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Mestská časť bratislava – vajnory 
srdečne pozýva všetkých priaznivcov 
dobrej hudby, tanca a nálady 
na 6. ročník vajnorských dožiniek, 
ktoré budú 15. augusta 2009
od 15.00 hodiny v Mestskej časti 
bratislava – vajnory na hlavnom 
námestí na Roľníckej ulici. 

Počas slávnostného otvorenia budú 
mať návštevníci možnosť pokochať 

sa pohľadom na bohatom a pestro-
farebnom alegorickom sprievode. 

Tento ročník Dožinkových  osláv bude  
sprevádzaný stánkovým predajom
ľudových remeselníkov a umelcov zo 
širokého okolia. Na svoje si prídu nielen 
labužníci, ale aj priaznivci dobrého vína. 

Počas dožiniek bude prebiehať už 

druhý ročník súťaže O najdlhší dožinkový 
koláč, ktorá v predošlom roku zazna-
menala veľký úspech. Finančný výťažok 
bude použitý na nákup hračiek do novej 
materskej školy. 

Po prvý krát budú obohatené atrak-
cie o Razbu vajnorského dukátu, kde si 
každý návštevník bude mať možnosť 
vyraziť vlastný Vajnorský dukát. Pre deti 
je pripravené množstvo atrakcií pod 
názvom Detský svet, a to v podobe ská-
kacích hradov, lepiacej muchy, kolotočov,  
maľovania na tvár, tvorivých dielní,  jazdy 
na koníkoch, ...

Ťahákom pre návštevníkov bude 
aj koncert hudobnej skupiny Bukasový 
masív, vystúpenie imitátora Dalibora 
Jandu, či tradičná ľudová veselica 
so skupinou Akcent.

Pozvánka na 6. ročník 
typických Vajnorských dožiniek

PROGRAM
pódium roľnícka ul.
14.30 Zoraďovanie sprievodu 
 (zraz v Parku pod Lipami)
15.00 Dožinkový alegorický sprievod  
 Trasa: Baničova, Osloboditeľská, 
 Jačmenná, Roľnícka
15.30  Slávnostné privítanie návštevníkov 
15.45  Vajnorský okrášľovací spolok 
 Vajnorská dychová hudba 
16.45  Honky Tonk – Hej pane Šenku 
 (dámsky tanec)
17.00 Vyhodnotenie súťaže „Za krajšie Vajnory“
17.15  Bukasový masív
18.30 Honky Tonk – Hoch z Baltimoru
 (dámsky tanec)
18.45  Shine
19.30  Honky Tonk – Gentleman
 a Show dance Žíznivý Slim
20.00 Dalibor Janda revival 
21.00  Ľudová veselica so skupinou Akcent
24.00  Záver 
Sprievodné programy
15.00 - 19.00 Detský svet 
Skákadlá, lepiaca mucha, maľovanie na tvár, 
tvorivé dielne, jazda na  koníkoch
15.00 – 19.00  Vajnorské tvorivé dielne 
Ukážky maľovania kraslíc, vajnorských
ornamentov, práca s drevom, drôtom, 
origami – skladanie krabičiek, paličkovaná čipka
18.00  Súťaž o Najdlhší dožinkový 
               koláč pred MÚ Vajnory
Športové podujatia
10.00  Priateľský zápas vo futbale 
 s družobným Brnom
 (areál futbalového ihriska ul. Pri struhe)
Stánkový predaj a kolotoče
 Námestie Roľnícka ul.

                 Všetci ste srdečne vítaní!



Ako môžte sledovať aj na stránkach 
VN, rozpútal sa malý boj o novú 
materskú školu vo Vajnoroch. Všetko 
by bolo v poriadku, keby sa súperilo 
na spôsob – kde, kedy a ako čo naj-
rýchlejšie postaviť škôlku pre vajnorské 
deti. Veď tá stará kapacitne neposta-
čuje, má za sebou nemálo desaťročí 
existencie, pod ktoré sa nezmazateľne 
podpísal zub času. A tak nečudo, že 
nad ňou už visí ortieľ hygienika, ktorý 
by ju najradšej zatvoril kvôli nevyho-
vujúcim prevádzkovým podmienkam.
Škôlka sa však nestala predmetom 
realizačného boja, ale politického. 
Je to síce zvláštne, no na Slovensku 
nás pomaly neprekvapí, že politický 
kapitál sa dá vytĺkať z čohokoľvek. 
Štandardnými témami sú korupcia, 
klientelizmus, nepohrdne sa životným 
prostredím, ani vyťahovaním pikanté-
rií zo súčasnosti, či zabudnutej minu-
losti. Vraví sa, že účel svätí prostriedky 
a keď je v hre politická moc - pomaly 
už nič nie je sväté. Klasik vraví, že 
každý chce byť žralokom vo svojom 
pohári vody. Ale škôlka pre naše deti? 
To je snáď už tuhší tabačik.
Zvykli sme si na klasiku politické-
ho boja, kedy opozícia hádže blato 
na koalíciu pri vládnom vesle a tá jej 
na oplátku neostáva nič dlžná. Vecné 
argumenty spravidla nikoho nezau-
jímajú. Dnes sú skôr v móde fabriko-
vané podozrenia a výroky vytrhnuté 
z kontextu, vyšperkované rôznymi 
reakciami a prizdobené prognózami 
mediálne vďačných diletantov.
Politický spor o novú vajnorskú škôlku 
sa však odlišuje od týchto scenárov. 
Nejde tu o súboj medzi opozíciou 
a koalíciou v tom pravom zmysle slo-
va. Či už na miestnej alebo mestskej 
úrovni útočia na seba politici, poslanci, 
ktorí pred tromi rokmi kandidovali 
na funkcie za rovnaké strany, v spoloč-
ných koalíciách. A komunálne voľby 
vyhrali. Dnes sú rozkmotrení.  
Až natoľko, že podaktorým ambi-
cióznym nespokojencom už akoby 
nezáležalo ani na tých najmenších.  
A to je veľmi smutné konštatovanie.

   
 Eduard Fašung

Vybíjaná
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→ editoriál

S amospráva bratislavskej mestskej 
časti Vajnory sa rozhodla pre výstavbu 

novej materskej školy. Tá súčasná má už 
63 rokov, je pomerne schátralá a hygie-
nicky nevyhovujúca. Na nové predškolské 
zariadenie sa vajnorskí poslanci rozhodli 
čerpať úver z komerčnej banky vo výške 
1,3 milióna eur (vyše 39 miliónov Sk), do-
konca dostali finančný dar od miestnej 
podnikateľskej spoločnosti vo výške 100  
tisíc eur (3 milióny Sk). Rokovanie zastu-
piteľstva hlavného mesta SR Bratislavy im 
zámer prekazilo. 

Vajnory žiadali poslancov mesta o pre-
vod nehnuteľnosti, ktorú chcú zbúrať a po-
staviť nový objekt pre predškolské deti. 
Aby návrh uznesenia prešiel, chýbal pri 
hlasovaní jeden hlas. Vajnory teda nemajú 
prevod nehnuteľnosti schválený.

Hlasovanie považovali mnohí mestskí 
poslanci za škandalózne, osobitne staros-
ta Vajnôr Ján Mrva. „V zastupiteľstve sa 
hlasovalo o dvoch takmer identických ma-
teriáloch. O prevode dvoch materských 
škôl z majetku mesta na mestské časti 
Staré Mesto a Vajnory. V oboch prípadoch 
miestne samosprávy chcú staré budovy 
materských škôl nevyhovujúce dnešným 
normám ani po stavebnej či hygienickej 
stránke zbúrať a stavať v Starom Meste 

domov sociálnych služieb a vo Vajnoroch 
novú škôlku. V oboch prípadoch ide o sa-
mosprávne funkcie MČ, ktoré sú mestské 
časti povinné prevádzkovať pre občanov. 
Obaja starostovia sme deklarovali verej-
noprospešný účel využitia v navrhnutých 
uzneseniach, aby sme sa vyhli podozre-
niam zo špekulácií,“ uviedol Mrva.

Kým v prípade Starého Mesta hlasova-
lo 19 poslancov Občianskeho klubu (OK) 
za prevod a ten získal jasnú väčšinu, v prie-
behu necelých troch minút 15 poslancov 
OK zmenilo názor v prípade vajnorskej 
škôlky. Návrh nepodporili bez žiadneho 
uvedenia dôvodu, dodal Ján Mrva.

„Považujem to za neprípustné politikár-
čenie na komunálnej pôde, kde by nám 
všetkým mestským poslancom, bez rozdi-
elu politickej príslušnosti, malo ísť rovnako 
o prospech obyvateľov mesta. Nemôžem 
uveriť tomu, čo sa stalo. Týmto spôsobom 
politikárčenia sa prakticky rozdelili občania 
dvoch mestských častí Bratislavy na dve 
kategórie,“ povedal Ján Mrva.

Občiansky klub vznikol z poslancov, 
ktorých vylúčili z SDKÚ-DS. Starosta Ján 
Mrva v komunálnych voľbách kandidoval 
za koalíciu SDKÚ-DS, KDH a zostal čle-
nom poslaneckého klubu SDKÚ-DS.

Eduard Fašung

Niektorí mestskí poslanci 
nepriali škôlke

Dexia baNka SloveNSko podpísala 17. júla s mestskou časťou Bratislava 
– Vajnory úverovú zmluvu vo výške 912 832 eur (27,5 milióna Sk). 
„Účelom je výstavba materskej školy a krytie kapitálových výdavkov mestskej 
časti,“ informoval manažér pre externú komunikáciu banky Michal Fúrik.
Dexia banka sa špecializuje na financovanie a správu finančných prostriedkov 
samospráv. Len nedávno poskytla bratislavskej Petržalke pôžičku na zatepľovanie 
budov materských a základných škôl. Čerpanie úveru od tejto banky v hodnote 
viac ako 1,2 milióna eur (36,15 milióna Sk) na realizáciu plánovaných investícií 
tiež nedávno ohlásilo mesto Senica.                              Eduard Fašung

Úver z banky Dexia

Vprocese výstavby novej škôlky sa po- 
kračuje i naďalej. Majetok mesta  je 

zverený do správy MČ od roku 2003 
a s ním jej boli zverené aj prináležiace prá-
va a záväzky k pozemku a stavbám. Zo 
zákona 138/91 Zb. o obecnom zriadení je 
jasné, že mestská časť je povinná sa o zve-
rený majetok starať a zveľaďovať ho, chrániť 
a zhodnocovať a teda v tomto zmysle aj bu-
deme konať. Prevod vlastníctva z majetku  
mesta na mestskú časť sa uskutoční spolu 
s prevodmi ostatných škôl a škôlok v mes-
te na mestské časti, čo by sa malo udiať 

asi na jeseň tohto roka. Na radosť drvivej 
väčšiny občanov Vajnor teda pokraču-
jeme a niektorí škodoradostní oponenti 
z KDH (nie všetci) tak aspoň ukázali,  
že im nejde o blaho detí a ľudí v dedi-
ne, ale o politikárčenie a svoj prospech.  
Som smutný, že si niekto z toho vytĺka vo-
lebnú kampaň. 

Som presvedčený, že občania si zapa-
mätajú, ktorý politický subjekt robil na-
prieky pri tak potrebnej stavbe pre dedinu 
a zvážia to na budúci rok pri generačnej 
zmene zastupiteľstva.                      Ján Mrva

Práce na výstavbe pokračujú
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Kráľovstvo lži nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa lož akceptuje ako normálna vec

veľkopodnikateľovi prekáža
svojprávny starosta 
a nezávislí poslanci. Prečo asi?

K lamlivá propaganda – snaha o presvedčenie ľudí 
o tom, čomu neveria ani sami pisatelia pseudo-

odborných názorov, v plnej nahote ukazuje jasne čita-
teľný zámer sponzora tohto závislého časopisu.

Metóda – tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou 
– sa pisateľovi, čo sa nechce podpísať svojím pravým 
menom a prispieva pod menom Ján Fašung ml., či RS 
z dôvodu, že by ľuďom už na úvode bolo jasné, o koho 
ide a akú malú váhu tomuto názoru majú dať, sa zapá-
čila tvorcom ich časopisu a šíria ňou medzi obyvateľmi 
Vajnor neistotu, nepokoj a svár. Už ma zastavili spo-
luobčania, čo sa cítia dotknutí neslušnou a vulgárnou 
formou osočovania a urážania ľudí, čo prirodzene 
svedčí o poňatí pisateľov, ako viesť konštruktívnu 
diskusiu. Nielen ja považujem anonymný spôsob pro-
pagovania svojho názoru, kde okydávam ľudí a vôbec 
sa pod neho nepodpíšem svojim pravým menom ani 
iniciálkami, za podúrovňový a nečestný.

Spoluobčania sa cítia dotknutí. Som z toho smutný 
a nechystám sa to aj ja na túto úroveň dostať a pisa-
teľov častovať hlava-nehlava pejoratívnymi výrazmi, 
ale skúsim použiť fakty a argumenty.   

Klamstvá a neznalosť problematiky pripomína to-
piaceho sa, čo sa aj slamky chytá, v zmysle všetko 
zlé je na niečo dobré. Klamanie a ohováranie je veľký  
hriech a nedá sa vziať späť, ani sa nedá poriadne odči-
niť a perie z neho ostane niekde stále schované.  

Veľmi rôznorodá skupina pisateľov svojich názorov, 
ktorá si ešte pred 1,5 rokom navzájom nevedela prísť 
na meno, zjavne sa riadi heslom, že nepriateľ môj-
ho nepriateľa je môj priateľ a spojila sa pod dáždnik 
sponzora časopisu. Zámer je urobiť nám čo najviac zla, 
čo je dobre pre nich. Okrem vymyslenej kritiky vede-

nia obce nemajú žiadny spoločný cieľ či víziu dediny 
do budúcnosti. Jedni chcú všade samé polia a druhí 
všade neregulovanú zástavbu, s vidinou veľkého zisku. 
V minulosti už mali možnosť dedinu riadiť, čo im vo 
voľbách občania zrátali (odpočet čaká aj nás a sme si 
toho vedomí) a teraz je na nás zlepšovať jej zanedbaný 
a neblahý stav v rôznych oblas-
tiach.  

Čo ich teda stmelilo a čo ich 
vedie k takejto štvavej kampani 
a nenávisti, urážkam či dehone-
stovaniu mňa a mojich kolegov, 
kolegýň či členov poslaneckého zboru? To, že lož má 
krátke nohy vieme všetci a pochopíte to v nasledu- 
júcich riadkoch, ktoré budú plné faktov, ktoré sa stali 
a sú nepopierateľné.

Náš spoločný zámer 
s územným plánom v máji 2007

V  máji 2007 vajnorská komisia výstavby, územného 
rozvoja a dopravy, kde sedí aj dotyčný pán veľkopod-
nikateľ a predseda dozornej rady VSC Ing. Ivan Čarno-
gurský a aj poslanec Pavol Fekete, píšuci do časopisu, 
schválila jeho urbanistami vypracovaný plán územ-
ného rozvoja mestskej časti. Zámer bol a stále je šľa-
chetný, a to mať podklad pre regulovaný rozvoj, kde 
sa vychádza v ústrety najmä vajnorským vlastníkom, 
lebo sa im navrhuje zmeniť lokality Pod hájom, Gónio,  
Štepnice, Šuty a Priečne na výstavbu rodinných domov. 
Ide o kružnicový výškovo–podlažný systém s centrom 
v strede dediny. Z toho je aj vyčíslenie koeficientov 
zastavanosti a maximálneho počtu obyvateľov pre 
jednotlivé lokality, čo je vidno na obr. 1 (Nemecká  

dolina – 2500 obyvateľov, Štepnice – 1500 obyvateľov,  
Šuty – 500, Priečne – 500). Toto by bolo ešte urba-
nisticky únosné aj s prijateľným koeficientom zasta-
vanosti v lokalitách, kde sú vajnorskí vlastníci, samo-
zrejme, s novovybudovanou dopravnou a inžinierskou 
infraštruktúrou.

Náš vtedy spoločný a hlavný zámer bol zachovať 
dedinu v meste. Dedina má mať objazdy s rekre-
ačným chodníkom a zeleným pásmi, aby tranzit 
nešiel cez ňu. Podlažnosť v dedine má byť všade do  
2 + 1, čo sú normálne rodinné domy s počtom oby- 
vateľov do 10 000, čo bol aj zámer bývalého vedenia 

obce pod vedením A. Zemanovej 
a A. Hollého. Od obchvatov by 
mala začať výška budov pozvoľ-
na stúpať od 3 + 1 (Pod hájom 
3000 obyvateľov) po viac ako  
6 podlaží, v nie monolitických 

dlhých stavbách, aby boli zachované priehľady na Malé 
Karpaty. Tento plán územného rozvoja našej MČ 
schválili poslanci miestneho zastupiteľstva v máji 
2007 vrátane poslanca Pavla Feketeho a bola o tom 
zreteľne a transparentne informovaná vajnorská 
verejnosť vo Vajnorských novinkách. Žiadne podpo-
krývkové metódy sa nepoužili a nepoužívajú. 

obrovská katastrofa 
– skoro 100 000 obyvateľov 

So zdesením som v marci 2009 informoval po-
slancov miestneho zastupiteľstva Vajnory (pozri 
video na webovej stránke Vajnor) o skutočnos-
tiach, ktoré som sa dozvedel od spracovateľa nového  
kanalizačného zberača H, čo sa má stavať popri Ryb-
ničnej ulici od kasární popri Starom letisku a nadjazde 
až do Vrakune. Spracovatelia kanalizačného zberača 
ma informovali a doložili to aj faktami, že predseda 
dozornej rady VSC Ing. Ivan Čarnogurský ml. preu-
kázateľne žiadal vo februári 2009 pre rozvojové ak-
tivity VSC kapacitu kanalizácie pre 63 327 obyvateľov 

Hysterická politická kampaň, ktorú spustil nemenovaný 
kultúrno–spoločenský časopis, pripomína skôr predvolebné 
obdobie v pokojnom čase pekného horúceho leta, ako informácie 
o kultúre a spoločenských udalostiach u nás v obci.

Pripravovalo sa 
skoro 100 000 
obyvateľov Vajnor

na tomto poli „nemecká dolina“ pláno-
val predseda dr vSC postaviť bývanie 
pre 9 800 obyvateľov a v lokalite nad 

ňou „Pod Hájom“ až pre 14 000 obyva-
teľov. niečo neuveriteľné (pozri tab. 1), 
keď dnes v celej dedine žije 5 000 ľudí.  
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na území (tabuľka 1), na ktorom sme sa dohodli len 
na 8-tisícoch obyvateľov, teda 8-násobok! Potom, ako 
spracovateľ kanalizačného zberača zamietol nereál-
nosť tejto požiadavky, takouto formou „prepracovaný 
podklad pre návrh kanalizačného zberača H žiada už 
len o kapacitu 30 918 obyvateľov do lokality Nemecká 
dolina, Štepnice, Šuty, Priečne, Pod hájom (tabuľ- 
ka 2). „V uvedenom podklade neuvažujeme so žiadny- 
mi rezervami,“ a teda má sa to naplno využiť. Tiež 
vám prebehol mráz po chrbte? To je len 4-krát viac, 
ako sa dohodlo, a znamenalo by to nie podlažnosť  
2 + 1, ale o dosť vyššiu (7 až 8), a to už v lokalitách, 
ktoré mali ostať dedinou, teda  vnútri obchvatov.

Žiadal som a prosil poslancov, čo sú členmi VSC, aby 
takéto megalomanské aktivity predsedu dozornej rady 
pána Ing. I. Čarnogurského zastavili. Škoda, že poslanci 
pôsobiaci v orgánoch VSC dôraznejšie netlmočili pred-
sedovi dozornej rady moje slová. 

Svojho času v pilótnom čísle kultúrneho časopisu 
písal člen orgánov VSC a dlhoročný poslanec Pavol Fe-
kete o sebe, že je hrdý, „neústupný“ Vajnorák, a keďže 
je starší, tak ďalej pokračuje, že je aj „uvážlivý, konzer-
vatívny, skúsený“ ,na rozdiel od nás mladých, čo sme 
„rýchli, progresívni a ambiciózni“. 

Tak nám mladým (čo tu žijeme a vychovávame 
deti), prosím vás, niekto vysvetlite, či takýto „neústup-
ný“ Vajnorák a uvážlivý a skúsený konzervatívec a člen 

Obr. 1

Tabuľka 1

Tabuľka 2



komisie výstavby a dlhoročný poslanec, ktorý vedel 
z komisií a zo zastupiteľstva pred valným zhromažde-
ním VSC, že pre Vajnory sa chystá katastrofa, nemá 
dostatok síl na to, aby presvedčil predsedu dozornej 
rady VSC Ing. I. Čarnogurského o tom, že takýto roz-
voj vo Vajnoroch nepripustí a je zásadne proti nemu, 
ako sme proti nemu my mladí (starosta a poslanci)?

Určite ste mnohí po prečítaní tohto článku pocho-
pili, čo sa pripravuje, lebo predpokladám, že prvý raz 
vidíte tabuľku 1 a 2 počtu predpokladaných obyva-
teľov v lokalitách záujmu VSC. Neviem, ako sa vo VSC 
rozhoduje, ale takéto zásadné strategické rozhodnu-
tie o rozvojových aktivitách VSC a počte obyvateľov, 
by malo rozhodovať valné zhromaždenie. Pre takéto 
rozhodnutia je treba schváliť aj finančné zabezpeče-
nie a vy by ste o tom mali vedieť. Je predsa rozdiel 
platiť za výstavbu 25 mil. alebo 100 mil. Sk. Tieto roz-
vojové rozhodnutia majú dosah na hospodárenie spo-
ločnosti VSC a jej dividendy, a tie vám želám väčšie, 
ako boli tento rok. Myslím si, že nikto, okrem pred-
sedu dozornej rady a poslancov, nevedel o tom, pre 
koľko obyvateľov Vajnor si spoločnosť VSC požiadala 
kapacitu budúcej kanalizácie. Pripomínam, že na ro-
dinné domy s výškou 2 + 1 stačí kapacita pre 8000 
s rezervou 10 000 obyvateľov, a nie 63 324 obyva-
teľov a po redukcii bez rezervy 30 918 obyvateľov.

Dúfam, že je ešte dosť času na zvrátenie takýchto 
megalomanských zámerov s dedinou. Kráľovstvo lži 
nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa lož akceptuje 
ako normálna vec. Rozlišujme to!

J. Mrva, S. MOlnárOvá, M. ZEMan, 
M. graMblička, r. vaJda , M. SCHwab 
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aktivity s výstavbou 
na Kratinách
Čo sa pripravovalo
pre obyvateľov kratín a koncovej 
– obytný súbor kratiny

Začiatkom roku 2009 sa nám viace-
rým na komisii výstavby zakrútila hlava 
a na chvíľu sme onemeli. Vypočuli sme 
si projektantku (autorku už spomína-
ného plánu územného rozvoja z 2007), 
ktorá neisto a zjavne nesvoja predniesla 
zámer stavať na Nemeckej doline obytný 
súbor Kratiny. Teda v lokalite, kde je na-
ším MZ schválená výška budov na 2 + 1. 
Pozrite si sami na obr. 1 a 2, čo tam malo 
vzniknúť a ako mala byť riešená dopra-
va. Občania z ulíc Kratiny a Koncovej sa 
budú určite „tešiť“ tomu, čo sa tam pre 
nich chystalo. Poznáte dobre tú tenkú 
uličku Kratiny? Dobre si pozrite navr-
hované dopravné riešenie obsluhy pia- 
tich rozľahlých komplikovaných bytových 
domov. Vidíte dobre obr. 3? Ilustračné fo-
tografie znázorňujú aj vyššiu výšku byto-
vých domov, ako je 2 + 1.

Potešila ma aj ústna informácia od pred-

sedu DR VSC, ktorú nám smutne hovoril 
na ostatnej komisii výstavby po valnom 
zhromaždení VSC. Jedna pani mu poveda-
la, že nechce, aby obytný komplex Kratiny 
mal 4 poschodia. On jej povedal, že potom 
VSC zarobí menej peňazí. No, vďaka Bohu, 
že sa pani neulakomila na peniaze a trvala 
na svojom a verím, že vo Vajnoroch je ta-
kýchto slušných ľudí dosť. Nie je pravda, 
že od vás vo Vajnoroch kúpia pozemok 
pod rodinný dom lacnejšie ako pod pane-
lák. Vajnory sú a budú stále peknou dedi-
nou v meste a cena pozemkov pre rodinné 
domy, ktorých je stále nedostatok, nekles-
ne. Ak vzniknú nové lokality na výstav-
bu rodinných domov do výšky podlažia  
2 + 1, cena týchto pozemkov bude vysoká, 
lebo ich je v Bratislave nedostatok, a o toto 
sa treba snažiť. 

Ten, kto príde k ujme, nebudú Vajnorá-
ci, ale ten, kto tam chce tie paneláky pro-
jektovať, vybavovať a stavať, a to nebude 
VSC. Kto to asi tak chce byť?                                                               

Podpora akcionárov vSC 
a ochrana vajnorského urbáru 

Keďže v lokalite Nemecká dolina je ma-
gistrátom predpísané vykonať územný 
plán zóny, ktorý by spresnil celé budúce 
využitie Nemeckej doliny, no toto je veľmi 
zdĺhavé, tak som pani Regendovej prisľú-
bil podporu pri rokovaniach s magistrá- 
tom ohľadom zmiernenia územného plá-
nu zóny na vypracovanie urbanistickej 
štúdie celého územia, ktorá sa prerokuje 
so všetkým inštitúciami a vlastníkmi, čo 
je nepomerne ľahšia cesta. 

Som za podporu vajnorských vlastníkov 
pozemkov, tak vo VSC, ako aj v urbári, 
a tak aj v poľnohospodárskom družstve, 
čo som viackrát písomne a ústne dekla-
roval. 

Som za to, aby boli privilegovaní v takej 
miere, ako sa dá, a aby sa im vychádzalo 
v ústrety. Nemôžem však dopustiť, aby 
jeden vajnorský investor, reprezentovaný 

K termínu 10. 7. 2009 boli z Registra 
obyvateľov SR spracované nasledov-
né štatistické údaje o obyvateľoch 
prihlásených na trvalý pobyt v MČ 
Bratislava-Vajnory:
Počet všetkých obyvateľov (štátnych 
občanov SR a cudzincov spolu) 
prihlásených k TP spolu:  5005
Z toho:           
Štátnych občanov SR       4773               
Cudzincov                                 232    

Obr. 2 

PoľNo- 
HoSPoDáRSke 
DRužSto

2 +1

podhájom

Jurská

Rybničná

Staré
letiSko

kruhový 
objazd

Pri mlyne

Futbalové 
ihrisko

MŠ

i. ZŠ

Námestie



aktuálne www.vajnory.sk   strana 7

niekým z VSC, konal v neprospech iného 
vajnorského investora, a to urbárnikov. 

Tí mi ústami svojho predsedu v tom 
čase deklarovali, že na území, kde vlast-
nia skoro polovicu pozemkov, nie je do-
hodnuté žiadne dopravné a urbanistické 
riešenie, ktoré by zohľadňovalo prístup 
aj na ich pozemky. Kvôli ochrane vlast-
níckych práv každého vlastníka sa, teda, 
musí dopracovať ÚŠ celej Nemeckej do-
liny, aby bolo jasné, ako sú naplánované 
cesty a stavebné pozemky. Možno je 
dobré, že sa vyznám v mapách, vlast-
níckych právach, ktoré sú garantované 
v ústave a zákonoch, lebo potom mô-
žem a robím to, čo som sľúbil, pomáhať 
obyvateľom v dedine tým, čo som robil. 
Podporu územno-rozvojovým aktivitám 
VSC som jasne prejavil aj pri zaradení lo-
kalít Pod hájom a Gónio do ďalších zmien 
územného plánu na IBV, čím lokalita cca 
50 ha v budúcnosti získa tiež na cene. 

Potvrdenie o tom, že valné zhromaž-
denie VSC, minuloročné ani tohtoročné, 
neschválilo príspevok 500 Sk/m2 scele-
ného územia, mám od mnohých účast-
níkov valného zhromaždenia VSC, a keď 
som si ho pýtal od predsedu dozornej 
rady v zime v roku 2008, tak ten na jed-
nej z komisií išiel poň, ale dodnes mi ho 
nepriniesol, čo je plne v súlade s „Goe-
belsovou“ propagandou nepravdy.

J. Mrva, M. graMblička,
r. vaJda a M. ZEMan

Obr. 3
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Škôlka, škola 
a voľba riaditeľky ZŠ
Na valnom zhromaždení vSC 
ma predseda dozornej rady vSC 
krivo obvinil z vydierania, že
podporím ich aktivity len vtedy, 
keď dajú 10 miliónov Sk na výstav-
bu škôlky. v kópii prikladám 
veľmi slušnú prosbu o fi nančný 
príspevok na výstavbu novej 
škôlky – dôkazom je list. 

M oja prosba, a nie žiadosť, bola o akúkoľvek sumu 
s odôvodnením, že ide o zlepšenie podmienok 

pre našich spoluobčanov, z ktorých sú mnohí člen-
mi VSC. Na osobnom stretnutí som sa stretol s pani 
Regendovou a svedkami, ktorí môžu dosvedčiť moju 
slušnú prosbu na VSC a náš konštruktívny rozhovor aj 
o rozvoji Nemeckej doliny, či zlej ekonomickej situácii 
v podnikaní s ohľadom na hospodársku krízu.. 

Musím tiež veľkopodnikateľovu radosť nad nesta-
vaním škôlky sklamať.  Z článku v časopise je úplne 
cítiť škodoradosť nad tým, že asi sa pisateľovi po-
darilo urobiť zle starostovi v mestskom parlamente. 
No v skutočnosti ide o zlo pre 130 našich detí a ich 
rodičov, čo by do škôlky od septembra 2010 mali 
chodiť. Toto sa mi zdá morbídne. Fakt je, že i napriek 
mojej veľkej snahe niektorí mestskí poslanci z bývalej 
SDKÚ-DS (prirodzene) teraz občiansky klub a nie-
ktorí z KDH (neprirodzene a prekvapivo) nehlasova-
li za bezodplatný prevod zvereného majetku škôlky 
do vlastníctva mestskej časti a chýbal na to 1 hlas. 
Tí, čo sledujú na TV Bratislava rokovania mestského 
zastupiteľstva, si to môžu pozrieť, a rovnako si môžu 
pozrieť, ako často a za čo a akým spôsobom vystupu-
jem ako mestský poslanec.

Ďalšia neznalosť však je v tom, že nič nebráni tomu, 
aby sme škôlku urobili na zverenom majetku. Na roz-
diel od pisateľa mám stále na zreteli naše detičky 
a ich rodičov, pre ktorých je škôlka životne dôležitá 
občianska vybavenosť dediny, lebo im dovoľuje cho-
diť do zamestnania. Tak, ako som urobil všetko pre 
to, aby do dočasnej škôlky v tomto roku  chodili aj 
3-ročné detičky, urobím všetko pre to, aby nová škôl-
ka v septembri 2010 bola otvorená. Pýtam sa však 
bývalých dlhoročných poslancov, problém je starý 
minimálne 15 rokov. Škôlka už dlhý čas nevyhovuje 
hygienickým predpisom. Prečo to neriešili oni a mu-
selo sa počkať, až kým dostaneme od regionálnej 
hygieničky nôž na krk?     

K  voľbe riaditeľa ZŠ 
– poďakovanie riaditeľke 
za pozdvihnutie vzdelávania v škole

Krátka poznámka k voľbe riaditeľky je v zmysle toho, 
že členov rady školy je pri voľbe 13 a z toho len dvaja 
ľudia sú pracovníci miestneho úradu.

Čestne si povedzme, že pri opisovaných kvalitách 
bývalej riaditeľky sme, ako MÚ, nemali možnosť výraz-
ne ovplyvniť jej voľbu, keďže ďalšími členmi školskej 
rady sú pracovníci školy – učiteľky, zamestnanci a rodi-
čia žiakov školy. Stačilo jej na zvolenie 7 hlasov.

Súdny človek pochopí a kto nechce, 
nepochopí nikdy

Musím napísať, že pani riaditeľke a zástupkyni ria-
diteľky som sa pekne s kyticami poďakoval, že prispeli 
k významnému pozdvihnutiu vzdelávacieho procesu 
v škole. To je neodškriepiteľný fakt a za to im patrí 
veľká vďaka, ale nielen im, ale aj všetkým učiteľkám 
a učiteľom na našej ZŠ. Veľmi si vážim ich prácu a ve-
rím, že i pod vedením nového riaditeľa PaedDr. Jozefa 
Bratinu budú vzdelávať naše deti na takej istej úrovni. 

Ja, ako starosta a poslanci okolo mňa sa im budú 
snažiť i naďalej pomáhať v ich práci, ako nám zákon 
prikazuje a, samozrejme, aj viac ak nám to obecné fi -
nancie dovolia. Každoročne sme pridávali viac a viac 
peňazí do rozpočtu školy a zlepšovali jej vybavenie. 
Momentálne prebieha jej zatepľovanie a dokončuje 
sa vymieňanie okien. Podľa môjho verejného prísľubu 
rodičom, že sa budeme usilovať všetky triedy na pr-
vom stupni deliť, sa nám to aj v spolupráci s novým 
riaditeľom podarilo. Nedávam slová do vetra. 

Občania asi nevedia, že na výučbu mimovajnorských 
detí, teda z Rače, Chorvátskeho Grobu a odinakiaľ, kto-
ré chodia do našej školy, ZŠ dostáva v čase od 8.00 
do 14. 00 h fi nancie od štátu na plat učiteľov. To sa volá 
prenesené kompetencie štátu na obce. V čase od 6.00 
do 8.00 h ráno a od 14.00 do 17.00 h poobede platí 
školskú družinu – dnes školský klub, mestská časť zo 
svojich peňazí. Teda, plat kvalifi kovaných vychováva-
teliek platíme my všetci, t. j. občania s trvalým poby-
tom vo Vajnoroch. Toto sa volá originálne kompeten-
cie. Obec z vlastného tiež platí kuchárky, upratovačky 
a taktiež platí učiteľky, vychovávateľky a upratovačky 
v materskej škole. Na to od štátu nedostane ani korunu 
a takisto na to nedostane ani euro z Rače či  z Chorvát-
skeho Grobu. Odpoveďou nie je v Bratislave ani to, že 
na naše deti dostaneme peniaze v rozpočte na origi-
nálne kompetencie. Nie je to tak preto, lebo Bratislava 
a my sme jej súčasťou, nedostane všetko, čo vyrobí 
na dani z príjmu fyzických osôb a každoročne z nej ide 
asi 6 až 9 mld. Sk na rozvoj celého Slovenska. Potom 
naše deti nedostanú na školu toľko peňazí ako v Čadci 
či inde. Je to nespravodlivé voči občanom hlavného 
mesta SR, ale je to tak, lebo sa tu ráta, že všetky deti 
majú bohatých rodičov, čo sponzorujú ich školy. 

Dôsledkom toho je aj fakt, že nemôžeme v Brati-
slave dokončiť toľko potrebné cesty, mosty, obchva-
ty, lebo na to nemáme a tranzitujúci spoluobčania 
zo SR frfl ú, že sú tu stále zápchy. To sa volá fi škálna 
decentralizácia a ja, ako vajnorský lokálpatriot, boju-
jem, aby sa situácia zmenila v prospech Bratislavy, 
a teda aj nás.

Klamanie o vydieraní s novou škôlkou a zbytočná škodoradosť nad jej nestavaním

Teda naspäť ku škole. Je logické, že pre 200 žiakov 
ZŠ a 60 v MŠ je treba menej kuchárok, upratovačiek 
a učiteliek ako pre 278 žiakov ZŠ a 94 MŠ. Potom asi 
25  % a 30  % nákladov originálne kompetencie navy-
še platíme my všetci, Vajnoráci, ešte k tomu pre deti 
nie z Vajnor. Ich rodičia tu neplatia ani dane z príjmov 
fyzických osôb a ani dane z nehnuteľností. Pýtali sme, 
teda, prostriedky od starostu z Chorvátskeho Grobu. 
Ten nám však na miestnom zastupiteľstve začiatkom 
roka 2009 povedal, že nedá nič. Nech deti z Chorvát-
skeho Grobu chodia do ich školy, to je jeho odpoveď. 
Bežný občan  Vajnor veci súvisiace s fi nancovaním 
školstva nemusí vedieť, ale dlhoročný poslanec určite 
áno.  To je na vysvetlenie odo mňa, 39-ročného „mla-
dého“ starostu, ktorý sa v komplikovanej a odbornej 
politike pohybuje už 8 rokov a ktorý riadil oveľa väčšiu 
celoslovenskú  organizáciu ako pán veľkopodnikateľ. 
V práci mi pomáha aj 37-ročný poradca, ktorý riadil 
spoločnosť s miliardovým obratom, a spolu s poslan-
cami tu nie sme nato, aby sme si zlepšili svoje rodinné 
rozpočty, ale aby sme „nevyprávjali“ a riešili dlhé roky 
neriešené veci v mestskej časti na prospech tu žijúcich 
ľudí. Je veľa tých, čo to vidia a otvorene sa tešia z našej 
práce, čo zjavne robí hlboké vrásky na čelách pisateľov 
iného časopisu, prejavom čoho je silnejúca neobjektív-
na vymyslená a klamlivá kritika. 

Poznámky starostu bokom 
k zjavným neznalostiam pisateľov
Neznalosť zákona neospravedlňuje – hovorí prísne prá-
vo v každej krajine. Tak, teda, trocha osvety aj pre 
pisateľov. Starosta s poradcom nemôžu predávať žiad-
ne nehnuteľnosti, aj keby chceli. Predávať môže len 
miestne zastupiteľstvo, a teda poslanci. Starosta je len 
„manažér“ diskusie poslancov a ten kto píše vo svojom 
článku takú hlúposť, že starosta predal s poradcom po-
zemky, buď zámerne zavádza, alebo nevie, o čom píše.
Pobavila ma ešte poznámka jednej pisateľky na margo 
zmrzlinára s jeho zmrzlinárskou čiapočkou. Takýmto 
spôsobom prejaviť neznalosť kultúry iných národov je 
úsmevné a dúfam, že sa zato pán zmrzlinár, ku ktoré-
mu chodia ľudia zo širokého okolia a ktorého zmrzlina, 
ale aj káva sú ozaj výborné,  neurazí. 

Ján Mrva a SOňa MOlnárOvá
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Podmienky pre investorov 
(letisko, CEPIT) a nultý okruh D4
Naúvod treba pripomenúť, že na návrh 

bývalej starostky bolo bývalými po-
slancami na jar v roku 2006 schválené za-
danie urbanistickej štúdie Staré letisko, kde 
bol aj Pavol Fekete a Ing. Stanislav Uhlár, ako 
zástupca starostu, a teda tento zámer bývalí 
poslanci podporili, aj keď my, spoluobčania, 
sme o ňom veľa nevedeli. Aké bolo moje 
zdesenie, keď som sa po voľbách dozvedel, 
že zámerom investora je tam postaviť sídlis-
ko pre 35 000 obyvateľov, si asi viete pred-
staviť. Ihneď sa začali rokovania o obrovskej 
redukcii ich zámeru, tak s výškou budov, ako 
aj počtom a veľkosťou stavieb, aj doprav-
ným riešením či zeleňou. Zámer investora 
sa i v spolupráci s komisiou podaril okresať 
na 15 900 obyvateľov, čo by tam malo bývať 
v priebehu 15 rokov a priemernou výškou 
budov  4.3 podlažia, s centrálnym jazerom 
a veľkým parkom, zachovaním leteckej veže, 
zriadením spomienky na návštevu pápeža 
Jána Pavla II. a prezentoval som im už aj 
myšlienku výstavby kostola na ich území.  

Plne v súlade s volebným programom, 
ktorý, mimochodom, podporoval aj meno-
vaný poslanec Pavol Fekete, v prvom rade 
obhajujem voči investorom naše obecné 
záujmy, redukujem ich podnikateľské zá-
mery a dávam ich do súladu s regulova-
ným rozvojom dediny a usilujem sa od nich 
získať aj príspevky na obnovu občianskej 
vybavenosti obce, ktorou je aj nová škôlka  
(3 mil. Sk) a plne v spolupráci s primátorom 
sa od nich snažím aj o príspevok na výstavbu 

infraštruktúry, napr. kanalizácie, príspevok 
na dobudovanie cestnej infraštruktúry. Ne-
zapredal som sa a nič som im nesľúbil. Daro-
vaná suma nezmení ani môj postoj k ich zá-
meru, ktorý som im od príchodu do funkcie 
riadne okresal a mienim pokračovať v klade-
ní podmienok v oblasti dopravy a občianskej 
vybavenosti. Jedinou ich podmienkou je, že 
tie 3 milióny Sk (100 000 eur) použijeme 
na výstavbu škôlky, a nie na niečo iné, ako 
napríklad na môj dom, či auto. Nepatrí im 
zato naša vďaka, ale opovrhnutie? Súkrom-
né či firemné sponzorovanie, napríklad 
goralskej obce Malá Franková, je povolené, 
ale Vajnor už nie? A to už prečo?      

Čo sa týka Cepitu, stále trvám na funkč-
nom využití, aké je uvedené v memorande 
o spolupráci, a teda, aby to bol vedecko-
technologický park so školami a príslušen-
stvom.  Iba pripomínam, lebo som veľkým vy- 
znavačom rekreačného behu, že naša Jur-
ská cesta je tam zachovaná ako pešia zóna, 
v bulvári širokom 100 metrov, plnom zelene, 
a teda zaručí sa nám ňou prechod do viníc 
či hôr, bude vhodná aj na korčuľovanie. Mo-
mentálne prebieha spracovanie územného 
plánu zóny CEPITu. 

Po jarných potopách som urýchlene zvolal 
zasadanie kompetentných orgánov a inves-
torov. Investori oslovili známeho odborníka, 
hydrogeológa RNDr. Klauča, ktorý pripravo-
val odvodnenie Čiernej Vody v roku 2004 
a teraz sondami monitoruje prúdenie spod-
nej vody na letisku a ešte pred jeseňou má 

navrhnúť opatrenia, ktoré by mali opakova-
niu povodne zabrániť. Dám im požiadavku, 
aby do konzultačného tímu zaradili aj nášho 
vajnorského odborníka Václava Feketeho, 
odborníka z oblasti vodohospodárstva. Dú-
fam, že to pán Fekete prijme a pomôže nám 
pred potopami ochrániť Vajnory. Netrpez-
livo očakávam výsledky, lebo tie, podľa od-
borných vyjadrení, majú pomôcť Vajnorom 
ako celku a dúfam, že sa to bude dať apliko-
vať aj vnútri obce. 

Všimli ste si, že sme po desiatkach rokov 
vyčistili a prepláchli dažďové kanalizácie 
na uliciach a prečistili aj od postavenia ne-
čistenú a bývalými poslancami zabudnutú 
kanalizáciu pri zdravotnom stredisku.

Nehorázna lož o autostráde na pilótach, 
čo nám pôjde nad hlavami v dedine, si za-
slúži, okrem odsúdenia, opäť zopakovať, že 
pôjde v svätojurskom chotári – pri Šúrskom 
kanáli a naše podmienky sú, aby bol zapus-
tený do zeme s prekrytím, protihlukovou 
bariérou, a diaľnicou nám nezničili vinice 
na svahoch Malých Karpát, zapustili ju 
do tunela v Jurskej doline, kde je vysoké na-
pätie. Aj vďaka pomoci dvoch vajnorských 
dopravných inžinierov, ktorí situáciu sledujú 
a pomáhajú nám ju voči NDS aj riešiť. Toto 
je príklad, ako môže radový občan pomôcť 
svoju vedomosťou, konexiami a profesiou 
pri obhajovaní záujmov obyvateľov mest-
skej časti a znižovaní negatívnych vplyvov 
na životné prostredie.   

Ján Mrva

vážená redakcia 
a vážená spoločnosť 
EASTFIELD ATLAS, a. s. 
Po prečítaní najnovšieho vydania „Vajnorského vidzeňí“ som nadobudol  

 dojem, že sa v mene svojej rodiny musím poďakovať investorovi, t. j. 
spoločnosti EAST-FIELD ATLAS, a. s., za ich príspevok na rekonštrukciu materskej 
školy vo Vajnoroch. Skutočne srdečná vďaka! Vedzte, že máme medzi sebou aj 
vďačných obyvateľov za každý príspevok na rozvoj našej obce. Určite názor pána 
Jána Fašunga ml. o lacnom reklamnom triku investora nie je názorom všetkých 
občanov Vajnor. Naozaj si nemyslím, že nám, občanom Vajnor, pomôže hrdé opo-
vrhovanie nezištnej pomoci, tak ako sa to vlastne Ján Fašung ml. snaží prezen-
tovať a najmä neprimerane verejne úplne dehonestovať. Pevne veríme, že tento 
príspevok bude vedením našej obce  hospodárne použitý a pomôže tak našim 
deťom k lepšej a modernejšej škôlke.  Pre tých, ktorí začali pochybovať o  dobrom 
a čestnom  úmysle, navrhujem zverejniť plné znenie sponzorskej zmluvy k príspe-
vku na materskú školu vo Vajnoroch. 

Moja rodina sa do Vajnor prisťahovala s túžbou po pokojnej vidieckej atmosfére, 
no napriek tomu s plnými výhodami hlavného mesta. Ako športový letec som sa tešil 

na víkendové lietanie priamo za humnami nášho domčeka pri starom letisku. Pri ne-
očakávanom pláne prevodu pozemkov vajnorského letiska som držal všetky palce 
bývalej starostke Anne Zemanovej v boji so štátnou mašinériou o zachovanie letiska 
a prevodu pozemkov na našu mestskú časť. No napriek tomu, že bojovala skutočne 
ako lev a dokonca aj pravda bola, podľa môjho názoru, na jej strane, pozemky boli 
prevedené Letisku M. R. Štefánika a tam sa ani, bohužiaľ, neohriali. Pozemky predali, 
letisko, bohužiaľ, zrušené a ostala nám pekná lúka za humnami s investorom, o kto-
rom málokto niečo vedel. Dnes však vieme, že investor plánuje stavať Nové Vajnory. 
Myslím, že žiadny Vajnorák určite nie je s takou pripravovanou masívnou zástavbou 
nadšený. Hlavným dôvodom našej obavy je nedostatočná infraštruktúra, ktorú zaží-
vame každé ráno v zápche. Preto by, podľa môjho názoru, bolo vhodné, skôr ako sa 
začne opäť s ďalším dopravným zaťažením, posilniť dopravnú infraštruktúru. Posilniť 
treba aj pripojenie všetkých sietí, ale aj infraštruktúru občianskeho a kultúrneho vy-
bavenia.  Ak bol zámer EASTFIELD ATLAS, a. s., finančne podporiť vajnorskú škôlku 
s cieľom preukázať spolupatričnosť k obyvateľom Vajnor,  tak som presvedčený, 
že takáto cesta je správna! A takto sa mi to skutočne páči. Podľa môjho názoru je 
dôležité preukázať spolupatričnosť a ochotu už teraz riešiť problémy starých, ale aj 
budúcich  Vajnorákov. Susedia, Vajnoráci, nám naozaj nepomôže hrdo odmietať ko-
munikáciu aj ponúkanú podporu zo strany našich susedov, t.  j. vlastníkov pôdy – pozem- 
kov v našej obci, tak ako nás na to, bohužiaľ, nabáda Ján Fašung ml. My, naopak, 
potrebujeme každú podporu, každú silu a každú pomoc, ktorá nám pomôže zlepšiť 
a zveľadiť našu obec. Verejné ohováranie, urážanie, ako aj vytváranie napätia určite 
nepomôže nikomu z nás. Sme predsa susedia a veľká väčšina z nás pravdepodobne 
nimi ostane na celý život. Je naozaj len na nás, akú atmosféru si tu vytvoríme.  

    Milín kaňuščák 
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Na (ne)známe témy: zdravotné stredisko, 
škola a škôlka, Vajnorský ľudový dom...

Fakty, fakty, fakty...  
V článku „Majetok náš kaž-
dodenný“ (VN 4/2009, roč. 
XV, s. 8) som písal o bež-
ných nástrojoch správy 
majetku MČ. Žiaľ, zdá sa, že 
niekto môže byť vo funkcii 
pomaly dlhšie, ako je cel-
kový vek niektorých našich 
kolegov na úrade, a aj tak 

mu to nepomôže pochopiť základné hospodársko-
ekonomické nástroje! Ak si niekto verejne dovolí 
vysloviť a označiť zákonný a efektívny postup hos-
podárenia MČ prostredníctvom spolupodieľania sa 
na podnikaní za neštandardný, či tajomný a pokúša 
sa takto lacno vytvárať akýsi dojem manipulácie 
s verejnými peniazmi, je to šokujúce. Pripomínam, 
že MČ pravidelne predkladá zákonom stanove-
né materiály a správy o hospodárení, podrobuje 
sa riadnym i mimoriadnym kontrolám; počnúc 
miestnym kontrolórom, končiac štátnymi úradmi. 
A nezabúdajme, že v kontrolných orgánoch nesedí 
starosta, ale poslanci! No, ako hovorieval K. Čapek: 
„Ľudská hlúposť je nekonečná, to však nie je dôvod, 
aby sme proti nej nebojovali“, zopakujme si nie- 
ktoré základné fakty. 
Samotný pojem „obecný majetok“ zavádza zá-
kon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to 
v § 8. Zákon tu rozlišuje veci vo vlastníctve obce 
a majetkové práva obce. Ten prvý druh vlast-
níctva predstavujú jednoducho všetky hnuteľné 
a nehnuteľné majetky. Pokiaľ ide o majetkové 
práva obce, tak tu treba povedať, že tieto nado- 
búda buď vlastnou činnosťou alebo činnosťou  
právnických osôb, založených či zriadených obcou 
(u nás napr. Vajnorská podporná spoločnosť, s. r. o.). 
K tejto problematike sa viaže aj zákon č. 431/2002  
Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Ide totiž o skutočnosť, 
že obec – ale i MČ,  ako právnická osoba je účtov-
nou jednotkou. Majetkom, podľa tohto zákona, 
sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsled-
kom uplynulých udalostí, je pravdepodobné, že 
v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky a dajú sa 
spoľahlivo oceniť. Sú to aktíva účtovnej jednotky, 
ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v súvahe ale-
bo vo výkaze o majetku a záväzkoch. Podľa tohto 
zákona sú majetkom obce všetky aktíva. Zákon 
o obecnom zriadení definuje úlohu obce pri výkone 
samosprávy ako starostlivosť o všestranný rozvoj 
jej územia a o potreby jej obyvateľov.  Za týmto 
účelom používa svoj majetok. V zásade existujú tri 
formy využitia majetku obce. Orgány obce alebo 
subjekty zriadené a založené obcou majetok môžu 
použiť na: už spomenutý výkon samosprávy obce, 
ale i na verejné účely a podnikateľskú činnosť. Zá-
kon o majetku obcí definuje najmä povinnosť pre 

orgány obce a organizácie, tento majetok zveľaďo-
vať, chrániť a zhodnocovať. Túto povinnosť spres-
ňuje ako povinnosť majetok udržiavať a užívať. 
Chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou, či 
zneužitím. Obec má teda pri nakladaní s majetkom 
svoje povinnosti. Predovšetkým ide o skutočnosť, 
že všetky právne úkony, spojené s nakladaním 
s majetkom obce, musia mať písomnú formu! Zo 
spomenutých troch foriem využitia majetku obce 
nás teraz zaujíma podnikanie. Je to možnosť, ktorá 
sa často využíva (!) a je pomerne atraktívna. Obec 
(i mestská časť), ako právnická osoba, má rovnaké 
práva a povinnosti v podnikaní, ako ktorýkoľvek 
iný podnikateľský subjekt. Obec môže vykonávať 
takúto činnosť v rozličných formách. Môže tak 
činiť pod vlastným menom (zákon č. 369/1990 
Zb.), no môže aj založiť vlastný alebo spoloč-
ný podnikateľský subjekt (u nás je to napr. ak- 
tuálny návrh na založenie spoločného subjektu 
Subcentro za účelom rekonštrukcie zdravotného 
strediska). Takáto nová právnická osoba môže 
mať právnu formu obchodnej spoločnosti alebo 
družstva. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad 
do obchodnej spoločnosti. Obec môže byť tatko 
buď jediným zakladateľom alebo môže byť jedným 
z viacerých zakladateľov obchodnej spoločnosti. 
Existuje i možnosť pristúpenia do už jestvujúcej 
spoločnosti, pričom majetok použije ako vklad. 
Obec má právo podieľať sa na zisku zodpovedajú-
cemu výške vkladu. Tento môže byť tak  peňažný, 
ako aj nepeňažný. 
A aby si našinec urobil lepšiu predstavu o štan-
dardnosti obchodných spoločností obcí a tejto 
forme správy majetku, prikladám len tento veľmi 
stručný výpočet. Tak napr. mesto Bratislava má 
v súčasnosti 15 takýchto spoločností (v ktorých má 
obchodnú účasť od 100  % do 11,24 %), Mestská 
časť Bratislava –Vrakuňa má 2, MČ Bratislava –Staré 
mesto má až 19... 

K základnej škole a škôlke
Opäť treba zrejme osviežiť pamäť. MČ získala 
do správy ZŠ nie v r. 2004, ale v r. 2002 tzv. deli-
mitačným protokolom. To prináša pre mestskú časť 
veľmi veľké problémy a starosti, ktoré sú v našich 
podmienkach – na rozdiel od obcí – špecifické. Fi-
nancovanie školstva, ako také, je problém. Treba 
si uvedomiť, že dodnes sa Slovensko nedokázalo 
rozhodnúť pre základnú a riad-nu transformáciu 
školstva po prevrate, ako aj uskutoč-nenie riadnej 
reformy. Rôzne, veľmi nesúrodé čiastkové úpravy, 
navyše každou vládou ideologicky posúvané raz 
doprava a raz doľava, vôbec nezodpovedajú po-
trebám súčasnosti. A s tým ide ruka v ruke plejáda 
problémov, ktoré akosi vypadli zo zreteľa niekto-
rých pisateľov už spomínaného média. V jednom 

z takýchto článkov sa aj píše, že otázku prenese-
ných a originálnych kompetencií necháva autor rad-
šej na odborníkov. To je múdry postoj, škoda len, že 
sa ním neriadil. Skúsim to priblížiť. Fáma, ktorú títo 
ľudia rozširujú o potrebe nárastu žiakov, a ktorí sú 
spoluzodpovední za to, že sa uzavrel pre Vajnory 
nevýhodný spoločný školský obvod s Chorvátskym 
Grobom, totiž zjavne mlčia o najpodstatnejších 
skutočnostiach: financovaní. Rovnako nafukujú 
marketingovú bublinu okolo osoby bývalej riadi-
teľky, ktorá po sebe zanechala mnoho neriešených 
problémov, a tvária sa, že o nich nevedia. Z ich 
výrokov má človek pocit, akoby len oni v minulosti 
riešili problémy... O súčasných problémoch, ktoré, 
mimochodom, vyrastajú z toho, že tie „ich“ buď 
nevyriešili alebo ich vyriešili zle, sa mlčí. Len zo-
pár názorných tém: prečo, ak sa opravovali budovy, 
do nich zateká, nie sú zateplené, neboli vymenené 
okná, prečo, ak sa opravovala telocvičňa, boli stále 
problémy s podlahovými krytinami, prečo sa nerie-
šil problém s vykurovaním, prečo neboli inštalova-
né obehové čerpadlá, prečo neboli menené ventily, 
čo osvetlenie a zabezpečenie budov, čo poistné... 
a verte mi, že to nepíšem o všetkom!

Vráťme sa k financovaniu. Otázka kompetencií sa 
v nijakom prípade neriadi počtom žiakov, ale ob-
lasťami. Jednoducho povedané, ak štát prenesie 
nejakú úlohu alebo povinnosť na iný „neštátny“ 
subjekt, v našom prípade mestskú časť, tak na pl-
nenie týchto povinností presunie tomuto subjektu 
aj financie. Takže, ak mestská časť zabezpečuje 
„pre štát“ výučbu detí v povinnej školskej dochád-
zke, štát na tento proces presúva finančné prostri-
edky. Lenže, v škole treba s deťmi byť dlhšie a robiť 
aj iné veci, ako ich tam len šesť, či osem hodín učiť. 
A na tieto aktivity, ktoré „musí“ MČ rovnako zabez-
pečiť, už štát neprispieva ani centom. Takže treba 
zabezpečiť budovy, prevádzku, školský klub detí, 
krúžky, jedáleň, školníka... Vôbec, teda, nie je mož-
né jednoznačne tvrdiť, že čím viac deti škola má, 
tým viac bude na tom hospodársky lepšie. Ak počet 
detí presiahne kritickú hranicu – t. j . nie je možné 
v súlade s platnou legislatívou udržať vyhovujúce 
počty detí v triedach, ba ani v samotnej budove, 
štát MČ nedá ani korunu na rozšírenie. Kto, teda, 
potom zaplatí prístavbu, nadstavbu, prestavbu? 

Problém škôlky a jej (ne)riešenia 
Ak ste boli na zastupiteľstvách, kde sa tieto otázky 
riešili, mohli ste sledovať diskusiu poslancov. Do-
dnes som nepočul o tom, že by čo i len jeden z po-
slancov prišiel s iným, ako navrhovaným riešením 
havarijnej situácie v škôlke. Pripomínam, že už celý 
uplynulý rok fungovala škôlka na ťažko získanej 
výnimke z úradu hygieny, ktorá predtým rozhodla 
o okamžitom uzavretí tejto budovy. Ako sa dá ozna-
čiť postoj poslanca, ktorý „upozorňuje“ verejnosť 
na to, že mestská časť plánuje vziať úver slovami 
o mladom vedení a zadlžovaní obce..., no ani raz 
na zastupiteľstve nepredloží nijakú schopnú alter-
natívu? V konečnom dôsledku o prípadnom úvere, 

v  ostatnom čase ma prekvapilo niekoľko článkov v médiu, ktoré sa 
objavuje v poštových schránkach niektorých obyvateľov našej 
mestskej časti. Prekvapili ma aj názory a postoje niektorých ľudí, 
ktorí dlhodobo pôsobia v komunálnej politike vo vajnoroch... 
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Čo na záver? Nebojte sa!
Viem, že ste na svete zvyk-

nutí na všelijaké pretvár-
ky. Takisto viem, že sa hovorí, 
že papier znesie všetko. Tí, čo 
ma však lepšie poznajú, vedia, 
že sme si, poslanci aj ja, vedo-
mí plnej zodpovednosti za to, 
čo píšeme, hovoríme a robíme, 
a nepatríme k ľudom, čo sa 
správajú v zmysle porekadla: 
Kam vietor, tam plášť alebo čo 

bolo bolo teraz, keď sme... Písal som len fakty a doplnil 
som to reálnymi tabuľkami a obrázkom toho, čo sa stalo. 
Nereagoval som na všetky klamstvá, obvinenia, zavádza-
nia, konšpirácie a nevedomosti či scestné úvahy zákonov 
neznalých pisateľov kultúrno-spoločenského časopisu, 
ale poukazoval som na nečestnosť. Všetci si však musia 
uvedomiť, tak ako my, že povedať či napísať si svoj názor 
môže hocikto, ale za to, čo hovorí a píše a robí, už nesie 
zodpovednosť, tak pred ľuďmi, zákonmi aj Bohom. 

Považoval som za potrebné, keď som išiel do komu-
nálnej politiky, naštudovať si Ústavu SR, zákony územnej 
samosprávy, štatút hlavného mesta a iné právne predpisy 
(občan, obchod) s ohľadom na samosprávu. Viem, že sa 
tým veľmi líšim od starších, desiatky rokov tu pôsobiacich 
pánov poslancov miestneho zastupiteľstva, čo sa ani ne-
taja tým, že pre nich sú zákony alebo predpisy nepodstat-
né. Chcel som sa vyhnúť nevedomostiam, ktorými by som 
mohol spôsobiť veľa škody, alebo by som sa zosmiešnil. 
Čo je pre mňa prekvapením, že dlhoroční páni poslanci 
si so zákonmi či predpismi hlavu nelámu a neprekáža-
jú im ani drobné, či väčšie prešľapy, teda „faux paus“. 
Na miestnych zastupiteľstvách sme s nimi zažili už rôzne 
úsmevné chvíle, kde prejavili svoje „odborné znalosti,“ 
napr. „mylne si mysleli, že faktúra vo Vajnoroch nemusí 
mať všetky náležitosti ako inde v SR, alebo že keď umrie 
starosta, tak jeho manželka zdedí majetok obce, alebo 
že starosta Vajnor môže zastaviť výstavbu v Slovenskom 
Grobe len tak, mne nič – tebe nič, alebo že oni môžu zrušiť 
vVšeobecne záväzné nariadenie hneď na počkanie, bez 
uvedomenia si dôsledkov, len preto, že im to napadlo, ale-
bo že môžu „všetko, čo chcú, aj keď v skutočnosti nemô-
žu, lebo zákon im to nedovoľuje“. Okrem toho mlátenie 
prázdnej slamy spôsobuje neúmerné predlžovanie roko-
vaní. Poznáte to sami. V nezmysloch, čo vyprodukovali, by 
som mohol pokračovať. Nemyslím si, že viem všetko, ale 
viem, že v oblasti samosprávy sa treba stále vzdelávať, 
a sledovať ju, a cez politické strany v parlamente nepretr-
žite ovplyvňovať zákony, ktoré vplývajú na život spoloč-
nosti a samosprávy. Samozrejme, znalosť elementárnych 
právnych predpisov, platiacich v spoločnosti, by mal 
mať každý verejne činný človek – poslanec. Myslím si, že 
druhou stranou úsmevných príhod v zastupiteľstve je tá 
smutná stránka. Nevedomý poslanec nemôže vyproduko-
vať niečo, čím by prispel ku blahu obce, ba práve naopak, 
deštruktívnymi návrhmi jej môže veľmi ublížiť. Od odbor-
ných znalostí poslanca či starostu a jeho všeobecného 
právneho povedomia záležia aj správne rozhodnutia, 
ktorými sa dá do budúcnosti obce veľmi pomôcť, ale aj jej 
veľmi uškodiť. Myslím si, že každý by si mal sám pokor-
ne uvedomiť, na čo má a zbytočne nesiahať vysoko, lebo 
môže sebe aj rodine spôsobiť nepríjemnosti a hanbu. 

Na margo panelákových rečí všeznalého pisateľa 
do spoločensko-kultúrneho časopisu Jána Fašunga ml., 
urbanistu, architekta, pamiatkara, ekonóma, prognostika, 
developera, vinára, žurnalistu, umelca, majstra demagó-
gie, vizionára, finančníka a iluzionistu ...  chcem napísať, 
že aj  mňa sa dotýka nostalgia za starými Vajnorami, napr. 
za Šinkovskými, kde som cez víkendy a prázdniny behal 
s chlapcami a blúdil v kukurici a ešte moje deti zažili, keď 
sa po ňom dalo behať k Valčekovcom. Hrával som futbal 

na Čiernom chodníku a chodil sa kolotočovať na námestie 
na hody koncom júna, či som pomáhal pri chytaní utr- 
hnutej svine na zabíjačke, kde sa zišla celá naša železni-
čiarska rodina. Zažil to vo Vajnoroch aj Ján Fašung ml., 
babky Fašungovej vnuk, rovnako menovaný ako otec, 
a teda mladší?

Kto to je, som sa pýtal verejne už viackrát? Moje verejné 
pozvanie neprijal. V jednom letáku písal, že pre VSC urobil 
obrovské obraty, mnohokrát väčšie, ako niekoľko rozpočtov 
obce. Písal som teda predsedníčke predstavenstva VSC, 
nech ma zoznámi s týmto „odborníkom, vyjadrujúcim sa ku 
všetkému“, čo tak pozdvihol spoločnosť. Dodnes odpoveď 
neprišla. Priama odpoveď neprišla ani po valnom zhromaž-
dení VSC, kde sa na túto záhadnú osobu pýtali akcionári 
a vedenie sa len popod fúzy usmievalo. Po zvážení indícií, 
ktoré pisateľ s pseudonymom Ján Fašung ml. zámerne 
naznačil, ale aj prerieknutí predstaviteľky orgánov VSC, si 
trúfam pre Vajnorákov odhaliť túto záhadnú osobu. Nebu-
de to pre mnohých prekvapením, že pisateľom konkrétnych 
článkov na konkrétne témy, a teda nie krásnej literatúry, kde 
sa pseudonymy bežne používajú, je podľa môjho názoru  
s najväčšou pravdepodobnosťou predseda dozornej rady 
VSC pán Ing. I. Čarnogurský ml.       

Na rozdiel od neho sa ja však nehanbím podpísať pod 
články svojím civilným menom Ján Mrva, aj keď som vnu-
kom starej mamy Filipovičovej, rodenej Turiničovej a otec 
sa volal rovnako ako ja. Nechcem vás miasť, ako vás mätie 
a zavádza pán, čo tu nežije, ale podniká, a tvári sa, že má 
všetko pod kontrolou. Mimochodom, v časopise spomí-
naný páter Drobný ma krstil vo vajnorskom kostole, kde 
som dostal meno Ján Joannes, ku ktorému mi pribudlo 
birmovné meno Pavol, aby som bol úplný. 

Chcem urobiť všetko preto aj spolu s poslancami, aby 
naše Vajnory zostali čo najviac dedinou v meste. Opo-
zičný časopis, ktorý sa tvári ako kultúrno-spoločenský 
a je sponzorovaný IPECom a neviem prečo aj VSC, kto-
rú mestská časť v jej aktivitách dokázateľne podporuje 
a uprednostňuje ako domáceho investora, je účelová 
predvolebná tlačovina, ktorá má čo najviac deformovať 
pohľad ľudí na terajšie vedenie obce, úrad a s nimi spo-
jených poslancov. Ako ste sa v časopise dočítali, neštítia 
sa pred ničím a ich články a uštipačné múdrosti svedčia aj 
o ich nenávisti k vedeniu obce, čo je smutné aj z dôvodu, 
že zväčša sú pisatelia veriaci ľudia. Kroky, ktoré robí pán 
veľkopodnikateľ, sa mi zdá, že je ochotný spraviť všetko 
preto, aby túto dedinu dostal do rúk aj so  starším pánom 
poslancom, ktorý sa sám nazval „hrdým, neústupným Vaj-
norákom“, ktorého si na to už vyhliadol. Čomu neustúpim 
ja a neohnem sa pred ňou je „mamona“ a akákoľvek „lož“. 
Zabrániť realizácii ich megalomanských zámerov sa však 
budem snažiť s poslancami len čestnou formou, a nie 
klamstvami a zavádzaniami. 

Tí, čo chcú riadiť veci verejné, na to musia mať vzde-
lanie, ako aj znalosť legislatívy, politické parlamentné 
konexie na lobing pre dedinu, povahové predpoklady, 
ale aj rovný charakter a obrovský zmysel pre zodpoved-
nosť, predvídavosť, obozretnosť, a keďže ide o 24-ho-
dinovú službu, aj dobrú kondíciu. Posolstvom slúženia 
verejnosti je veci nie pasívne prijímať a akceptovať, ale 
ich aj aktívne ovplyvňovať v prospech obhajoby záujmov 
väčšiny občanov, nielen voči investorom, ale presadiť ich 
aj na vyšších, ako len na obecných fórach.   

Články vo VN sú písané pre vaše upokojenia a uvede-
nia vecí na pravú mieru. Je dôležité mať duchovný pokoj, 
tak v živote, ako aj v práci a dôveru voči ľuďom, ktorí tu 
žijú a chcú žiť a ochraňujú záujmy obce a jej obyvateľov. 
Z duše sa mi protiví svár medzi ľuďmi a usilujem sa vytvá-
rať pokoj, no nemôžem byť ľudsky ticho, keď už neprávom 
osočujú kolegov aj poslancov, a medzi obyvateľov sa lžou 
zákerne zasieva nepokoj. 

 Ján Mrva

ako aj o prestavbe škôlky nerozhoduje starosta, ale 
zastupiteľstvo vrátane spomínaného poslanca! Ten 
sa však z rokovania akosi vytratil...  
Každý z nás, a určite mi to potvrdia práve mladšie 
ročníky, ktoré práve teraz stavajú, či rekonštruujú 
svoje domy, že je pre každého výhodnejšie vyhnúť 
sa pôžičkám. Lenže, ak nemáte toľko peňazí, nič iné 
vám neostáva. A obec si nemôže dovoliť taký luxus, 
že nechá škôlku, či školu zavrieť...  

Budova miestneho úradu...
Zvláštne, ako niektorí ľudia rýchlo strácajú pamäť. 
Opäť poďme oživovať fakty. Projekt bol naozaj po-
daný v uplynulom volebnom období. Schvaľovaný 
však už bol neskôr a aby vôbec prešiel, musel byť 
niekoľkokrát – za súčasného vedenia – dopracová-
vaný a menený. Napriek tomu sa už nedali odstrániť 
niektoré jeho chyby, ktoré sa museli zložito riešiť 
pri samotnej realizácií rekonštrukcie. Súčasné ve-
denie dokázalo veci ustrážiť a dotiahnuť do konca. 
A ešte perlička: úprava fasády a výmena okien 
bola cez projekt realizovaná len z viditeľných strán 
budovy! Cieľom, teda, asi nebolo reálne opraviť 
budovu, počnúc strechou, končiac kotolňou, ale len 
potemkinovsky postaviť „kulisu“. Napokon, finan-
covanie a preinvestovanie týchto prostriedkov z EÚ 
(realizované už počas nášho pôsobenia) prebehlo 
v poriadku, čo potvrdilo niekoľko riadnych kontrol 
z príslušného ministerstva. Ak ktosi tieto skutoč-
nosti spochybňuje, opäť len vytvára akúsi prázdnu 
bublinu klamstva...

Vajnorský ľudový dom...
Je zarážajúce, ak sa kompetentný človek (čo by 
poslanec mal byť...) pýta na to, čo by mal v prvom 
rade najlepšie sám vedieť! No nič, opäť poďme ho-
voriť o faktoch. S Vajnorským ľudovým domom sa, 
žiaľ, dlhodobo veľa nerobí, keďže devastácia tejto 
pamiatky je veľmi rozsiahla a jej renovácia je skom-
plikovaná aj špecifickým postupom ako národnej 
kultúrnej pamiatky. Povedať niekde, že sa nerobí 
nič, je opäť klamstvo. Robiť sa robí, len, žiaľ, je 
to málo a najmä pomaly. K tejto téme som sa už 
taktiež vyjadroval (Lauko: Vajnorský ľudový dom – 
priestor na rozvoj kultúry a turistiky. In: VN 1/2009,  
s. 17) preto stručne. Už len v roku 2008 a 2009 MČ 
vypracovala a podala niekoľko projektov na získa-
nie finančných prostriedkov. Žiaľ, neúspešne. Na-
priek tomu prebehlo niekoľko verejných stretnutí 
vedenia mestskej časti (laických i odborných), kde 
sa konzultovalo, radilo, hľadalo riešenie. Napriek 
tomu, že odhady finančných nákladov na celkovú 
rekonštrukciu nám kladú za úlohu získať ďalší 1 mil. 
eur (čo je zhruba toľko, čo bude stáť nová škôlka...), 
snažíme sa ich hľadať. Zatiaľ nečakáme ako po iné 
roky, ale v spolupráci s verejnosťou a odborníkmi 
na historické stavby opravujeme a udržiavame, čo 
sa dá. Pokiaľ niektorí obyvatelia pristupujú k majet-
ku MČ takým spôsobom, že ho miesto zveľaďovania 
ničia, je dosť ťažké presvedčiť investorov, spon-
zorov, úrady..., aby finančne prispeli. Ťažko nám 
niekto niečo dá, ak si nevážime vlastné, či dokonca 
očierňujeme ochotných investorov. Je škoda, že MČ 
musí stále dávať nemalé financie aj na sústavné ni-
čené detského ihriska a pod. Alebo tu chceme mať 
všetko zničené a ľudia sa nebudú mať kde stretávať, 
deti hrať a starkí odpočívať? Dúfam, že nie!

     JuraJ laukO
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Čistíme uličné vpusty 
M estská časť Bratislava-Vajnory pristúpila k proti-

záplavovým opatreniam a profylakticky začala 
prečisťovať uličné vpusty na miestnych komunikáciách. 
Toto čistenie sa vykonáva na cestách III. a IV. triedy, 
teda na tých, ktoré sú zverené do správy mestskej časti. 
V mesiacoch marec až júl sa postupne čistili pod od-
borným dohľadom Ing. Stanislava Sváteka vpuste Pod 
lipami, na uliciach Kataríny Brúderovej, Pračanskej, 
Koncovej a na tzv. Uhlárovom chodníku. Čistenie sa 
vykonávalo vysokotlakovým zariadením s odsatím ne-
čistôt a odvozom na určenú skládku. Z uličných vpustov, 
okrem bežných nečistôt z komunikácií splavovaných pri 
dažďoch, sa vybrali odpady tehál, dosiek, hranolov guľa-
tiny, krytiny a ďalšie tuhé odpady, ktoré sa nedostali cez 
mreže uličných vpustov, ale zrejme nesvedomitým zása-
hom niektorých občanov, ktorí takto ohrozujú ostatných 
občanov (pozri priložené fotografie). 

Na predmetných uliciach, okrem čistenia uličných 

vpustí, prečistili sa šachty, dažďové potrubia v celých 
úsekoch, ktoré boli značne zanesené. V kritických úse-
koch boli po prečistení uskutočnené monitorovacie 
práce špeciálnou kamerou. Na Ulici Kataríny Brúdero-
vej sa zistili mechanické poškodenia dažďového potru-
bia, ktoré vznikli v dôsledku neodborne vykonávaných 
výkopových prác pri zriaďovaní prípojok k rodinným 
domom. 

Vzhľadom na priaznivé počasie a zníženú hladinu 
spodných vôd sme znovu začali s dočisťovaním dažďo-
vého potrubia v úseku od reštaurácie Bobor smerom 
do Pračanského kanála. V danom úseku sa nachádzali 
mechanické nečistoty, brániace plynulému odtoku, či 
prietoku dažďových vôd. Tieto sú zbierané z komunikácií 
Dorasteneckej, Roľníckej, Pri starom letisku a z priesto-
ru nad prečerpávacou stanicou na Dorasteneckej ulici. 
Okrem zaneseného potrubia rôznymi nečistotami boli 
do neho vrastené korene z blízko rastúcich topoľov, čím 

sa znížil priemer potrubia. Pre odstránenie koreňovej 
sústavy sa použili mechanické frézy a naledovne sa 
vykonalo prepláchnutie potrubia s odsávaním nečistôt. 
Na jeseň bude potrebné odstrániť topole, aby sa predišlo 
prerastaniu koreňovej sústavy do potrubia. Treba zabez-
pečiť priepustnosť dažďového potrubia od Dorastenec-
kej ul. po Pračanský kanál, aby v prípade prívalových 
vôd neohrozoval občanov bývajúcich na námestí oproti 
zdravotnému stredisku. 

Musíme otvorene povedať, že čistenie vpustí a daž-
ďového potrubia nám ukrojilo značnú časť finančných 
prostriedkov, ale v konečnom dôsledku je prevencia lac-
nejšia ako riešenie nasledovných havárií! Žiaľ, ako nám 
referovali odborní pracovníci a výsledok prečisťovania, 
samotná prevencia sa musela roky zanedbávať! V pred-
chádzajúcich volebných obdobiach sa zrejme podceňo-
vala buď z hľadiska šetrenia finančnými prostriedkami 
alebo, v tom horšom prípade, nekvalifikovaným prístu-
pom k takej závažnej problematike...    

JuraJ laukO, prednosta 
ing. STaniSlav SváTEk, investičný referát

V uplynulom čase 
sa v snahe o stále 

väčšiu transparentnosť 
podarilo presadiť legis-
latívne zmeny v oblasti 
elektronických aukcií. Ide 
o transparentný nástroj 
na zadávanie objednávok 
vo verejnom priestore. 
Výhodou, okrem priehľad-
nosti, je i ušetrenie nema-

lých finančných prostriedkov, keďže uchádzači 
o objednávku môžu ísť s cenou už len nižšie, 
pričom vyhráva, podľa zadaných kritérií, naj-
lepšia ponuka bez ohľadu na subjekt. Účastníci 
zároveň vidia, čo presne sa odohráva, kto je prvý 
v poradí a aká je aktuálna cena. Tým je vylúčené, 
aby ktokoľvek počas priebehu aukcie mohol 
akokoľvek nekalo ovplyvňovať jej vývoj. 

Len v stručnosti môžem vymenovať výhody, 
ktoré osobne vidím ja: nákup v objektivizova-
ných tržných cenách, nastaviteľný proces kon-
troly podľa potrieb zadávateľa, transparentnosť 
celého on-line procesu výberových konaní, mi-
moriadne silný protikorupčný nástroj, významné 
skrátenie času potrebného na výberové konania, 

Zavádzame elektronické aukcie 
medzi prvými v Bratislave

zníženie transakčných obstarávateľských ná-
kladov o vyše 50 %, zníženie administratívneho 
zaťaženia úradu!

Zavedením tohto nástroja sa Vajnory zaradia 
k prvým lastovičkám v slovenských municipali-
tách (mestských zastupiteľstvách), ktoré nestoja 
o predražené nákupy a nekvalitne vykonané 
dodávateľské služby! Odhady na úsporách sú 
rôzne, ovplyvňujú to viaceré faktory, ale väčšina 
odborníkov odhaduje úspory asi 25 %. Treba 
si však uvedomiť, že okrem priamych úspor 
e-aukcie zrýchľujú proces obstarania a odbu-
rávajú časť administratívy. Ekonomické dosahy 
zavedenia protikorupčných opatrení tak majú 
vo všeobecnosti schopnosť zabezpečiť výraznú 
úsporu verejných financií našej mestskej časti. 
A nehovoriac o tom, že tieto protikorupčné opat-
renia majú potenciál budovať dôveru v spoloč-
nosti! 

V čase klesajúcich príjmov obcí v dôsledku 
hospodárskej krízy možno preto navrhnutie 
a prijatie protikorupčných opatrení vnímať aj ako 
významné protikrízové opatrenie.

Škoda, že u nás sa zatiaľ pomerne málo 
samospráv odvážilo vykročiť týmto smerom, 
väčšina namiesto toho žiada od štátu podporu, 

či „investujú“ do známosti s premiérom, ktorý 
tým so správnym „straníckym tričkom“ buduje 
športové areály. Preto som veľmi rád, že moje 
úsilie našlo ohlas u súčasného starostu a naše 
mladé, „neskostnatené“ vedenie sa chce uberať 
smerom k vytváraniu dôvery občanov v MČ.

Treba si otvorene povedať, že v súčasnosti sa 
pre firmy, investorov a dodávateľov stále viac 
oplatí investovať do vzťahu s primátorom, mi-
nistrom či premiérom, ako do kvality a inovácií. 
Na čo, potom, doplácame všetci, aj občania aj 
naše životné prostredie, okolie. Od volených 
zástupcov(!) preto treba skôr začať vyžadovať – 
a to je zodpovednosť a práca najmä pre občana 
– aby dokázali, že zmysluplne a čestne využívajú 
financie, ktoré majú k dispozícii. V tomto zmysle 
je využívanie elektronických aukcií dôležitým 
signálom dobrého spravovania obce, než veľko-
lepo prezentované športoviská, či ihriská!

Ako prednosta som veľmi rád, že sa mi 
túto novinku podarilo priniesť a presadiť aj vo 
Vajnoroch. Od septembra tohto roku prechádza 
naša mestská časť na skúšobný režim a odborné 
zacvičovanie pracovníkov mestskej časti.  

JuraJ laukO,
 prednosta Mč
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Civilná ochrana informuje

Príprava občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len POSOVP), ako 
súčasť systému prípravy občanov, jednotiek a zariadení CO, vychádza z práva1) 
každého občana na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na za-
bezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany vrátane špeciálnych prostriedkov 
na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú 
pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.
Cieľom tejto prípravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov získanie nevy-
hnutných vedomostí, návykov a zručnosti k sebaochrane a pomoci iným v núdzi 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Civilná ochrana je riešená aj v iných štátoch európy
BELGICKO – chápe CO ako súhrn opatrení a prostriedkov, ktoré sú určené 
na ochranu a prežitie obyvateľstva a na zaistenie ochrany národného majetku 
v období vojny. Ďalšou úlohou je kedykoľvek poskytnúť pomoc obyvateľstvu 
a chrániť materiálne hodnoty v prípade katastrof a nešťastí.
DÁNSKO – chápe CO ako humanitnú a nevojenskú organizáciu, ktorej povinnosťou 
je chrániť životy, poskytovať pomoc obyvateľstvu a znižovať na najnižšiu možnú 
mieru škody na životnom prostredí. Je dôležitým prvkom v systéme národnej 
obrany a tvorí nedeliteľnú súčasť celkovej ochrany krajiny.
FRANCÚZSKO – systém CO predstavuje v národnom meradle celoštátne opatre-
nia, ktoré sú realizované v záujme ochrany obyvateľstva a ekonomiky štátu za úče-
lom vykonávania záchranných a prvoradých likvidačných prác v prípade vojnového 
konfliktu a v prípade živelných pohrôm a veľkých prevádzkových havárií.
RAKÚSKO – považuje CO za súhrn všetkých opatrení, ktoré umožňujú obyva-
teľstvu prežitie nebezpečných situácií všetkého druhu.
ŠVÉDSKO – CO je chápaná ako čisto humanitná organizácia. Jej povinnosti možno 
zhrnúť do hesla: „Chrániť a zachraňovať životy“. Švédska vláda uznáva právo 
každého občana krajiny na ochranu pred „cudzím napadnutím“ a pred následkami 
možných živelných pohrôm a prevádzkových havárií.
Na základe týchto skutočností možno prijať záver, že i CO našej republiky je 
systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočí-
vajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie 
rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnych udalostí. Obdobné úlohy plní CO aj Poslaním civilnej ochrany je 
v rozsahu ustanovení Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyva-

teľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie, majetok a utvárať 
podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a  počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie.
Nedeliteľnou súčasťou civilnej ochrany je príprava občanov na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc.
Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa 
zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmier-
neniu alebo k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť 
Pod pojmom mimoriadna udalosť rozumieme stav zapríčinený živelnou 
pohromou, haváriou alebo katastrofou, pričom:
a) živelná pohroma je udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu kumulo-
vaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, 
pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky, alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré 
majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevád-
zkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobe-
niu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých fakto-
rov a k ich nasledovnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Pod ochranou obyvateľstva sa podľa
 ženevských dohôd z roku 1949 rozumie
✓ varovanie,
✓ evakuácia,
✓ organizovanie a poskytovanie úkrytov,
✓ záchranné práce,
✓ zdravotnícka prvá pomoc,
✓ boj s požiarom,
✓ zisťovanie a označovanie nebezpečných oblastí,
✓ likvidácia následkov (dezaktivácia, odmorovanie, dezinfekcia),
✓ zaistenie poriadku v postihnutých oblastiach.
TREBA SI ZAPAMäTAť
Ak máte ohrozený život, alebo zdravie, ak je ohrozený Váš majetok alebo ste 

Co
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účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo 
majetok iných občanov, dožadujte sa pomoci na nasledujúcich 
telefónnych číslach tiesňového volania: 
Číslo telefónu  112  Linka tiesňového volania 
Číslo telefónu  150 Hasičský a záchranný zbor
Číslo telefónu  155 Zdravotná záchranná služba
Číslo telefónu  158 Polícia
Číslo telefónu  437 12 494 Krízový štáb MČ Bratislava - Vajnory 

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy 
o mimoriadnej udalosti, uveďte:
✔ svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
✔ druh udalosti (napr. požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
✔ rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, poľa a pod..),
✔ miesto udalosti,
✔ ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, 
odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť, druh prístupovej cesty
(súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
Po skončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej 
záchrannej služby alebo polície.

varovanie a vyrozumenie obyvateľstva
Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré môže výrazne znížiť straty na ľudských 
životoch a majetku pri mimoriadnej udalosti, je včasné a spoľahlivé varovanie 
obyvateľstva a vyrozumenie osôb. Tieto opatrenia v Civilnej ochrane SR 
zabezpečuje informačný systém CO.

Varovné signály CO
VŠEOBECNÉ OHROZENIE – 2-minútovým kolísavým tónom sirén 
pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti 
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, 
OHROZENIE VODOU – 6-minútovým stálym tónom sirén 
pri ohrození ničivými účinkami vody.
KONIEC OHROZENIA – 2-minútovým stálym tónom sirén bez opakovania, 
alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mestská časť bratislava - vajnory
V nasledujúcej časti by som sa chcela zamerať na možný vznik a riešenie mimo-
riadnej udalosti v Mestskej časti Bratislava – Vajnory. 
Mestská časť Bratislava – Vajnory je zaradená do systému vyrozumenia 
Smernicou vlády Slovenskej republiky číslo 996 zo dňa 14. decembra 2005, ktorou 
sa upravuje spôsob vyrozumenia o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, 
núdzového stavu alebo o mimoriadnej situácii v Slovenskej republike. 
V našej mestskej časti varovanie obyvateľstva sa vykonáva prostred-
níctvom miestneho rozhlasu buď do celej mestskej časti, alebo len 
do časti, ktorá je bezprostredne ohrozená mimoriadnou udalosťou (ak 
nie je ohrozená celá mestská časť) varovnými signálmi CO, alebo slovnou 
informáciou, ktorá obsahuje: deň a hodinu vzniku ohrozenia, údaje o zdroji 
ohrozenia, údaje o druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia, 
základné pokyny na konanie obyvateľstva.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti v mestskej časti začína pracovať krízo-
vý štáb, ktorý riadi a koordinuje činnosť v období mimoriadnej udalosti (ako 
napríklad. v novembri 2008, cisterna s etylénoxidom na odstavnej koľaji Železníc 
SR, alebo v marci 2009 počas záplav). Predsedom krízového štábu je starosta 
mestskej časti. Krízový štáb mestskej časti spolupracuje s veliteľom zásahu, ktorý 
zodpovedá za priebeh zásahu. 
Na základe vypracovanej analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti mestská 
časť Bratislava – Vajnory je ohrozená únikom nebezpečnej látky z mobilného 
zdroja pri preprave nebezpečnej látky cestnou a železničnou prepravou (autá 
alebo železničné vagóny, určené na prepravu nebezpečných látok), keďže v našej 
mestskej časti nie je stacionárny zdroj nebezpečenstva. V katastrálnom území 
mestskej časti sa nachádza koľaj č. 16 Železníc SR, ktorá spĺňa všetky požiadavky 
na likvidáciu podobných cisterien, ako to bolo 6. novembra 2008. Predmetná koľaj 
sa využíva aj na odstavenie vagónov naplnených železným šrotom, ktoré vykazujú 
zvýšené percento prípustnej radiácie do prešetrenia kompetentnými úradmi. 
Vagóny sú strážené železničnou políciou z dôvodu, aby šrot niekto nerozkradol 
a znovu sa nerozptýlil po zberniach šrotu. Na základe dohody Železnice SR 

informujú v predstihu starostu MČ Bratislava – Vajnory o pristavení vagónu 
na koľaj č. 16, informácia obsahuje čas pristavenia s presným obsahom nákladu.
Na základe analýzy vypracovanej Obvodným úradom Bratislava na území obvodu 
Bratislava sa spracúvajú a používajú najmä tieto nebezpečné toxické látky:
amoniak  (čpavok používaný v chladiacich zariadeniach) Rajo, Zimný štadión
chlór  Bratislavská vodárenská spoločnosť
sírouhlík  Duslo, a.s., OZ Istrochem
etylénoxid  Slovnaft, a.s., Vlčie hdlo

amoniak (NH-3)
je bezfarebný plyn nepríjemného zápachu, ktorý je pri normálnom tlaku a teplote 
ľahší ako vzduch, a preto stúpa nahor. Silne dráždi nos, nosohltan a oči už pri kon-
centráciách, ktoré neohrozujú zdravie. Čuchom je zistiteľný pri koncentrácii 3,5mg/
m3. Koncentrácie od 35 do 200 mg/m3 spôsobujú mierne, až veľmi silné dráždenie 
dýchacích ciest a očí, slzenie a kýchanie. Koncentrácie nad 200 mg/m3 vyvolávajú 
neúnosné dráždenie, bolesti za hrudnou kosťou, žalúdka, hlavy, stratu orientácie, 
kŕče, poruchy dýchania a krvného obehu, zástavu činnosti obličiek. Pri koncentrácii 
1700 mg/m3 nastáva v priebehu 30 minút smrť, pri 3500 mg/m3 v priebehu 
10 minút, pri 7000 mg/m3 nastáva smrť okamžite.
n PRVÁ POMOC
Do koncentrácie 200 mg/m3 je možná sebazáchrana, nad túto hranicu je potrebné 
postihnutému poskytnúť pomoc. Najdôležitejšie je prerušenie prenikania škodli-
viny do dýchacích ciest priložením navlhčenej vreckovky, uteráku, vaty vo vode, 
prípadne v roztoku kyseliny citrónovej a odsun mimo zamoreného priestoru – vždy 
kolmo na smer vetra. Po opustení zamoreného priestoru je potrebné vykonať 
hygienickú očistu.
n POSKyTNUTIE PRVEj POMOCI
– prezlečenie do čistého odevu,
– zabezpečenie tepla a pokoja v  polosede,
– pri zasiahnutí do očí a pokožky postihnuté miesta umyť prúdom vody,
– ak postihnutá osoba po uvoľnení dýchacích ciest nezačne dýchať, je nevyhnutné 
– ihneď začať s umeýmé dýchaním z pľúc do pľúc,
– zabezpečiť odborné ošetrenie v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení.

Chlór (Cl-2)
je žltozelený, nehorľavý, štipľavo zapáchajúci, leptavý a jedovatý plyn. Chlór má 
veľmi silné dráždivé účinky na sliznice, oči a poškodzuje dýchacie cesty. Prepravuje 
a skladuje sa vo forme stlačeného alebo skvapalneného plynu. Uvoľnenie rýchle 
prechádza do plynnej podoby. Pri rozpínaní sa vytvorí veľké množstvo hmly. Plyn 
a hmla sú 2,5-krát ťažšie ako vzduch, zostávajú pri zemi a šíria sa do ďaleka, 
môžu sa zhromažďovať a vnikať do priestorov ležiacich pod úrovňou terénu 
(pivnice, kanalizácie a pod).
Chlór je čuchom zistiteľný už pri koncentrácii asi 1mg/m3. Koncentrácia 
od 2,9 mg/m3 vyvoláva dráždenie dýchacích ciest, očí, tlak, bolesť na hrudi, pocit 
dusenia, nevoľnosť, rozčúlenosť, zrýchľovanie a slabnutie tepu, zvracanie, hnačku. 
Pri koncentráciách 15 až 60 mg/m3 a explózii 30 až 60 minút dochádza k silnému 
poškodeniu dýchacieho ústrojenstva, nad 60 minút vzniká závažné poškodenie. 
Koncentrácie nad 70 mg/m3 v závislosti od času explózie (vyše 60 minút)  
sú smrteľné.
n PRVÁ POMOC
Do koncentrácie l5 mg/m3 je možná sebazáchrana, pri vyššej vyžaduje 
postihnutý pomoc.
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n POSKyTNUTIE PRVEj POMOCI
Postup prvej pomoci je rovnaký ako pri amoniaku, účinnosť improvizovaných 
prostriedkov individuálnej ochrany je možné zvýšiť ich navlhčením v roztoku sódy 
bikarbóny.
n ČINNOSť PO VyHLÁSENí SIGNÁLU
Ihneď po vyhlásení poplachu, alebo len čo sa dozviete o výrone nebezpečnej 
škodliviny – chlóru, trvale sledujte Slovenský rozhlas a televíziu, kde sa budú 
vysielať podrobnejšie a spresňujúcejšie informácie a pokyny. Uzavrite a utesnite 
okná, dvere a vetracie otvory, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia a výťah. 
Podľa možnosti sa snažte uchýliť vo vyššie položených miestností budov. Vyčkajte 
na pokyny riadiacich orgánov.
Opustenie budov a evakuáciu vykonajte na ich výzvu a pokyn. Pred odchodom 
vypnite elektrické spotrebiče, plyn a svetlo. Zamorený priestor opustite najkratšou 
cestou a smerom, ktorý je stanovený Slovenským rozhlasom, televíziou, orgánmi 
polície a CO.
Opustenie budovy vykonajte vždy kolmo na smer vetra a nikdy nie po vetre! 
Dýchacie ústrojenstvo chráňte vlhkými uterákmi, handrami, podľa možnosti 
namočenými v roztoku sódy bikarbóny, alebo pracej sódy.
Po opustení zamoreného priestoru vykonajte hygienickú očistu na dostupných 
sociálnych zariadeniach. O možnostiach návratu do svojich bydlísk, resp. na praco-
visko budete informovaní prostredníctvom Slovenského rozhlasu a televízie.

Sirouhlík
je bezfarebná kvapalina aromatickej vône, od rôznych primiešanín je sfarbená 
do žlta a nepríjemne zapácha, vo vode je nerozpustná, rozpúšťa sa v alkohole, éteri 
a benzéne. Vodnou parou sa rozkladá pri teplote vyššej ako 50 oC. Na vzduchu 
sa ľahko zapaľuje a zhorí za vzniku oxidu siričitého a uhličitého. Pary sírouhlíku 
klesajú pod úroveň terénu (do jám, kanálov systému). Pri úniku sírouhlíka oblasť 
nebezpečenstva treba uzavrieť, vyzvať na opustenie priestoru (udať smer opuste-
nia priestoru – kolmo na smer vetra).
Obyvatelia, ktorí ostali v zamorenom priestore, sa musia premiestniť na vyššie 
podlažia, okná a dvere utesniť. Pri zásahu je potrebné používať dýchacie prostri-
edky a ochranné obleky. Prepravuje sa v prepravných nádržiach, chránených pred 
sálavým teplom. Sírouhlík je jed pôsobiaci na centrálnu nervovú sústavu, pary 
pôsobia omamne, kvapalina dráždi kožu a oči, kožou sa vstrebáva. Spôsobuje 
poruchy centrálnej nervovej sústavy, bolesti hlavy, poruchy zraku a rovnováhy, 
rozrušenie, kŕče a útlm dýchania.
n PRVÁ POMOC
Postihnutého dopraviť mimo zamoreného priestoru, oči a pokožku omyť vodou, 
zaviesť umelé dýchanie, odsunúť na ošetrenie do nemocnice.

etylénoxid
Do 11 oC číra bezfarebná kvapalina, nad 11 oC bezfarebný plyn so zápachom
 po éteri. Toxická látka, silno dráždi oči, dýchacie cesty, kožu a vedie k bezvedomiu 
a zástave dychu. Pary pôsobia silno leptavo, pri kontakte s pokožkou prichádz
a k omrzlinám a poleptaniu. Je ťažší ako vzduch. Pri styku so vzduchom tvorí 
výbušné zmesi.
n ZÁSADy PRVEj POMOCI
Postihnutého vyniesť zo zamoreného priestoru, uložiť ho do j polohy pokoja. Pri 
zástave dychu zaviesť umelé dýchanie z pľúc do pľúc. Postihnuté miesta na tele 
umyť vodou a pokryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí vymývať 10 – 15 min. 
čistou vodou. Poškodenie zdravia sa môže prejaviť až za 24 – 48 h.
n REžIM V PRIESTORE
V priestore úniku NL je zakázané fajčenie a práca s otvoreným ohňom. 
Zastaviť únik NL, priestor ohradiť a odčerpať NL. Zvyšok NL prekryť nehorľavým 
savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom alebo mletým vápencom.
Zachovať rozvahu, nepodľahnúť panike. Ukrývať sa podľa možnosti na vyvýšených 
miestach, vyšších poschodiach budov a pod. Nevstupovať do priestoru zamorenia. 

antrax
Antrax (sneť slezinná) je vysoko infekčné ochorenie, spôsobené baktériou Bacilus 
anthracis. Inkubačný čas je 1 až 7 dní. Spóry sú vysokoodolné, v zemi a vo vode 
prežívajú niekoľko desiatok rokov. Bežné dezinfekčné prostriedky sú neúčinné. 
Na zničenie baktérií je nevyhnutný aspoň 30-minútový var. Spóry sa likvidujú 
jódom a aktívnym chlórom.
Pretože čoraz častejšie sa v médiách objavujú informácie o zásielkach bieleho 
prášku, podozrivé zásielky, ktoré by mohli obsahovať antrax, majú tieto 
charakteristické znaky:

– zásielka je prehnane dôsledne zabalená, prelepená, previazaná,
– časť viazania alebo lepenia vedie dovnútra zásielky,
– pri poškodenom obale vidieť vodiče, časti kovu alebo plastu,
– na zásielke sú mastné škvrny (otlačky),
– cítiť aromatický zápach (mandle, marcipán, petrolej, parfum),
– zásielka bola doručená osobne (kuriérom),
– hmotnosť je neúmerná rozmerom zásielky alebo je rozložená nerovnomerne,
– zásielka je ofrankovaná viac, ako je potrebné,
– adresa je s gramatickými chybami,
– adresované ako „Dôverné“, „Osobné“, „Do vlastných rúk“ a pod.,
– chýba pečiatka alebo PSČ na pečiatke sa nezhoduje s PSČ odosielateľa,
– odosielateľ nie je uvedený alebo je neznámy.
n ÚČINKy
Antrax prebieha v pľúcnej, črevnej alebo kožnej forme. Úmrtnosť závisí od prebie-
hajúcej formy a účinnosti liečby. Pri pľúcnej forme je takmer 100 %-ná. Príznakmi 
sú triaška, vysoké horúčky, dusivý kašeľ, sťažené dýchanie, zápal pľúc s vykašlia-
vaním krvi, poruchy krvného obehu. Črevná forma je spojená so vznikom veľkého 
počtu vredov v tenkom čreve. Príznakmi sú nevoľnosť, bolesti brucha, krvavé 
zvratky, krvavé hnačky, prudký pokles telesnej teploty. Kožná forma sa prejavuje 
krvavými alebo hnisavými pľuzgiermi, malátnosťou, horúčkami, nechutenstvom, 
vracaním, bolesťami hlavy a končatín.
n OCHRANA
Postup pri ochrane je nasledovný:
– prijaté poštové zásielky zamestnanci podateľne skontrolujú vizuálne (správnosť 
adresy a neporušenosť obalu),
– pozitívne alebo negatívne detegovaná zásielka, vykazujúca niektorý z vyššie 
uvedených charakteristických znakov (ods. b) je podozrivá a nesmie sa otvárať,
– podozrivú zásielku zamestnanci podateľne opatrne odložia prikrytú nabok 
alebo do obalu (vrecko, kôš, vrece), zamedzia vstupu nepovolaným osobám a nález 
neodkladne hlásia priamemu nadriadenému,
– vedúci alebo ním vyslaná osoba vizuálne posúdi podozrivú zásielku a rozhodne, 
či je dôvodne podozrivá,
– pri dôvodne podozrivej zásielke volá políciu a ďalej sa postupuje podľa 
všeobecných režimových pravidiel,
– zamestnanci podateľne (postihnutého pracoviska) vyhotovia pre políciu zoznam 
osôb, ktoré prišli do kontaktu s podozrivou zásielkou. 
Pri podozrení alebo výskyte biologických otravných látok, ktoré môžu spôsobiť 
hromadné nákazlivé choroby, sa v postihnutom kolektíve vyhlasujú protiepidemic-
ké opatrenia (observácia) a na postihnutom území sa obmedzuje voľnosť pohybu 
až po najdlhší čas inkubácie (karanténa).
n PRVÁ POMOC
vyzliecť kontaminované oblečenie a vložiť do plastového vreca,
umyť ruky mydlom a osprchovať sa,
podrobiť sa lekárskej prehliadke. 

Režim života pre ohrozené obyvateľstvo
pri úniku nebezpečnej chemickej látky 
Pri možnosti vzniku mimoriadnej udalosti s únikom tejto látky sa vyhlasuje 2-min-
útovým kolísavým tónom sirény varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“. Tento 
sa po vzniku mimoriadnej udalosti zdvojuje vyhlásením chemického poplachu. 
Nasledovne sa v rozhlase mestskej časti odvysiela relácia s pokynmi pre ohrozené 
obyvateľstvo.
Obyvateľstvo, ktoré je ohrozené následkami mimoriadnych udalostí s únikom 
nebezpečných chemických látok, musí uplatňovať tento režim života:

Pri pobyte osôb na otvorenom priestranstve:
a) po obdržaní varovného signálu priestranstvo opustiť kolmo na smer 
prízemného vetra a chrániť si dýchacie cesty,
b) pri presune ihneď použiť improvizovanú ochranu dýchacích ciest 
(vo vode namočená vreckovka, šatka, gáza, vata, obväz),
c) ihneď vyhľadať najbližší dom, vystúpiť na najvyššie poschodie 
a vyhľadať úkryt v miestnosti na záveternej strane,
d) neukrývať sa do pivníc a terénnych nerovností (priehlbín, jám, 
priekop a pod.), keďže väčšina plynných nebezpečných chemických látok
je ťažšia ako vzduch,
e) pri amoniaku zohľadňovať jeho rozdielne vlastnosti za suchého a vlhkého 
počasia (za suchého počasia je ľahší ako vzduch a dobre sa rozptyľuje, za vlhkého 
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počasia výborne viaže vzdušnú vlhkosť, za vzniku chladnej hmly, ktorá sa šíri 
v prízemných vrstvách atmosféry),
f) po vstupe do budovy si dôkladne ihneď umyť ruky, tvár
a iné nekryté časti tela,
g) ukryť sa do miestnosti s čo najmenším počtom okien,
h) vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenia,
uzavrieť a utesniť okná, dvere a ventilačné otvory (mokrými handrami, lepiacou 
páskou, fóliami, igelitom, penovou hmotou, tmelom a pod.),
j) pripraviť si nevyhnutnú zásobu pitnej, úžitkovej vody a potravín
na 2 až 3 dni v uzavretých nádobách a tiež nevyhnutnú evakuačnú batožinu
 (doklady, cennosti, lieky, potraviny a tekutiny na 2 – 3 dni a pod.),
k) sledovať informácie a pokyny v prostriedkoch hromadných informácií, 
pokyny v miestnom rozhlase a z rádiovozov, vyhlášky a i.,
l) zhotoviť si svojpomocne improvizované ochranné prostriedky 
dýchacích ciest a očí (vreckovka alebo šatka, navlhčená proti účinkom amoniaku 
v roztoku kyseliny citrónovej, octovej alebo siričitanu sodného, proti účinkom chló-
ru v roztoku jedlej sódy alebo pracej sódy, zváračské, lyžiarske alebo potápačské 
okuliare), prípadne povrchu tela (čižmy, galoše, plastové fólie, rukavice a pod.),
m) opustenie budovy z dôvodu evakuácie vykonať len na pokyn oprávnených 
subjektov,
n) pred odchodom vypnúť elektrospotrebiče (okrem chladničky a mrazničky), 
hlavný uzáver plynu a vody, uhasiť otvorený oheň,
o) v stajniach a chlievoch zabezpečiť domáce zvieratá krmivom a vodou na 
2 – 3 dni, utesniť ich otvory, a tieto uzamknúť, viditeľne ich označiť písmenom „Z“,
p) na vchodové dvere umiestniť v priehľadnej plastovej obálke na spisy list 
papiera formátu A4, kde treba uviesť názov „EVAKUÁCIA“, meno a priezvisko, čas 
a dátum, miesto evakuácie alebo ukrytia,
q) byt (miestnosť) a zamorený priestor opustiť najkratšou cestou a smerom, 
ktorý bol stanovený miestnym (objektovým) rozhlasom, za použitia improvizova-
ných (typizovaných) PIO,
r) po opustení kontaminovanej oblastí vykonať čiastočnú a vzápätí úplnú 
hygienickú očistu na dostupných sociálnych zariadeniach,
s) špeciálne PIO si vyzdvihnúť až na základe výzvy na určenom mieste .

Pri pobyte vnútri bytu alebo na pracovisku
a) nevychádzať, ak to nie je nevyhnutné, v prípade nevyhnutnosti
len v nasadených PIO,
b) vypnúť ventilačné a klimatizačné zariadenia,
c) uzavrieť a utesniť okná, dvere a vetracie otvory,
d) ďalej postupovať podľa režimu života ako v bode 3, 2 a 1.

Režim života pre obyvateľstvo pri evakuácii
1. Tento po obdržaní pokynov na evakuáciu uplatňovať nasledovne:
a) pripraviť si evakuačnú batožinu s týmto obsahom: osobné doklady vrátane 
osobného preukazu, cennosti, technický preukaz vozidla a vodičský preukaz, 
trvanlivé potraviny a nápoje na 2 – 3 dni, vkladné knižky, sporožíro, cenné papiere, 
špecifické lieky, predmety osobnej hygieny, obuv, prikrývku, spací vak, nafukovač-
ku, bielizeň, náhradný odev, nepremokavý plášť,
b) ďalej uhasiť otvorený oheň, vypnúť hlavné rozvody plynu a vody, vypnúť 
elektrické spotrebiče (okrem chladničiek a mrazničiek), nechať uzavreté a utesnené 
okná a dvere i upchaté vetráky,

c) uzamknúť byt a dom, zaistiť okná a dvere proti vlámaniu
d) na vchodové dvere umiestniť v priehľadnej plastovej obálke na spisy list 
papiera formátu A4, kde treba uviesť názov „EVAKUÁCIA“, meno a priezvisko, 
čas a dátum, miesto evakuácie alebo ukrytia,
e) vziať so sebou evakuačnú batožinu, nekontaminované domáce zvieratá, 
PIO dať do ochrannej polohy, presun do pristavených prepravných prostriedkov 
vykonať bez časových strát,
f) vyhľadať osoby, u ktorých možno predpokladať, že nemohli zaregistrovať 
vyhlásenie evakuácie, týchto vyhľadať a poskytnúť im zodpovedajúcu pomoc 
(prestarnutým, chorým, nevládnym a pod.),
g) vybaviť hospodárske zvieratá krmivom a zásobou vody na 2 - 3 dni, uzavrieťa 
utesniť stajne, tieto zreteľne označiť veľkým písmenom „Z“.

2. Evakuácia bude prebiehať dvoma hlavnými formami:
a) organizovane prostriedkami hromadnej dopravy,
b) samovoľne súkromnými dopravnými prostriedkami evakuantov.

3. Pri organizovanej evakuácii osôb prostriedkami hromadnej dopravy 
uplatňovať tieto režimy života:
a) k odsunu sa zhromažďovať na určených miestach bez vyvolávania paniky 
podľa pokynov miestneho úradu, vydaných miestnym rozhlasom (alebo inými 
spôsobmi), poradie odsunu určí miestny úrad,
b) po nariadení evakuácie budú deti spolu s učiteľmi a vychovávateľmi z pred-
školských a školských zariadení evakuované samostatne. V KRS bude organizova-
né spájanie rodín, z uvedeného dôvodu nesmú rodičia zdržiavať priebeh evakuácie 
zbytočným vyhľadávaním detí,
c) osoby evakuované z kontaminovaných oblastí musia prejsť cez KRS z dôvodu 
vykonania dozimetrickej kontroly, zisťovania plošnej kontaminácie povrchu tela 
nebezpečnými látkami, vykonania hygienickej očisty a prípadného poskytnutia 
prvej pomoci a prvej lekárskej pomoci,
d) po skončení evakuácie možno vyhľadať príbuzných, alebo sa uchádzať 
o iné ubytovanie, ako vopred zabezpečila evakuačná komisia. Nikomu nebude 
zabránený voľný pohyb mimo ohrozenej oblasti.

4. Samovoľnú evakuáciu súkromnými prepravnými prostriedkami 
voliť najmä v týchto prípadoch:
a) vozidlo je zagarážované neďaleko miesta ukrytia, 
je v dobrom technickom stave,
b) v nádrži vozidla je zásoba benzínu aspoň na 100 km jazdy,
c) potenciálny vodič je plne spôsobilý na jazdu.

5. Pri tejto forme evakuácie uplatňovať tieto režimové opatrenia:
 a) trasu jazdy dodržať kolmo na smer prízemného vetra,
b) voliť najmä vopred určené verejné komunikácie, na ktorých budú poriadkové 
jednotky regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
c) pri nepoužití určených trás rátať s dlhším časom na opustenie ohrozenej oblasti 
a voliť jazdu kolmo na smer vetra,
d) presne dodržiavať pokyny poriadkových jednotiek, sledovať správy Slovenského 
rozhlasu a po opustení hraníc ohrozenej oblasti zastaviť sa na KRS. Na KRS sa 
podrobiť evidencii a tiež monitorovaniu ožiarenia a plošnej kontaminácie (vrátane 
osobných vecí, dopravného prostriedku a domácich zvierat).

Mestská časť Bratislava – Vajnory má spracované „Plány evakuácie obyvateľstva“, 
v prípade nariadenej evakuácie obyvatelia budú včas informovaní. Evakuačné 
zberné miesta budú zriaďované v základných školách mestskej časti. 

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany vykonajú odber vzoriek, 
po ich vyhodnotení a na základe zistených výsledkov budú navrhnuté opatrenia 
na ochranu obyvateľov. Analyzujú nebezpečné látky a urobia prognózu ďalšieho 
vývoja v sledovanom prostredí. Na základe analýz navrhujú opatrenia CO. 
Zúčastňujú sa na monitorovaní životného prostredia a následkov havárií na vod-
ných zdrojoch, pri požiaroch a únikoch nebezpečných látok. Účinne prispievajú 
k zvyšovaniu úrovne ochrany obyvateľstva. Až na základe výsledkov merania, 
že prostredie je bez prítomnosti nebezpečných látok, je možný návrat obyvateľov 
do svojich domovov. 

kaTarína MOlnárOvá 
(Spracované z pomôcky Obvodného úradu v bratislave CO)
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Obdobie cez prázdniny sa využilo na opravu hlbokých výtlkov 
na Ulici Kataríny Brúderovej. V rôznych častiach Vajnor sa 
na cestách, ktoré sú v správe mestskej časti a nepatria magis-
trátu, robili opravy v letných mesiacoch. Sme si vedomí, že by 
bolo treba urobiť niekde aj úplne nové koberce ciest a chodní-
kov, ale financií je málo, a teda plátajú sa aspoň tie najočividnej-
šie diery. Dúfame, že kríza pominie a do pokladnice mestskej 
časti sa dostane viac prostriedkov ako v minulosti, a teda 
budeme môcť opraviť chodníky v iných častiach dediny. 
Ak má niekto však sám, individuálne, záujem  opraviť si chodník 
a dať si tam, napríklad, sivú zámkovú dlažbu, nebudeme mu 
v tom brániť a ohlásiť tento zámer môže prísť na náš stavebný 
úrad, kde mu povedia, čo k tomu priniesť.                       redakcia vn

Začiatkom júla miestny úrad zrealizoval výstavbu nového chodníka pred Jednotou. Bola to požiadavka viacerých občanov, aby 
sme vyšliapaný chodníček v tráve spevnili. Osadili sme aj lavičky, ktoré využívajú starší aj mladší na posedenie a podebatovanie 
si pri čakaní na ešte kupujúcich, buď príbuzných, resp. priateľov. Myslím, že väčšina obyvateľov má z toho radosť a smútok majú 
iba neprajníci.                   redakcia vn

Nový chodník pred Jednotou aj s lavičkami

Na ulici Kataríny Brúderovej 
sme opravili hlboké výtlky



strana 18   Vajnorské novinky školstvo

Príprava školského roku 2009/2010 
v ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 

O koloidúci majú možnosť vidieť ako 
sa škola postupne zaodieva do no-

vého šatu, ktorý by mal nadobudnúť 
konečnú podobu v polovici augusta. Aj 
keď nie tak výrazne ako fasáda, mení sa 
aj vnútro školy. Buduje sa nová trieda, 
prebudováva sklad učebníc ... V novom 
školskom roku bude musieť škola za-
bezpečiť svojimi priestormi vyučovanie 
pre 247 žiakov v 14 triedach. Je to o 4 
triedy viac ako v uplynulom školskom 
roku. Okrem dvoch prvých tried, čo 
bolo samozrejmosťou aj v minulosti, sa 
budú na dve triedy (A a B) deliť aj ostat-
né ročníky 1. stupňa (2., 3. a 4. ročník). 
Zákonite sa na tomto stupni vzdeláva-
nia zvýši i počet učiteľov a vychová-
vateľov v ŠKD. Novinkou je zavedenie 

vyučovania v nultom ročníku, ktorý 
bude navštevovať 9 žiakov. Triedy  
v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku zostanú aj 
naďalej jednotriedne.
   Najvýraznejšie zmeny sa dotkli ma-
terskej školy. Tá dňom 17. júla dočasne 
opustila svoje priestory na Koniarkovej 
ulici. V novom školskom roku bude 
fungovať v revitalizovaných priesto-
roch základnej školy. Od 1. septembra 
2010 by sa mala materská škola opät 
vrátiť na svoju pôvodnú adresu, ale už 
do novo vybudovaných priestorov.
   Zmeny nastali aj vo vedení školy, ktoré 
od 1. júla pracuje v zložení  
PaedDr. Jozef Bratina, riaditeľ školy, 
Mgr. Magdaléna Vojtěchová, zástup-
kyňa riaditeľa školy pre ZŠ a Alena  

Srnová, zástupkyňa riaditeľa školy pre 
MŠ. Vedúcou ŠKD bude aj novom škol-
skom roku Mgr. Alena Hurbanová.
   Zoznamy žiakov v jednotlivých trie-
dach na 1. stupni vzdelávania, ako aj 
organizačné pokyny pre otvorenie škol-
ského roku 2009/2010 budú zverejne-
né na internetovej stránke školy  
www.zsosloboditelska1.stranka.info 
a zároveň výveskou na vchodových 
dverách do budovy školy. 
   Nástup do školy v novom školskom 
roku je v stredu 2. septembra 2009. 
   O 8.00 h sa dvere školy otvoria pre 
budúcich prvákov. O 9.00 h budú 
triednymi učiteľmi, vo svojich triedach, 
v novom školskom roku privítaní aj žiaci 
ostatných ročníkov školy.
   Aj keď už uplynula takmer polovica 
prázdnin, niet dôvod na smútok. Do za-
čiatku nového školského roku je ešte 
ďaleko. Želáme všetkým žiakom veselý 
zbytok prázdnin, len slnečné dni a ničím 
nerušenú prázdninovú pohodu. 

JOZEF braTina, riaditeľ Zš

Škôlka je 
v grantovom 
programe iBm
Vedenie spoločnosti IBM Slovensko 
rozhodlo o zaradení Materskej školy 
Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch 
do programu predškolského vzdelá-
vania IBM KidSmart Early Learning 
Programme. Z veľmi úspešného 
grantového programu Medzinárod-
nej nadácie IBM jej budú pridelené 
dve výukové zostavy KidSmart vrá-
tane tlačiarní a výukového softvéru 
v slovenskom jazyku Alik – Než pô-
jdem do školy a Čím budem, ako aj 
výukového softvéru od spoločnosti 
Riverdeep Software.
Zástupcovia materskej školy si môžu 
prevziať nové počítačové zostavy 
už koncom júla alebo začiatkom 
augusta. V zostavách je predinštalo-
vaný operačný systém Windows XP 
a výukový program SW. Súčasťou 
programu je tiež úvodné školenie 
v Bratislave.

CarMEn čaPkOvičOvá, 
ibM Slovakia

Čas plynie neúprosne. Čochvíľa sa prázdniny prehupnú do svojej dru-
hej polovice. Po iné roky o takomto čase žila škola svojim pokojným 
prázdninovým životom. tento rok si však veľa pokoja neužije. vravu 
a krik žiakov, ktorý sa z nej vytratil s posledným školským zvonením, 
vystriedal zvuk vŕtačiek, píl a kladív, vrava murárov a lešenárov. 

Je veľmi ťažké nájsť jednoznačnú od-
poveď, za a proti výstavbe novej škôl-

ky totiž hovorí viac faktorov.  Pokiaľ ne-
máte deti, alebo vnúčence, ktorých sa 
tento problém  dotýka, pravdepodobne 
budete mať na materskú školu úplne 
iný názor, ako keď sa vás tento problém 
bytostne týka.  Samozrejme, chápem aj 
argumenty hovoriace proti. Predsa len 
je hospodárska kríza a mnohí z vás sa 
oprávnene pýtajú či toto riešenie nie je 
pre Vajnory príliš riskantné. Verte mi, že 
sme sa snažili nájsť riešenie dostupné 
pre rozpočet mestskej časti zvážiac 
všetky možné riziká a súčasne riešenie 
zohľadňujúce potreby našich najmen-
ších obyvateľov, ktorých by sa nerie-
šenie tohto problému dotklo najviac, 
rovnako ako ich rodičov. 
Dovolím si tvrdiť, že všetci kolegovia 
poslanci, ktorí výstavbu škôlky pod-

porili, tak robili s najlepším vedomím 
a svedomím. Škôlka je predsa riešenie 
pre mnohé generácie detí, nie len pre 
dočasnú potrebu. Veľmi ma teší aj sku-
točnosť, že naša mestská časť má toľko 
malých Vajnorákov, že nebude mať 
problém s naplnením jej kapacity. 
Trochu ma mrzí fakt, koľko kritických 
vševedkov sa teraz ozýva. Problém 
materskej školy sa diskutuje, ak sa ne-
mýlim, takmer rok pokiaľ prišiel do fázy, 
v ktorej bolo potrebné definitívne sa 
rozhodnúť. Je na škodu veci, že v tomto 
období iné návrhy riešenia nepadli. Som 
presvedčená, že pripravovaný projekt 
bude prínosom pre ďalšie generácie 
detí, ktoré budú mať kultúrne a kvalitné 
podmienky pre svoj vývoj.

kaTarína POkrivčákOvá, 
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

 vo vajnoroch 

Perspektíva pre budúce 
generácie detí
vajnorská škôlka je momentálne jednou z veľmi diskutovaných tém. 
Je to dobre, že poslanci odsúhlasili úver, alebo je to zlé?



pánovi starostovi, ktorý nám venoval peniaze 
na Vianoce, z ktorých sme deťom nakúpili nové 
hračky do herne, ďalej hlavnému mestu SR, ktoré 
podporilo dva naše projekty v rámci grantového 
programu v prospech detí a mládeže a umožnilo 
nám zakúpiť cvičebné a výtvarné pomôcky a aj 
firme Siemens a pani Márii Mižovej, ktorá vo 
svojej firme predstavila projekt a získala tak pre 
nás finančný príspevok, z ktorého sa chystáme 
na jeseň kúpiť pre deti jedno veľké prekvapenie. 
Veľké ďakujeme patrí aj pani Kataríne Dobiášovej, 
s ktorou sa nám vynikajúco spolupracovalo pri 
organizácii a propagácii našich i spoločných akcií 
a všetkým zamestnancom mMiestneho úradu. 
Ďakujeme aj za priestor vo Vajnorských novinkách, 
vďaka ktorému vás môžeme o našej činnosti vždy 
včas informovať. 
A ďakujeme všetkým mamičkám a oteckom, ktorí 
nám pomáhali, ktorí prišli na naše akcie a aktivity, 
najmä deťom, pre ktoré Lienočka existuje. 
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zvieratiek, ovocia a zeleniny (ktoré sme občas 
na hodinách aj jedli ako didaktické pomôcky) 
a väčšie si osvojili základné pozdravy, otázky 
a odpovede, farby, čísla, zvieratká a mnoho iných 
slovíčok. Na konci dokonca každý dostal naozajst-
ný diplom. No čo je najdôležitejšie, dobre sme sa 
zabavili a získali pozitívny vzťah k učeniu a cudzím 
jazykom. Kurz bude opäť pokračovať v októbri. 

Chceme poďakovať za túto sezónu všetkým, ktorí 
Lienočke držali palce, pomáhali jej a podporovali 
ju. V prvom rade MČ Bratislava – Vajnory, ktorá 
nás podporila finančne a vďaka jej príspevku sme 
mohli nakúpiť pomôcky na jarné aktivity, potom 

Materské centrum Lienočka

Šikovné ručičky
V júni sme úspešne skončili aktivitu šikovné 

ručičky MAXI. Deti mali možnosť vyskúšať si 
rôzne výtvarné techniky, ako maľovanie na drevo, 
zdobenie kraslíc voskom, výroba fúkaných pohľadníc, 
výroba kvietkov z plastelíny atď. Všetky tieto výrobky 
už zdobia ich izbičky a my v Lienočke sa na pokra-
čovanie aktivity tešíme opäť v októbri. Aktivita sa 
mohla uskutočniť aj vďaka grantovému programu 
hlavného mesta v prospech detí a mládeže, z ktorého 
sme financovali výtvarný materiál. 

angličtina hrou
Deti v Lienočke absolvovali aj kurzy Angličtina 
hrou MINI a MAXI. Tie menšie sa naučili názvy 

R odičia na rodičovskej, resp. materskej dovolenke sa v súčasnosti ešte stále 
nachádzajú na okraji záujmu spoločnosti a popri starostlivosti o dieťa sa 

dostávajú do väčšej či menšej sociálnej izolácie.
Mnohí slovenskí podnikatelia neprihliadajú na potreby rodičov s malými deťmi. 
Bežnou realitou býva nemožnosť vstupu do zariadenia s detským kočíkom z dôvo-
du jeho bariérovosti, arogantné a upodozrievavé správanie personálu, či upozorne-
nie, aby ste si dieťa „odložili“, keď idete nakupovať. V mnohých prípadoch možno 
konanie majiteľov, resp. personálu považovať za diskrimináciu a obmedzovanie 
osobnej slobody.
Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ vznikol na základe skúseností a zážitkov rodičov 
s malými deťmi, ktorí boli konfrontovaní s neochotou, ignorovaním ich objek-
tívnych potrieb, ako aj nemožnosťou vstúpiť do zariadenia s kočíkom. Sú známe 
prípady, keď majitelia umiestnili na vchodové dvere informáciu, že do zariadenia 
je vstup s kočíkom zakázaný, alebo keď personál predajne odmietol obslúžiť ma-
mičku s kočíkom. Ešte stále sú bežné praktiky, keď rodičia, ak chcú nakúpiť, musia 
nechať maličké deti v kočíkoch bez dozoru, v anonymnom priestore nákupných 
vozíkov.
Rovnako bariérovosť úradov, inštitúcií, dopravy, nesystémovosť organizácie práce 
v zdravotníckych či iných zariadeniach sú dennodennou skutočnosťou.
Keďže nie všade je samozrejmosťou pochopenie voči deťom a ich špecifickým 
potrebám, Únia materských centier prišla s myšlienkou oceňovania tých, ktorí 
umožňujú rodičom na materskej dovolenke prežiť toto obdobie plnohodnotne 
a bez obmedzení a vyhlásila pri príležitosti svetového Roka rodiny v rámci kam-
pane Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom v roku 2003 celoslovenskú súťaž o Zariadenia 
priateľské k deťom a rodinám.
Ciele kaMPaNe
☛ informuje širokú verejnosť o poslaní materstva a rodičovstva na Slovensku,
☛  poukazuje na nevyhnutnosť uznania práv rodín v našej spoločnosti,
☛  identifikuje špecifické potreby rodín s deťmi,
☛  analyzuje súčasný stav vo vytváraní podmienok pre rodiny na všetkých 
úrovniach (národnej, regionálnej, podnikovej, jednotlivca…),
☛vedie k cielenému správaniu zúčastnených, k uvedomeniu si potrieb 
a nasledovnému vytváraniu podmienok prijateľných pre našu cieľovú skupinu,

☛  prispieva k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb,
☛  vychováva k prirodzenej ústretovosti, k profesionálnejšiemu správaniu
jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodinám,
☛  vedie k objektívnej náročnosti a kritickému posudzovaniu situácií nás, rodičov, 
k aktívnejšiemu záujmu o vstupovanie do rozhodovacích procesov, ktoré sa nás 
bezprostredne týkajú a majú v budúcnosti vplyv na život našich detí,
☛  učí ľudí jasne definovať svoje požiadavky a presadiť ich do praxe, 
☛  poukazuje na nevyhnutnosť spolupráce subjektov s dôrazom na aktivity 
komunitného rozvoja, 
☛  oceňuje tých, ktorí vytvárajú prostredie pre rodičov a deti, prihliadajú osobitne 
na ich potreby v stratégii svojho podnikania (Iniciatíva zariadenia priateľské 
k deťom a rodinám) 
n  navrhuje opatrenia na zlepšenie postavenia rodín do budúcnosti.
JeJ CieľoM Je
☞  meniť myslenie ľudí, ich vnímanie bežných životných situácií a podnietiť ich 
k aktívnejšiemu správaniu:
☞  neakceptovaniu nekvality, priemernej kvality a neústretovosti, 
☞  vzbudiť záujem o regionálne dianie, 
☞  zapojiť rodiny s deťmi do života v komunitách, do verejnej diskusie na tému 
rodičovskej problematiky, 
☞  chceme definovať požiadavky a potreby rodín s malými deťmi a presadiť ich 
záujmy v praxi, 
☞  mediálnymi výstupmi informovať, scitlivovať a aktivizovať verejnosť 
k problému diskriminácie rodín s malými deťmi, 
☞ prispieť k odstráneniu fyzických, ako aj psychických bariér, ktorým rodičia 
s malými deťmi denne čelia. 
☞  dlhodobým cieľom kampane je prispieť k vytváraniu spoločnosti priateľskej 
k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich potrieb bolo 
súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podnikateľského myslenia v SR.
Vo Vajnoroch je viacero podnikov priateľských k deťom, ktoré sme navrhli označiť 
ako Zariadenie priateľské k deťom a rodinám, preto ich povzbudzujeme k tomu, 
aby si tento štandard udržali a zároveň povzbudzujeme aj ostatných, aby vytvárali 
priestor príjemný pre rodiny s deťmi, ktoré sú našou budúcnosťou. 

MC lienočka je členom Únie materských centier
Lienočka je od júna členom Únie materských centier. „Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť 
úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky na materstvo 
v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny  (www.materskecentra.sk). Zároveň vám predstavíme 
kampaň, do ktorej sme sa zapojili s názvom „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“. 
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Úprava okolia Baničovej ulice
Aby sme nezostali iba pri takýchto príjemných 
chvíľach, chcela by som Vašu pozornosť upriamiť aj 
na užitočné akcie, ktoré seniori vykonávajú. 
Na Baničovej ulici vo Vajnoroch v budove, v ktorej 
sídli Pošta, Slovenská Sporiteľňa, Klub seniorov, 
Lienočka a časť užíva miestne zastupiteľstvo, je aj 
okolie, o ktoré je potrebné sa starať. Sú tam rôzne 
kríky a burina nachádzajúca sa všade, nielen doma 

v záhradke. Seniori muži uskutočnili po dva dni 
brigádu okolo celej spomínanej budovy. Isto si to 
všimli Vajnoráci, ktorí v tom čase išli okolo. Upra-
vovali sa kríky, zarovnávali ich, likvidovali zelinu. 
Touto úpravou skrášlili celé okolie. Patrí im vďaka 
od všetkých, ktorí žijeme v MČ Bratislava-Vajnory.

aMália OrTHOvá
FOTO: anTOn Jakubáč

PROFESIONÁLNE FOTOGRAFOVANIE 
V LIENOČKE 
Dňa 13. 9. od 14.00 h k nám opäť príde profesio-
nálna fotografka pani Milada Jančovičová, ktorá 
bude fotografovať detičky s rôznymi rekvizitami.  
Cena je 16,6 eur, pri fotografovaní súrodencov  
20 eur. Fotografovanie je vhodné už od najmen-
ších bábätiek. Ukážky jej práce si môžete pozrieť 
na stránke www.peknafotka.com. Nahlasovanie 
na mclienocka@gmail.com

BURZA jESENNÉHO OBLEČENIA 
koniec septembra/začiatok októbra 

LIENOČKINA ŠKôLKA
Milé mamičky, ste na materskej dovolenke 
s dvoma deťmi a staršie vám neprijali do škôlky? 
Alebo máte iba jedno dieťa a občas túžite mať 
chvíľku pre seba? Nudí sa vaša ratolesť a vám už 
dochádzajú nápady? Lienočka má pre vás riešenie! 
Od októbra otvárame Lienočkinu škôločku. Dvakrát 
do týždňa na 2 hodiny budete môcť nechať deti 
v materskom centre a postarajú sa vám o ne ma-
mičky s pedagogickým vzdelaním. V utorok Lucka 
Krištofičová a v piatok Katka Hanzelová. Deťom sa 
budú venovať podobne ako v škôlke, program bude 
vytvorený pomocou učebných plánov a osnov ma-
terskej školy. Utorky budú zamerané na rozumovú 
výchovu (základy logického myslenia, poznávanie 
tvarov, vecí okolo seba) a piatky na umeleckú 
výchovu (kreslenie, hudobná výchova, tanec).
Rozvrh dňa
9.00 – 9.05 h  príchod
9.10 – 9.55 h  aktivita
9.55 – 10.05 h  hygiena
10.05 – 10.20 h  ovocná desiata
10.30 – 11 h  voľná hra
Bližšie informácie, konkrétny program vytvorený 
pomocou učebných osnov a podmienky, za ktorých 
dieťa môže navštevovať škôločku, budú uverejnené 
v priebehu septembra na našej webovej stránke 
www.mclienocka.sk . Predbežný záujem môžete 
mailovať na mclienocka@gmail.com.  Počet detí 
v skupine je obmedzený na šesť. Cena za jedno 
dopoludnie je 5 €.

Doplnenie fotografie 
k článku z predchádzajú-
ceho čísla: Milí čitatelia, 
nedopatrením bola 
v minulom rozhovore zverej-
nená fotografia Mirky Sivej, 
no rozhovor bol, samozrej-

me, so spoluzakladateľkou Lienočky, Mgr. Katarí-
nou Stanovičovou. Dodatočne preto uverejňujeme 
jej fotografiu so synom Šimonkom.  

→ MC: čo nás čaká 
       v septembri 

kritickým objektívom: Vyrúbali hrušku
Kým naši seniori brigádujú, aby skrášlili životné 
prostredie vo Vajnoroch, neznámy vandal na Roľ-
níckej ulici pred istou súkromnou firmou vyrúbal 
starú hrušku. Najprv ju necitlivo orezal a napokon 
jednoducho vyťal.

Krásny zdravý košatý strom nikoho neohrozo-
val, skôr naopak, skrášľoval životné prostredie. 
Žeby „firemníkom“ prekážala pri parkovaní, alebo 
vo výhľade? 

Poburujúce na tom je, že neznámy pilčík vyrúbal 
strom v rozpore so zákonom bez vedomia Staveb-
ného úradu Mestskej časti Bratislava – Vajnory! 
Stavebný úrad prípad zdokumentoval a postúpil 
na riešenie Obvodnému úradu životného prostre-
dia. Vinník môže v zmysle zákona dostať pokutu až 
do výšky takmer 10 000 eur (300 000 Sk).

    Eduard Fašung
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vajnorský širák pérkem zdobený 
V ajnorský okrášľovací spolok svojou čin-

nosťou nadviazal na folklórne tradície, 
uchovávané a rozvíjané nadšencami a priateľ-
mi folklóru najmä v osemdesiatych rokoch 20. 
storočia.   Pri vystúpeniach sa snaží vždy navo-
diť autentickú  atmosféru. Každý zvyk, tradícia 
alebo špecifické vystúpenie  je niečím osobité. 
Osobitosť mu dodávajú aj mnohé drobnosti  
alebo významné prvky, potrebné na vyjadrenie 
sa. Pri vystúpeniach  sa používajú výhradne  ori-
ginálne kroje. Viaceré odevy  nesú rukopis času 
ich vzniku. Na výšivkách rukávcov i mužských 
košieľ sa nájde vyšitý rok 1895 či 1906. Mno-
hé rekvizity sú už  vekom nepoužiteľné, alebo 
úplne zničené. Preto sme sa obrátili na Nadáciu 
Revia s projektom, ktorý sa zameral na vyhoto-
venie chýbajúcich častí odevov, replík, no tra-
dičným spôsobom, a to pod dohľadom našich 
ľudových umelkýň a členov Senior klubu.

Vďaka finančnému príspevku sme mohli 
zakúpiť 7 nových širákov a materiál na výro-
bu pierok. Samotné pierka z kohúta, bažanta 
a prepelice pre spolok zabezpečili drobnocho-
vatelia  Tibor Cagan, Jozef Chrenko a poľovník 
Ján Panák. Vďaka nim  a Senior klubu sme sa 
mohli pustiť do práce. Tri generácie  sme sa 
stretli nad stolom plným slamy, stužiek, korá-
lok,  nitiek a pierok. Postupne sa z nich začali 
formovať tie pravé vajnorské pérka. S ťaž-
kosťami sme sa rozbiehali, ale aktivita nabra-
la správny smer. Na dielňach sa zúčastnili  

NADÁCIA je založená s cieľom posilniť v  spoločenstve občanov a právnických osôb v Malo-
karpatskom regióne iniciatívne občianske postoje a povzbudiť záujem o veci verejné. Nadá-
cia dosahuje napĺňanie tohto cieľa koordinovaním iniciatívy aktívnych skupín obyvateľov, 
alebo jednotlivcov a podporovaním ich lokálnych projektov. Mestská časť Bratislava-
-Vajnory pravidelne finančne nadácií Révia. Na jej činnosť tento rok bolo miestnym  
zastupiteľstvom odsúhlasená suma 166 eur (5 000 Sk).

tri generácie účastníkov. Najmladšia má 
17 rokov a najstaršia 82 rokov. A nechýbali 
ani naši mládenci zo spolku! Pri práci sme 
si rozprávali príhody z vlastnej činnosti 
a repliky vajnorských príhod. Ručné práce 
sme si oživili piesňami, najmä tými, kto-
ré sa spievajú pri čepčení nevesty. Všetci 
sme sa zhodli, že toto je jediná možná 
cesta, ako sa môžeme naučiť vajnorské 
zručnosti. 

Máme radosť, že sme našli spôsob 
a ochotných ľudí, vďaka ktorým sa poda- 
rilo projekt rozbehnúť.

Práca nás zaujala natoľko, že si už plánu-
jeme v spolupráci so Senior klubom ďalšie 
témy na ručné práce, a to paličkovanie, 
vyšívanie, zdobenie veľkonočných vajíčok 
kaučím, výrobu papierových tulipánov 
a maľovanie ornamentov. 

anna ZEManOvá, vajnorský okrášľovací spolok

Tento projekt bol uskutočnený vďaka finančnej podpore rEviE – Malokarpatskej komunitnej nadácie.

A ko ten čas letí a my skôr narodení seniori 
sme stále v pohybe, čo svedčí o tom, že 

kondíciu máme ešte pomerne dobrú. Nepatrí sa 
zostať spať na vavrínoch. Na pozvanie predsedu 
poľovníkov Jána Panáka sme sa 22. 7. zúčastnili 
stretnutia pri Poľovníckej chate. Takéto posedenie 
sa uskutočnilo už po šiesty krát pri dobrom guláši 
z diviny (z diviaka odstreleného vo vajnorských ho-
rách). Bolo nás asi 40, čo svedčí o tom, že každý si 
chcel dopriať chvíľu posedieť na čerstvom vzduchu 
a vnímať ticho, ktoré nám poskytla príroda. 

Schádzali sme sa postupne, vytvárali sa sku-
pinky, ktoré sa striedali pri rôznych rozhovoroch. 
Najviac sa spomínalo na časy, keď sme boli mladí, 
čo všetko sme prežili a vôbec, ako sa vo Vajnoroch 
nažívalo. Naša skupinka sedela pri guľatom stole. 

Pozvánka seniorov na Poľovnícku chatu

Pomestilo sa nás tam asi 15 seniorov rôznej veko-
vej kategórie. Seniori si priviedli dve vnučky. 

Sedela som vedľa pani Brunclíkovej, ktorá so 
svojou dcérou Dankou navštevuje aj klubové stret-
nutia. Mala som šťastie sedieť pri nich viackrát 
a vždy mám nové a nové poznatky a pozorovania, 
skrátka, je mi s nimi dobre. Spomeniem jeden 
zážitok z Poľovníckej chaty. Aké zaujímavé bolo 
všímať si pani Brunclíkovú (80 rokov) a vnučku 
Aničku (5 rokov) Boženy Valentovej, ako sa bavili 
a rozprávali medzi sebou. Obe mi pripadali ako 
deti (vraví sa, že starý človek dospeje na detský 
rozum). Bolo to milé, ako medzi sebou komu-
nikovali. Babička mala tak rozžiarené oči, až sa 

jej smiali, spievala tomu dievčatku a to bolo 
povďačné. Každú chvíľku k nej prišla, čím si ju 
ona pritúlila, a láskavým hlasom sa jej prihovorila. 
Spievala jej to, čo sa ona v škole učila, bola to pre 
mňa vzácna chvíľa. 
Pobehoval medzi nami aj jeden psík, ktorý vniesol 
pekné zážitky hlavne deťom. 
Takéto stretnutia sú príjemné, dodávajú nám 
energiu a pocit potreby, že niekto ešte o nás stojí. 
Ďakujeme predsedovi Zväzu poľovníkov pánovi 
Jánovi Panákovi, tiež všetkým poľovníkom, nech 
každý ich zásah vedie Božia ruka a chráni ich.

aMália OrTHOvá
Senior klukb
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Príležitosťou na túto vajnorskú púť do Večného 
mesta v Roku sv. Pavla bola ozaj nie všedná uda-

losť: tretie vydanie CD Resonantia Tatrae Speváckeho 
zboru Schola Cantorum Ioannis Pauli II vo vatikánskom 
vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana (LEV). Stalo 
sa tak veľmi pravdepodobne aj preto, lebo slovenské 
národné a ľudové piesne v latinčine zaujali nielen riadi-
teľa vydavateľstva LEV, prof. Giuseppeho Costu, SDB, 
ale iste aj priamo Svätého Otca, o ktorom sa vie, že 
k hudbe má nielen hlboký, ale aj veľmi aktívny vzťah. 
V pápežskom apartmáne si často zahrá na klavíri. 

Naše rímske putovanie sme začali svätou omšou 
v Bazilike sv. Pavla za hradbami, aby sme získali úplné 
odpustky a od Apoštola národov si vyprosili dar odva-
hy neohrozene hlásať radostnú zvesť. 

Na generálnej audiencii v stredu 10. júna 2009 
osobne pozdravili Svätého Otca Benedikta XVI. spolu 
s pánom farárom vdp. ThLic. Petrom Slepčanom aj 
starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory Ján Mrva 
a náš dirigent a umelecký vedúci, Majster PhDr. On-
drej Demo. Osobne mu tak odovzdali nielen pozdrav 
z Vajnor a celého Slovenska, ale aj pamätnú plaketu 
Vajnor, a samozrejme i knihu a nové vydanie CD Reso-
nantia Tatrae. Spev nášho zboru Svätému Otcovi nad-
šene podporili aj prítomní žiaci Základnej školy Jána  
Pavla II. so svojimi pedagógmi a pani riaditeľkou Vrab-
lecovou. Mierne sme si dovolili pritom aj pozmeniť 
slová pápežskej hymny: „Živ, Bože, Otca Svätého Be-
nedikta XVI...“ 

Hoci latinčina kedysi bola úradným jazykom nielen 
v Cirkvi, ale aj vo verejnom živote, postupne sa, žiaľ, 
táto reč antického Ríma a Cirkvi dostala akosi na okraj 
záujmu. Dnes však, aj vďaka pápežovi Benediktovi 
XVI., prežíva svoju renesanciu. 

Svojím dielom k tomu určite prispel Bystrík Murán-
sky (vlastným menom Anton Macák, SDB), ktorý ešte  
v 30. rokoch minulého storočia začal prekladať na-
jznámejšie slovenské ľudové, národné, náboženské 
i umelé piesne do latinčiny. Počas Druhého vatikán-

Rímska ozvena tatier
skeho koncilu svoj rukopis priniesol do Ríma a zveril 
ho svojmu bývalému študentovi, známemu historikovi 
prof. Milanovi S. Ďuricovi, SDB. A Tatry trpezlivo čakali 
na svoju latinskú Ozvenu v Ríme a potom u profeso-
ra Ďuricu v Padove. Knižne sa dielo podarilo vydať 
až v roku 2007 vďaka americkému vydavateľstvu 
Bolchazy-Carducci v USA (v štáte Illinois), ktoré je za-
merané na históriu a literatúru v klasických jazykoch 
– publikuje o. i. aj Homéra či Cicera. Zhodou okolností, 
či lepšie povedané Božím riadením, pán Ladislav Bol-
chazy, rodák z Michaloviec, prakticky zároveň vydal aj 
výber z tejto knihy ako CD disk s dvadsiatimi siedmi-
mi piesňami, naspievanými Speváckym zborom Jána 
Pavla. II. – Vajnory. Pri príležitosti terajšieho tretieho 
vydania CD vo Vatikáne prišiel do Ríma aj pán Bolcha-
zy s manželkou a boli sme veľmi radi, že sme sa s ním 
mohli osobne zoznámiť.

Bystrík Muránsky v úvode k zbierke Resonantia Tat-
rae svojho času, 30. apríla 1963, okrem iného napísal:

«Predstavme si, že by starí Rimania dnes ožili a my 
by sme im na kultúrnom zájazde v Ríme povedali: „Ri-
mania! My Slováci by sme boli radi, aby ste nás aspoň 
čiastočne spoznali, chceli by sme totiž s vami nažívať 
v priateľstve, preto vám z našej ľudovej tvorby vo 
vašej vážnej a úctyhodnej reči zaspievame niekoľko 
piesní, ktoré majú svojskú melódiu. Nebudú to síce 
vycibrené, elegantné verše vášho Catulla a Horácia, 
ale iba skromné piesne slovenského pospolitého ľudu, 
oblečené do latinského rúcha. Pretlmočili sme ich iba 
preto, aby ste nám rozumeli, čo spievame, lebo dar-
mo by sme vám tu po slovensky spievali, keď našej 
materčine nerozumiete. Dúfame, že pochopíte túto 
našu dobrú snahu a veľkodušne nám odpustíte, ak by 
niektoré slová, výrazy alebo celé vety zneli barbarsky. 
Ak by sa vám však daktorá pieseň zaľúbila, budeme 
veľmi radi, keď si ju aj vy, na znak svojej priazne voči 
nám, zaspievate.“

Toto želanie Bystríka Muránskeho sa teraz splnilo 
a Spevácky zbor Jána Pavla II. z Vajnor naozaj zaniesol 
ozvenu Tatier do Večného mesta. Okrem audiencie mal 

aj dva koncerty, ktoré sa konali 10. júna v najstaršej 
rímskej Bazilike Santa Maria in Trastevere a 11. júna 
v Bazilike Sant’Andrea delle Frate neďaleko Špani-
elskeho námestia. Koncert v Bazilike Panny Márie 
v Zátiberí zorganizovala medzinárodná asociácia 
Hudobníci bez hraníc – misionári hudby Jána Pavla 
II., ktorú založili sestry Raffaela a Daniela Sabattini-
ové, samy aktívne umelkyne; Raffaela hrá na husliach 
a Daniela je klaviristka. Na záver koncertu prišlo veľké 
prekvapenie, keď prezidentka asociácie pani Raffaella 
Sabattiniová v ďakovnom príhovore, okrem iného, po-
vedala: „Rozhodli sme udeliť našu cenu za rok 2009 
vám, za dielo, ktoré Schola Cantorum Ioannis Pauli II, 
ako hudobný posol, šíri vo svete slovenskými spevmi 
a piesňami, ako prejav najčistejších pokladov kultúry 
a viery svojho národa vďaka univerzálnemu posolstvu 
latinského jazyka, aby slovenská pieseň letela na kríd-
lach latinčiny do celého sveta“.

Vo štvrtok koncert v Bazilike Sant’Andrea delle 
Frate, spojený s prezentáciou svojho najnovšieho hu-
dobného titulu CD Resonantia Tatrae, zorganizovalo 
priamo vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice Va-
ticana, ktoré ma neďaleko aj jednu so svojich predajní. 
Medzi vzácnymi hosťami, samozrejme, nechýbali ani 
naši veľvyslanci v Ríme (pri Svätej stolici a Zvrchova-
nom ráde Maltézskych rytierov) J. E. Jozef Dravecký 
s manželkou a J. E. Stanislav Vallo (veľvyslanec v Tali-
anskej republike). 

Ako mimoriadny prídavok zaznela vo svetovej pre-
miére v taliančine (autori talianskeho textu sú don 
Stanislav Kmotorka, SDB, a Marco Guadanini) aj zná-
ma mariánska pieseň Kráľovná nebies Jozefa Halmu, 
ktorá zožala mimoriadny úspech.

Vďaka patrí všetkým sponzorom nielen tretieho 
vydania CD, ale aj sponzorom púte, najmä Farskému 
úradu Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, 
Miestnemu úradu Bratislava Vajnory, Nádácii Shop-
ping City Vajnory, vydavateľstvu Bolachazy Carduc-
ci, firmám Natures z Trnavy a Eurohousing zo Žiliny, 
talianskym priateľom a priaznivcom – vydavateľstvu 
Lozzi Roma, cestovnej kancelárii Glistour a honorár-
nemu konzulátu Slovenskej republiky vo Forlí i ďalším 
nemenovaným dobrodincom.                 Ján kOšiar

Spevácky zbor Jána Pavla ii. sa nedávno vrátil z Ríma, kde mal  
17. júna možnosť zaspievať aj Svätému otcovi benediktovi xvi. 
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Ján Bosco je veľkým vzorom práve svojou kaž-
dodennou svätosťou, ktorou si získaval každého 

a rovnako odkaz dona Titusa, saleziána – kňaza, 
mučeníka za záchranu duchovných povolaní. Svätý 
František Saleský hovoril: „Keď často hladíme na život 
a utrpenie Spasiteľa, on naplní našu dušu, spozná-
vame jeho správanie a naučíme sa stvárňovať svoje 
skutky podľa jeho skutkov.“

Určite musel často don Titus myslieť na túto kra-
tučkú vetu svätého Františka, keď vládal vytrpieť 
násilie pri vypočúvaní a nepredstaviteľné mučenie. 
Don Titus bol ten, kto ako Kristus dal všetko – svoje 
dobré meno, obrali ho o odev, pošliapali dôstojnosť 
človeka, scvrknutý ako kôpka utrpenia, muž bolesti. 
Áno Bože, rovnaký údel ako teba čakal aj dona Titusa. 
Ľudia ho zajali, súdili, bili, potupovali a súdili na smrť. 
Ale obidvaja rovnako nechceli zostúpiť z kríža a svoje 
utrpenie chceli pretrpieť do konca...

...a my čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má 
Boh k nám (Jn 4,16)

Takú istú lásku musel mať aj don Titus.
Púť začínala modlitbou na cintoríne vo Vajnoroch, 

kde sme si uctili miesto posledného odpočinku dona 
Titusa. Potom sme v putovaní pokračovali cez Rakúsko 
– Melk, Linz, Salzburg, ďalej cez Taliansko – Vipiteno, 
Miláno, Turín do Colle Don Bosco.

Prvé nás upútalo krásne historické mesto Melk. 

Pútnický zájazd

Počasie nám síce veľmi nežičilo, ale na nálade nám to 
neubralo. O tom, že rakúske mestá a mestečká sú plné 
kultúrno-historických pamiatok sme sa presvedčili 
v Mária Neustifte, pri prehliadke pútnického kostola 
Panny Márie. A nesklamal nás ani Salzborg. Kto vie, 
či mal don Titus možnosť vychutnávať krásu prírody 
a pamiatok pri svojich riskantných a nebezpečných 
prechodoch cez hranice?

Cestou autobusom sme v modlitbe ďakovali Pánovi 
za odvahu a statočnosť dona Titusa, ktorý s nasade-
ním svojho života prevádzal svojich spolubratov. Po-
časie sa však umúdrilo a ukázalo nám rakúske Alpy 
v plnej kráse. Deň odovzdal vládu večeru, keď sme 
sa blížili k talianskemu pohraničnému mestečku Vi-
piteno, kde sme mali možnosť prenocovať. Putovanie 
prvého dňa sme ukončili omšou, ktorú slúžil don Jozef 
Slivoň. S jeho príchodom k oltáru akoby prichádzalo 
svetlo, svätá omša s ním bola neobyčajným duchov-
ným zážitkom. Také isté boli všetky ďalšie sväté omše 
v nasledujúcich dňoch.

Na druhý deň sme navštívili mesto Brescia s krás-
nymi stavbami. Nasledujúcou zastávkou bolo Miláno 
a s jeho Dómom, v ktorom sme nevedeli odtrhnúť oči 
od jeho krásnych oltárov, obrazov, sôch, jeho krásne-
ho architektonického členenia – úžasnej oslavy Pána 
Boha v prevedení šikovných ľudských rúk staviteľov 
a to nehovoríme o vtáčej perspektíve, do ktorej 

sme sa dostali rýchlovýťahom na streche Dómu (asi  
120 m), odkiaľ sme celé Miláno mali ako na dlani.

Ďalší deň nás víta Turín. Na Valdoco sme obdivovali 
150 ročnú históriu a súčasnosť saleziánskeho diela. 
S pietou sme sa modlili v prekrásnej bazilike Panny 
Márie Pomocnice kresťanov, pri oltári svätého Jána 
Bosca, ako aj pri relikviách svätého Dominika Sávia. 
Neobyčajné pocity sme mali pri návšteve kostola 
svätého Jána, v ktorom sa nachádza Turínske plátno. 
Všetkých upútala vysoko profesionálna prednáška 
o posledných výskumoch plátna.

V záverečný deň sme mali možnosť spoznať Colle 
Don Bosco, Capriglio, Mondonio a Castelnuovo Don 
Bosco, miesta pôsobenia svätého Jána Bosca, svätého 
Dominika Sávia a ctihodnej mamy Margity – matky 
dona Bosca.

V týchto dňoch sme si uvedomovali úžasnú podobu 
svätého Jána Bosca a dona Titusa. Sú ľudia, ktorí sa 
našich životov iba zľahka dotknú a napriek tomu vy-
ryjú hlbokú brázdu v našich dušiach a nikdy sa na nich 
nezabudneme. Takúto brázdu vyryl v päťdesiatych 
rokoch dvadsiateho storočia don Titus. 

Don Titus sa riadil sa celý svoj život myšlienkou 
„Keď budete dôverovať Panne Márii Pomocnici, uvi-
díte, čo sú to zázraky.“

Pri sledovaní krížovej cesty dona Titusa je potreb-
né si všimnúť, ako dokázal v ťažkých skúškach zosú-
ladiť lásku k Bohu s láskou, trpezlivosťou a pokorou 
pri neľudskom zaobchádzaní, ktorým počas väzenia 
prešiel.

Nech mu Nebeský Otec dá večnú odmenu za to, čo 
vykonal pre Cirkev a národ, aby sme si ho mohli v Cirk-
vi verejne uctievať na oltári.

MiCHal radOšinSký 
a účastníci pútnického zájazdu

v dňoch 27. – 31. mája 2009 uskutočnilo 45 ctiteľov dona titusa  
púť po jeho stopách pod vedením vdp. dona Jozefa Slivoňa, SDb. 
Púť spájali dve hlavné myšlienky. Spoznať, akým veľkým božím 
darom pre Cirkev a svet bol svätý Ján bosco a zároveň sme uvažovali 
o veľkosti dona titusa, ktorý neváhal riskovať svoj život na záchranu 
svojich mladších spolubratov. Cítili sme ich úžasnú podobnosť 
v prejavoch ich každodenného života.

v múzeu mamy Margity.

 So sochou mamy Margity Colle don bosco.

Svätá omša v kostole kapucínov
 vo vipitene.
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výpis z uznesení 
z 22. riadneho zasadnutia 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti bratislava – vajnory, 
ktoré sa konalo 1. júla 2009 

MieStNe ZaStuPiteľStvo Po PReRokovaNÍ:

zobralo na vedomie 
n informáciu o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory 
nsprávu o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 
831 07 Bratislava za obdobie január – máj 2009
n informáciu miestneho kontrolóra o kontrolnej akcii „školská kuchyňa 
nopravené stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu prijatia úveru na financo-
vanie kapitálových výdavkov – výstavba materskej školy mestskej časti Bratislava-
Vajnory 
n  informáciu o vývoji pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Vajnory
n  informáciu o dochádzke komisií Miestneho zastupiteľstva

schválilo
nplán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 vypracovaný miestnym kontrolórom 
nnávrh cien za umiestnenie predajných stánkov na kultúrno-spoločenskom 
podujatí „Vajnorské dožinky 2009“ dňa 15. augusta 2009 nasledovne:
   stánok s občerstvením   99,00 eur
   stánok s odevmi, bižutériou a iné  29,00 eur
   stánok s ľudovo-umeleckou výrobou    9,00 eur
 
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2009/1.1/03 za účelom realizá-
cie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory - zóna Rybničná“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mestskej časti Bratislava – Vajnory.

2. zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva MČ 
Vajnory - zóna Rybničná“ Mestskou časťou Bratislava – Vajnory počas celej doby  
jeho realizácie;

3. financovanie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory 
– zóna Rybničná“ vo výške minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na    
projekt stanovených žiadateľom t .j. vo výške 350 000 eur. 

nzásady o určení ceny za poskytnuté služby v oblasti nakladania s odpadmi 
– poplatky za odvádzanie odpadových vôd zo žúmp a septikov 
s účinnosťou od 2. júla 2009 

A. Finančný podiel fyzickej osoby – občana na rok 2009 vo výške 232,35 € 
na vybudovanie vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky v rodinnom dome 
v rámci druhej etapy výstavby kanalizácie vo Vajnoroch na jednu domovú prípojku.

B. Finančný podiel fyzickej osoby – občana na rok 2009 vo výške 232,35 € 
na vybudovanie vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky v rámci druhej 
etapy výstavby kanalizácie vo Vajnoroch na jednu domovú prípojku pre tie 
rodinné domy a bytové domy, ktoré neboli navrhnuté v projekte, ale verejná 
časť kanalizácie má byť vybudovaná v spevnenej časti komunikácie, ktorá už bola
 v roku 2004 stavebne vybudovaná ( jedná sa najmä o zastavanie prelúk 
v existujúcej zástavbe).

C. Finančný podiel fyzickej osoby – občana na rok 2009 vo výške 232,35 €
na vybudovanie vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky v rámci druhej 

etapy výstavby kanalizácie vo Vajnoroch na jednu domovú kanalizačnú prípojku 
pre tie rodinné domy a bytové domy, ktoré neboli navrhnuté v projekte, ale 
verejná časť kanalizácie bola už v rokoch 2005-2009 vybudovaná v spevnenej 
časti komunikácie, ktorá už bola v roku 2004 stavebne vybudovaná.

4.  Finančný podiel fyzickej osoby – občana vo výške 100 % na vybudovaní 
vonkajšej časti domovej kanalizačnej prípojky v rámci druhej etapy výstavby ka-
nalizácie vo Vajnoroch u tých rodinných domoch a bytových domoch, ktoré neboli 
zahrnuté v projekte spracovanom v roku 2004 a kde verejná časť kanalizácie má 
byť, alebo už je vybudovaná zatiaľ v nespevnených, nevybudovaných komuniká- 
ciách (napr. časť Tomanovej ulice) a fyzické osoby si pripojenie na kanalizáciu 
riešia individuálne s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., v rozsahu 
projekt pripojenia a realizácia z dôvodu nerozpočtovania investície v roku 2004.

5. Finančný podiel právnickej osoby vo výške 100  % na vybudovaní 
vonkajšej časti kanalizačnej prípojky v rámci druhej etapy výstavby kanalizácie 
vo Vajnoroch bez rozdielu, či sa jedná o kanalizáciu spevnenej alebo nespevnenej 
časti komunikácie. Výšku nákladov na jednu kanalizačnú prípojku vyčísli mestská 
časť na základe podkladov spoločnosti AQUASTAV, s. r. o.

n   vyplatenie odmeny starostovi Mestskej časti Bratislava-Vajnory vo výške 
25 % súčtu platov za obdobie mesiacov december 2008 – máj 2009
n  dodatok č. 5 k organizačnej štruktúre Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Vajnory 
n  Rámcový plán činností Miestneho zastupiteľstva na II. polrok 2009

navrhlo
nzrušiť spoločný školský obvod  s Chorvátskym Grobom, 
zriadený v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2004

zrušilo
nuznesenie č. 165/2004 zo dňa 02. 03. 2004 
nuznesenie č. 315/2005 zo dňa 24. 05. 2005
nuznesenie č. 69/2007 zo dňa 19. 04. 2007 
– Návrh na zmenu časti uznesenia 
č. 315/2005 zo dňa 24. 05. 2005
nuznesenie č. 165/2008 zo dňa 13. 03. 2008
n  uznesenie č. 256/2008 zo dňa 16. 12. 2008
n  uznesenie č. 274/2009 zo dňa 29. 01. 2009

zmenilo 
nčasť uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 278/2009 zo dňa 29. januára 2009 
nasledovne: posledný termín zasadnutia Miestneho zastupiteľstva v roku 2009 sa 
presúva zo dňa 17. decembra 2009 na 16. december 2009 

zmocnilo
nstarostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory vydaním úplného znenia 
Organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

 poverilo
nstarostu Mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonať kroky smerujúce k zrušeniu 
spoločného školského obvodu s Chorvátskym Grobom 
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Obyčajne šťastie nie je to, čo nám chýba, ale znalosť šťastia. 
       M. Maeterlinck
Mnoho je na svete mocného, nič však mocnejšieho od človeka.
      Sofokles
Buďte prísni sami k sebe a zhovievaví k iným a nebudete mať 
nepriateľov.         L.N. Tolstoj

→ múdrosť na mesiac

oSeMSMeRovka
tajničku uverejníme v budúcom čísle. 
Ak máte záujem, vylúštenie tajničky osemsmerovky môžte poslať na adresu:
Vajnorské novinky, MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava alebo na e-mail: 
redakcia@vajnory.sk. Vyžrebovaného výhercu odmeníme tričkom s logom Vajnor.
Veľa šťastia a zábavy vám želá redakcia VN! VOJNA GANGOV

Hrušeň
Rušeň hruškovitého tvaru.

Premenované mauzóleum
Chata Chatama Sofera.

Stručné vyznanie lásky
Rozprestri sa!

Krikľavé vyznanie lásky
O tebe je tento krik.

Hlučný erotoman
Rámus Erozzotti.

Človek slúži psovi
Pes skrotil človeka.

Pán Drlák
Rozprávka o panáčikovi.

Vášnivý divák
Filmofi l.

Tlačiereň 
Čierna tlačiareň.

Logika
Ak mladý hrach je hrášok,
tak mladý vrah je vrážok.

Veľa vody
More mora.

Morská príšera
Mora z mora.

Jeseň samá zeleň
Celkom som z nej jeleň.

Ženšen je sen
Ženšen žeň sem.

Expanzia v penzii
Ženšen zožeň,
v starobe sa ožeň.

Vyslovená oslava
Ženy oslovovať,
dôvod oslavovať.

Nezničiteľné nič
Najlepšie je nič,
ostatné je nanič.

Oprava stvorenia
Reštartovanie sveta.

Najvyšší šéf
Hlavná hlava.

Úhlavná úloha
Raz mu vraz.

Želanie
Namiesto vojny gangov
mierová vojna gagov.

✑ z pera autora
       Pavla Janíka

E   Z    O      P
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teleFÓNNY ZoZNaM 
MieStNeHo ÚRaDu MeStSkeJ 
ČaSti bRatiSlava–vaJNoRY

Servis pre občanov mestskej časti
02/4822 4448, 4870 0380, 
4371 2280
Fax miestneho úradu  
02/4371 2494
Sekretariát starostu:  4822 4412
Miestny kontrolór:  4822 4414

oDDeleNie vNÚtoRNeJ SPRávY
Podateľňa  4822 4432
Referát sociálnych vecí, 
zdravotníctva a školstva  4822 4434
Matrika, ohlasovňa pobytu  
4822 4433
ReFeRát kultÚRY, ŠPoRtu,
ZaHRaNiČNÉ vZŤaHY
Referát kultúry a športu  4822 4423
Vajnorské novinky  4822 4424
Miestna knižnica  4371 2621
Hospodárska správa  4822 4420
oDDeleNie  StavebNÉ,
žP, ÚP a  DoPRavY 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu 4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428

– mesačník obyvateľov Mestskej časti bratislava – vajnory. Vydáva Mestská časť Bratislava 
– Vajnory. Redakcia: MÚ Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. Redakčná rada: podpredseda 
Ing. Mário Schwab, členovia: Juraj Lauko, Soňa Molnárová a Katarína Pokrivčáková. Šéfredaktor: 
Mgr. Eduard Fašung. Jazyková redaktorka: Edita Jaslovská. Náklad: 2 500 výtlačkov. inzeráty: 
redakcia@vajnory.sk, 02/48 22 44 24, vydavateľ nezodpovedá za obsah inzerátov. Nepredajné! 
Redakcia nevracia nevyžiadané rukopisy a fotografi e. Za obsah jednotlivých príspevkov 
zodpovedajú autori. Názory autorov a redakcie nemusia byť totožné. 
Registračné číslo: EV 3049109. 

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

Vajnorské novinky
e-mail: redakcia@vajnory.sk
internetová adresa: 
www.vajnory.sk

n elektroinštalácie, bleskozvody,
prípojky, prípojky NN, kabeláž 
(prekáblovanie starých rozvodov). 
Poruchy riešime do 24 hod.  
FiRMa: Energy Team, 
Roľnícka 215, 
Kontakt: 0904 466 149

n Hľadám kvalifi kovaného učiteľa/ku 
nemčiny pre 8-ročné dieťa. Od septembra 
na 2 až 4 hodiny týždenne. Výučba bude 
prebiehať u nás doma vo Vajnoroch. 
Kontakt: 0903 411 132

n Základná škola s materskou školou 
K. Brúderovej, Osloboditeľská 1, 
Bratislava-Vajnory ponúka voľné 
pracovné pozície:
učiteľ/ka pre materskú školu
hlavný/á kuchár/ka do školskej jedálne
termín nástupu: 1. september 2009
Viac informácií záujemcom poskytne
škola osobne alebo na t.č. 02/43 71 24 13

n Hľadáme upratovačku ideálne aj 
so žehlením. Do rodinného domu vo Vajno-
roch na 1 až 3 x týždenne. Platba v hotovosti. 
mobil: 0915 886 575
e-mail: 0915886575@orangemail.sk

Milé vajnorské gazdinky!

Sprievodným podujatím Vajnorských doži-
niek 2009 bude súťaž o „Najdlhší dožinkový 
koláč“ . Budeme veľmi radi, ak sa do tejto 
súťaže zapojíte  a upečiete záviny – jablkový, 
makový, kakaový, podľa vašich možností  bez 
rozdielu dĺžky,  aby sme mohli spolu vytvoriť 
čo najdlhší dožinkový závin a prekonať 
minuloročný rekord 15,42  metra. 
Záviny by sa ukladali na pripravené stoly 
pred miestnym úradom. Vytvoril by sa tak je-
den dlhý dožinkový závin, ktorý by sa vzápätí 
zmeral. Po vyhodnotení by sa koláče ponúkali 
návštevníkom dožiniek za symbolických 0,20 
€. Peniaze z predaja budú použité pre potreby 
detí (hračky)  z Materskej školy vo Vajnoroch. 

Keďže vieme, že s pečením sú spojené 
aj výdavky, každý kto sa do súťaže 
zapojí, dostane zadarmo suroviny 
vo forme tukov.
Upečené záviny je potrebné priniesť 
na MÚ Vajnory v sobotu 15. augusta  
od 10.00 – 12.00 h.
Ďakujeme Vám za ochotu a veríme, že 
s Vašou pomocou sa nám podarí prekonať 
minuloročný rekord 15,42 metra a vyzbierať 
čo najviac fi nančných prostriedkov pre deti 
z materskej školy vo Vajnoroch.
 
Prihlášky, bližšie informácie
e-mail: dobiasova@vajnory.sk
t. č.: 02/48 22 44 23
mobil: 0911 881 389 

Súťaž o najdlhší dožinkový koláč

Mladí 
vajnoráci 
si obľúbili 
starú Jurskú 
cestu, 
ktorá sa 
stala malým 
športovým 
oddychovým 
rajom pre 
bicyklistov 
a koliesko-
vých korču-
liarov.

Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana (21x29,7 cm) – 265,551 ¤/8000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 146,053¤/4400 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 79,665 ¤/2400 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 49,790 ¤/1500 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) –  29,874 ¤/900 Sk

Plošná inzercia – farebná:
1 strana (21x29,7 cm) – 398,327 ¤/12 000 Sk
1/2 strany (13x19 cm) – 219,079 ¤/6600 Sk
1/4 strany (9x13 cm) – 116,178 ¤/3500 Sk
1/8 strany (6x9 cm) – 64,728 ¤/1950 Sk
1/16 strany (4,5x6 cm) – 36,513 ¤/1100 Sk

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta na plochu v cm2: 
čiernobiely – 1,161 ¤/35 Sk/cm2, farebný – 1,394 ¤/42 Sk/cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: uverejnenie 
2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %. 
Pre obyvateľov Vajnor –15 %.
komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď) je spoplatňovaná 
čiastkou 0,50 ¤/15 Sk za slovo, pričom telefónne číslo sa počíta ako jedno slovo. 
Ceny sú s DPH.

Schválený miestnym úradom zastupiteľstva 19. 4. 2007 (¤)
CeNNÍk Za iNZeRCiu
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