, 
ktorý je majetkom investora, ktorý fi-
nancoval predmetnú UŠ. Táto metó-
da urbanizácie priestoru sa neukázala 
vhodná, keďže parcelácia jednotlivých 
sektorov a  umiestnenie lokálnej in-
fraštruktúry musí byť podriadené hlav-
nej urbanistickej koncepcii riešeného 
územia. Taktiež mierka spracovania, 
vyjadrenie regulácie, alternatívy riešenia 
a  podiel jednotlivých funkčných plôch 
v území vyžadujú podrobnejšie spraco-
vanie a  prehodnotenie (hlavne podielu 
a umiestnenia občianskej vybavenosti).

Odhliadnuc od pripomienok dotknu-
tých inštitúcii (k dopravnej a technickej 
infraštruktúre) a  členov pozemkového 
spoločenstva (ohľadom vlastníckych 
vzťahov) uvádzame závery stanovísk 
Hlavného mesta SR Bratislavy ako or-
gánu územného plánovania pre mesto 
Bratislava a Krajského stavebného úradu 
v Bratislave ako druhostupňového orgá-

nu štátnej správy pre výkon štátnej sta-
vebnej správy.

Magistrát hlavného mesta SR Bratisla-
vy, záver stanoviska k predmetnej UŠ zo 
dňa 14. apríla 2011: “Vzhľadom na sku-
točnosť, že UŠ Nemeckej doliny nevyja-
drila v dostatočnej miere reguláciu úze-
mia zodpovedajúco úrovni spracova-
nia zóny, konštatujeme, že nesplnila účel 
a cieľ deklarovaný v návrhu zadania UŠ, 
t. j., že UŠ by mala slúžiť ako podklad 
pre umiestňovanie stavieb v  konaniach 
o  územnom rozhodovaní a  povoľova-
ní stavieb v  rozvojovom území. Z  hľa-
diska Územného plánu Hlavného mesta 
SR Bratislavy z roku 2007 v znení zmien 
a doplnkov , ktorý požaduje v predmet-
nej lokalite spracovanie územného plánu 
zóny a  z  hľadiska posúdenia predlože-
ných alternatív urbanistickej štúdie nes-
úhlasíme, aby predložená UŠ bola využí-
vaná ako územnoplánovací podklad pre 
územné rozhodovanie, t.j. pre umiestňo-
vanie stavieb v predmetnej lokalite. Rie-
šenie UŠ zóny Nemeckej doliny žiadame 
dopracovať v  zmysle vyššie uvedených 
pripomienok a opätovne predložiť hlav-
nému mestu na vyjadrenie.“

Krajský stavebný úrad v Bratislave, zá-
ver stanoviska k predmetnej UŠ zo dňa 
14. apríla 2011: „UŠ je spracovaná v lo-
kalite, pre ktorú Územný plán Hlavného 
mesta SR Bratislavy požaduje spracova-
nie územného plánu zóny. UŠ Nemeckej 
doliny neobsahuje reguláciu predmetné-
ho územia v  potrebnej miere zodpove-
dajúcej úrovni a podrobnosti spracova-
nia zóny, čím účel a  cieľ štúdie obsiah-
nutý v zadaní UŠ nebol splnený. Z týchto 
dôvodov ako aj s prihliadnutím na usta-
novenia § 27 ods.1) stavebného zákona 
nemôže byť UŠ Nemeckej doliny pou-
žitá ako územnoplánovací podklad pre 
územné konanie v tejto lokalite.“

Z vyššie uvedených záverov stanovísk 
týchto inštitúcii vyplýva, že posudzova-
ná urbanistická štúdia nemôže byť pod-
kladom pre územné rozhodovanie sta-
vebného úradu. Z prerokovania UŠ vy-
plynulo, že vhodným riešením je pre-
hodnotenie umiestnenia a  podielu ob-
čianskej vybavenosti v  území. Na to je 
však potrebná zmena Územného plánu 
Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Mestská časť začala obstarávať ur-
banistickú štúdiu, ktorá bude slúžiť na 
zmenu Územného plánu Hlavného mes-
ta SR Bratislavy, v ktorej sa budeme sna-
žiť aj o  zmenu trasovania tzv. severné-
ho obchvatu Vajnor. Táto štúdia bude 
taktiež v  podrobnosti územného plánu 
zóny s  reguláciou na pozemky, čo bola 
jedna z  najväčších výhrad dotknutých 
orgánov k súčasnej UŠ.

(Redakcia VN)

urbanistická štúdia 
nemeckej doliny

mesTsKá časŤ braTislaVa – VaJnory V súčasnosTi 
uzatvára proces obstarávania urbanistickej štúdie nemeckej 
doliny v mč ba – Vajnory. momentálne prebieha vyhodnotenie 
pripomienkového konania v spolupráci s osobou  odborne 
spôsobilou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacích dokumentov. už teraz však môžeme
konštatovať niekoľko faktov, ktoré z tohto procesu vyplynuli. 
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PoKuTy 
za čierne stavby 
sú podstatne vyššie 

Za priestupky majú byť štyri pás-
ma pokút – 30 až 1000 eur, 300 až 
3000 eur, 1000 až 40 000 eur a 3000 až  
170 000 eur. Za správne delikty sú na-
vrhnuté pokuty v troch rozsahoch 
– 500 až 15 000 eur, 5000 až 100 000 
eur a 10 000 až 350 000 eur. Priestupky  
a správne delikty prerokúva a pokuty 
udeľuje stavebný úrad alebo inšpekcia.

Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ–
DS) považuje schválenú novelu sta-
vebného zákona za dôležitý nástroj na 
zastavenie čiernych stavieb. Po roko-
vaní vlády pripomenula, že posledná 
novelizácia zákona bola schválená ešte  
v roku 2005. „Bol však formulovaný 
natoľko všeobecne, že nám pred očami 
rástli čierne stavby ako huby po daž-
di a štát sa doslova bezmocne pozeral. 
Novela presnejšie upravuje výkon štát-
neho stavebného dohľadu a opatrenia 
na zabezpečenie zastavenia stavebných 
prác, a to zavedením nových mecha-
nizmov nielen voči stavebníkovi, ale aj 
zhotoviteľovi a osobám, ktoré na stav-
be vykonávajú vybrané činnosti vo vý-
stavbe,“ povedala Radičová.

Ministerstvo dopravy a výstavby 
zdôvodnilo návrh novely staveného 
zákona tým, že sa znížila úroveň disci-
plíny a právne vedomie aj medzi účast-
níkmi výstavby. To negatívne vplýva na 
uplatňovanie stavebného zákona v sú-
časnosti. „Štátny stavebný dohľad, kto-
rý plní kontrolnú funkciu vo výstavbe, 

sa v nedostatočnej miere zameriava na 
realizačnú fázu výstavby, pričom v prí-
pade zistených nedostatkov na stavbe, 
mu v stavebnom zákone chýbajú účin-
né nástroje na zabezpečenie účinnej 
nápravy,“ uviedlo ministerstvo.

Ministerstvo dopravy a výstavby zač- 
ne zároveň pripravovať celkom nový 
stavebný zákon, keďže súčasný aj s no-
velami má už 35 rokov. „Je to naozaj 
veľmi potrebné aj vzhľadom na dnešné 
pomery na európskom trhu,“ povedal 
minister Figeľ. Verejnosť podľa neho 
veľmi citlivo vníma doposiaľ nedosta-
točný zápas s čiernymi stavbami. „Táto 
novela je predkladaná vládou parla-
mentu paralelne s novelou Trestného 
zákona, čím chceme z dvoch prístu-
pov vytvoriť oveľa silnejšie a transpa-
rentnejšie prostredie pre to, aby čier-
ne stavby na Slovensku nevyrastali,“ 
pokračoval Figeľ. Odstránenie čiernej 
stavby podľa neho nie je sankcia, ale 
nastolenie zákonného stavu.

Stavebný úrad podľa novely zasta-
ví územné konanie aj v prípade, ak 
zistí, že sa stavba začala uskutočòo-
vať predtým, ako územné rozhodnu-
tie nadobudlo právoplatnosť. „Ak sta-
vebný úrad zistí, že stavba bola posta-
vená bez stavebného povolenia alebo 
v rozpore s ním, začne najneskôr do 7 
dní z vlastného podnetu konanie o od-
stránení stavby a nariadi ústne pojed-
návanie spojené s miestnym zisťova-

ním,“ vyplýva z návrhu novely staveb-
ného zákona.

Stavebný úrad nariadi odstránenie 
stavby, ak stavebník v určenej leho-
te nesplní podmienky rozhodnutia  
o jej dodatočnom povolení. Pri doda-
točnom povolení stavby stavebný úrad 
povolí už vykonané stavebné práce  
a určí podmienky na dokončenie stav-
by alebo nariadi úpravy už realizova-
nej stavby.

„Ak orgán štátneho stavebného do-
hľadu zistí, že sa stavba a jej zmeny 
uskutočňujú bez stavebného povole-
nia alebo v rozpore s ním, rozhodne 
o okamžitom zastavení prác na stavbe 
ústnym vyhlásením a uvedie to v zá-
pisnici. Odvolanie proti rozhodnutiu  
o zastavení prác na stavbe nemá od-
kladný účinok,“ vyplýva z novely. Ak 
stavebník nerešpektuje opatrenie štát-
neho stavebného dohľadu, vyzve sta-
vebný úrad na jeho podnet dotknu-
té orgány na prerušenie dodávok vody 
a energií potrebných na uskutočnenie 
stavby. Ak stavebník napriek tomu po-
kračuje v prácach na stavbe, pričom 
nejde o jednoduchú a drobnú stavbu 
či stavebnú úpravu, stavebný úrad po-
stúpi vec orgánu činnému v trestnom 
konaní. Ak stavebný úrad opakovane 
zistí porušenie zákona, podá podnet 
na zrušenie živnostenského oprávne-
nia zhotoviteľa alebo stavbyvedúceho.

 Webnoviny (SITA), prevzaté, krátené

naJVyššie PoKuTy za čierne sTaVby môžu dosiahnuť v prípade priestupku 170 tis. eur 
a pri správnom delikte 350 tisíc eur. Pôjde o postihy stavebníkov za uskutočňovanie stavieb 
v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia. ak pravidlá 
opakovane porušia pri priestupku do jedného roka a pri správnom delikte do dvoch rokov, 
môžu dostať dvojnásobne vyššie pokuty, teda 340 tisíc eur a 700 tisíc eur. s prísnejšími sankcia-
mi za nepovolenú stavebnú činnosť počíta návrh malej novely zákona o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý v schválila vláda s pripomienkami. 
novelu s navrhovanou účinnosťou 1. novembra predložil minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (Kdh).  ide v poradí o 28. novelizáciu stavebného zákona 
schváleného ešte v roku 1976.



Mc lIenoČka www.vajnory.sk

22   Vajnorské novinky 

ako bolo... ako bude?

čo bolo v rozvrhu
ste si mohli všimnúť na webovej strán-
ke alebo priamo na dverách našej izbič-
ky na „Baničke“. V spolupráci s externista-
mi prebiehala aj naďalej hudobná škola 
pre najmenších. Pre mamičky to zas boli 
kurzy pre tehotné, tance pre ženy a rôz-
ne prednášky zamerané na tehotenstvo 
a materstvo. 

Z  vlastných radov sa môžeme pochváliť 
kreatívnym kurzom pre deti, ktorého sa 
uplynulú sezónu ako lektorky ujali Dan-
ka a Maťka. Utorňajšie hodiny Šikovných 
ručičiek boli zamerané na vekovú kate-
góriu škôlkárov. Deti si pri práci s farba-
mi, nožnicami, lepidlom a rôznymi ma-
teriálmi zdokonaľovali jemnú motoriku, 
rozvíjali svoju fantáziu a zároveň si z kaž-
dej hodiny odnášali svoj vlastný výtvor. 
Obľúbeným sa stal aj náš nový pohybo-
vo – tanečný krúžok Cvičenie s lienočka-
mi. Viedla ho bývalá gymnastka Zuzka 
spolu s Dankou v priestoroch telocvične 
ZŠ Jána Pavla II. Deti od 4 – 6 rokov tu zís-
kavali základy gymnastiky, koordinácie 
tela a ohybnosti. Voľné dopoludnia a po-
poludnia patrili otvorenej herni, v ktorej 
službách sa striedali ostatné členky MC.
Novinkou uplynulej sezóny boli pred-
nášky pre rodičov. Ich hlavou bola Maj-
ka, ktorá pravidelne, raz do mesiaca, po-
zývala odborníkov z rôznych oblastí – le-
károv, pedagógov, psychológov a právni-
kov. Rodičia tak mohli rozdiskutovať svoje 
otázky týkajúce sa zdravia a výchovy svo-
jich detí a tiež stále sa meniace postupy 
v byrokratickom systéme. Ako rodičia (no, 
priznajme, že skôr ženská časť rodín) sme 
sa z času na čas stretli aj na tvorivých di-
elňach. Žienky z VOS nám ochotne uká-
zali tradičnú vajnorskú techniku zdobe-
nia kraslíc, profesionálna floristka s nami 
vytvárala jarné bytové aranžmány a pani 
košikárka nás svojmu remeslu prišla priu-
čiť až z Čiech. 

Víkendovky
Tie sa vždy ohlasovali v  miestnom roz-
hlase a na plagátoch. Správy o nich sme 
zas prinášali na týchto stránkach. Boli to 
zväčša už tradičné Lienočkárske akcie pre 

celé rodiny zamerané na deti: Lienočkine 
narodeniny, Lampášik, Mikuláš, karne-
val, divadielko,... Tiež burzičky. A aktívna 
účasť na Vajnorských akciách ako naprí-
klad hody, dožinky, šarkaniáda a Mikuláš. 
Tomu, čo ste mohli vidieť už ako hotové 
dielo, predchádzala príprava v  podobe 
vymýšľania programu, chystania sály, re-
kvizít, občerstvenia, odmien,... Ďakovač-
ka patrila vždy tým, čo nám prišli pomô-
cť. No akosi sme zabudli na vlastných. Na 
naše rodiny. Vďaka teda patrí aj im. Man-
želom, ktorí občas ostali bez nedeľného 
obeda, lebo my sme práve finišovali s prí-
pravou programu. Našim trpezlivým de-
ťom, ktoré občas ostali na druhej koľa-
ji, lebo my sme práve bavili tie ostatné. 
Aj širšia časť našich rodín sa vždy zapoji-
la do akcie, keď nám už horelo za päta-
mi – previezli, doniesli, zavesili, prile-
pili, napiekli – naozaj ochotne pomohli 
v čom bolo treba. 

a ako bude?
Nevieme. Nevieme preto, lebo – ako to 
už býva – aj ďalším z  nás končí mater-
ská. To znamená zmenu rytmu celej rodi-
ny a ustúpenie od takýchto aktivít. Je pre-
to rad na ostatných. Ak sa Vám páči stre-
távať sa s inými mamičkami a ak sa Va-
šim maličkým deťom páči stretávať sa so 
svojimi rovesníkmi, dá sa to aj v Lienočke. 
Je potrebné, aby sa niekto znova ujal ve-
denia a členstva, či pomohol s účtovníc-
tvom. Môžete si vziať službu v herni alebo 
vymyslieť nové aktivity pre deti. 
Požiadali sme Miestny úrad o nové pries-
tory, ktoré by sme radi upravili tak, aby 
hygienicky aj kapacitne vyhovovali po-
trebám MC no najmä najmenším deťom 
vo Vajnoroch. Veríme, že na narodenino-
vú tortu Lienočky bude môcť pribudnúť 
na jeseň ďalšia – piata sviečka.

Titulky na záver
Na záver by sme chceli spomenúť mená 
tých, ktoré za Lienočkou stáli. Teda nie-
len stáli, ale aj behali okolo toho všetké-
ho. Vybavovali, odpisovali na maily, tele-
fonovali po úradoch, rôznych organizáci-
ách a sponzoroch, nakupovali, chystali na 
akcie a účinkovali priamo na nich, písali 

šTVrTú sezónu má naše mc za sebou. a snáď celkom úspešne. aj keď jej začiatok 
bol rozpačitý, keďže – ako to už býva – vystriedali sa v nej členky a vymenilo sa 
vedenie. mnohým totiž skončila materská a nastúpili do práce. ostalo nás deväť. 
dokonca z tých deviatich ešte počas sezóny začalo pracovať ďalších päť. 
ale aj naďalej mc lienočka pomáhali, ako vedeli.

granty, dopĺňali web stránku, viedli krúž-
ky, strážili herne, upratovali Lienočkárske 
priestory, a ešte kopec iných vecí. Dobro-
voľnými členkami MC Lienočka v sezóne 
2010–2011 boli Daniela Šmidová, Ka-

tarína Hanzelová, Zuzana Gánóczyová, 
Martina Bruderová, Zdenka Španielová, 
Kristína Hovanyeczová, Mária Čikešová, 
Veronika Kořinková a ja... 
  Michaela Vargová

Čo sme spolu zažili
n míľa pre mamu
Lienočka patrí do veľkej rodiny Únie materských centier. A práve ÚMC už 
od roku 2004 každoročne organizuje podujatie s názvom „Míľa pre mamu“. 
Koná sa v predvečer Dňa matiek vo viacerých slovenských mestách a ob- 
ciach. Táto veľkolepá oslava však prekonala oveľa väčšie vzdialenosti ako 
len symbolickú míľu. Po vzore Slovenska sa na takúto akciu dali aj mater-
ské centrá v rôznych krajinách Európy, Ameriky aj Afriky. 
Tohtoročný bratislavský ročník „Míle pre mamu“ sa konal na námestí Euro-
vey. Ideou podujatia bolo prejsť symbolickú míľu (cca 1 609 m) a vzdať tak 
úctu svojej mame, starej mame, krstnej mame, ako aj všetkým mamám 
na Slovensku. V húfe ľudí, ktorý sa pohol od Štefánikovej sochy popri Du-
naji, okolo obchodného centra späť na námestie sa prešli rodičia aj starí 
rodičia s deťmi. Niektoré kráčali pešo, iné boli uviazané mamičkám v no-
sičkách alebo sa hrdo niesli oteckom „na koni“. Niektoré deti to zvládli na 
kolieskach – či už sami krútili pedálmi na bicykli, alebo driemali v kočíku. 
Tohtoročný ôsmy ročník mal rekordnú účasť. Konal sa na 44 miestach Slo-
venska a symbolickú míľu pre mamu na ňom prešlo dokopy 19 484 ľudí. 
Sprievodný program bratislavskej Míle tvorili súťaže a hry materských 
centier ako aj umelecké vystúpenia na pódiách. Svoju činnosť v stánku 
prezentovala aj MC Lienočka. Pristavili sa u nás najmä tí, ktorí bývajú ne-
ďaleko a radi by nás v budúcnosti navštívili. Najviac záujemcov bolo z ra-
dov detí. V našom stánku sa mohli pohrať s podomácky vyrábanou plaste-
línou, ktorá sa ponúka aj v MC Lienočkea.

Michaela Vargová, členka MC Lienočka, foto: Zuzana Gánóczyová



5 – 6/2011   23

Mc lIenoČka

rozhoVor s mgr. lýdiou Valkovičovou
Tak takéto náhody vedia potešiť! 
mamičky do nás už dlhšie 
„dobiedzali“, že im v našom 
centre chýba niečo pre bábätká. 
my sme si zas lámali hlavu 
nad tým, čo bude so samotným 
mc lienočka vôbec, keďže ďalšie 
z nás nastúpia do práce a mno-
hé aktivity z rozvrhu jednoducho 
zmiznú. no a vtedy nám prišiel 
mail: „... rada by som u vás 
rozbehla kurz masáží dojčiat.“ 
Písala ho mgr. lýdia Valkovičová, 
certifikovaná inštruktorka masá-
že dojčiat iaim. a neostalo len 
pri prvotnom nadšení. lydka 
medzi nás prišla a kurz sa 
naozaj začal.

ahoj lydka, Ty nie si z Vajnor. 
ako si sa k nám vlastne dostala?
– Pomohla mi menšia náhoda. K Vám 
do Vajnor sa presťahovala moja kama-
rátka a keďže ja som v tom čase hľadala 
nové miesta pre svoje kurzy, upriamila 
moju pozornosť na MC Lienočka. 
A tak som tu. Aktivity pre tých na-
jmenších v centre chýbali, preto sme 
sa po dohode s Mirkou a Dankou spo-
ločne pustili do nových plánov. Vyrást-
la som v Zlatých Moraviec, počas vy-
sokej školy mi však Bratislava prirástla 
k srdcu a po návrate zo zahraničia sme 
sa tu s manželom usadili. 

V úvode sme spomínali kurz masá-
ží dojčiat, ktorý v lienočke vedieš. 
aké máš skúsenosti s masírova-
ním bábätiek, aký to má pre ne 
význam? 
– Kurz masáže dojčiat je určený ro-
dičom, starým rodičom a ich bábät-
kám, ktorí majú záujem prostredníc-
tvom starostlivého dotyku rozvíjať ko-
munikáciu so svojím bábätkom a práve 
jemná a citlivá masáž môže byť prostri-
edkom na prehĺbenie tohto krásneho 
a jedinečného vzťahu. Osobne som sa 
s babymasážami prvýkrát stretla pred 
pár rokmi, keď moje kamarátky absol-
vovali daný kurz ako matky a bolo pre 
mňa mimoriadne inšpiratívne vidieť 
ako priaznivo vplýva masáž na všetky 
oblasti vzťahu rodiča a dieťaťa. Chcela 
som sa stať súčasťou tohto malého zá-
zraku a pomôcť viacerým nájsť cestu 
k svojmu dieťaťu pomocou niečoho 
tak úžasného a jednoduchého ako je 
dotyk. Kurz inštruktorov masáže 

dojčiat programu IAIM - Medzinárod-
nej asociácie masáže dojčiat pod vede-
ním americkej lektorky som absolvo-
vala minulý rok a odvtedy sa mu aktív-
ne venujem. 

a ako vedieš samotný kurz?
– Skupinový kurz masáže dojčiat je 
5 týždňový, prebieha raz týždenne 
v trvaní cca jeden a pol hodinky.  
V kurze je 3 až 5 bábätiek, nikdy nie 
viac, aby sa dodržal individuálny 
prístup a boli zohľadnené potreby bá-
bätiek, ktoré sú na prvom mieste. Na 
úvod každej hodiny sa spolu s rodič-
mi rozprávame, aby som vedela, ako 
s masážou pokračujú, odpovedám na 
ich otázky a nejasnosti, ktoré sa moh-
li za uplynulý týždeň vyskytnúť. Bábät-
kám a maminám sa tak poskytne pries-
tor zvyknúť si na novú skupinu a pro-
stredie. Zo skúseností však môžem po-
vedať, že rodičia sa na kurze rýchlo 
zoznámia a skamarátia, v rámci disku-
sií si vymieňajú názory a skúsenosti
a cítia sa spolu veľmi príjemne.

na našej web stránke sa už objavilo 
avízo na seminár o znakovavej 
reči batoliat, ktorý takisto vedieš 
Ty. znakovanie sa u nás objavilo 
len nedávno, niektorí sú pre neho 
nadšení, iní ho zaznávajú, mnohí 
ho však nepoznajú. Priblíž ho troš-
ku a povedz tie svoje „pre“:
– Používavnie znakov u detí ešte pred 
tým, než sú schopné hovoriť, nie je nič 
nové. Väčšina detí sa naučí mávať pá 
pá pri rozlúčke alebo krútiť hlavou, aby 
nám vyjadrili svoj nesúhlas. To sú čas-
to prvé znaky, ktoré sa deti prirodze-
ne naučia. Znaková reč pre batoľatá je 
program, ktorý deťom pomôže naučiť 
sa omnoho viac znakov, aby sa  
s Vami ľahšie dorozumeli. Deti majú 
prirodzenú túžbu komunikovať s 
okolím a keď sa naučia znaky, ktoré im 
to umožnia, používajú ich s veľkou ra-
dosťou. K hlavným pozitívam znakova-

nia by som uviedla: Znakovanie naučí 
batoľatá oznámiť nám čo potrebujú, čo 
cítia, a čo ich fascinuje dlho pred tým, 
než môžu hovoriť. Naviac znakova-
nie dodá deťom dobrý pocit zo seba 
samých. Naučia sa, že napriek tomu, že 
sú malé, rozhodne nie sú bezbranné. 
Naučia sa jednať s ostatnými so sebave-
domím a uveria, že ľudia majú záujem 
ich počúvať. Naučia sa, že komunikácia 
je základom pre vytvorenie pút lásky a 
rešpektu. A hlavne sa naučia, že znako-
vanie je omnoho efektívnejší a zábav-
nejší spôsob komunikácie než plač.

Vlastné detičky zatiaľ nemáš, 
ale práca s drobcami Ti je evident-
ne blízka. aké je tvoje pôvodné 
povolanie a čomu všetkému sa 
ešte venuješ. 
– Vyštudovala som predškolskú a špe-
ciálnu pedagogiku pre telesne a zdra-
votne postihnuté deti a už počas vyso-
kej školy som sa aktívne venovala rôz-
nym aktivitám pre detičky, tiež opatro-
vaniu drobcov, ako aj rôznym záujmo-
vým krúžkom. S manželom sme žili 
štyri roky v zahraničí a pri mojej kaž-
dodennej práci s deťmi som si uvedo-
mila, aké dôležité je poskytnúť rodi-
čom na rodičovskej dovolenke miesto 
a aktivity, pri ktorých budú môcť 
zmysluplne tráviť čas učením sa no-
vých vecí, ktoré sú prínosom pre ich 
najväčšie poklady, ako aj pre nich sa-
motných. Okrem už spomenutých kur-
zov babymasáží a znakovaniu sa tiež 
venujem pohybovým kurzom pre de-
tičky a rodičov. Ide o cvičenie hravou 
formou, ktoré stimuluje dieťa k vyváže-
nému pohybu, k podpore prirodzených 
pohybových vzorcov na báze pohybu 
a dotyku. U dvoj až trojročných detí 
vediem pohybovo-výtvarný kurz, kde 
sa v priebehu hodiny venujeme aj krea-
tívnej činnosti, ako napríklad  podpore 
rozvoja jemnej motoriky. Výtvarné di-
elne pre malých drobcov sú tiež mojou 
obľúbenou činnosťou a v budúcnos-
ti by som chcela pripojiť ďalšie aktivi-
ty spojené s angličtinou. Nakoľko kon-
com roka aj my čakáme prírastok do 
rodiny, čas najlepšie ukáže čo bude ďa-
lej. Už teraz sa veľmi teším, že budem 
mať možnosť vnímať všetko to krásne 
z pohľadu rodiča.
Ďakujeme za rozhovor a želáme 
všetko dobré!

Zhovárala sa Michaela Vargová, 
členka MC Lienočka, foto: archív L. V.
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sláVnosTnému oTVoreniu VýsTaVy 
ručných prác ľudovej umelkyne Kataríny 
rakúsovej sme sa potešili v piatok 10. júna 
vo Farskom klube Titusa zemana vo Vajnoroch. 

na výstave diel 
Kataríny rakúsovej

Galéria TYPO&ARS spolu s OZ Združenie 
deti a umenie pripravila na toto leto ďalšie 
– už 9. letné tvorivé dielne pre deti a dospe-
lých, ktoré budú v dvoch turnusoch – prvý 
začína už 4. júla a potrvá do 8. júla, druhý 
turnus začne 22. augusta a končí 26. augus-
ta (vždy od 14.00 do 18.00 hodiny). 
Letné dielne sú situované v priestoroch 
Galérie TYPO&ARS na Roľníckej 349 a budú 
zakončené vernisážou výstavy prác účast-
níkov tohtoročných tvorivých dielní. 

odborní lektori pripravili pre deti 
(ale i dospelých) rôzne výtvarné 
i tradičné umelecké techniky:
✔ modelovanie s hlinou,
✔ základy grafi ckých techník (hydrografi a a monotypia), 
✔ výroba ručného papiera, 
✔ aplikácie z papiera (origami, zhotovenie knižky),
✔ maľba na sklo, hodváb a kamene,

✔ zhotovenie tapisérie,
✔ základy drotárskych a šperkárskych techník.
       Veková hranica – deti od 4 rokov.                  

Text a foto: Peter Čepec

letné tvorivé dielne
v galérii TyPo&ars

Výstava je zaradená medzi akcie 
Vajnorského kultúrneho leta 

a bude otvorená do 20. augusta.

Pozývame Vás 
na výstavu „Vajnorský 

výtvarný salón“ 
do galérie TyPo&ars. 

na salóne vystavuje 
9 výtvarníkov, ktorých 

nejakým spôsobom spojila 
mč bratislava – Vajnory: 

Andrej Augustín (grafi -
ka, akryl), Ivica Augustínová 
(akryl), Viera Čepcová (šperk, 

objekt), Peter Čepec 
(olejomaľba, smalt), Dagmar 
Kanjaková (drôt), Igor Kaplan 

(kov), Kristína Kocianová
 (keramika, kresba), Aleš

 Šilberský (pastel) a Marián 
Vlašič (fotografi a). 

Z mimoriadne šikovných 
rúk vajnorskej ľudovej umel-
kyne Kataríny Rakúsovej vy-
šli nielen výšivky kvetov, or-
namentov, či typických vaj-
norských ohledáčikov, ale 
aj paličkovanie, či špecifi c-
ky zdobené kraslice. Vyšíva-
niu sa začala venovať pod ve-
dením pani Kataríny Brúde-
rovej už od svojich 10 rokov. 
Tá ju začala zaúčať do tajov 
rôznych umeleckých techník 
a umeleckého zobrazovania 
rôznych prírodných motívov. 
So svojimi nádhernými ume-
leckými výšivkami sa zúčast-
nila na niekoľkých výstavách, 
z ktorých najdôležitejšia bola 
v Bonne v roku 1994.

Vajnorský okrášľovací spo-
lok pod vedením Ivana Šte-
lára, v ktorých pani Rakú-
sová aj účinkovala, v spo-

Pozvánka na výstavu

lupráci s MČ Vajnory na jej 
počesť zorganizovali výsta-
vu jej umeleckých prác, kto-
rá sa stretla so záujmom ve-
rejnosti.

Redakcia VN
Foto: Anton Jakubáč



V úvode starosta Ján Mrva 
zaželal Vajnorskej dychovke 
veľa mladých muzikantov, 
aby sa zachovalo jej dobré 
meno. Po príhovore zahrali 
piesne, ktoré si spolu so spe-
vákmi Veronikou Feketeovou 
a  Dušanom Vitálošom spie-
valo celé publikum. Na pódiu 
sa už potom striedali hostia, 
ktorí prijali pozvanie: deti zo 
ZUČ Vrbenského, pobočka 
Vajnory, ktorí spolu s  Titu-
som Pilným a Milkou Kinče-

šovou zahrali pieseň Sloven-
ské mamičky, FOR Bratislava 
– mládežnícky orchester dy-
chovej hudby pod vedením 
Vladimíra Dianišku, dychová 
hudba Lieskované a dychová 
hudba Križovianka so skvelý-
mi speváčkami.

Všetci si želáme, aby Vaj-
norská dychovka čo najdlh-
šie obohacovala náš kultúr-
ny život.

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč

deň dychovej hudby 
Vo VaJnoroch sme si V  nedeĽu 12. Júna 
 pripomenuli 145. výročie založenia dychovej 
hudby, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou 
všetkých našich významných kultúrno-–spolo-
čenských podujatí. 
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V Kultúrnom programe už tradične 
nesmú chýbať miestne kultúrne združe-
nia, ako napr. Vajnorský okrášľujúci spo-
lok, Vajnorská dychová hudba či skupina 
Shine. Na svoje si prídu aj milovníci dy-
chovky, pozvanie na tohoročné Dožin-
ky prijala totiž vynikajúca dychová hud-
ba z Moravy – Mistříňanka, ktorá sa zú-
častní aj  dožinkového sprievodu. Vy-
stúpenie Oľgy Sabovej a Dušana Grúňa 
určite poteší staršiu generáciu. Veď kto 
z nich by si nepamätal hity ako Mendo-
cino alebo Butterfly.  Pre mladých je pri-
pravené vystúpenie hudobnej skupiny 
Friedes z nášho družobného mesta Brna. 
Na záver si vypočujete začínajúcu brati-
slavskú hudobnú skupinu DIVISI, ktorá 
bude istotne spestrením našich slávnos-
tí. Po ohňovej show nás už čaká len ľu-
dová veselica s vynikajúcou populárnou 
hudobnou skupinou Eminent.

Pozvanie na Vajnorské dožinky 2011  
prijali aj hostia z  družobných miest – 
z  dolnorakúskeho Wolfsthalu, juhomo-
ravskí partneri z Brna –Vinohrad, ktorí 
sa už tešia na  priateľský zápas medzi fut-
balistami Vajnor a Brna -Vinohrady. Ne-
odmysliteľnou súčasťou Dožiniek sú aj 

priatelia z  talianskeho mesta Alviano, 
s ktorými sme v minulom roku oslávili 
20. výročie družobnej spolupráce. 

Už po štvrtý raz sa budeme snažiť v sú-
ťaži  O najdlhší dožinkový koláč preko-
nať rekord – minulý rok dosiahol dĺžku 

30,40 m. Latku sme nasadili vlani naozaj 
veľmi vysoko, ale všetci pevne veríme, že 
s  pomocou vajnorských gazdiniek, ale 
najmä rodičov detí z  MŠ Koniarkova,  
sa nám to podarí. Výťažok z predaja to-
tiž  pôjde do materskej škôlky na dobu-
dovanie dvora, a preto veríme, že našim 
vajnorským deťom pomôžete aj takým-
to spôsobom. 

Počas dožinkových slávností si budete 
môcť v prezentačnom stánku MČ Brati-
slava – Vajnory zakúpiť knihy, ktoré sme 
vydali počas uplynulých troch rokov 
(Naše Vajnory, Vajnorské poviedky, Prí-

hody vajnorských ľudí, Katarína Brúde-
rová – ľudová umelkyňa z Vajnor), bude 
tu prebiehať aj razba unikátnych vajnor-
ských mincí, taktiež si budete môcť za-
kúpiť vajnorskú keramiku, ktorú už roky 
vyrábajú šikovné ruky pani  Zlatky Šar-
kőzyovej. Pre deti sú pripravené ská-
kadlá, maľovanie na tvár, ale aj  Vajnor-
ské tvorivé dielne pod vedením manže-
lov Čepcovcov, kde si budú môcť vyskú-
šať prácu s drevom, drôtom, či origami.

Dožinkové oslavy vo Vajnoroch budú 
aj tentoraz kulinárskym lákadlom – po-
pri ponuke typicky slovenskej gastronó-
mie nebude chýbať ochutnávka talian-
skych špecialít – prosciutta , bruschet-
ty či vajnorských vín a  špecialít. Stán-
kový predaj ponúkne typické občerstve-
nie v podobe cigánskej, ale nebude chý-
bať ani husacina a lokše. Samozrejmos-
ťou budú výrobky z prútia, medu, ručne 
maľovaná keramika a iné produkty. 

Srdečne vás všetkých pozývame, príď-
te, určite neoľutujete!

Katarína Dobiášová

Vajnorské dožinky 2011

názoRy a oznaMy z našeJ knIžnIce
n „Čítačky v knižnici sa mi veľmi páčili – som rada, 
že som sa ich zúčastnila, aj ako poslucháčka aj ako 
čítajúca. Dostala som tu príležitosť predčítať deťom 
z rozprávkových kníh. To ma inšpirovalo, neváhala som 
a v sobotu 11. júna  som čítala „vodnícku rozprávku“ 
v rámci programu na 14. ročníku Medzinárodného 
festivalu vodníkov v centre mesta na Hviezdoslavovom 
námestí. Text sme vybrali spolu s p. Paulenovou v našej 
knižnici, kde som absolvovala aj tréning hlasného 
čítania. Predpokladám, že v podobných aktivitách 
budeme pokračovať, je to fakt zábava!“ 

Romana Zbojanová, čitateľka

noznam Pre čiTaTeĽoV  
Do 15. júla je možné vrátiť zabudnuté knižky a požičať si 
niečo zaujímavé na čítanie na leto a potom bude 
od 18.  júla do 4.  septembra 2011 knižnica 
pre verejnosť zatvorená. 
Prajem pekné prázdniny, dovolenky, veľa 
príjemných zážitkov počas leta!

 Helena Paulenová

nV Parku pod lipami sa v nedeľu 29. mája uskutočnil 
3. ročník prehliadky gospelových skupín. Podujatie zor-
ganizovala MČ Bratislava – Vajnory v spolupráci s Farnosťou 
Bratislava – Vajnory. Pozvanie na 3. ročník prijali skupiny 
Made In z Vrábľov, Priatelia z Leopoldova a záver patril 
našej vajnorskej skupine Shine. 

(VN), foto: Anton Jakubáč

Dožinky – tradičný ľudový sviatok, 
vyjadrujúci radosť z bohatej úrody.
 Tento rok sa bude konať v poradí už 8. ročník 
„novodobých“ dožinkových slávností. 

VaJnorsKé dožinKoVé sláVnosTi  sa začnú o 14.30 hodine
27. augusta alegorickým dožinkovým sprievodom, ktorý pôjde 
od Kz na baničovej po roľníckej ulici, pred mú zabočí 
na Jačmennú, kde sa rozpustí. 

kultÚRa www.vajnory.sk
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školstvo

Naša vajnorská materská škola bola tak, ako aj minulý rok 
znova v Škole v prírode. Tento raz sme sa vybrali do  krásne-
ho, lesného prostredia Jedľových Kostolian, do krajiny 
„DINOSAUROV“, kde nám mamičky nahradili pani 
učiteľky a o zábavu sa postarali animátorky. Okolo nás sa 
rozprestierali nádherné zelené vrchy a lúky. Na  lúkach sme 
sa hrávali rôzne pohybové hry, chodili sme na výlety, súťaži-
li sme a získavali cenné vedomosti o prírode. S animá-
torkou Eňou sme s deťmi  na „nočnom pochode“ hľadali  
dinosaurie vajíčko a poklad. Cestu nám stále znepríjem-
ňoval domorodec s fakľou, ale my sme sa nedali a vždy 
sme ho odohnali silným krikom. Jasné, že sme sa trošku 
báli. Vajíčko aj poklad sme našli a veľmi sme sa tešili. Tety 
kuchárky boli príjemné, jedlo dobré, izby útulné. Tému 
Dinosauria sme vyčerpali do posledného najmenšieho 
dinosauríka. Deťúrence a aj my, pani učiteľky, Betka, 
Ivonka a Sonička, sme si odniesli domov kopec krásnych 
zážitkov a fotografi í.                                               Soňa Glonecová

znova v Škole v prírode. Tento raz sme sa vybrali do  krásne-

sa hrávali rôzne pohybové hry, chodili sme na výlety, súťaži-

škola v prírode

Kaleidoskop – 
Vedecká hračka 
od 7. do 17. apríla bola 
na základnej škole Jána 
Pavla ii. v priestoroch fars-
kého klubu nainštalovaná 
výstava pod názvom Kalei-
doskop – Vedecká hračka. 
Výstava zaujala nielen
 žiakov základných škôl ale 
aj ich rodičov. Všetci návštev-
níci sa tak mohli hravou for-
mou dozvedieť niečo viac 
o fyzike. 

Text a foto: Ružena Kuľhová
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Každý mesiac sa naše pani učiteľky v ŠKD snažia pre nás pri-
praviť aktivitu, ktorá obohatí deti o nové zručnosti, skúsenos-
ti a vedomosti. Pred Veľkou nocou sme absolvovali plavecký 
kurz. Kurz trval 10 dní s celkovým počtom 35 detí. Deti mali 
možnosť zdokonaliť sa v plávaní a tí, ktorí sa stretli s pláva-
ním prvý raz, sa s pomocou kvalifikovaných trénerov naučili 
výborne plávať. Kurzy boli vedené aj formou hier, čo bolo zá-
bavné aj zaujímavé. Na konci kurzu bol každý plavec ocenený 
diplomom.
V mesiaci apríl sme mali naplánovanú exkurziu na Letisko
M. R. Štefánika. Výlet nám zabezpečila pani Matúšková s fi-
nančnou pomocou ZRŠ. Celkovo sa na výlete zúčastnilo 45 
detí z I. a II. oddelenia. Autobusom sme sa dopravili na letis-
ko, kde sme sa podrobili prehliadke, ako sa na letisko patrí. 
Mali sme možnosť pozrieť si z vnútra špeciálnu helikoptéru 
na hasenie požiarov a najväčší zážitok sme si odniesli z preh-
liadky vládneho špeciálu, ktorý nám predstavil pilot lietadla 
a každý mal možnosť vyskúšať si kapitánsku čiapku. 
Tešíme sa na ďalší mesiac a na ďalšiu aktivitu, ktorú nám pani 
učiteľky pripravia.

 D. Muchová, B. Šišková a deti z ŠKD

naše aktivity v šKd

deti zo školských klubov súťažili
S nápadom ako sa zabaviť a zašporto-
vať prišla Mestská časť Bratislava –  
Nové mesto. Pozvala deti školských 
klubov zo všetkých škôl v Bratislave na 
spoločné stretnutie do školy Za kasár-
ňou. Naša škola sa zúčastnila so štyrmi 
žiakmi 1. ročníka. Súťaže boli rôzne  
a zábavné. Naši školáci sa nedali zahan-
biť a získali 1. miesto v jednej zo súťaží, 
za čo dostali diplom a odmenu 2 lopty. 
Okrem toho sme získali aj 3. miesto v 
ďalšej súťažnej disciplíne. Deti sa dobre 
zabavili a spokojné s výsledkami prišli 
do školy, kde sa s úspechmi podelili  
s p. zástupkyňou školy a triednou uči-
teľkou. Všetci sme sa zhodli, že to bola 
vydarená akcia.

D. Muchová, vedúca ŠKD

Počasie vyšlo a tak sme sa vydali na cestu do požiarnej 
zbrojnice na Hatalovej ulici. Bol to darček k nášmu sviatku 
od p. uč. Muchovej a Šiškovej a čo sme sa dozvedeli aj od 
pána Zemana, ktorý je otecko našej spolužiačky Bibianky 
z 1.A. Privítali nás službukonajúci požiarnici, ktorí na ich 
dvore pristavili vozidlá, ktoré používajú pri zásahoch. Vďaka 
odbornému výkladu sme mali možnosť zoznámiť sa s celou 
výbavou auta a tiež vyskúšať si striekanie z hadice. Nasadili 
sme si helmy a obliekli špeciálne obleky. Ako sme boli zaujatí 
aktivitami  - zrazu sa pred nami objavil (ako sme ho sami 
nazvali) mimozemšťan. Bol to požiarnik oblečený v špeci-
álnom skafandri. Videli sme celý vozový park, tyč po ktorej 
sa spúšťajú požiarnici a dokonca sme videli aj ukážku, ako 
vyzerá celý priebeh pri odchode na zásah. Bol tam aj čln,  
s ktorým požiarnici – potápači zachraňujú z vody. Čas ubehol 
rýchlo a nám sa ani nechcelo nastúpiť do autobusu a vrátiť sa 
späť do školy. Napriek tomu, že sme zistili aká je práca po-
žiarnika náročná a nebezpečná, viacerí z nás by sa radi stali  
požiarnikmi.          Napísali deti z ŠKD I. a II. odd. v spolupráci s D. Muchovou

Prekvapenie na mdd
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Čas naozaj rýchlo plynie a nastal apríl. 
Tretí štvrťrok je za nami a zároveň nastu-
puje mesiac, keď si pripomíname aj Deň 
Zeme. Pred prázdninami sme pouprato-
vali náš školský areál. Každá trieda mala 
na starosti nejaký úsek, ktorý bolo treba 
pohrabať, pozametať, vyniesť konáre, po-
kopať malú predzáhradku pri vchode do 
školy atď. Keďže sme mali potom veľko-
nočné prázdniny, podujatie, na ktoré sme 
sa všetci tešili, na nás muselo počkať. A tak 
3.mája sa v našej škole zmenilo klasické 
vyučovanie na konferenciu o prírode, ku 
ktorej človek musí mať nielen poznávací, 
ale aj estetický vzťah. 

Konala sa v poradí už tretia Žiacka ve-
decká konferencia pod názvom Naša Zem 
a my. Žiaci spolu so svojimi triednymi 
učiteľmi pripravili zaujímavé témy, ktoré 
prezentovali na konferencii. Aj naši prváci  
a druháci vedia, prečo je dôležitá voda pre 
náš život a život v prírode. Pripravili pes-
trý panel a doplnili ho svojím výtvarným 
videním. Druháci sa zaoberali tým, ako sa 
zmení chuť a farba vody po rozpustení lá-
tok, ako je soľ, cukor, čokoláda.

Ďalšie ročníky sa venovali zvieratkám a 
rastlinkám v celej ich kráse. Piataci upo-
zornili na to, že naša príroda nám ponúka 
aj liečivé rastliny. Uvarili a ponúkali nie-
koľko druhov čajov. Druhá piata trieda 
zas prezentovala život vtákov a ich potre-
bu pri vyvážení života v prírode.

Na to, že súčasťou prírody je aj človek, 

poukázali šiestaci a siedmaci. Na ich pa-
neli dominoval ľudský jedinec a jeho sta-
rosť o zdravie, dostatok vitamínov a po-
hybu. Vo svojom referáte upozornili aj na 
obezitu detí. 

Naša krajina nám ponúka aj dostatok 
minerálnych prameňov a minerálnych 
vôd. O tom mali svoju prezentáciu nielen 
na paneli, ale aj cez interaktívnu tabuľu 
zasa ôsmaci. Na zdravý životný štýl nad-
viazali prezentáciou aj deviataci. Pouká-
zali na škodlivosť fajčenia, alkoholu i drog 
pre vývoj jedinca. Obidve prezentácie sa 
uskutočnili v mediálnej učebni.

Program konferencie bolo pestrý a zau-
jímavý, témy žiakov boli z rôznych oblas-

tí, ako biológia, prírodopis, geografia, de-
jepis, chémia, slovenský jazyk, matemati-
ka a fyzika. 

Hoci aj tréma urobí svoje, mnohí žia-
ci sa s ňou popasovali a prezentovali svo-
je témy pútavo. Boli hrdí na svoje vedo-
mosti. 

 Hosťom konferencie bola aj Ing. Soňa 
Molnárová, zástupkyňa starostu MČ Bra-
tislava - Vajnory a Mgr. Matúš Ferenčík, 
pracovník referátu školstva MÚ a rodičia.  

Prítomným hosťom sa konferencia veľ-
mi páčila a žiakom popriali do budúcnos-
ti mnoho dobrých nápadov. 

Dominika Vajdová, 5. A trieda 
a Viktor Ruskai, 8. trieda

žiacka vedecká konferencia  
v zš s mš Kataríny brúderovej

Správaj sa normálne
Žiaci 5. A, ZŠ Jána Pavla II., na Oslo-
boditeľskej ul. vo Vajnoroch, mali 
počas školského roka 2010/ 2011 
prednášky, ktoré im zabezpečovala 
Mestská polícia Bratislava v projekte 
„Správaj sa normálne“. 
Žiaci si osvojili pravidla cestnej pre-
mávky, ich význam v doprave, ako 
aj správať sa normálne na cestách. 
Prednášky sa týkali aj tých tém, ako 
čo je násilie, vandalizmus, čo sú dro-
gy, alkohol a tabak, pozor na tmavé 
uličky. Nakoniec školského roka žia- 
ci dostali osvedčenia o absolvovaní 
projektu a k tomu reflexné doplnky.  
Spoločné diskusie im bude pripomí-
nať v budúcnosti spoločná fotografia.

Text a foto: Dušan Giertli,
okrskár MČ Bratislava – Vajnory

školstvo
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Na štadióne v Petržalke sa uskutočnil 
turnaj špičkových mužstiev v kategórii U 
„10“. Pôvodne na ňom nemali fi gurovať 
Vajnory, no na poslednú chvíľu sa odhlásil 
Spartak Trnava, a tak, vďaka dobrým vzťa-
hom trénera Róberta Vajdu s FC Petržal-
ka, sme dostali pozvánku. Aj keď sme pa-
pierovo mali byť outsidermi turnaja, na-
pokon sa tak nestalo. V prvom zápase sme 
síce podľahli Trenčínu 0:4, keď sme dlho 
držali nerozhodný výsledok, ale v závere sa 
prejavila únava, pretože na turnaj sme pri-
šli tesne po majstrovskom zápase na ŠKP 

Bratislava, čo oddýchnutý súper využil. 
Potom sme však všetkých šokovali remí-
zou so Slovanom Bratislava 1:1. V treťom 
zápase sme viedli nad FC Petržalka 1:0, 
ale opäť sme po kondičnej stránke už zá-
ver nezvládli a podľahli sme 2:4. V posled-
nom zápase sme nastúpili proti Senici, kto-
rá predtým rozstrieľala Slovan. Opäť sme 
viedli, lenže súper, napokon, dokázal ob-
rátiť vo svoj prospech a Senica, inak víťaz 
turnaja, nás zdolala iba tesne 2:1. V ťaž-
kých podmienkach (hralo sa za takmer v 
30-stupňových horúčavách) však Vajnory 

zanechali dobrý dojem a opäť sa raz uká-
zalo, že mládežnícky futbal v našej mest-
skej časti má obrovskú perspektívu. Verí-
me, že chlapcom sa podarí opäť raz dostať 
pozvánku na turnaj, kde budú tie najlepšie 
futbalové celky na Slovensku. 

Dalibor Mucha

Staršia prípravka nezaváhala ani v sied-
mom majstrovskom zápase na jar. Tento-
raz zvíťazila na pôde ŠKP Bratislava 4:2. 
Po polčase bol stav iba nerozhodný 1:1, 
keď sme síce vyhrávali gólom Rika Deb-
nára, lenže po hrubej chybe brankára Eri-
ka Kratochvílu sme z rohu inkasovali vy-
rovnávajúci gól. Do šatní sme mohli ísť 
s tesným náskokom. Po ruke v 16-tke sme 
mali výhodu pokutového kopu. Lenže 
Luki Pollák tesne minul pravú žrď domá-
cej bránky. Po zmene strán sa však ukázala 
naša jasná prevaha a pretavili sme ju aj do 
troch gólov, o ktoré sa postupne pričinili – 
znovu Riko Debnár, delovkou pod brvno 
Luki Pollák, ktorý tak odčinil nepremene-
ný pokutový kop, a premiérový zápis do 
streleckej listiny medzi staršími si pripísal 
aj Jakub Mucha. Domáci už len korigovali 
na 2:4, no tri body sme si z Dúbravky od-
niesli my.

Dalibor Mucha, foto: Ivan Kula

V konkurencii slovenskej špičky 
sa Vajnory nestratili

VýsledKy:
 Vajnory – Trenčín 0:4
slovan – Vajnory 1:1
Vajnory – Fc Petržalka 2:4 
senica – Vajnory 2:1

TabuĽKa VýsledKoV 

siedme víťazstvo v rade
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Cenné víťazstvo mladšej prípravky 
proti “o hlavu” vyšším hráčom Dúbravky

Za nepriaznivého počasia 
mladšia prípravka v sobotu 
hostila v majstrovskom zá-
pase Dúbravku, ktorá prices-
tovala absolútne v zmenenej 
zostave ako na jeseň, kde sme 
zvíťazili 2:1. Do svojich radov 
získala štyroch piatakov, a tak 
vekový a najmä výškový roz-
diel medzi nami a súperom 
bol evidentný. Napriek tomu 
sa naši hráči Dúbravky ne-
zľakli a podali dobrý výkon. 
Fyzicky nad nami mal sú-
per prevahu, ale my sme ho 
predstihli - kombinačne pri-
hrávkami po zemi. Navyše 
sme mali na hrote Luka Pol-
láka, ktorý si robil so súpe-
rovou obranou čo chcel. Vý-
sledkom boli jeho 4 góly. Už 

po polčase sme viedli 5:0. Pa-
rádnym gólom do šibenice sa 
predviedol aj záložník Jakub 
Mucha a do streleckej listi-
ny sa zapísal aj Samo Chor-
váth. Nad Dúbravkou sme 
zvíťazili 6:1. O všetky góly 
sa síce pričinila skúsenejšia 
šestka, ktorá hrá aj za star-
šiu prípravku, ale nestratili 
sa ani mladší (ročníky 2002-
2003), čo v konfrontácii pro-
ti o tri roky staršiemu súpe-
rovi je dobrým prísľubom do 
budúcnosti. 

Dalibor Mucha

Vajnory  „b“ – 
dúbravka 6:1 (5:0), 
góly: 4 Pollák, Mucha, 
Chorváth

V nedeľu dopoludnia pred-
viedli staršie futbalové nádeje 
Vajnor skvelý výkon, keď de-
klasovali Rusovce 8:1. Na jeseň 
sme na pôde súpera prehrali 
0:3, hoci sme najmä v prvom 
polčase boli jednoznačne lep-
ším tímom a zahodili sme 
viaceré tutovky. Do odvety 
nastúpili chlapci túto prehru 
odčiniť správne športovo od-
hodlaní a už v 2. minúte sme 
viedli 2:0. Súpera sme pred-
stihli vo všetkých ukazova-
teľoch. Chlapci podali najlepší 
výkon na jar a už po polčase 
bolo jasné, že Rusovce si do-
mov odvezú vysokú prehru, 
viedli sme  6:1. Strelecky sa 

darilo najmä Rikovi Debnáro-
vi, ktorý sa až 5-krát zapísal do 
streleckej listiny. Skvelý výkon 
však podali aj ostatní hráči. 
Dobre sme kombinovali a hra 
sa musela páčiť všetkým, ktorí 
merali v nedeľu dopoludnia 
cestu na vajnorský štadión. 
V druhom polčase sa tempo 
zápasu, aj vďaka zlepšenej hre 
Rusoviec, vystupňovalo. My 
sme však dokázali ešte prikráš-
liť výsledok dvoma gólmi, a tak 
sme si zaknihovali cenné, vy-
soké víťazstvo 8:1. 

Dalibor Mucha, foto: Ivan Kula

Vajnory – rusovce 8:1 (6:1)
góly: 5 Debnár, 2 Pollák, Puček

Proti Rusovciam dosiahla staršia 
prípravka najvyššie víťazstvo

TabuĽKa VýsledKoV Po 19. Kole
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Vzniká občianske združenie
bežecký klub – VaJnory

Každodenne sa anonymne stretávame na vajnor-
ských bežeckých tratiach a chodníkoch. Náš počet ras-
tie každým rokom úmerne tomu, ako rastie záujem ľudí  
o pohyb a zdravý životný štýl. 

S cieľom rozvoja komunity rekreačných bežcov chce-
me my, pravidelne behajúci neorganizovaní športov-
ci vytvoriť vo Vajnoroch také podmienky rekreačného 
behu, aby si k rekreačnému behu a pohybu našiel cestu 
čo najväčší počet ľudí.

Náš zámer je ponúknuť alternatívu prechodu z be-
hania po tvrdých asfaltových povrchoch (tie si vychut-
náme inokedy na kolieskach) na zdravotne priaznivejší 

trávnatý koberec. K tomuto máme dnes v blízkosti 
Vajnor veľmi dobré podmienky. Máme záujem vytvoriť 
komunitu ľudí so záujmom o rekreačný beh (chôdza).  
S cieľom získania prostriedkov na realizáciu našich zá-
merov založiť ako bežecký klub občianske združenie  
Bežecký klub – VAJNORY. Chceme využiť núkajúci sa 
potenciál okolia Vajnor na zlepšenie podmienok pre re- 
kreačný beh, či chôdzu. Tiež podporiť behanie po tráv-
natých kobercoch v prírode, mimo asfaltových plôch. 
 V súčinnosti s Vajnormi a okolitými obcami chceme 
oživiť a udržiavať prírodný bežecko-rekreačný areál  
„3 MOSTY“. Sú to trávnaté ochranné hrádze spojené tro-

Po úvodných dvoch turnajoch v bra- 
tislavskej MČ Karlova Ves a Leviciach 
sa 18. júna 2011 po dvojtýždňovej 
prestávke konal 6. ročník Streetball 
Tour, rovnako ako pred rokom v MČ 
Bratislava – Vajnory. V minulej sezóne 
to bolo druhé najpočetnejšie podujatie 
z hľadiska zúčastnených tímov a aj 
do tretice sa dostalo do exkluzívneho 
výberu streetballových turnajov or-
ganizovaných ako otvorené majstrov-
stvá Slovenska v streetballe. Hralo sa 
v známom športovom areáli Alviano 
na Rybničnej ulici. Hlavní organizátori 
Streetball Tour – Vajnory Slovenská 
streetballová asociácia, Basketland n.f. 
a  OZ Zober Loptu, nie drogy v  spolu-
práci s MČ Bratislava - Vajnory pripra-
vili pre všetkých bohatý športový a kul-
túrny program v znamení streetballu a 
streetkultúry. Záštitu nad podujatím 
prebral Bratislavský samosprávny kraj. 
Na celkovo desiatich hracích kurtoch 
sa odohrávali súboje v  7 hlavných 
kategóriách -  kategória Nádácie Slo-
venskej sporiteľne Mini Street (žiaci a 
žiačky ZŠ, 1999 a mladší), kategória 
Zober Loptu, nie drogy (mix ZŠ, 1996 
a mladší), kategória Streetsportline 
(chlapci do 19 rokov, 1992 a mladší), 
kategória Precol (muži), kategória Bas-
ketland Open Mix, kategória Spalding 
Old-Young (kategória určená pre dvo-
jice, hráči musia byť rodinnými prísluš-
níkmi, Young – ročník narodenia 1996 
a mladší a Old - ročník narodenia 1981 
a starší) a kategória Koratex Open Fun 
(voľná kategória určená pre fanúšikov, 

mi mostami – Šúrskym, Čiernovodským a mostom cez 
druhý kanál na Starej svätojurskej ceste. Celková dĺžka 
celého okruhu je asi 6 kilometrov.

Chceme propagovať Vajnory, ako obec so záujmom 
 o aktívny životný štýl svojich obyvateľov. Vytvoriť kalen-
dár akcií a zúčastňovať sa na organizovaných bežeckých 
podujatiach vo Vajnoroch, na Slovensku a v zahraničí.  
Za nám najmilšie bežecké podujatia zatiaľ považujeme 
Vajnorský minimaratón (6 km), Národný beh Devín Bra-
tislava (11 km) a Silvestrovský beh, Bratislavské mosty  
(11 km). Zoznam všetkých budúcich podujatí však napíše 
čas sám podľa možností jednotlivých bežcov.

Ľudí s rovnakým záujmami a sympatizantov (a nie len 
z Vajnor) radi privítame medzi sebou v pripravovanom 
občianskom združení aj s ďalšími podnetmi a nápadmi.

Za vznikajúce občianske združenie 
Bežecký klub Vajnory Zdeno Boška

streetball po tretíkrát 
vo Vajnoroch

sponzorov a  priateľov streetballu). 
Podobne ako na celej Streetball Tour 
2011 sa aj vo Vajnoroch hralo podľa 
oficiálnych medzinárodných FIBA 3on3 
streetballových pravidiel. 

Ako po minulé roky aj tento rok by 
podujatie organizované v mestskej čas-
ti Bratislava-Vajnory neprebehlo na tak 
vysokej úrovni bez hlavných partnerov: 
Bratislavský samosprávny kraj, Tipos, 
a.s., Eastfield Atlas, a.s., AT-Enginee-
ring, s.r.o., Circle, s.r.o., regionálnych 
partnerov: Vajnorská podporná spoloč-
nosť, s.r.o., Vajnorská obchodná spoloč-
nosť, s.r.o., a  produktových partnerov: 
Nay elektrodom a  Oriflame, všetkým 
patrí veľká vďaka.

Hlavným lákadlom pre očakávanú 
silnú konkurenciu v elitnej mužskej Pre-
col kategórii bola miestenka na úvodné 
podujatie európskej Streetball Open Se-
ries, ktoré sa bude konať 2. júna v Prahe 
pod názvom Prague International 
Streetball Cup. Priamo na Václavskom 
námestí si to rozdá európska streetbal-
lová špička nielen o tučné prize money 
a ceny, ale aj o miestenku do hlavného 
pavúka neoficiálnych MS v  streetbale, 
ktoré sa budú konať na začiatku sep-
tembra v Moskve, známe ako Moscow 
Open. Naviac si najlepší mužský tím vo 

Vajnoroch pripísal na svoje konto aj ďal-
ší podiel, 111 eur z celkových zvýšených 
tohtoročných Prize Money 999 eur. Sa-
mozrejme sa vo všetkých kategóriách 
bojovalo o vecné ceny a cenné body do 
celkového poradia Streetball Tour 2011  
a Majstrovstiev Slovenska v streetballe. 
Absolútni víťazi sa na záver celej série 
dočkali hodnotných cien v podobe líst-
kov na NBA Europe Tour 2011 a postupu 
najlepších mužských tímov i smečiarov 
na ďalšie európske podujatia Streetball 
Open Series ako Tallin Open a už vyššie 
spomínané Moscow Open. Naprázdno 
neodišiel žiaden z priamych aktérov. 
O pitný režim každého tímu sa starali 
spoločnosti Kofola a Rajec.

Tešíme sa, že do tretice zavítal 
Streetball Tour do Vajnor, kde sa po oba 
predchádzajúce roky a aj teraz uskutoč-
nili kvalitné podujatia. Areál Alviano 
aj tento rok žil po celú sobotu street-
ballom, beachvolejbalom, bikrosom  
a streetkulúrou, čím sa naplnilo želanie 
predsedu Slovenskej streetballovej aso-
ciácie Františka Kubalu pred štartom  
3. ročníka vajnorského turnaja.

Podobne ako vlani, záverečnú  bodku 
za Streetball Tour – Vajnory dalo sláv-
nostné  vyhlásenie ankety eBasket.sk, 
neziskovej organizácie Basketland a Slo- 
venskej streetballovej asociácie o naj-
lepšieho streetbalistu, streetbalistku 
a streetballového juniora roka 2010, 
ktoré sa konalo po skončení podujatia 
v príjemnej atmosfére pizzerie Alviano. 
Okrem najlepších streetbalistov boli 
vyhlásení aj držitelia individuálnych 
ocenení a najväčšie hviezdy extraligy 
basketbalistov spolu s najlepšími slo-
venskými hráčmi a trénermi za uply-
nulý ročník bez obmedzenia krajiny,  
v ktorej pôsobili. 

Podujatie tento rok slávnostne otvo-
rila vicestarostka MČ Bratislava - Vajno-
ry Ing. Soňa Molnárová a spolu s ňou si 
želáme aby sa nám o rok takéto skvelé 
športové podujatie opäť vydarilo. Všet-
kým, ktorí prispeli k tomu aby sa to ten-
to rok podarilo ďakujeme a tešíme sa na 
Streetball tour Vajnory 2012.

Text a foto: Martin Kuruc
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Júl
n 4. 7.  – 8. 7. 2011 
9. letné tvorivé dielne 
pre deti a dospelých
 – 1. turnus
Denne od 14.00 h  do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Združenie deti a umenie 
Prihlášky: cepec@typoars.sk
Kontakt: 0903 477 074, 02 43711988
n 16. 7. 2011 – sobota
Turnaj v plážovom 
volejbale – 3. ročník
Prezentácia: 8.00 h   
Začiatok: 8.30 h
Maximálne 12 družstiev
Miesto konania: Areál hádzanárskeho
 ihriska Alviano
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory 
a komisia športu
Prihlášky na: 0904/289 754 
bednar.matus@gmail.com

augusT
n 22. 8.  – 26. 8. 2011 
9. letné tvorivé dielne 
pre deti a dospelých 
– 2. turnus
Denne od 14.00 h  do 18.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Organizátor: Združenie deti a umenie
Prihlášky: cepec@typoars.sk
Kontakt: 0903 477 074, 02 43711988
n 26. 8.  – 29. 8. 2011 
Výstava prác účastníkov 
8. letných  tvorivých dielní 
pre deti a dospelých 
Vernisáž v piatok 26. 8. 2011 o 17.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS

kultÚRa

n 27. 8. 2011 – sobota
VaJnorsKé dožinKy 2011 
– 8. ročník   
Miesto konania: 
Námestie Roľnícka ulica    
Čas konania: 14.30 – 24.00 h           
Organizátor: Mestská časť 
Bratislava –Vajnory
n 29. 8. 2011 – pondelok
oslavy 67. výročia snP 
Kladenie vencov pri pamätníku, vatra SNP    
Miesto konania:  Park Pod lipami
Čas konania: 18.00 h
Tanečná zábava  od 18.30 – 22.00 h   
Park pod lipami
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory

sePTember
n 1. 9. 2011 –  štvrtok 
rozlúčka s prázdninami
Športové hry, opekanie pri táboráku
od 10.00 – 14.00 h  
Miesto konania: Mahrova búda
Organizátor: Pozemkové spoločenstvo
Spoluorganizátor: MČ Bratislava – Vajnory
n 3. 9. – 20.11. 2011
martin Kellenberger – 
výber z ilustračnej tvorby
sprievodná akcia Medzinárodnej výstavy 
Bienále ilustrácií Bratislava 2011.   
Vernisáž v sobotu 3. 9. 2011   o 16.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Galéria TYPO&ARS 
n 10. 9. 2011– sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477074  

n 10. 9. 2011 – sobota     
Tradičný hádzanársky turnaj 
starých pánov                                                               
Čas konania: 10.30 h  
do ukončenia a vyhodnotenia turnaja
Miesto konania: 
Hádzanárske ihrisko na ul. Alviano
Po turnaji bude diskotéka 
v čase od 19.00 do 01.00 h 
Organizátor: HK Vajnory 
pod záštitou MČ BA - Vajnory 
n 17. 9. 2011 – sobota
Vajnorská penalta
Čas konania: 12.30 h  
Miesto konania: futbalový štadión 
Pri struhe
n 18. 9. 2011 – nedeľa
Pohodový koncert 
speváckeho zboru 
Jána Pavla ii. a jeho hostí 
venovaný Patrónke našej    
Čas konania: 16.00 h  
Miesto konania: Kostol Vajnory                                   
Organizátor: Spevácky zbor Jána Pavla II., 
Farnosť Bratislava – Vajnory, 
MČ Bratislava - Vajnory
n 15. 9. 2011 – štvrtok
Vajnorské hody 2011
Čas konania: 15.00 h   
Miesto konania: Park pod lipami 
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
n 24. 9.2 011 – sobota                      
Tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
 Miesto konania: Galéria TYPO&ARS, 
Roľnícka 349, BA – Vajnory
Organizátor: Združenie deti a umenie
Kontakt: 0903/477074 

Zmena programu vyhradená!                                

dolce vitaj
V rámci festivalu Dolce vitaj zorga-
nizoval Taliansky kultúrny inštitút 
v spolupráci s MČ Bratislava – Vaj-
nory fotografickú výstavu Alvia-
no – prírodná rezervácia na Tibere, 
ktorú sme slávnostne otvorili v pi-
atok 17. júna v historických pries-
toroch Primaciálneho paláca. Sme 
radi, že aj naším prispením moh-
li Bratislavčania, ale aj návštevníci 
nášho hlavného mesta, prostred-
níctvom tejto výstavy uvidieť 
kúsok nám tak drahého Talianska, 
jednak prostredníctvom fotogra-
fií 39 talianskych fotografov, ale aj 
prostredníctvom autorskej výsta-
vy Vladimíra Plachého, obrazy kto-
rého, vznikli práve počas pobytov 
umelca v Alviane.

(VN)

V mesiaci marci 2011 
oslávili traja naši členovia 
životné jubileum:

n manželia Tureničovci –  pani Irenka 
dňa 5. 3. 2011 oslávila 75. a pán Jozef 
dňa 17. 3. 2011  okrúhle 80. narodeniny. 

n Krásnych 80. narodenín sa dožila aj 
pani Jozefína šándorová, ktorá ich 
oslávila dňa 10. 3. 2011.

senior klub Vajnory blahoželá 
svojim členkám ku krásnym 
70. narodeninám:

n Pani božena Valentová ich oslávi 
dňa 4. 7. 2011 a pani amália orthová, 

ktorá náš klub okrem iného prezentuje 
aj peknými príspevkami do Vajnorských 
noviniek, ich oslávi dňa 9. 8.  2011.
Obom členkám k okrúhlemu jubileu 
želáme veľa zdravia. šťastia, príjemných 
chvíľ v kruhu svojich rodín a veľa slad-
kých objatí od vnúčat.

n Osobitne blahoželáme ku krásnym 
70. narodeninám pani marte galádovej, 
ktorá život nášho klubu obohacovala  
zaujímavými  zábavnými aktivitami, 
čím vytvárala veselú náladu medzi člen-
mi klubu. Pani Galádová svoje okrúhle 
narodeniny oslávi 7. 7. 2011.

Senior klub Vajnory

senior klub blahoželá



n bakchus vila prijme 
upratovačku. Nástup ihneď. 
Kontakt: 0905/829 224

Vajnorské novinky
E–mail: redakcia@vajnory.sk
Internetová adresa: 
www.vajnory.sk
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Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280

Sekretariát starostu: 4822 4412
Miestny kontrolór: 4822 4414

oddelenie  VnúTorneJ sPráVy
Podateľňa 4822 4432
Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433

reFeráT KulTúry, šPorTu,
zahraničné VzŤahy
Vajnorské novinky 4822 4423
Miestna knižnica 4371 2621 
Hospodárska správa  4371 2705

oddelenie  sTaVebné, žP, úP 
a  doPraVy 
Stavebný úrad  4822 4426

Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   4822 4428

oddelenie  eKonomicKé
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  4822 4444

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

uPozornenie
Majitelia pozemkov Mária Vlčková, Terézia Keményová, Jarmila Dolejšiová, Mária Janáč-
ková, Pavol Zeman a Edita Jaslovská upozorňujú všetkých majiteľov pozemkov (Mäsiarky), 
ktoré im PD Svätý Jur vrátil a platia mestu Sv. Jur za ne dane z nehnuteľností a na ktorých 
momentálne prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy (mesto Svätý Jur) nech sa hlásia 
na tel. číslach 437 11 607, 0911 978 122, kde im vysvetlia súčasnú situáciu a protiprávny
stav užívania. Zanedbaním niektorých úkonov by o pozemky mohli majitelia prísť!           

                     Edita Jaslovská

InzeRcIa / oznaMy www.vajnory.sk
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TeXTil VTáčiK
Roľnícka ul. č. 218 vo Vajnoroch

odevy od slovenských 
a českých výrobcov: 
AJATEX, ALFATEX, AMJ, BRAKON, 
DINAMIQ, ĎURKA, HAPPY, HAVECO, 
ICATEX, ILA, IN, ITIMEX, JAPITEX, LTA, 
MODELKO, PLEAS, PLESO, RIBON, 
ROSE FOR ROSE, SAGITA, SLOTEX, 
SLOVENKA, TEXMA-TRADE, TRIOLA, 
V.T.F.COLOR.

Pondelok až piatok  od 13.00 do 18.00 h
Sobota                             od   9.00 do 12.00 h

Telefónny zoznam miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Vajnory

 

Kontakt: www.viver.sk, e-mail: vivertour@centrum.sk
Telefón: 0038 763 702 856, 0918 687 416, 0905 470 210 (volať po 18.00 hodine)

❞ medžugorie 
4 x ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba, 4 x  polpenzia, cena 178 €
13. 6. – 19. 6. 2011,  1. 9. – 7. 9. 2011,  18. 9. – 24. 9. 2011, 2. 10. – 8. 10. 2011,
9. 10. – 15. 10. 2011, 16. 10. – 22. 10. 2011
  
5 x ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba, 5 x  polpenzia, cena 198 €
3. 7. – 10. 7. 2011, 12. 7. – 19. 7. 2011, 8. 8. – 15. 8. 2011, 24. 8.  – 31. 8. 2011
V letných mesiacoch 2 x kúpanie v mori na Makarskej

❞ lurdy – la salette 
25. 9. – 1. 10. 2011,  3 x ubytovanie, 3 x raňajky,  cena 299 €

Sprievodca kňaz, doprava klimatizovaným autobusom, 2 x video, minikuchynka, WC, poistenie za doplatok.

       Touto reklamou podporujeme portál www.krestanskemedia.sk

Viver Tour,Humenné 
Kontakt:Kontakt: www.viver.skwww.viver.sk e-mail:e-mail: vivertour@centrum.skvivertour@centrum.sk

Viver Tour,Humenné Viver Tour,Humenné Viver Tour,Humenné Viver Tour,Humenné 

➧

➧

Vajnory 
tenis cup
Dňa 4. júna sa uskutočnil prvý 
ročník tenisového turnaja 
vo štvorhre VAJNORY TENIS CUP. 

Turnaj sa uskutočnil v areáli TK Kamila 
na Čiernej Vode.  Za účasti 9 dvojíc
 bojovali dvojice z Vajnor proti 
dvojiciam z Čiernej Vody. Na prvých 
dvoch miestach sa umiestnili vaj-
norské dvojice, tretie miesto získala 
dvojica z Čiernej Vody.
1. miesto: Demo – Pokovič
2. miesto: Takáčová – Jaborek
3. miesto: Marynčák – Krajčík

Redakcia VN
Vám želá 

krásne leto.
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Novú bikrosovú tréningovú dráhu 
začali Vajnory budovať v  roku 2010. 
Podnetom na jej vznik boli aj sťažnosti 
mladých ľudí, ktorí sa preháňali na bicy-
kloch po detských ihriskách argumen-
tujúc, že nemajú vo Vajnoroch pries-
tor, kde by sa mohli rýchlej jazde na bi-
cykli venovať. „Pre Vajnory je vytváranie 
priestoru na zmysluplné a  aktívne trá-
venie voľného času pre mládež jednou 
z prioritných činností. Na vybudovanie 
tréningovej bikrosovej dráhy z  fi nanč-
ných prostriedkov mestskej časti sme 
hrdí a verím, že sa stane obľúbeným 
miestom, kde sa nielen vajnorská mlá-
dež bude stretávať. Pod dohľadom tré-
nerov a  reprezentantov získa zručnosť 
v  tomto zaujímavom športe“, povedal 
starosta Vajnor Ján Mrva.

Na pozemku dnešnej dráhy, ktorý 

mestská časť prenajala od Urbárskeho 
spoločenstva, sa nachádzala dlhodobo 
nelegálna skládka. Aj s  pomocou bri-
gádnikov – dobrovoľníkov bol priestor 
upravený, pričom sa pri budovaní drá-
hy použila aj zemina z  výkopov, ktoré 
sa minulého roku robili na námestí, 
ako aj zemina z výkopov pri budovaní 
materskej škôlky. Výstavba bikrosovej 
dráhy bola plne hradená z  rozpočtu 
mestskej časti. – Celkové náklady nepresia-
hli sumu 30 000 eur.

Dráha je dlhá približne 270 m, obsa-
huje 6 skokov. Dĺžka možných skokov 
je  3 – ß 8 metrov. Dráha sa začína štar-
tom, ktorý je vo výške cca 3,5m. Dráha 
obsahuje 3 klopené zákruty (nazývané 
klopenky), ktoré majú výšku 2,5 – 3,5m. 
Má tri celé rovinky (rovinka znamená 
miesto medzi dvoma klopenkami ale-

mesTsKá časŤ braTislaVa – VaJnory slávnostne otvorila 
8. mája 2011novú bikrosovú dráhu v športovom areáli alviano. 
súčasťou slávnostného otvorenia bola aj výsadba stromčekov 
v areáli novej dráhy. 

máme novú 
bikrosovú dráhu

bo od štartu po prvú klopenku, alebo 
od poslednej klopenky do cieľa).

Povrch dráhy je v prevažnej miere tvo-
rený z hliny. Ako základ pre skoky boli 
použité kamene, ktorými sa  povrch 
spevnil a na tieto kamene bola potom 
nanesená hlina. Poslednú vrstvu tvorí 
piesková hlina s drobnými kamienkami, 
ktoré po uvalcovaní povrch spevnili.

Viacnásobný majster Slovenska v bi-
krose a  trojnásobný vicemajster Eu-
rópy Milan Krebs o novej dráhe pove-
dal, že „bikrosových dráh na Slovensku 
nie je veľa. Takých, na ktorých sa konajú 
preteky sú iba štyri. Každá ďalšia, i keď 
v tomto prípade zatiaľ iba tréningová, 
je  viac ako výhodou. Dráha vo Vajno-
roch bola robená pre mládež, aby sa 
tu mohli vyblázniť na svojich bicykloch 
a nemuseli sa potulovať po Vajnoroch. 
Poslúži aj ako vynikajúce miesto na tré-
ning pre jazdcov bikrosu, keďže obsa-
huje aj menšie, aj väčšie skoky pre mla-
dých, ale i starších jazdcov. Na dráhe sa 
nachádzajú veľmi dobre tvarované klo-
penky, ktoré považujem za najlepšie na 
Slovensku“.

Tréningová bikrosová dráha je otvo-
rená pre verejnosť denne od 8.00 do 
20.00 hodiny (v závislosti od počasia), 
jazda je zdarma. Areál je prostredníc-
tvom kamerového systému pod nepre-
tržitým dohľadom Mestskej polície.

V  blízkej budúcnosti vznikne na bik-
rosovej dráhe aj klub, ktorý budú viesť 
kvalifi kovaní tréneri a  známi bikroso-
ví reprezentanti. Záujemcom budú vy-
svetľovať základy techniky jazdy, spôso-
by prekonávania prekážok, či klopených 
zákrut.

(VN)
Foto: Anton Jakubáč



budujeme, opravujeme, aby Vajnory 
boli krajšie a lepšie sa tu žilo

brigáda na šinkovskom 

Foto: VN

brigáda na šinkovskom 


