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JURAVA 2014

JURAVA už slúži milovníkom cykloturistiky

Piknikový charakter s  kultúr-
nym programom malo nedeľné 
(19.  10.  ) slávnostné otvorenie 
Malokarpatsko-šúrskej cyklo-
magistrály pri Pustom kostolíku 
na okraji Svätého Jura. Vyše šty-
ri stovky milovníkov bicyklovej 
turistiky a ďalších hostí si mohli 
v  slnečnom počasí vychutnať 
nielen novú cyklotrasu s názvom 
JuRaVa, ale aj všetky atrakcie, 
ktoré na približne 28-kilometro-
vej trati ponúka.
Ide o jedinečný projekt, pri kto-
rom spojilo svoje úsilie až päť sa-
mospráv. Na jeho príprave, tech-
nickom zabezpečí i  samotnej 
realizácii participovali samosprá-
vy mikroregiónu Vajnory, Rača, 
Svätý Jur, ako aj hlavného mesta 
Bratislavy a Bratislavského kraja. 
Cyklotrasa JuRaVa je prospeš-
ný projekt pre širokú verejnosť 
a snaha o jej presadenie sa datu-
je od roku 2008 až po rok 2014, 
kedy až na tretí raz bola úspešná 
medzi projektmi EÚ. Cyklotrasa 
dostala zelenú vo februári tohto 
roka, keď ministerstvo pôdohos-
podárstva ako riadiaci orgán pre 
Operačný program Bratislavský 
kraj vydalo súhlasné stanovis-
ko k  žiadosti združenia JuRaVa 
o nenávratný fi nančný príspevok 
z  eurofondov vo výške 617.493 
eur. Celkové oprávnené výdavky 
projektu boli schválené vo výške 
649.993,34 eura s DPH. JuRaVa 
vedie cestičkou na úbočí Ma-
lých Karpát pozdĺž vinohradov 

a smeruje vedľa Šúrskeho kanála 
po okraji štátnej prírodnej rezer-
vácie Šúr. Je riadne označená do-
pravným značením, čím ponúka 
cyklistom i korčuliarom bezpeč-
ný prejazd mimo dopravných 
komunikácií. Je preto vhodná aj 
na výlety pre rodičov s  malými 
deťmi. „Malokarpatsko-šúr-
ska cyklomagistrála by sa mala 
v budúcnosti napojiť na Podkar-
patskú cyklomagistrálu a  nultý 
cyklookruh, záujem o pripojenie 
prejavili ďalšie malokarpatské 
mestá, ako aj bratislavské mest-
ské časti. Zaujímavosťou cyklot-
rasy je, že na Jurskej ceste vznikol 
aj fi tnes park, ktorý projektovo 
navrhol Martin Oťapka začiat-
kom tohto roka a  brigádnicky 
ho budovali Vajnoráci spolu 
s  Bežeckým klubom a  s  fi nan-
čnou podporou od nadácie SPP 
a mestskej časti Vajnory,“ priblí-
žil starosta Vajnor Ján Mrva.
“Kvalita stavby bola najdôleži-
tejšia. Chceli sme veci urobiť po-
riadne, aby boli bezpečné v rám-
ci možností, ktoré nám dané 
územie poskytuje. A nie, aby boli 
vnímané, ako politická či voleb-
ná kampaň, pretože na tomto 
projekte sme pracovali už takmer 
cely rok 2014 a bol naplánovaný 
ako ďalší krok po vybudovaní 
JURAVY na prepojenie mest-
ských častí, ako súčasť hlavných 
mestských cyklotrás,” zdôraznil 
projektový manažér cyklotrasy 
a člen Cyklokomisie mesta Bra-

tislavy Mário Schwab. Združenie 
obcí JURAVA vzniklo v  roku 
2009 a  jeho cieľom je predo-
všetkým realizácia projektov pre 
rozvoj Malokarpatskej oblasti. 
Cyklomagistrála spájajúca Svä-
tý Jur, Vajnory a Raču s dĺžkou 
takmer 28 km je ich pilotným 
projektom. Cyklotrasa v  tomto 
regióne zlepší podmienky pre 
rozvoj cykloturistiky a ekologic-
kej dopravy. Bratislavčania budú 
mať možnosť pokračovať na bi-
cykloch z Rače plynule na Svätý 
Jur a Vajnory bez toho, aby mu-
seli križovať štvorprúdovú výpa-
dovku. “Na JURAVU by sa chcú 
napojiť i  Pezinok, Modra a  tiež 
Chorvátsky Grob, mala by byť 
súčasťou plánovaného nultého 
okruhu cyklotrasy okolo Brati-
slavy a zároveň vstupnou bránou 
do Malokarpatskej cyklomagis-

trály, ktorá by sa mala tiahnuť po 
celom východnom úpätí Malých 
Karpát. Vo Vajnoroch sa tiež 
chystá jej napojenie na Rakúsko 
cez Vrakuňu a Cyklomost Slobo-
dy v Devínskej Novej Vsi,” dopl-
nili Mrva a Schwab.
Už sa pracuje na JURAVA II 
– pokračovaní cyklotrasy od 
mostíka z  Vajnor smer Čierna 
Voda po hrádzi, okolo letiska 
až do Vrakune v dĺžke asi deväť 
kilometrov, spolu s  ďalším bez-
pečným mostom cez Šúrsky ka-
nál od Vajnor a tiež podjazdom, 
čím sa odstráni priechod cyklis-
tov cez hlavnú cestu. Projekt by 
mal byť hotový do konca roka 
a v roku 2015 by združenie chce-
lo vypísať súťaž na dodávateľa. 
Projekčné náklady sú odhadnuté 
na 750.000 až 850.000 eur.

Eduard Fašung

Práce na cyklotrase JURAVA, ktorá je spoločným 
projektom mesta Svätý Jur a mestských častí Rača 
a Vajnory, sa dostali do úspešného konca.

JURAVA cez Rendez
Bratislavské mestské zastupi-
teľstvo schválilo na septem-
brovom zasadnutí spolufi -
nancovanie cyklotrasy medzi 
bratislavskými mestskými čas-
ťami Vajnory a Rača, po obyt-
nú časť Rendez. Celkové nákla-
dy na tento projekt sú vyčíslené 
na 180.000 eur a zo svojho roz-
počtu ho zaplatí hlavné mesto 
SR Bratislava spolu s dotknutý-
mi mestskými časťami.

Vďaka tomu sa zrekonštruuje 
miestna komunikácia s umiest-
nením viac ako 2,6 kilometra 
dlhej cyklotrasy, od železničnej 
stanice Bratislava-Vajnory po 
otočku autobusov na južnom 
okraji obytnej časti Rendez v 
Rači, v blízkosti železničnej 
stanice Bratislava-Východ. 
Cieľom tohto projektu je po-
kračovať v  systéme cyklotrás 
prepájajúcich jednotlivé cyk-

listické cesty s napojením sa aj  
na už vybudovanú a otvorenú 
cyklotrasu Malokarpatsko-šúr-
ska cyklomagistrála JURAVA. 
V mestskej časti Vajnory, ktorá 
pripravila vyššie uvedený rea-
lizačný projekt na prepojenie 
Vajnôr a Rače sa už rozpraco-
váva ďalšia cyklo myšlienka a 
to  prepojenie  Trnavské Mýto-
Rožňavská- Zlaté piesky -Vaj-
nory, na ktorú je už spracovaná 

štúdia. Výstavba novej cyklot-
rasy je rozdelená na dve etapy, 
z ktorých prvá by sa za priaz-
nivých okolností a to hlavne 
priaznivého počasia, mohla za-
čať realizovať už v tomto roku a 
vyžiada si 93.000 eur. Stavebné 
práce by mali pokračovať ná-
sledne v budúcom roku a ve-
ríme že na jar 2015 už budeme 
môcť využívať ďalší bezpečný 
cyklopriestor.
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STAROSTA ODPOVEDÁ

? Prosím vás, prečo si obyvatelia bytových domov 
na Čiernom chodníku a Príjazdnej (na konci) 

ohradili a uzamkli nádoby na separovaný zber? Je to 
v súlade so zákonom?
Toto hniezdo na domový a separovaný odpad si zriadili 
a platili a platia jeho odvoz obyvatelia bytoviek na Ulici 
Čierny chodník. Treba zdôrazniť, že nejde o verejné 
hniezdo separovaného odpadu. Obyvatelia svoju 
požiadavku realizovali v spolupráci so spoločnosťou 
OLO, a.s. Takúto možnosť majú po dohode so správcom 
všetky bytové domy v prípade, že ich obyvatelia prejavia 
záujem o separovanie odpadu a aj ju využívajú. Rovnako 
aj jednotlivci, ale táto služba je pre nich spoplatnená. 
Separovaný zber je založený na uvedomelej činnosti 
občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V prí-
pade, že ostatní neprispôsobiví občania opätovne plnia 
nádoby na separovaný zber odpadu iným odpadom, ako 
je určené, takýto mimoriadny odvoz odpadov má spo-
ločnosť OLO, a.s. spoplatnený. Ako som uviedol, v tomto 
prípade, keď ide o súkromné hniezdo na separovaný 
zber odpadov, ktoré si vlastníci bytov aj platia, je možné 
jeho oplotenie, a nie je v rozpore so zákonom.

? Medzi podnetmi od občanov sa objavila požia-
davka na umiestnenie stacionárnych policajných 

kamier na našich cestách.
O tom, že nám bezpečnosť na našich cestách nie je 
ľahostajná, svedčia fakty, že sme, napríklad, ako prvá 
mestská časť v Bratislave mali už v roku 2007 merače 
rýchlosti a v r. 2008 červené priechody cez Roľnícku a iné 
cesty. V kompetencii MČ Vajnory je právomoc umiestniť 
len merače rýchlosti, ktorých je v našej mestskej časti 
už päť, a to: 2 na Roľníckej ul., jeden Pri starom letisku, 
jeden nový od septembra na Rybničnej ul. a jeden nový 
od septembra na Ul. Pri mlyne. Aj ich umiestnením 
sa dosiahlo zníženie rýchlosti, ale aj opatrenia, ako 
svetelná signalizácia na dvoch miestach Roľníckej 
ulice – pri úrade a pri sv. Floriánovi, prispeli k zvýšeniu 
bezpečnosti. Umiestnenie stacionárnych kamier, ktoré 
zaznamenávajú, akou rýchlosťou sa osobné vozidlo po-
hybuje, a snímajú ŠPZ auta, kedy a aké vozidlo povolenú 
rýchlosť prekročilo, nasledovne sa to vyhodnocuje a na 
jeho základe sa majiteľovi vyrubuje pokuta orgánom 
na to ustanoveným, to je v kompetencii len dopravných 
inšpektorátov. Mestská časť úzko spolupracuje s mest-
skou políciou, ktorá často na naše podnety preveruje 
dodržiavanie rýchlosti osobných vozidiel na miestnych 
komunikáciách v spolupráci so štátnou políciou. Pred 
necelým mesiacom som mal rokovanie s krajským 
riaditeľom polície ohľadom častejších kontrol rýchlosti 
v našej MČ aj spomínaných fotokamier na cestách, 
ktoré by merali rýchlosť a snímali by aj ŠPZ. Dostal som 

informáciu, že bohužiaľ, Slovensko nedisponuje ešte ani 
jednou takouto kamerou, len sa pripravuje projekt a ak 
sa nájdu peniaze v štátnom rozpočte, možno o rok budú 
také kamery aj u nás, aj keď len v menšom počte cca 
20 - 30 fotokamier na celom Slovensku. Na moju žiadosť 
sa budú policajné kontroly na rýchlosť robiť častejšie, 
i napriek tomu, čo uvádzajú v liste, že za 9 mesiacov 
mali len 8 dopravných nehôd vo Vajnoroch.

? Pribudli nám krásne cyklotrasy, aj mimo dediny, 
aj v dedine. Niektorí na vedľajších uliciach majú 

obavu o verejnú zeleň pod oknami. Bude sa ešte 
stavať?
Ľudí na Tomanovej, na začiatku či na konci, alebo na Čiernom 
chodníku a Dorasteneckej môžem upokojiť. Zastavovať sa ne-
bude nijaká zeleň pod nikoho oknami. Cyklotrasy sa vyznačia 
zvislými značkami, ktoré vodiča upozornia na vyšší pohyb 
bicyklov na ceste a na zemi budú piktogramy s bicyklom. Toto 
sa volá „združený pruh“ pre autá a bicykle. Na Dorasteneckej 
a časti Tomanovej ulice pri družstve okrem zvislých značiek 
budú na zemi aj vodorovné čiarkované značenia, ale tak, aby 
autá, tak ako dnes, mohli bezproblémovo parkovať sčasti na 
chodníku a sčasti na ceste. Takže opakujem, verejná zeleň pod 
oknami nebude zastavaná cyklotrasou.

? Kruhový objazd je zjavne v zlom stave. Poču-
li sme, že mesto chcelo „kruháč“ opravovať, 

ale nestalo sa tak. Môžete to spoluobčanom 
vysvetliť? Prečo?
Kruhový objazd je v správe magistrátu. Mestská časť sa sna-
žila, aby sa výmena asfaltu na kruhovom objazde dostala do 
plánu mesta na tento rok.
V apríli sme robili obhliadky a mesto si urobilo predbežný 
rozpočet na opravu v dvoch variantoch, a to len s výmenou 
asfaltu, druhú aj s výmenou podložia. V priebehu prázdnin 
si mesto dalo spracovať štúdiu na kruhový objazd a z nej 
vyplynula potreba komplexnej rekonštrukcie objazdu aj 
s podložím. Na základe štúdie magistrát oslovil tri najväčšie 
fi rmy, čo objazd údajne ničia, a to TNT, RAven a Lagermax, 
s návrhom rokovaní o rekonštrukcii „kruháča“. S ohľadom na 
tieto skutočnosti a na fakt, žeby ku „kruháču“ mal pribudnúť 
pripájací pruh do Vajnor, čím by sa situácia mohla zlepšiť, 
bude treba z hľadiska miestnej samosprávy opäť vyvíjať 
tlak na magistrát a pripraviť podmienky na rokovania 
s oslovenými fi rmami a Vajnoriou. Je priestor ešte aj na 
ďalšie riešenia pre dopravných projektantov, ktorí by vedeli 
navrhnúť možno ešte lepšie riešenia. Magistrát tento rok cez 
prázdniny na Rybničnej ulici v smere na BEZ pred kasárňami 
opravil vozovku v zákrute smrti (pri tom veľkom strome) 
v dĺžke asi 80m. Budeme ako samospráva pokračovať v tla-
ku na magistrát a fi rmy, aby sa naprojektovalo riešenie na 
prospech Vajnor a pripravila sa stavba - komplexná rekon-
štrukcia na budúce leto.

? Na sociálnej sieti boli poslanci obviňovaní, že sú 
na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva so 

starostom jedna ruka a neprotirečia mu. Za všetkých 
poslancov reaguje K. Pokrivčáková.
Dozvedela som sa, že poslanci sú neustále predmetom kritiky 
na sociálnych sieťach, a preto mi dovoľte, aby som aj v ich me-

Spýtali sme sa starostu
ne na tento podnet reagovala. Všetky zastupiteľstvá sú verejné 
a občania, ktorí prejavia záujem sa na nich zúčastniť, vždy do-
stanú priestor a možnosť spýtať sa na to, čo ich trápi alebo za-
ujíma. Konajú sa aj pravidelné stretnutia nielen so starostom, 
ale aj s poslancami, ktoré však zväčša ostanú nepovšimnuté. Aj 
z tohto dôvodu boli zrušené. Budúce zastupiteľstvo sa k nim, 
samozrejme, môže kedykoľvek vrátiť. Čo je však najpodstatnej-
šie: pravidelne zasadajú komisie aj miestna rada, pravidelne 
sa stretávajú poslanci so starostom – tam sa problémy, plány 
a úlohy rozoberajú, tam sa o nich diskutuje, tam sa obrusujú 
hrany rôznych názorov, tam sa hľadajú kompromisy a spoločné 
východiská. Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú už iba 
vyústením všetkých tých predchádzajúcich debát, rozhovorov 
a polemík. Išli sme kandidovať spolu, mali sme spoločnú víziu 
smerovania Vajnor. Je úplne pochopiteľné, že nie vždy sme sa 
zhodli a zhodneme – diskusie bývali naozaj ostré. Ale naším 
cieľom vždy bolo, je, aj bude nájsť spoločnú reč a posúvať veci 
dopredu, aby sa Vajnory stávali čoraz lepším miestom pre život. 
Myslím, že nielen pre mňa osobne sú najdôležitejšie výsledky, 
ktoré môžem ako bežný občan Vajnor pocítiť vo svojom každo-
dennom živote.

? Pán starosta, blížia sa voľby a vaše meno 
sa objavilo aj v súvislosti s kandidatúrou na 

mestského poslanca. Určite by mnohých zaujímalo, 
prečo ste sa rozhodli kandidovať aj na poslanca do 
mestského zastupiteľstva. Keď sa obzriete späť na 
posledné volebné obdobie, z ktorého úspechu máte 
najväčšiu radosť?
Kandidujem tak, ako v prvom volebnom období, na mestské-
ho poslanca, ako aj moji ďalší kolegovia starostovia z mest-
ského parlamentu preto, lebo v mestskom parlamente, ako 
poslanci, dokážeme pre svoje mestské časti vybaviť ešte viac, 
keďže aj hlasujeme. Je to aj v prípade návrhov, čo máme, me-
nej komplikované, lebo sa nemusíme doprosovať mestských 
poslancov, aby si návrhy osvojovali tak, ako sa mi to neraz 
stalo v minulom volebnom období. Použijem reálny prípad. 
V diskusii navrhnem presun prostriedkov v rozpočte mesta na 
výstavbu cyklotrasy Vajnory - Rendez a nemôžem to podať tak, 
ako akokoľvek dobrý poslanecký návrh, ale diskutovať môžem 
toľko, koľko mi rokovací poriadok dovolí, no bez osvojenia si 
môjho návrhu niektorým poslancom ho nemôžem predložiť 
na hlasovanie.
K obvineniu s prepojením s poslancami len dodám, že na 
stretnutiach pred zastupiteľstvom či na komisiách, ktoré 
občania nevidia, mávame veľmi intenzívne a často aj búrlivé 
diskusie k rôznym veciam, čo hýbu našou spoločnosťou, a ak sa 
niekomu nepáči, že ťaháme za jeden koniec povrazu jedným 
smerom, tak to je jeho vec, ale výsledky našej spoločnej roboty 
vo Vajnoroch hovoria jasnou rečou.
Tešia ma najmä tieto tri diela, ktoré sú obrovským prínosom 
pre Vajnory a ostanú tu na veľmi dlhý čas: revitalizovaný 
Park pod lipami, ktorý má svojho pokojného ducha a stal sa 
prirodzeným, no najmä živým centrom Vajnor, cyklotrasa JU-
RAVA, ktorá nemá obdobu v slovenských pomeroch, je 28 km 
cyklotrás po našom chotári. Verím, že priniesla radosť celým 
rodinám s možnosťou ísť si zašportovať do prírody. Posledným 
dielom je rozostavaný kultúrny dom, ktorý sa stane centrom 
kultúry vo Vajnoroch.

(VN)

Vo Vajnoroch chceme žiť lepšie a krajšie
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OKIENKO Z KR AJA

Návrh Ministerstvá fi nancií 
SR vnímajú ako čisto politic-
ké rozhodnutie Vlády SR bez 
ohľadu na záujmy a  potreby 
občanov Bratislavského kraja. 
Župa očakáva zhoršenie verej-
ných služieb v doprave, škols-
tve aj sociálnej starostlivosti.
„Poslanci naprieč celým poli-
tickým spektrom odmietli zlý 
návrh vlády, na ktorý v koneč-
nom dôsledku doplatia obyčaj-
ní ľudia. Oceňujem, že v záuj-
me zvyšovania kvality života 
občanov sme dokázali odhodiť 
stranícke tričká, zabudnúť na 
trenice, odmietnuť to, čo nás 
rozdeľuje a  spojili sme sily 
v prospech študentov, dôchod-
cov, rodiny, či ľudí, ktorí svo-
jou každodennou prácou držia 
v  chode všetky naše regióny,“ 
zdôraznil bratislavský župan 
Pavol Frešo. Krajskí poslan-
ci žiadajú poslancov NR SR, 
aby návrh zákona neschválili. 
V  prípade, že chválený bude, 
poverili predsedu BSK Pavla 
Freša, aby požiadal prezidenta 
SR o  jeho vrátenie do parla-
mentu.
Výšku dane si dnes určujú 
regióny a  je to jediná daň, na 
ktorú majú regióny ešte dosah. 
Od januára bude centralizo-
vaná a  výška pre kraje bude 
jednotná. Tento systém najviac 
poškodí BSK. Výpadok pre 
VÚC chce Vláda SR kompen-
zovať prostredníctvom vyššie-
ho podielu na dani z  príjmu 
fyzických osôb (DPFO). Túto 
kompenzáciu deklaruje MF 
SR pre VÚC ako celok v plnej 

výške, avšak jej prerozdelenie 
bude silno negatívne pre BSK 
a dočasne pozitívne pre všetky 
ostatné kraje. Už podľa súčas-
ného systému prerozdeľovania 
DPFO je BSK solidárny voči 
ostatným regiónom. V  Brati-
slavskom kraji vybral štát na 
dani z  príjmu fyzických osôb 
ročne takmer 200 mil. €, na-
späť mu dáva len 33 mil. €.
„Bratislavská župa vždy zod-
povedne pristupovala k fi nan-
ciám. Snažili sme sa za uply-
nulé obdobie fi nancovanie 
župy zastabilizovať rôznymi 
opatreniami, zefektívniť čin-
nosť župy. V žiadnom prípade 
nemôžem súhlasiť s  tým, aby 
sme prišli o takú veľkú čiastku, 
čo za nadchádzajúce štyri roky 
predstavuje približne 25 milió-
nov eur,“ uviedla vicežupanka 
Gabriella Németh (SMK).
„Myslím si, že ten zákon, ktorý 

pripravilo ministerstvo fi nan-
cií nám zoberie veľa peňazí, 
a  tým pádom nemôžeme re-
konštruovať školy, nebudeme 
mať na dopravu dosť peňazí, 
nebudú mať peniaze sociálne 
zariadenia. Čiže ľudia pocí-
tia výpadok peňazí. A  je mi 
to naozaj ľúto, že týmto chce 
vláda ničiť Bratislavu a  celý 
Bratislavský kraj,“ skonštato-
val vicežupan Martin Zaťovič 
(SDKÚ-DS).
„Tento problém nie je len 
o dani z príjmov za motorové 
vozidlá v  Bratislavskom kraji. 
Treba vidieť širšie súvislosti. Je 
to vlastne o fi nancovaní hlav-
ného mesta Bratislavy. Ak by sa 
fi nancovanie nastavilo tak, ako 
to má byť, tak môžeme sa baviť 
aj o daniach, aby sa to preroz-
deľovalo iným spôsobom, ale 
pokiaľ Bratislava nedostane tie 
fi nancie, ktoré by jej aj patrili 

v  rámci celého Slovenska, tak 
potom je to problém“ povedala 
podpredsedníčka Alžbeta Ož-
valdová (MOST-HÍD).
„Môj názor je, že keďže Fico 
nedobyl Bratislavský samo-
správny kraj, tak sa snaží dobyť 
pre neho neobsadené územie 
prostredníctvom fi nančných 
nástrojov, to znamená škrte-
nia príjmov BSK. Tento návrh, 
vládny návrh Smeru-SD, bude 
určite negatívne vplývať na 
rozvoj Bratislavského samo-
správneho kraja a samozrejme 
aj samotnej Bratislavy,“ po-
vedal podpredseda BSK Igor 
Bendík (SaS).
Vicežupan Martin Berta 
(KDH) zároveň dodal, že Bra-
tislavský kraj je v  porovnaní 
s ostatnými župami znevýhod-
nený v  oblasti čerpania euro-
fondov. „Eurofondy máme 
prakticky, vďaka vysokému 
HDP obmedzené a  nevieme 
ich čerpať, čiže Bratislava tým 
trpí. Teraz sa ukazuje, že sa-
motný štát ide Bratislave a Bra-
tislavskému kraju brať peniaze, 
ktoré nie sú používané len na 
cesty, pretože to je daň. Daň 
pre samosprávu je príjem ako 
taký,“ podotkol.
Kým príjem z DMV v BSK je 
vyšší v porovnaní s ostatnými 
krajmi, príjem z DPFO je ďale-
ko nižší. BSK je znevýhodnený 
parametrami vzorca, ktorý ne-
zohľadňuje daňovú silu VÚC 
a  až 38% výnosu DPFO pre-
rozdeľuje na základe kritérií 
nevýhodných pre BSK, sú to 
napr. rozloha, obrátená husto-
ta obyvateľstva, dĺžka cestnej 
siete, vysoká intenzita tranzit-
nej a  osobnej dopravy, okrem 
toho je výnos DPFO pre BSK 
krátený koefi cientom hori-
zontálneho vyrovnania 0,9518 
a prerozdelený v prospech os-
tatných VÚC. V roku 2013 bol 
celkový výnos DPFO pre župy 
410 mil. €, pričom BSK sa na 
ňom podieľal sumou 199 mil. 
€ a naspäť mu bolo prerozdele-
ných len 32,9 mil. €.

Veronika Bauchová

Poslanci BSK zásadne nesúhlasia 
so zmenami daňových príjmov VÚC
Poslanci Bratislavské-
ho kraja zhodne vyja-
drili zásadný nesúhlas 
k  predloženému ná-
vrhu zákona o  dani
z motorových vozidiel, 
podľa ktorého príde 
župa v  najbližších šty-
roch rokoch o 25 mil. €
a  každý ďalší rok
o 10 mil. €.

Kraj DMV DPFO
príjmy 
celkom

Rozdiel 
oproti BSK

Banskobystrický 13 483 394 61 615 277 75 624 167 8 181 646
Bratislavský 34 591 928 32 850 593 67 442 521 ---
Košický 12 988 880 57 427 426 70 416 306 2 973 785
Nitriansky 18 731 139 54 876 863 73 608 002 6 165 481
Prešovský 14 681 763 65 615 169 80 296 932 12 854 411

13 352 464 45 100 936 58 453 400 -8 989 121
Trnavský 15 746 017 41 744 055 57 490 072 -9 952 449
Žilinský 16 524 324 51 730 456 68 254 780 812 259
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Aj podľa nezávislej štatistiky miest a obcí INEKO si Vajnory opäť medziročne vylepšili hospodá-
renie a finančné zdravie obce i napriek  veľkým investíciám a pravidelným splácaním úverov!

Nielen v súčasnosti, ale určite aj 
v  budúcnosti bude obyvateľov 
zamestnávať otázka – ako sú 
Vajnory zadlžené? Vzali si veľa 
alebo málo úverov? A  použili 
ich na rozumné veci či inak? 
Na to je úplne jasná odpoveď. 
Samosprávy si obvykle berú 
dva typy úverov - prevádzko-
vý a  investičný. Prevádzkový 
je na bežnú spotrebu (energie, 
platy úradníkov a  pod.) a  be-
rie sa obvykle v  čase, keď to 
v  samospráve veľmi nefunguje 
a potáca sa. Tento typ si Vajno-
ry nevzali!
Investičný úver slúži na účely 
rozvoja obce, budovanie infra-
štruktúry (školy, škôlky, kana-
lizácie), či zvyšovanie kvality 
života obyvateľov (kultúrne 
domy, hudobné sály, športové 
haly, štadióny). Banky takéto 
úvery poskytujú len v  prípade 
výbornej fi nančnej kondície 
samospráv, pri dobrých ratin-
goch, po dôkladnom audite 
a  preskúmaní stavu fi nancií, 
pohľadávok i  záväzkov a  po 
kontrole viacročných období. 
A toto sú dva úvery, aké si vza-
la naša mestská časť v  rokoch 
2009 a 2014 - na budovanie ma-
terskej školy a kultúrneho stre-
diska – tzv. spolkového domu. 
Každému hneď napadne veľa 
otázok: O  akú sumu sa jedná? 
Vzal si Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava - Vajnory aj iné 
úvery na nejaké iné akcie? Do-
voľuje to vôbec zákon? Koľko 
z  nich už splatil? A  hlavne do 
kedy budú musieť Vajnory splá-
cať úvery?
A tu sú odpovede:
V  období rokov 2007 - 2014 
mestská časť čerpala iba dva 
investičné úvery, na škôlku 
a  „kulturák“, na nič iné. Už 
piaty rok mestská časť pravi-
delne mesačne spláca úver na 
škôlku a  tento rok aj úver na 
„spolkový dom“, a  to určite aj 
vďaka šetrnému nakladaniu 
s  celkovými fi nanciami. Podľa 
zákona je maximálne možné 
zadlženie obce v sume do 60% 
dosiahnutých bežných príjmov 

predchádzajúceho roka. Naša 
mestská časť má k  30.  9.  2014 
celkovú sumu dlhu (t.j. za obi-
dva úvery) v  hodnote 33,09%, 
takže cca polovicu toho čo 
dovoľuje zákon. A  teraz asi to 
najdôležitejšie, pri rovnako 
zodpovednom hospodárení 
mestskej časti v najbližších ro-
koch budú obidva úvery spla-
tené 25.  12.  2019, tak ako je 
to dohodnuté aj v  úverových 
zmluvách.
A slovo na záver, keď vezmeme 
a spočítame len tie najvýznam-
nejšie investície, ktoré sa vo Vaj-
noroch zrealizovali za posled-
ných 8 rokov a  slúžia a  a  ešte 
roky budú slúžiť našim obyvate-
ľom (podrobnejšie sú uvedené 
v  tabuľke) ako bolo Dokonče-
nie kanalizácie (8.319.000 eur), 
Zrekonštruované zdravotné 
stredisko (295.000 eur), Cyk-
lotrasa JURAVA (695.000 eur), 
Nový kultúrny dom (1.030.000 
eur), Nová škôlka (1.063.000 
eur), Zateplenie, strecha, okná 
a  vybavenie základnej školy 
K.Bruderovej (515.000 eur), 
Multifunkčné ihrisko s  bežec-
kou dráhou (107.000), Sema-
fory (265.000 eur), Výmena 
elektrických vedení za izolova-
né a nová trafo stanica (162.000 
eur), Revitalizácia budovy úra-
du a  predpolia (157.000 eur), 
Revitalizácia šošovkového 
námestia (248.000 eur), Nové 
športovo-futbalové kabíny 
(49.000 eur), Revitalizovaný 
Park pod Lipami (271.000 eur), 
Zrekonštruovaný prvý objekt 
Vajnorského ľudového domu 
(132.000 eur)… a  to tu neuvá-
dzam menšie projekty, dotácie, 
granty, opravy a bežnú prevádz-
ku, ani rozpracované projekty 
(ako napr. Cyklotrasa na Ren-
dez, k NAY…). Takže v prepoč-
te na obyvateľa (aktuálne 5.419) 
získal každý obyvateľ Vajnôr za 
posledných 8 rokov majetok 
obce v hodnote cca 2.455 eur na 
hlavu a spolu je to viac ako 13 
miliónov eur (po starom tak-
mer 400 miliónov korún)

Mário Schwab

Vajnory si medziročne opäť 

Tak ako aj pred 4 rokmi 
sme zosumarizovali as-
poň stručne (podrobne 
je to na webe v závereč-
ných účtoch mestskej 
časti každoročne na cca 
100 stranách) hospodá-
renie mestskej časti za 
roky 2007-2010, dnes 
Vám prinášame odpo-
čet za roky 2011-2014.
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vylepšili hospodárenie
rok  2011   suma 

   295 000 € 
   26 408 € 

 
- 

 
  15 575 € 

   14 757 € 
   382 394 € 

   2 672 € 
   2 850 € 

   14 907 € 

  257 575 € 
 336 201 € 

   14 000 € 
   27 704 € 

 

  548 650 € 

-    627 153 € 

2 565 846 € 
rok  2012   suma 

   18 840 € 

   88 397 € 
   3 998 € 

   6 714 € 
   1 008 € 

   2 906 € 
   8 342 € 

   3 300 € 
   1 916 € 

    1 400 € 
-    1 511 € 

   27 328 € 
   22 300 € 

   12 152 € 
   13 767 € 

   17 538 € 
   2 500 € 

   8 000 € 

   3 000 € 

- - -2 
   19 605 € 

 
 259 340 € 

 344 964 € 
   20 000 € 

   25 679 € 

 

  600 904 € 

-    432 889 € 

  1 948 297 € 

rok  2013 suma 
    1 175 € 

a    5 313 € 

   9 271 € 
 

   27 640 € 

    138 774 € 
    828 € 

– 

 
  271 660 € 

   2 879 € 

   37 634 € 
   7 414 € 

    1 200 € 
–    30 678 € 

   1 809 371 € 
   450 € 

   340 € 

  296 153 € 

 367 876 € 
   19 000 € 

   26 219 € 

 

  571 988 € 

-    574 585 € 

   4 200 446 € 

rok 2014    suma 

   85 761 € 

– - akcie v 
     

                -     1 500 € 
                - –    6 580 € 
                - – 8 filmov 
a     6 100 € 

– 
   1 030 700 € 

– – 
    45 000 € 

–    695 000 € 
–  - 

   116 000 € 

   9 500 € 
   8 950 € 

-  – 
   2 128 € 

    1 300 € 

   1 446 € 

   4 500 € 
-    5 586 € 

-    176 556 € 

-    4 285 € 

 
 298 348 € 

 409 761 € 
   24 500 € 

   28 100 € 

 

  633 136 € 

-    783 886 € 

4 378 624 € 

   
-

   799 535 648 Sk 

  26 539 721 € 

- -2010   405 089 500 Sk 

spolu 2011-2014 13 093 213 € 

  394 446 148 Sk 



www.vajnory.sk

Vajnorské novinky8

FAKT Y

Vajnorská samospráva
vo svetle faktov
Po ukončení každej práce nasleduje rekapitulácia a nie je tomu inak ani v samospráve. Aj v období rokov 2011 – 2014 pra-
covala samospráva zväčša v tom istom zložení poslancov, ako v rokoch 2007 – 2010. Na pripomenutie zmien, ktoré sa vo 
Vajnoroch udiali, uvádzame tie najdôležitejšie, ktoré priblížime v obrazovej podobe.

Zhnitá stará škôlka fungujúca na výnimku.

Toto bolo nedôstojné centrum - stará škaredá asfaltová plocha so žltými rúrami.

Škola sa pred zateplením nachádzala v dezolátnom stave.

Moderná 5-triedna škôlka s telocvičnou pre 119 detí.

Pýcha Vajnor - prekrásne Centrálne námestie pri Svätom Floriánovi.

Kompletne zateplená škola Kataríny Brúderovej.

2007 -2011
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Toto obdobie by som zhr-
nul vetou: „ Menej sme 
rozprávali, o  to viac sme 
konali!“ Na rozdiel od na-
šich predchodcov, podarili 
sa nám získať investície vo 
výške 405 mil. Sk, čo je 2,5 
krát viac.

Miestny úrad pred rekonštrukciou

Asfaltový školský dvor a deravé oplotenie.

Staré futbalové kabíny boli hanbou. Nové červené a biele kabíny, za ktoré sa futbalisti nemusia hanbiť.

Budovanie modernej vákuovej kanalizácie.Prvé merače rýchlosti v Bratislave.

Semafory pred úradom, obnova úradu a jeho predpolia a prvé červené priechody v BA.

Nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore našej školy s bežeckou dráhou.
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Detské ihrisko na Šinkovskom.

Osadené zábradlie na Rybničnej pri kaplnke.

Organizácia parkovania na Doline.

Kniha o vajnorskom insitnom maliarovi Jánovi Hlavatom.

Jednosmerka Koniarková pred škôlkou a pozdĺžne parkovanie.

Na troch zástavkach MHD sme osadili lavičky.

Páková studňa na Roľníckej ul. pred lekárňou.

Vodorovné značenia na Osloboditeľskej ul. pred školami.

FAKT Y

V období rokov 2011 – 2014 sa našej malej mestskej časti podarilo získať investície vo výške 400 mil Sk. Keďže vo Vaj-
norských novinkách je obmedzený priestor, vyberieme iba niektoré diela, ktoré sme urobili a odprezentujeme Vám ich 
v komentovanej podobe.

V roku 2011 sa zrealizovalo:

V roku 2012 sa zrealizovalo:

v roku 2011 sa ešte zrealizoval nový prístrešok MHD na Pán-
toch v  spolupráci s  DPB, zrekonštruovalo sa multifunkčné 
zdravotné stredisko a pokračovalo systematické prečisťovanie 
dažďovej kanalizácie.
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Park pod lipami pred revitalizáciou.

Oprava chodníka na Baničovej od Roľníckej po Park F. Jurigu.

Pribudli nové smetné koše pre psov.

Zrekonštruovaná hlavná tribúna a striedačky.
Úprava nespevnenej ulice Za humnami v spolupráci 
s fi rmou Skanska asfaltovou drťou.

Nová zástavka MHD na ul. Pri mlyne.

Revitalizovaný Park pod Lipami.

Nový asfalt na Roľníckej ulici.

Dokončenie červených chodníkov v cen-
trálnom šošovkovom námestí.

FAKT Y

V roku 2013 sa zrealizovalo:

V roku 2012 sa ešte zrealizovala 
dažďová vpusť pred rešt. Modrý 
dom, všetky priechody na Roľní-
ckej ul. boli natreté na červeno, 
na Jurskej ceste pribudol stôl a 
lavičky,  na 3 zástavkach MHD 
sme osadili lavičky, vodorovné 
značenia pri Parku Ferdiša Ju-
rigu, opravené poklopy dažď. 
kanalizácie, atrakcia pre deti 
na centrálnom detskom ihris-
ku, zrevitalizovaný areál MŠ s 
prispením rodičov, rozšírenie 
rozhlasových hlásičov o 10 ks, 
pribudla bezpečnostná kamera z 
projektu MV SR.
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FAKT Y

Aktívna spolupráca samosprávy s mladými mamičkami na projekte Malé vajnorské 
knižničky na stračích nôžkach.

Dokončenie a kolaudácia kanalizácie
Oprava chodníka za futbalovým ihriskom - medzi ulicami
Pri struhe a Roľníckou na konci Vajnor.

Nový semafor a osvetlený priechod na Roľníckej ul. (pri hostinci).

V  roku 2013 sa ešte zreali-
zovali nasledovné práce: od-
stránenie mláky na Baničovej 
systémom dvoch vpusti a od-
vedením do dažďovej kanali-
zácie, D4 – nultý okruh BA 
pôjde pod existujúcu diaľni-
cu D1 (MČ dala urobiť štú-
diu, máme aj ekodukt a pro-
tihlukové opatrenia), oprava 
cesty na Roľníckej z fi nancií 
BSK a mesta, nové cyklosto-
jany v areáli ZŠ, oprava dier 
na Jurskej ceste, výmena 
dlažby na chodníku ns cen-
trálnom námestí za novú.

Pribudli nové hniezda separovaného zberu na Buzalkovej a Dorastenenckej ulici.

Dokončili sme prvý objekt VĽD na radosť nás všetkých. Gumené dopadové plochy – školské ihrisko.

Seniordom Vajnory je zaradený medzi neziskové zariadenia VÚC, čím sa podstatne znížil 
príspevok Vajnorákov na pobyt.

V roku 2014 sa zrealizovalo:
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FAKT Y

Nové sedáky a parková výsadba v bývalých nefunkčných fontánach v Rakus parku, ktorý je obľúbeným miestom našej mládeže.

Nový orientačný systém ulíc vo Vajnoroch – smerové ružice – hovoriaca mapa s pamätihodnosťami.
Nové dažďové vpuste na Rybničnej ulici pri kaplnke 
a Jačmennej ulici pri úrade.

Participatívny rozpočet – zapojenie ľudí – veľmi úspešné - vajnorské 
trhovisko 3 stánky a 6 predajných miest. Kamery s MsP 3ks. K zberným hniezdam pribudla fotopasca.

Revitalizácia Parku pod lipami – fi tnes prvky, ihrisko, fontánka, detské ihrisko, petang, prestrešné pódium.
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FAKT Y

Viac ako 100 opráv chodníkov, v ktorých sa bude systematicky pokračovať aj naďalej.

Vyčistenie 40 rokov nečisteného kanála pri PD Vajnory za bytovkami pri družstve(predtým prales, potom kanál).

Budovanie cyklotrasy JURAVA – aj extravilán aj intravilán.
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FAKT Y

Vo februári by malo byť otvorené nové kultúrne zariadenie na Baničovej ulici, kedže staré doslúžilo a Vajnory takéto priestory potrebujú ako soľ.

A na záver nemôžeme zabudnúť na množstvo kultúrnych podujatí ako napríklad: Dožinky, Hody, Open Air kino, Vajnorské ochotnícke divadlo, Škola vajnorských tradícií, rôzne športové 
turnaje a akcie, ktoré organizujeme najmä pre Vajnorákov a tešíme sa z ich hojnej účasti.

Nový stojan na bicykle pri kostole.
V spolupráci s Nadáciou SPP sme vybudovali doplnkové 
cvičiace prvky na Jurskej ceste.Vo Vajnoroch máme tri nové bežecké okruhy.

Rok 2014 sa niesol v znamení  aj týchto rôznorodých udalostí, podujatí a aktivít:  premiestnenie pamätníka oslobodenia z parku pred 
školu na Osloboditeľskú ulicu, vyčistenie dažďových vpustí, Pračanského i zarasteného kanála za PD Vajnory,  konala sa „ Letná škola 
vajnorských tradícií  – 2 týždne s podporou VPS – paličkovanie, maľovanie ornamentov, vyšívanie, zdobenie kraslíc, pribudli nové 
smetné koše v počte 10 ks a koše pre psíky v počte 4 ks, podarilo sa prispieť vyššími dotáciami  spolkom  a združeniam,  zriadenie ve-
rejnej wifi   - Free hotspoty pre mládež (Park pod lipami, Šinkovské, detské ihrisko, námestie), PHSR sa spracováva na základe požia-
daviek občanov, budujeme  nové bezbariérové priechody z chodníkov na cesty na Koniarkovej a  na Tomanovej ul.,  nové vpuste na 
Rybničnej ulici, Kratiny, Šuty. Mládež ulice a skauti vyčistili budovu bývalej Pastierne. Počas štyroch rokov sa uskutočnilo aj množ-
stvo atraktívnych kultúrno-športových podujatí:  dožinky, hody,  hudobné koncerty, letné kino, divadelné predstavenia Vajnorského 
ochotníckeho divadla,   penalta, cyklotrasa, šarkaniáda, minimaratón.  V tomto volebnom období ešte pripravujeme:  otvorenie 
1. stavby Vajnorského ľudového domu a  vydanie CD Vajnory spievajú. Dúfame, že vajnorské spolky a združenia si v novom  Dome 
kultúry nájdu  svoj domov.   Plánujú  sa v ňom divadelné  a fi lmové predstavenia i zimná škola vajnorských tradícií spojená s kurzom 
pečenia tradičných vajnorských osúchov a koláčov. Veríme, že moderné priestory Domu kultúry budú využité naplno. 

Spracovali: Ján Mrva a Soňa Molnárová, foto: archív redakcie VN
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VOLEBNÁ INZERCIA

Marek 
Grebeči Katarína 

Pokrivčáková
Soňa 

Molnárová
Róbert 

Vajda Michal 
VlčekMar n 

Demo
3 Marián 

Zeman
Igor 

ZemanMar n 
Oťapka

Ján 
Mrva
starosta 3 6 12 14 16 17 18 19 21

SPOLU ROBÍME VAJNORY 
LEPŠÍM MIESTOM PRE ŽIVOT

Aktívne budem presadzovať:

viac financií z mestského rozpočtu - rozšírenie kapacity škôlky a školy, nové športoviská

rekonštrukciu kruhového objazdu pri TNT i jeho úpravy v prospech Vajnorákov

vybudovanie semaforu a bezpečnej zastávky MHD pred zdravotným strediskom

kvalitnejšiu údržbu ciest a chodníkov, ako aj zveľadenie verejnej zelene v správe magistrátu

vybudovanie nových cyklotrás: - cez nadjazd do centra - na Rendez - k Malému Dunaju 

zhustenie intervalov MHD nielen v špičkách 

podporu Bratislavskej integrovanej dopravy s využitím železníc

Ing. Ján 
Mrva

starosta Vajnor - nezávislý kandidát 
na mestského poslanca za Vajnory

2
Transparentnosť, otvorenosť a čestnosť sú pre mňa samozrejmosťou

ABY  VAJNORY  ZOSTALI  DOBRÝM
MIESTOM  PRE  ŽIVOT
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ŠARKANIÁDA 2014

Šarkaniáda sa niesla aj 
v znamení jablkových hodov

Na bývalom starom športovom 
letisku sa v sobotu (11. 10. ) be-
lasá obloha zaplnila desiatkami 
veľmi atraktívne zhotovených 
šarkanov. V stánkovej ponuke 
nechýbali jabĺčka najrôznejších 
odrôd, ovocné šťavy, štrúd-
le, široký výber jablkových 
koláčov a  prirodzene stovky 
víkendových nadšencov pre 
púšťanie šarkanov. Tí prišli nie-
len z Vajnor, ale aj zo širokého 
okolia.
„Vajnorská šarkaniáda a  Jabl-
kové hodovanie sa vo Vajno-
roch na starom letisku opäť 
uskutočnili spolu v jeden deň. 
Šarkaniáda má svoj 6. ročník, 
do jabĺčkového hodovania 
v  rámci Župnej jesene sme sa 

zapojili po tretíkrát. Počasie 
nám prialo, prišli stovky ľudí, 
akcia sa nám vydarila. Je to 
podujatie určené pre deti, ich 
rodičov, prípadne starých ro-
dičov, ktorí si môžu spoločne 
vychutnať jesennú atmosféru 
tradičného púšťania šarkanov. 
Šarkany si návštevníci moh-
li priniesť zhotovené doma, 
alebo priamo kúpiť na mieste 
podujatia. Tí, ktorí si priniesli 
vlastné šarkany, boli zapojení 
do súťaže o atraktívne ceny. Pre 
deti boli pripravené aj Tvorivé 
dielne v réžii OZ Mládež ulice,“ 
priblížila atraktívne podujatie 
Katarína Dobiášová z  referátu 
kultúry MÚ vo Vajnoroch.

Vajnorskú šarkaniádu sme aj v tomto ročníku oslá-
vili s Jablkovým hodovaním pod záštitou MÚ Vajno-
ry a Bratislavským samosprávnym krajom.

MČ Bratislava - Vajnory vyslovuje srdečné poďakovanie 
všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na zdarnom priebe-
hu Vajnorskej šarkaniády a Jablkového hodovania:
- členkám Senior klubu - Milade Brucknerovej, Janke 
Grebečiovej, Kataríne Jaslovskej, Amálii Orthovej, Ive-
te Lenčovej, Márii Zemanovej, ako aj Zuzane Trnov-
covej, Márii Kulčárovej za spoluprácu pri Jablkovom 
hodovaní
- OZ Mládež ulice za pomoc pri Tvorivých dielňach
- pedagógom - Marte Nemcovej, Alene Srnovej, An-
drei Vajdovej, Ivane Bojdovej a všetkým účinkujúcim 
deťom zo ZŠ s MŠ K. Brúderovej
- Jakubovi Jakubáčovi zo 110. skautského zboru Vajno-
ry za usmerňovanie parkovania
- kolegom a kolegyniam z MÚ Vajnory
Podujatie podporili: Bratislava Region Tourism, Kauf-
land, Reštaurácia Fratello, Svetlana Matúšová

Poďakovanie
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ROZHOVOR

? Ste obyvateľom Vajnor, koľko 
rokov a ako sa vám tu žije?

B. N.: Žijem tu 8 rokov. Vyrastal som v Petržal-
ke (v blízkosti Dostihovej dráhy na Hrobákovej 
ul., kde som si užil prírodu – naozaj to tam nie 
je betónová džungľa, ako sa vraví, a petržalská 
hrádza je už asi notoricky známa. Som teda 
„dondzítý“, ale napriek tomuto prívlastku sa 
cítim byť už skôr Vajnorák a som hrdý na túto 
mestskú časť, najmä ma teší, ako sa progre-
sívne rozvíja, na osoh jej obyvateľov. To vplýva 
na moju spokojnosť a každým rokom som 
spokojnejší, že tu žijem. Viem, že je v dobrých 
rukách a viem, že je tu stále čo vylepšovať.

? Na sociálnych sieťach sme si 
všimli, že používate bicykel aj na 

dopravu do práce, nielen vo voľnom 
čase. Ak chodievate s bicyklom, 
ako to kombinujete s inými druhmi 
dopravy?
B. N.: Do práce používam niekoľko doprav-
ných prostriedkov, už vyše mesiaca využívam 
IDS (integrovaný dopravný systém) v rámci 
Bratislavy. O tejto možnosti je motorizovaná 
verejnosť slabo informovaná. Ja som nechal 
auto doma a kúpil som si električenku. Veľmi 
dobre poznám ranné zápchy na Roľníckej ulici 
a potom na obchvate. Je až zarážajúce, že 
autá vozia v priemere 1-2 ľudí. Môj deň vyzerá 
asi nasledovne:
Nasadám na bicykel a odvážam syna do 
škôlky u nás vo Vajnoroch. Odtiaľ idem cez 
Čierny chodník na Železničnú stanicu Vajnory. 
Tam bicykel nechám a nasadnem na osobný 
vlak (väčšinou sú nové poschodové, klimatizo-
vané jednotky), ktorý ma privezie na Hlavnú 
stanicu (Vajnory - Hl. stanica 10 minút). Odtiaľ 
idem trolejbusom do konečného cieľa – do 
práce. To celé absolvujem bez stresov, nie 
v zápche a trápení, kde zaparkovať auto. 
Zároveň mám viac pohybu, užijem si viac 
mesto, ktoré každý deň prináša niečo nové. 
Človek nie je taký izolovaný od okolitého 
sveta. Samozrejme, je čo vylepšovať, čo sa 
týka rekonštrukcie budovy a okolia vajnorskej 
stanice (práve sa rekonštruuje lávka a, hádam, 
tým sa to neskončí) plus zhustenie intervalu 
osobných vlakov. Našiel som si ten správny 
čas, v ktorom sa viem dopraviť načas do práce.

? Ste aktívny v nejakej cykloorgani-
zácii? Ak áno, v akej a čo robí?

B. N.: Nie som. Vyžadovalo by to viac môjho 
voľného času, ktorý momentálne radšej 
investujem do mojej mladej rodiny. No, nikdy 

nehovor nikdy. Je pravda, že na sociálnych sie-
ťach sledujem dianie v organizáciách, ako je 
Cyklokoalícia, Cyklokuchyňa, White Bikes – Bi-
ke sharing Bratislava (zdieľanie bicyklov) a rád 
podporím ich krok, ak sa dá a sú zmysluplné. 
Nedávno vo Vajnoroch som aj využil služby 
chalanov z Cyklokuchyne, ktorí prišli do Vajnor 
pri príležitosti odhalenia „Pakláku“ v Parku 
pod lipami. Veľmi ústretovo a edukatívne 
mi pomohli opraviť predné koleso na bicykli 
môjho syna.

? Ako sa vám páči novovybudovaná 
cyklotrasa Jurava, ktorá ide nielen 

v extraviláne, ale je aj v intraviláne 
obce ako samostatná cyklotrasa, čím 
oddeľuje chodcov a cyklistov?
B. N.: Neskrývam nadšenie nad týmto 
projektom. Konečne sa to podarilo. Prevažná 
väčšina je koncipovaná v zmysle bezpečnosti 
cyklistickej verejnosti, trasa je prevažne 
vedená na samostatnom telese, ktoré ju 
oddeľuje od automobilovej dopravy, ale často 
aj od chodcov, čo je správne. Týmto spôsobom 
nevznikajú kolízne situácie medzi účastníkmi 
cestnej premávky. Samozrejme, treba čas, aby 
si všetci na tento stav zvykli a rešpektovali ho. 

Ešte stále vidím niektorých Vajnorákov jazdiť 
na bicykli po trasách, po ktorých boli zvyknutí 
jazdiť doteraz, čiže po ceste, i napriek tomu, že 
paralelne k tomu vedie krásna cyklotrasa.
Sme súčasťou hlavného mesta Slovenska a už 
dávno Vajnory nie sú zaspatou dedinkou, pri-
druženou k Bratislave. Za niekoľko rokov došlo 
k rapídnemu vzrastu obyvateľov, aj v okolitých 
dedinkách a s tým aj vzrástla individuálna 
doprava. Manželka spomína na časy, keď bez 
problémov hrávali, ako deti, na ceste bedmin-
ton – dnes by sme si to už nedovolili. Preto 
takéto projekty sú veľmi potrebné a užitočné.
Trasu v extraviláne som ešte neprebádal, 
chystáme sa prejsť ju celú, ale to, čo som 
doteraz videl, je jedna nádhera s krásnymi 
prírodnými scenériami a zákutiami.

? Prebicyklovali ste aj zahraničie, 
viete porovnať, čo by bolo treba 

v meste Bratislava ešte vylepšiť?
B. N.: V zahraničí som bol v úlohe pozorova-
teľa. V Nemecku som videl, ako aktívne ľudia 
využívajú cyklistickú a hromadnú dopravu. 
Až som sa nestačil čudovať tomu množstvu 
odstavených bicyklov pri staniciach metra 
či S - Bahn (rýchlovlak, mestský vlak). A to 

jazdia aj v škaredom počasí a v oblekoch. 
Ľudia a najmä politici, ktorí ich tam zastupujú, 
už dávno zistili, že preferencia individuálnej 
dopravy nikam nevedie, práve naopak, treba 
skvalitňovať hromadnú dopravu a budovať 
oddelené a bezpečné cyklotrasy.
Bratislava si to pomaly začína uvedomovať. 
Sám môžem potvrdiť, že zaužívaný mýtus, 
že autobusy sú staré a rozhegané, už neplatí. 
V našom meste však treba ešte veľmi veľa 
zmeniť a najmä si treba brať príklad z Viedne, 
ktorá vedie rebríčky v čistote a kvalite života. 
Je za rohom a stačí tak málo. Poznám ľudí, 
ktorí na víkend idú do Viedne s tým, že sa v nej 
presúvajú len na bicykloch. V čom sme iní? 
Áno, treba zmeniť myslenie a politikov, ktorí 
neprinášajú osoh ich voličom. Veď zoberme si 
príklad už len z domu, v ktorom bývame. Ne-
musím byť Rakúšan, aby okolie môjho domu 
vyzeralo čisto a upravene. Nepotrebujem na 
to veľa peňazí – stačí si len vyhrnúť rukávy 
a pustiť sa do práce a potom už len udržiavať 
daný stav.
Priestor, v ktorom sa pohybujeme, je náš, 
a tak sa aj k nemu, prosím, správajme.
Nechcem byť subjektívny a prihrievať vám 
predvolebný guláš, ale komunálnych politi-
kov, ako ste vy, naše Slovensko potrebuje ako 
soľ a, samozrejme, ryba smrdí od hlavy, čiže aj 
tam vyššie. Vajnory majú u Bratislavčanov po-
zitívny rating a mnohí z nich by tu radi bývali. 
Prečo? Lebo sa tu cítime bezpečne, mestská 
časť sa stará o zveľaďovanie priestorov a vidieť 
angažovanosť našich volených zástupcov.
Zhrnuté a podčiarknuté, Bratislava si musí 
brať príklad z miest, ako Viedeň, či Mníchov 
a z Vajnor.

? Ako hodnotíte aktivity mestskej 
časti v pokračovaní projektova-

nia a budovania cyklotrás, ako v ex-
traviláne smerom na juh k Malému 
Dunaju či na východ do Pezinka, ale 
aj smerom do mesta, ako je cyklotra-
sa Rožňavská či Rendez?
B.N.: Samozrejme, že pozitívne. Rožňavskú 
cyklotrasu by som privítal na cestovanie do 
práce, bude to príjemný pocit predbiehať 
v zápche stojace autá. Z pohľadu turistiky 
plánované projekty smerom do Pezinka či 
k Malému Dunaju len pomôžu k rozvoju 
cestovného ruchu v tomto regióne. Veľmi 
sa na to tešíme, ako plynulo a bezpečne na 
bicykli prejdeme z Vajnor až do Rakúska či do 
Pezinka.

(VN)

Cyklodoprava, ako prostriedok 
aj na cestovanie do práce

Rozhovor s Branislavom Noppom - obyvateľom Vajnor a propagátorom používania cyklodopravy
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STANOVISKO PROJEKTANTA

Dôvod je jednoduchý – kolí-
zia medzi autom a cyklistom 
má pre cyklistu fatálny dopad. 
V tejto súvislosti musím spo-
menúť „ohľaduplnosť“ našich 
vodičov, ktorí sa nesprávajú 
žičlivo a ohľaduplne k cyklis-
tom. Podobne aj kolízia medzi 
cyklistom a chodcom môže 
chodca postihnúť vážnymi 
následkami. Dokonca boli za-
znamenané smrteľné násled-
ky kolízií medzi cyklistom a 
chodcom. Preto pri návrhu 
cyklistických trás sa prihliada 
predovšetkým k bezpečnosti 
cyklistov. Z tohto dôvodu sa 
 1. Prioritne rieši cyklistická 
cesta mimo ciest a chodníkov. 
 2.  Ak sa nenájdu vhodné 
priestorové podmienky, cyklis-
tická cesta sa pridruží k chod-
níku. 
 3.    Ďalšia možnosť - pri-
kročí sa k umiestneniu cyklis-
tickej cesty na chodníku ako 
zmiešaný pohyb chodcov a 
cyklistov. Je to možné len za tej 
podmienky, že počet chodcov 
a cyklistov je nízky, aby nedo-
chádzalo k ich vzájomnému 
kontaktu.  
 4. Ďalšou možnosťou je 
umiestnenie cyklistickej cesty 
do vozovky vo forme cyklis-
tických pruhov oddelených od 
jazdných pruhov aspoň bez-
pečnostným odstupom. 
5. Ako posledná a najmenej 
vhodná možnosť je vyznačiť 
vo vozovke len piktogramy 
cyklokoridoru, ktoré majú za 
úlohu vystríhať vodičov pred 
zvýšeným pohybom cyklistov 
vo vozovke (Devínska cesta, 
centrum mesta) 
Práve tento postup bol zvole-
ný pri navrhovaní cyklistic-

kých ciest na tejto magistrále. 
Navrhli sme cyklistické cesty 
mimo komunikácií a chodní-
kov všade tam, kde to bolo len 
trochu možné. Tu sa natíska 
otázka – pustili by rodičia deti 
na bicykli do vozovky?  Nap-
ríklad využiť bicykel aj na ceste 
do školy. Odpoveď je viac ako 
zrejmá. Dodávam, že všetky 
riešenia boli prekonzultované s 
dotknutými orgánmi dopravy 
vrátane dopravných policajtov 
a organizáciami a výsledok ro-
kovaní je zahrnutý do návrhu 
cyklistických trás. 
Cyklotrasa JURAVA v extravi-
láne, myslím, u nikoho z Vás 
nevzbudzuje odmietavé poci-
ty, ale aj v intraviláne je svojim 
vedením dobrým príkladom 
toho, ako sa tam, kde to ide, dá 
zvýšiť bezpečnosť, chodcov a 
cyklistov oddelením ich ciest. 
Ide hlavne o komunikácie v 
centre obce, kde je sústredená 
občianska vybavenosť (miest-
ny úrad, školy, obchody, reštau-
rácie a pod.) a vyššia až vysoká 
intenzita dopravy – Roľnícka, 
Osloboditeľská. Roľnícka ulica 
zároveň slúži ako spojnica a 
spoločný úsek pre rôzne smery 
cyklistov: železničná stanica – 
Pod lipami – Jurská cesta, nad-
jazd – Roľnícka – Chorvátsky 
Grob. 
Cyklotrasa musí mať zmysel a 

má byť vedená tak, aby ochra-
ňovala životy a zdravie, ale aj 
aby zabezpečovala prístup k 
dôležitým zariadeniam ob-
čianskej vybavenosti (obchody, 
úrad, školy, stanica, dom kul-
túry). 
 Cyklotrasa na Tomanovej ulici 
a na Uhliskách bude vyznače-
ná len vodorovným značením 
- piktogramami, aby vodiči 
spozorneli a boli ohľaduplnejší 
k cyklistom a nebude sa teda 
zasahovať do zelene. Zmena je 
už dlhodobejšieho charakteru, 
na webe združenia JURAVA 
sú zverejnené výkresy kon-
cepcie plánovanej cyklotrasy 
a nakoľko vznikli pochybnos-
ti s uvedeným úsekom bude 
čoskoro zverejnený presný 
výkres z úseku V1. Vaše otáz-
ky mohli smerovať už skorej k 
tejto obave aj vzhľadom na to, 
že ste mali v priebehu júna ro-
kovania s p. Schwabom presne 
o tejto ulici a tam Vám bolo 
povedané, že zeleň sa zaberať 
nebude. O to  je tento protest 
nepochopiteľnejší. 
A ešte poznámka ku nekon-
cepčnosti cyklotrás JURAVA. 
Návrh cyklotrás na celej ma-
gistrále JURAVy a vo Vajno-
roch zvlášť bol niekoľkokrát 
korigovaný majetkovými po-
mermi v území. Základnou 
podmienkou každej stavby je 

mať vysporiadané pozemky. 
Museli sme trasami pohnúť, 
alebo vyhnúť sa aj malým sú-
kromným pozemkom s nie-
koľkými metrami štvorcovými. 
Takisto sme sa veľmi ústretovo 
snažili prispôsobiť vjazdom na 
pozemky obyvateľov na Roľní-
ckej od Čierneho chodníka po 
ul. Pri mlyne a aj na časti Oslo-
boditeľskej. Ako projektant sa 
pýtam, boli by ochotní občania 
poskytnúť časť svojich pozem-
kov na to, aby cyklotrasy boli 
koncepčnejšie a bezpečnejšie? 
 Všetci obdivujú cyklotrasy 
v Rakúsku, ale zamysleli sa 
občania nad tým, prečo je to 
tak? Asi majú v Rakúsku ob-
čania iný prístup k verejným 
záujmom. Dnes ustúpim a po-
skytnem časť zelene a svojho 
pozemku na cyklotrasu a zaj-
tra to možno zachráni život a 
zdravie mojich detí a vnukov. 
Tam je niekde dôvod úspechu 
rozvoja cyklotrás v Rakúsku. 
A ešte otázka – čo je cennejšie, 
zdravie a život človeka na bi-
cykli, alebo niekoľko desiatok 
metrov štvorcových trávy? 
Cyklotrasy sa budujú na ochra-
nu cyklistov, podobne ako sa 
budujú chodníky na ochranu 
peších. Dnes sa nikto neza-
mýšľa nad tým, či sú chodníky 
potrebné a to aj na úkor zelene. 
Nebolo by načase urobiť krok 
aj v smere pre bezpečnosť cyk-
listov podobne ako  pre peších? 
Cyklotrasy by sa tak stali úplne 
bežným doplnkom mestského 
dopravného systému tak, ako 
chodníky. Týmto dávam aj sú-
hlas na zverejnenie projektovej 
dokumentácie na web JURA-
VY v časti Uhliská a Tomano-
va ulica (V1), nech sa vyvrátia 
pochybnosti. 
Na záver mi nedá, aby som 
sa nepozastavil nad charakte-
rom niektorých ľudí, ktorí svoj 
osobný prospech povyšujú nad 
život a zdravie svojich blízkych 
a spoluobčanov. Výkres Toma-
nova I. - Šuty si môžete pozrieť 
na webstránke mest. časti. 

Ing. Fedor Zverko, autorizovaný 
projktant dopravných stavieb

Úvodom musím uviesť, 
že cyklistické cesty sa 
navrhujú predovšet-
kým pre ochranu cyk-
listov. Podobne je to 
u chodcov, kde sú pre 
nich navrhnuté chodní-
ky a priechody neriade-
né aj riadené.

Stanovisko projektanta k námietkam 
občanov k cyklotrase na Tomanovej ulici
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Stretnutie Vajnoráčky
s prezidentom SR v USA
Vážení rodáci, srdečne vás pozdra-
vujem a  posielam snímku z  nedávno 
skončenej návštevy prezidenta SR An-
dreja Kisku v Bostone, USA. S radosťou 
konštatujem, že návšteva nášho prezi-
denta mala v USA úplne jednoznačne 
priaznivý ohlas. Pán prezident sa tiež 
zúčastnil na ofi ciálnom prijatí zorgani-
zovanom honorárnym konzulom Pet-
rom Mužilom, kde prezentoval veľmi 
modernú víziu rozvoja Slovenska.
Veľmi ma potešilo, že som si s pánom 
prezidentom mohla pohovoriť aj v me-
nej ofi ciálnej časti programu.

Jana Lesser, rodená Kubalová,
t. č. Boston, USA

Vo veľkej sále Miestneho úra-
du Bratislava – Ružinov sa 25. 
júna uskutočnil slávnostný 
večer bezpríspevkových dar-
cov krvi (BDK), spojený s  odo-
vzdávaním plakiet prof. MUDr. 
Janského a medailí prof. MUDr. 
Kňazovického.

Na akcii boli prítomní čelní predstavitelia 
Slovenského Červeného kríža, a to Emí-
lia Uhrinová, poverená zastupovaním 
generálnej sekretárky SČK, predsedníčka 
územného spolku SČK Bratislava - mes-
to Ľudmila Vavrová, riaditeľka územné-
ho spolku SČK Bratislava - mesto Viera 

Uhríková, členovia Územnej rady a pred-
sedovia MS SČK Bratislava - mesto. Prí-
tomní boli tiež zástupcovia Národnej 
transfúznej služby SR, Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne a starostovia mestských 
častí Bratislavy. O  kultúrny program sa 
postarala speváčka Nora Blahová.
Celkovo bolo ocenených 246 darcov, 
z toho:
61 bronzovou plaketou J. Janského
52 striebornou plaketou J. Janského
121 zlatou plaketou J. Janského
9 diamantovou plaketou J. Janského
3 darcovia dostali medailu J. Kňazovic-
kého
Medzi ocenenými bol aj Vajnorák Sta-
nislav Klein, bytom na Tomanovej 
98/A  Bratislava – Vajnory, ktorý si pre-

vzal zlatú plaketu Jana Janského za 48 
bezpríspevkových odberov krvi. Zároveň 
získal aj nárok na bezplatnú mestskú hro-
madnú dopravu na území mesta Brati-
slavy. Toto rozhodnutie schválili poslanci 
hl. mesta Bratislavy pre držiteľov zlatej 
a vyššej plakety.
Bronzová plaketa je udeľovaná po 10 bez-
príspevkových odberoch krvi, strieborná 
po 20, zlatá u žien po 30 a u mužov po 
40 odberoch a diamantová plaketa u žien 
po 60 a  u  mužov po 80 odberoch krvi. 
Najvyšším ocenením SČK za darovanie 
krvi je medaila Jána Kňazovického, ktorá 
je udeľovaná ženám po 80 a u mužov po 
100-násobnom odbere krvi.

Emília Uhrínová 
predsedníčka Miestneho spolku SČK

Vajnorák Stanislav Klein získal 
zlatú plaketu za darcovstvo krvi

Cvičebné prvky na JURAVE
Myšlienka vybudovať doplnkové cvičiace 
prvky na Jurskej ceste mi napadla vždy, keď 
som sa tam vybral na kolieskových korču-
liach alebo na prechádzku. V  rámci aktív-
neho oddychu si precvičiť celé telo, nielen 
nohy, by určite privítali viacerí ľudia, ktorí 
navštevujú túto lokalitu. Vedel som, že aj 
plánovaná výstavba cyklotrasy JURAVA 
povedie práve cez túto oblasť, a tak umiest-
nenie cvičiacich prvkov by bolo ideálnym 
miestom pre plnohodnotné športové vyu-
žitie návštevníkmi Jurskej cesty. Začal som 
hľadať možnosti, ako túto myšlienku zreali-
zovať. V tom čase som zaregistroval výzvu 
Nadácie SPP v  rámci 3. ročníka verejno-
prospešného programu SPPoločne. Naštu-
doval som si všetky podmienky programu 
a oslovil som pána starostu a chlapcov z be-
žeckého klubu Vajnory, či by sme tento ná-
pad rozpracovali do reálnej podoby. Všetci 
boli touto myšlienkou nadšení a začali sme 
pripravovať potrebné podklady na registrá-

ciu nášho projektu. Toto sa nám podarilo 
v  stanovenom termíne, projekt sa posunul 
do verejného hlasovania a stála pred nami tá 
ťažšia fáza – spropagovať ho medzi občanmi 
a získať dostatočný počet hlasov. Konkuren-
cia bola silná a vedeli sme, že hlasy sa budú 
rátať na tisíce. Každý sa zapojil, ako mohol, 
a  rozšírením informácií medzi občanmi, 
priateľmi a  rodinou sa nakoniec podarilo 
získať dostatok hlasov na získanie fi nan-
čného príspevku z  Nadácie SPP. Koncom 
septembra sme boli osadiť prvú časť kon-
štrukcie a o týždeň neskôr prebehla fi nálna 
montáž samotných fi tness prvkov. Verím, 
že budú slúžiť k spokojnosti všetkých náv-
števníkov a  prispejú k  zvýšeniu atraktivity 
tejto športovej lokality. Chcem sa poďakovať 
pánovi starostovi, členom Vajnorského be-
žeckého klubu, pracovníkom MÚ Vajnory 
a  predovšetkým občanom, ktorí podporili 
tento projekt.

Martin Oťapka

Martin Oťapka (vpravo) autor nápadu vybudovať na JURAVE cvičebné prvky.
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Linka 630
Magistrát sa vyjadril k petícii. Sľubuje, že úroveň 
dopravnej obsluhy vo Vajnoroch nebude znižovať

Dňa 26.  9.  2014 o  20.30 h 
hliadka mestskej polície vy-
konávala služobnú činnosť 
na Ul. Na doline, zameranú 
na kontrolu vjazdu motoro-
vých vozidiel.
Počas vykonávania uve-
denej činnosti hliadka za-
stavila motorové vozidlo 
Mercedes, striebornej far-
by, jazdiace v úseku, kde je 
vjazd motorovým vozidlám 
povolený len na základe 
povolenia vydaného naším 
miestnym úradom. Vodič 

jazdil bez patričného po-
volenia a  keďže vykazoval 
známky opitosti, bola pri-
volaná hliadky OOPZ, aby 
vykonala dychovú skúšku, 
ktorá potvrdila 0,75 promi-
le v dychu, čo znamená 1,60 
promile. Vodič sa dopus-
til trestného činu v  zmysle 
§ 289 Trestného zákona 
(ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky), za čo po-
nesie následky. Hrozí mu až 
jeden rok väzenia.

MsP Vajnory

MČ Bratislava - Vajnory 
v spolupráci s oboma základ-
nými školami v  našej mest-
skej časti vysadí 31 okresných 
stromov na Koncová, Roľníc-
ka, Zátureckého, Pri Stru-
he, Dorastenecká a  Čierny 
chodník. Ide o  stromy višňa 
krovitá – Globosa a  čerešňa 
pílkatá – Kanzan, ktoré sú 
pre svoje kvety a dekoratívnu 
hodnotu využívané pri tvor-
be mestských alejí. Keďže ide 
o dekoratívne druhy, na ces-
tách a  chodníkoch nebudú 
opadané plody, ale stromy 
ponúknu pekný pohľad na 
svoje kvety.

Na žiakoch našich škôl pri-
padne starostlivosť o ne, pri-
čom každá trieda si vezme do 
opatery jeden strom, o ktorý 
sa bude starať.
Výsadba je plánovaná na pre-
lome októbra a  novembra. 
Každý strom bude označený 
tabuľkou, ktorá trieda a z kto-
rej školy sa o  ten konkrétny 
strom stará. Samozrejmosťou 
bude aj krátka charakteristika 
stromu. Okrem istého náuč-
ného charakteru môžu Vaj-
noráci na týchto tabuľkách 
nájsť meno svojich detí, vnu-
kov, či kamarátov.

Rastislav Daniš

V  týchto dňoch sme dostali 
vyjadrenie Železníc Slovenskej 
republiky, že práce na lávke 
pre peších na ŽST vo Vajno-
roch prebiehajú vo viacerých 
etapách. Citujeme: „V  súčas-
nosti sa končí druhá etapa. 
Na staršej časti lávky bola 
zriadená nová protidotyková 
ochrana trolejového vedenia, 
boli vymenené niektoré oce-
ľové prvky na lávke. Na lávke 
sa odstraňuje starý náter a ap-
likuje sa nový. V  ďalšej etape 
sa rozsiahlejšia časť prác bude 
vykonávať na novšej časti láv-

ky – odstránenie starého náte-
ru, výmena zábradlia, úprava 
protidotykovej ochrany a  úp-
rava spodnej časti stavby láv-
ky. Práce na lávke, kvôli kto-
rým nie je možný priechod po 
lávke, by mali byť skončené do 
31. 10. 2014. Po tomto termíne 
je predpoklad, že lávka bude 
priechodná a  dokončovacie 
práce budú možné za prevádz-
ky dopravy aj samotnej lávky 
pre peších. O skončení prác na 
lávke a jej sprístupnení vás bu-
deme v predstihu informovať.

MÚ

Úlovok mestskej polície 

na Jurskej ceste

Žiaci chránia zeleň

Na železničnej lávke prebiehajú

práce vo viacerých etapách
Dňa 8. septembra zástupco-
via Vajnor a  Chorvátskeho 
Grobu odovzdali na Brati-
slavskom samosprávnom 
kraji a na Magistráte hlavné-
ho mesta SR Bratislavy petí-
ciu za zachovanie autobuso-
vej linky 630, ktorú podpísalo 
2007 občanov z  Chorvátske-
ho Grobu a Vajnor.
V  týchto dňoch sme dostali 
odpoveď Magistrátu hlavné-
ho mesta SR Bratislavy, ktorú 
vám ponúkame k  nahliad-
nutiu. V  ňom sa zasadzuje, 
že úroveň dopravnej obsluhy 
v našej mestskej časti nebude 
nijakým spôsobom znižovať. 

Aj Bratislavský samospráv-
ny kraj nám zaslal odpoveď, 
z  ktorej vyberáme: „Ak by 
došlo k situácii, že Dopravný 
podnik Bratislava obmedzí 
dopravu do Chorvátskeho 
Grobu, Bratislavský samo-
správny kraj posúdi súčasný 
rozsah poskytovaných liniek 
prímestskej dopravy a  podľa 
potreby doplní na štandard 
bežný pre všetky obce kra-
ja. Bratislavský samospráv-
ny kraj pozorne sleduje stav 
a  naďalej prebiehajú rokova-
nia na úrovni podpredsedu 
BSK.“

Eduard Fašung

VŠIMLI SME SI
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DRUŽBA

S  návštevou družobné-
ho mestečka Alviano 
býva tradične spojený 
15. august, pretože v ten 
deň sa tu každoročne 
koná procesia pri príle-
žitosti „ Nanebovzatia 
Panny Márie“, na ktorej 
sa naša delegácia pravi-
delne zúčastňuje. 

Gemellaggio - Vajnory - Alviano 2014

Tento rok cesta za našimi 
priateľmi bola plná očakáva-
ní, pretože aj v Alviane je ten-
to rok rokom volebným a no-
vozvoleného starostu sme 
ešte nemali príležitosť spoz-
nať. Po príchode na povestný 
hrad - sídlo starostu, nás vítal 
mladý, urastený muž Giovan-
ni Ciardo, nový starosta Al-
viana, spolu s novozvoleným 
poslaneckým zborom.
Na spoločnom stretnutí po-
slancov Alviana a Vajnor sme 
zažili mimoriadnu udalosť: 
v  jednej miestnosti v  rovna-
kom čase spoločne sedeli šty-
ria starostovia. Alfredo Santi, 
zakladateľ družby spred 24 
rokov, dnes novozvolený po-
slanec, Sauro Santi, starosta 
z  predchádzajúceho voleb-
ného obdobia, novozvolený 
starosta Alviana Giovanni 
Ciardo a  starosta Vajnor Ján 
Mrva. Úradujúci starosta 
nás všetkých srdečne priví-
tal, predstavil nám zvolených 
poslancov a  vyzval všetkých 
troch starostov, aby povedali 
pár slov. Nasledovala družná 
debata o ďalšom pokračovaní 
a  rozvíjaní našich vzájom-
ných priateľských vzťahov. 
Tešili sme sa, že všetci sú na-
klonení pokračovaniu spolu-
práce a  ochotní pokračovať 
v  diskusii akou formou našu 
družbu zintenzívniť, oživiť 
a posunúť ďalej. Ako náš sta-
rosta vo svojom príhovore 
zdôraznil, je veľmi symbolic-
ké, že pred 100 rokmi, keď sa 
začala 1. svetová vojna, stáli 
naše národy proti sebe, dnes 
nás však spájajú pevné pria-
teľské vzťahy. Táto myšlienka 
bude nosnou témou spoloč-
ného projektu k  25. výročiu 

družby, s  ktorou sa budeme 
uchádzať o  spoločný grant 
z  Bruselu. Všetci sme mali 
úprimnú radosť z  toho, že 
naša krátka návšteva Alviana 
splnila svoj cieľ.
Návšteva Alviana bola, ako 
vždy, veľmi srdečnou a  prí-
jemnou udalosťou. Priatelia 
z  Alviana určite nesklamali, 
boli tradične milými a  vyni-
kajúcimi hostiteľmi. Každú 
chvíľu nás zastavovali, pýtali 
sa na svojich známych vo Vaj-
noroch. Keďže práve počas 
našich dožinkových slávností 
bude v Alviane hlavná oslava 
leta, navštívia nás tento rok 
v čase Vajnorských hodov.
V  čase Vajnorských hodov 
prišla do našej mestskej časti 
nepočetná delegácia našich 
priateľov z Alviana. Nový sta-
rosta Giovanni Ciardo bol vo 
Vajnoroch už pred 20 rokmi. 
Prišiel Sauro Santi a noví po-
slanci Nuti Gianfranco a Gil-
locchi Marco ktorí, navštívili 
Vajnory prvý raz. Tentoraz, 
rovnako ako po minulé roky, 

bol príchod našich priateľov 
v septembri sprevádzaný daž-
ďom. Delegáciu sme privítali 
na miestnom úrade, odkiaľ 
sme ešte predpoludním spo-
ločne prešli cez Centrálne 
námestie a  Park pod lipami 
do Kostola Sedembolestnej 
Panny Márie, kde nás čakal 
otec Peter. Našim priateľom 
v  ich rodnom jazyku pútavo 
porozprával všetko o  našom 
kostole. Popri školách sme 
prešli na ihrisko Základnej 
školy s  materskou školou 
Kataríny Brúderovej. Tu po-
zornosť našich hostí upútala 
špeciálna hmota na dosko-
čiskách pod preliezkami a le-
zeckou stenou. Obdivovali 
obidve multifunkčné ihriská. 
Previezli sme ich po cyklotra-
se JURAVA, ktorú budujeme 
z  eurofondov. Popoludní sa 
s tlmočníkom a sprievodcom 
v  jednej osobe pánom Ňaň-
kom vydali na prehliadku 
Bratislavy. Objednali sme im 
jazdu vláčikom po historic-
kej časti mesta, pamiatky si 

prezreli v  spoločnosti pána 
Ňaňka. Giovanni Ciardo, 
ktorý bol vo Vajnoroch pred 
20 rokmi, s  obdivom skon-
štatoval, že nielen Bratislava, 
ale aj samotné Vajnory prešli 
veľkou zmenou! Veľmi sa im 
páčilo nielen mesto, ale aj sa-
motné Vajnory. Sobota bola 
hodová, a tak od 15.00 hodi-
ny sme spoločne strávili po-
poludnie v Parku pod lipami, 
kde sa mohli Vajnoráci bez-
prostredne porozprávať s na-
šimi priateľmi. Počasie nám 
prialo a aj kultúrny program 
bol výborný. Pri diskotéke 
sme sa spoločne s  našimi 
milými hosťami zabávali do 
neskorých večerných hodín. 
Vynikajúcu náladu nám ne-
pokazila ani výdatná búrka. 
V nedeľu po spoločnom obe-
de sme sa rozlúčili známou 
vetou: Ci vediamo in un anno 
amici! Uvidíme sa o  rok, 
priatelia!

Katarína Pokrivčáková,
Soňa Molnárová
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KULTÚR A

Na Vajnorských hodoch 2014

Program sa začal o 15.00 h tra-
dičným privítaním návštevníkov 
a pokračoval vystúpeniami „Vaj-
noráci Vajnorákom“. Na pódiu 
sa predviedli deti z vajnorských 
základných škôl, materskej školy 
i  základnej umeleckej školy. Ich 
vystúpenia boli nielen skvelým 
zážitkom, ale i veľmi príjemným 
zistením, aké spevácke talenty 
nám vo Vajnoroch rastú. V prog-
rame hosťovali FS Bezanka a ka-
pela Borovienka z Lančára, kto-
rá potešila najmä milovníkov 

dychovej hudby. Samozrejme, 
nesmela chýbať ani Vajnorská 
dychovka či vajnorská skupina 
Shine. Záver hodov patril hu-
dobnej skupine Svokrin jazyk, 
ktorá bola pripravená zabávať 
nás až do 24.00 h. Žiaľ, počasie 
nám to neumožnilo. Hustý lejak, 
ktorý sa spustil krátko po desia-
tej večer, nás všetkých prekvapil 
a  kto stihol, utekal sa schovať 
pod pripravené prístrešky. Tak-
to skrytí sme si spolu s  lídrom 
kapely Paľom Viglašom spievali 

známe hity až do polnoci. Nie-
ktorým odvážlivcom dážď vôbec 
neprekážal a naďalej sa spokojne 
zabávali a tancovali.
Počas hodového dňa si na svoje 
prišli aj deti, pre ktoré boli pri-
pravené tvorivé dielne, kde si 
mohli vyrobiť šperky podľa vlast-
nej fantázie, nafukovací hrad či 
maľovanie na tvár. V stánku MČ 
Bratislava - Vajnory ste si mohli 
zakúpiť naše typické suveníry 
- keramiku, publikácie a  knihy, 
tričká a  vyraziť vajnorský du-
kát. Novinkou na hodoch bola 
Škola vajnorských tradícií, ktorá 
ponúkla ukážky vyšívania, palič-

kovania, maľovania vajnorských 
ornamentov a zdobenia kraslíc.
Hodový deň dotváralo aj sprie-
vodné podujatie, a to oslava 55. 
výročia založenia hádzanej vo 
Vajnoroch. V  športovom areáli 
Alviano prebiehali priateľské 
zápasy zavŕšené  spoločenským 
posedením.
Vajnorské hody vyvrcholili v ne-
deľu 14.septembra o  10.30 h 
slávnostnou sv. omšou. Pre ne-
priaznivé počasie sa plánovaná 
procesia neuskutočnila a  všetci 
sa pobrali na agapé do farského 
klubu.

Katarína Dobiášová

Vajnorské hody sú na sviatok Sedembolestnej Pan-
ny Márie, patrónky Slovenska, ktorej je zasvätený 
náš kostol, a tento rok sme ich oslávili v sobotu 13. 
septembra v Parku pod lipami.

Už dvanásty raz manželia Čepcovci 
otvorili priestory galérie Typo&Ars 
pre malých umelcov na letných tvo-
rivých dielňach. V  období letných 
prázdnin v  týždňových turnusoch 
pripravujú ujo Petrík a  teta Vierka 
(ako ich deti familiárne volajú) rôzne 
zaujímavé techniky z  oblasti výtvar-
ného umenia. Každý si môže vyskúšať 
prácu s  hlinou, papierom, drôtom, 
maľovanie na hodváb, sklo, porcelán, 
koláže, grafi cké techniky, ako mono-
typie, či hydrografi e, dokonca vyrába-
jú aj ručný papier. Na záver prázdnin 
bola pripravená vernisáž výstavy prác 
účastníkov letných dielní. Tento rok 
sa konala výstava 22. augusta. Galéria 
bola plná detí, ktoré sprevádzali ro-
dičia. Deti pyšne predstavovali svoje 
umelecké dielka. Hrdí a veľa raz prek-
vapení boli rodičia, aké majú šikovné 
deti. Často ani nevieme, aké umelecké 

cítenie sa skrýva v našich deťoch. Nie-
kedy stačí malý impulz, dobrá rada 
a dieťa dokáže svoju fantáziu preniesť 
na papier, hodváb, na sklo či dlaždicu. 
Tento rok bola celá jedna časť výstavy 
venovaná prácam malej Peťky Ažalto-
vičovej, ktorá prišla do letných dielní 
ako 2,5-ročná a navštevuje ich pravi-
delne dodnes (v decembri bude mať 9 
rokov). Za ten čas vytvorila veľa zaují-
mavých a pekných prác. Jej vystavené 
dielka boli naozaj krásne, či už maľby 
na hodváb, sklo, dlaždice, ale najzau-
jímavejšie boli jej korálové útesy, vy-
tvorené z hliny. Manželom Čepcovým 
by som sa chcela pekne poďakovať 
v  mene rodičov a  v  mene Mestskej 
časti Bratislava-Vajnory za roky trpez-
livej práce s malými umelcami. Záro-
veň im želám veľa trpezlivosti a tvori-
vých síl na letné tvorivé dielne 2015.

Soňa Molnárová

Letné tvorivé dielne v Galérii Typo&Ars

Volám sa Peťka a bývam vo Vajnoroch. Na dielne chodím 
už dlho. Robíme tam rôzne veci, napr. z  hliny, z  drôtu 
alebo maľujeme. Ja som pred rokom vymyslela korálo-
vý útes z hliny, ktorý teraz robia viaceré deti. Baví ma 
maľba na sklo a práca s drôtom. Na dielňach máme uja 
Petríka a tetu Vierku. Teta Vierka pečie veľmi dobré ko-
láče a učí nás vyrábať ozdoby z drôtu a maľovať na hod-
váb. Ujo Petrík nás učí maľbu na sklo a kachličky. Mám 
ich veľmi rada, lebo ma naučili niečo nové.

Peťka Ažaltovičová
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V  minulom roku vinári pre 
návštevníkov otvorili rekord-
ných 161 pivníc od Bratislavy 
až po Trnavu. Počas dvoch 
dní sa aj v  tomto roku otvo-
ria vínne pivnice a prevádzky 
vinárov pre všetkých, ktorí sa 
chcú prejsť malokarpatskou 
krajinou a  spoznávať ju ako 
fenomén chute i krásy prírody 
a  kultúry. „Kto chce spoznať 
Malokarpatskú vínnu cestu 
v  jej pravej podstate musí ísť 
na vidiek. Dni otvorených 
pivníc lákajú každoročne ti-
síce priaznivcov zo Slovenska 
i  zahraničia. Na rozdiel od 
lokálnych vinobraní či iných 
podujatí sa toto usporadúva 
na celej Malokarpatskej vínnej 
ceste. Návštevníci vyzbrojení 
vínnym pasom, ochutnávacím 
pohárikom a  ďalším príslu-
šenstvom putujú po regióne 

za svetlami otvorených pivníc. 
Nielen za pohárikom dobrého 
vína, či miestnymi kulinársky-
mi špecialitami, ale aj za origi-
nálnou históriou s vinárskymi 
architektonickými pamiatka-
mi a v neposlednom rade i za 
oku lahodiacemu jesennému 
pohľadu na malokarpatské vi-
nice,“ priblížil predseda zdru-
ženia MVC Milan Pavelka.
Tradičným účastníkom 
Dňa otvorených pivníc sú aj 
Vajnory s  prezentáciou vy-
soko kvalitných vín z  pro-
dukcie miestneho poľno-
hospodárskeho družstva. 
Otvorená bude pivnica pod 
Bakchus vilou, v  sobotu náv-
števníkom spríjemní pobyt živá
hudba. Akciu pravidelne spo-
luorganizuje aj Vajnorský vi-
nohradnícky spolok.

Eduard Fašung

Pre milovníkov vínnej turistiky otvoria 
malokarpatskí vinári svoje pivnice

Karol Mahr a Mahrova búda

Samotný domček postavil 
Karol Mahr r. 1911. Karol 
Mahr bol slobodný a  bez-
detný a  zomrel asi r. 1938. 
Domček po jeho smrti bol 
používaný členmi vajnorské-
ho urbárskeho spolku, keďže 
neďaleko neho bola zriadená 

škôlka na pestovanie sadeníc 
stromov.
Domček bol v  minulosti 
cieľom školských výletov vaj-
norských detí, na ktorých sa 
školská mládež učila spoz-
návať prírodu. Domček má 
murovaný kamenný sokel, 
jednoduchý obdĺžnikový 
pôdorys a  sedlovú strechu. 
V štíte domu je osadená tabu-
ľa s menom pôvodného maji-
teľa a datovaním.
Vďaka Dušanovi Obuchovi 
a  Pozemkovému spoločen-
stvu Vajnory je Mahrova búda 
už zapísaná na liste vlastníctva 
pozemkového spoločenstva.

Ján Komara,
útvar starostu – právnik

Lokalita, v ktorej sa na-
chádza objekt Mahro-
vej búdy, je majetkom 
Pozemkového spolo-
čenstva Vajnory. Úze-
mie s  rozlohou ca 150 
ha je súčasťou územia 
bratislavského lesopar-
ku v Malých Karpatoch.

Tradičné slávnosti malokarpatských vinohrad-
níkov a  vinárov jesenný Deň otvorených pivníc 
sa v tomto roku uskutoční v piatok a sobotu 14. 
– 15. novembra, 15 ročník podujatia bude opäť 
najväčším tohtoročným sviatkom pre milovní-
kov vínnej turistiky na Malokarpatskej vínnej 
ceste (MVC).
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Poslanci miestneho zastupiteľ-
stva vykonali poslanecký pries-
kum v  zariadení a  vypočuli si 
problémy príbuzných klientov 
a na základe zistenia skutkového 
stavu dospeli k presvedčeniu, že 
kvalita zariadenia nemá úroveň, 
ktorá zodpovedá predstavám 
o  riadnej sociálnej starostlivos-
ti, poskytovanej pod záštitou 
mestskej časti Vajnory, a vyhlásili 
verejnú súťaž na poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení na 
Ulici Alviano. Do verejnej súťaže 
poslali ponuku na poskytovanie 
služieb dve organizácie, z  kto-
rých komisia po dôkladnom 
preskúmaní podmienok a  po-
núkaných služieb vybrala súčas-
ného prevádzkovateľa služieb 
spoločnosť ProSenior Care, s.r.o. 
K uzatvoreniu zmluvy s novým 
prevádzkovateľom predchádzali 
dlhé a zložité rokovania, pretože 
starosta mestskej časti Ján Mrva 
trval na zvýhodnení obyvate-
ľov Vajnor jednak prednostným 
umiestnením v  zariadení a  zá-
roveň nižším poplatkom za po-
skytnutie služieb. Bolo potrebné 
presne zadefi novať status Vajno-
ráka, na ktorého by sa vzťahovali 
výhody. V  konečnej dohode je 
zakotvené, že 5 miest (z  celko-
vého počtu 15) v zariadení bude 
výlučne pre obyvateľov Vajnor 
s  podmienkou, že je Vajnorák. 
Táto výhoda je prevádzkovate-
ľovi zariadenia kompenzovaná 
službami či spoluprácou mest-
skej časti, napr. kosením trávni-
ka, starostlivosťou pri prednost-
nom odhrabávaní cesty v  zime, 
pomocou pri odporúčaní za-
mestnancov - opatrovateľov.
V súčasnosti je v zariadení dlho-

trvajúco ubytovaných 15 seni-
orov, z toho 8 obyvateľov Vajnor. 
S  pánom starostom zariadenie 
navštevujeme aj osobne, a  tak 
môžeme skonštatovať, že roz-
hodnutie miestneho zastupiteľ-
stva o  výmene prevádzkovateľa 
bolo správne, pretože v  našej 
mestskej časti pribudlo jedno 
nadštandardne vybavené zaria-
denie, jednak materiálne s novo-
vybudovanou terasou a zároveň 
aj poskytovanými službami. Tre-
ba spomenúť, že SENIORDOM 
Vajnory má úžasnú atmosféru 
domova, ku ktorej prispievajú aj 
pravidelné návštevy detí z našej 
materskej škôlky. Predseda Po-
ľovníckeho združenia Ján Panák 
každoročne na vianoce prinesie 
vianočný stromček a výborný di-
vinový guláš, za čo mu patrí naša 
vďaka. Obyvatelia SENIORDO-
MU si veľmi vážia aj častú prí-
tomnosť otca Petra, ktorý vždy 
so sebou nesie pokoj a  obracia 
našu pozornosť na dôležité hod-
noty.

S  otázkou regulácie ceny za 
umiestnenie seniorov v  zaria-
dení SENIORDOM Vajnory 
sa naša mestská časť obrátila 
na prevádzkovateľa zariadenia 
a spoločne sme hľadali riešenie. 
Miestne zastupiteľstvo na svojom 
májovom zasadnutí jednohlasne 
schválilo zmluvu, ktorá otvorila 
obyvateľom SENIORDOMU 
cestu k  získaniu príspevku od 
VÚC. Riešenie, ktoré umožňuje 
zachovať kvalitu poskytovanej 
sociálnej starostlivosti a súčasne 
znížiť náklady sociálne odkáza-
ných spoluobčanov, nájsť nebo-
lo jednoduché a  predchádzala 
mu diskusia medzi poslancami 
miestneho zastupiteľstva, súčas-
ným prevádzkovateľom zariade-
nia a  pracovníkmi VÚC. Dnes 
už môžeme s  radosťou skon-
štatovať, že naše spoločné úsilie 
bude korunované úspechom 
a  v  dohľadnom čase bude SE-
NIORDOM Vajnory zaradený 
do siete zariadení VÚC a klien-
ti budú mať nárok na fi nančný 

príspevok od VÚC podľa zdra-
votného postihnutia, čím sa pod-
statne zníži príspevok klienta.
Novým projektom, ktorý navr-
hol prevádzkovateľ, je rozšírenie 
zariadenia o ďalšie izby na nákla-
dy prevádzkovateľa, v súčasnosti 
sa pripravuje projekt a  konečné 
rozhodnutie už bude na novo-
zvolenom poslaneckom zbore. 
Doposiaľ prvoradým záujmom 
predstaviteľov našej mestskej 
časti bolo, aby naši spoluobčania, 
ktorí sú na sociálnu starostlivosť 
odkázaní, neboli nútení opustiť 
Vajnory. Všetci si veľmi zakla-
dáme na špeciálnej atmosfére 
dediny v meste. Myslím, že všetci 
občania Vajnor, bez ohľadu na 
vek a zdravotnú kondíciu, si želá-
me istotu, že držíme spolu, že tu 
v  pokoji bývame, neďaleko na-
šich blízkych, vedľa našich suse-
dov aj v starobe či chorobe bývať 
budeme. Veľmi podstatným je aj 
hľadisko príbuzných klientov zo 
zariadenia, ktorí sú pokojnejší 
a  spokojnejší, ak sú ich drahí 
rodičia blízko ich domovov vo 
Vajnoroch.
V tomto duchu sa snažíme pra-
covať na udržaní a  ďalšom vy-
lepšení sociálnej starostlivosti. 
Prichádzame s  tzv. prechádz-
kovým programom, v  rámci 
ktorého nezamestnaní spolu-
občania, poberajúci sociálny 
príspevok, sprevádzajú klientov 
SENIORDOMU Vajnory na 
každodenných prechádzkach, 
samozrejme, za prítomnosti 
opatrovateľky. Osobná skúsenosť 
nám potvrdzuje, že aj keď seniori 
– kvôli zdravotnému stavu môžu 
mať veľké problémy s pamäťou, 
keď krátkodobá pamäť zlyháva, 
výborne si pamätajú okolie, do-
kážu výborne rozprávať o  svo-
jich zážitkoch z mladosti, ktorú 
v našej obci prežili a spoločnosť 
Vajnorákov na prechádzkach ich 
zväčša veľmi teší.
Každý z nás dúfa, že svoju staro-
bu neprežije v zariadení pre seni-
orov. Každý z nás však zrejme aj 
dúfa, že ak by v takom zariadení 
musel byť, dokáže si zaplatiť to 
najlepšie. Pracujeme na tom, aby 
zariadenie v  našich Vajnoroch 
bolo najlepšie a aby sme si ho ve-
deli z dôchodku zaplatiť.

Eva Vaská, Soňa Molnárová

Zariadenie pre senio-
rov je umiestnené na 
Ulici Alviano 2 v pokoj-
nom prostredí našej 
mestskej časti. Pred 
vyše dvoma rokmi sa 
začali množiť sťažnosti 
na kvalitu poskytova-
ných služieb od nespo-
kojných príbuzných, 
ktorých blízki boli 
v  zariadení dlhodobo 
umiestnení.

Seniordom Vajnory
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Prekrásne okolie hotela Bio-
tika v  Krpáčove, kde sme 
boli ubytovaní, nám ponúklo 
možnosti pre rozmanité i ne-
náročné vychádzky do okolitej 
prírody, vhodné aj pre menej 
zdatných seniorov. Hneď na 
začiatku pobytu sme absolvo-
vali návštevu wellnes centra 
v Bystrej. Bazénový svet s rôz-
nymi formami kúpania bol 

veľmi príjemný a  osviežujúci. 
V  programe pobytu sme ab-
solvovali aj návštevu Lesníc-
keho skanzenu vo Vydrovskej 
doline s náučným chodníkom, 
podrobne oboznamujúcim 
s biotopom rastlín a vyskytu-
júcimi sa živočíšnymi druhmi 
v  tomto regióne. Lahôdkou 
pre naša zdravie boli masáže, 
vírivky a  sauna pre každého 

priamo pod strechou Bioti-
ky. Príjemne sme sa pobavili, 
zatancovali si a  zaspievali na 
spoločenskom posedení pri 
živej hudbe spolu so seniormi 
z  Popradu. V  predvečer náš-
ho odchodu nám pripravili 
opekanie špekáčikov v  príro-
de na ohnisku v  areáli hote-
la. Veľkým bonusom po celý 
čas bolo vynikajúce počasie, 
najmä na prechádzky v príro-
de, ktoré sa stali pre hubárov 
vášňou, lebo prichádzali s pl-
nými košíkmi húb. Aby mohli 

nazbierané huby aj zužitko-
vať, prezieravo si doniesli su-
šičku na ovocie, ktorá potom 
kamarátsky kolovala medzi 
zberateľmi. Na Vianoce, na 
Silvestra, či počas roka sa pri 
ich konzumácii vrátia v  spo-
mienkach na príjemný pobyt 
i pohodu. K tomu prispel i ús-
tretový a milý personál zaria-
denia. Lúčili sme sa výstižne:“ 
Dovidenia o rok!“

Mária Belovičová a Viera 
Krištofi čová

Nízkotatranská príroda otvorila na sklonku leta 
1. až 6. septembra svoju štedrú náruč vajnor-
ským členom Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Seniori boli na rekreačno –
relaxačnom pobyte

V sobášnej sieni Miestneho úra-
du Vajnory sme 2.  10. privítali 
rodičov s ich malými detičkami, 
aby sme sa s nimi podelili o veľkú 
radosť na slávnosti uvítania detí 
do života. Týmto slávnostný ak-
tom sa jedenásť detí stalo nie-
len členmi rodín, do ktorých 
sa narodili, ale aj širokej rodiny 
Vajnorákov. Vajnory so svojou 
bohatou históriou a  tradíciami 
sa stávajú ich domovom, mies-
tom, kde zapustia korene a budú 
sa sem radi vracať. Verím, že tu 

prežijú krásne detstvo s dostat-
kom lásky, pokoja a porozume-
nia. Prajeme im veľa životných 
síl, pevné zdravie, aby sa z nich 
stali občania, ktorí budú pýchou 
a radosťou svojich rodičov, ale aj 
našich krásnych Vajnor.

Soňa Molnárová

Slávnosť uvítania detí do života
Meno, priezvisko Dátum nar.
Diana Zemanová 16.júna 2014
Katarína Dušková 12.marca 2014
Šarlota Šutovská 25. mája.2014
Monika Bebejová 01.júla 2014
Michal Molnár 17.januára 2014
Soňa Kučerková 28. júna 2014
Martin Lelkes 15.júna 2014
Paula Kittnerová 25.júna 2014
Richard Kysucký 04.júna 2014
Anabella Svobodová 09. júla 2014
Peter Orth 30. mája 2014

Dieťatko sa narodilo.
Otvorilo modré očká,
usmialo sa na svet milo.
Vitaj nám a nech ti rastie
každým dníčkom ľudské 
šťastie.

Foto: Anton Jakubáč
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Artepiknik v réžii Mládeže ulice

Zapojiť sa mohol ktokoľvek, 
kto mal chuť spoznať ľudí 
okolo Klubu mladých a záro-
veň ochutnať kúsok umenia. 
Obyvatelia Vajnor sa aj týmto 
spôsobom mohli dozvedieť 
viac o tom, čomu sa Mládež 
ulice venuje, mohli sa zapojiť 
do rôznych výtvarných akti-
vít, ako sa aj ponúknuť chut-
ným občerstvením.
Začali sme maľovaním na 
tvár, z ktorého mali najväčšiu 
radosť tí najmenší. Park sa tak 
zmenil na javisko množstva 
motýľov, kvietkov či spider-
manov. Artepiknik sa niesol 
v príjemnej atmosfére aj vďa-
ka spoločnej tvorbe mandaly. 
Účastníci si spoločne s orga-
nizátormi vyskúšali jej tvorbu 
maľbou a  prostredníctvom 
prírodnín nachádzajúcich sa 
v okolí parku. Súčasťou tejto 

veľkej mandaly sa na záver 
stali aj štyri menšie, na kto-
rých tvorbu sa použili farby, 
farbičky či pastel. Taktiež si 
účastníci mohli vyskúšať akč-
nú maľbu, spočívajúcu v há-
dzaní pohárikov naplnených 
farbami. Deti si takto mohli 
vyskúšať nielen samotnú 
maľbu, ale aj prípravu a mie-
šanie farieb. K  dispozícii 
boli taktiež rôzne spoločen-
ské hry, ktoré mali rovnako 
veľký úspech. Spoločne sme 
tak strávili príjemné slnečné 
popoludnie, plné rôznych 

príchutí umenia. Videli sme 
mnoho usmievavých tvárí, 
ktoré sa s  nami lúčili a  boli 
sme radi, že sme aj takto 
mohli spríjemniť obyvateľom 
Vajnor tento sobotňajší deň.
Mládež ulice je občianske 
združenie, ktoré realizuje te-
rénne nízkoprahové progra-
my pre deti a mládež v troch 
mestských častiach Bratislavy 
– v Petržalke, Rači a vo Vaj-
noroch. Poskytuje voľnoča-
sové aktivity, sociálne služby 
(sociálne poradenstvo, so-
ciálna asistencia a i.), pomoc 

s prípravou na školské vyučo-
vanie, predškolskú prípravu, 
rozvoj sociálnych a životných 
zručností, špecifi cké preven-
tívne programy a  vzdeláva-
nie. Viac informácií na www.
mladezulice.sk alebo na face-
booku: Mládež ulice.
Aktivita bola podporená 
Nadáciou pre deti Sloven-
ska z  fondu Hodina deťom 
a Mestskou časťou Bratislava 
- Vajnory.

Simona Vojtová
Mládež ulice

V Parku pod lipami sa 
v sobotu 20. 9. konal 
Artepiknik, poduja-
tie organizované OZ 
Mládež ulice, prevád-
zkovateľ Klubu mla-
dých vo Vajnoroch. Na 
začiatku bolo na mieste 
iba zopár zvedavcov, no 
netrvalo dlho a rozbehli 
sme sa v plnom prúde.
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Nestraníci – kandidáti na Vajnorských poslancov

Dialóg s občanmi

Sedliacky rozum pre Vajnory

2

9

4 8

10 11

13 20 22

Ing. Dalibor Čertík, 38.r.
podniká v automobilovom priemysle,

športovec, kandiduje za Vajnory

Ing.arch. Juraj Duška, 33.r.
architekt, celý život Vajnorák, futbalista vo výslužbe,

kandiduje za Vajnory

Nataša Káčerová, 51.r.
milovníčka histórie Vajnor, aktivistka,

kandiduje za Vajnory

Ing. Martin Kollár, 41.r.
fi nančný manažér, bežec,

kynológ, kandiduje za Vajnory

Ing. Lýdia Matulová, 47. r.
spravuje fi nancie rodičov ZŠ, športovkyňa,

aktivistka, kandiduje za Vajnory

Ing. Milan Mišák, 55.r.
riadi spoločnosť, folklorista,

kandiduje za Vajnory

Ing. Juraj Ondruška, PhD., 32.r.
prednáša na univerzite, vývojár, hádzanár, otužilec, 

kandiduje za Vajnory

Mgr. Juraj Zeman, 32.r.
právnik, majiteľ spoločnosti, futsalista,

kandiduje za Vajnory

RNDr. Anna Zemanová, 55.r.
(členka SaS), župná poslankyňa, ekologička,

folkloristka, kandiduje za Vajnory

R

s podporou:
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DISKUSIA S OBČANMI O 18,30 hod.
štvrtok / 6.11.2014 / Reštaurácia Fratello
piatok / 7.11.2014 / Reštaurácia U BoBra

pondelok / 10.11.2014 / Reštaurácia pri železničnej stanici
streda / 12.11.2014 / Reštaurácia Bakchus vila

Na vašom hlasovacom lístku zakrúžkujte naraz
týchto 9 kandidátov na poslancov

do miestneho zastupiteľstva

Viac sa o našom programe dozviete na www.vajnoraci.sk
Program bude  doručený aj do vašej poštovej schránky.

KOMUNÁLNE VOĽBY
sobota 15.11.2014 od 07, 00 – 20,00 hod.

Príďte a podporte Vajnory svojim hlasom v skrátenom čase do 20,00 hod. 

Vajnory_volby_2xA4_CMYK.indd   2-3 10/15/14   1:36 PM
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Meno, priezvisko:  Ing. Marian Pružina     
Vek: 56 rokov 
Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, Katedra elektrických strojov a prístrojov 
Starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory: 1994 – 1998, 1998 – 2002 
Nie som člen žiadnej politickej strany. 
Kandidát na starostu Mestskej časti Bratislava – Vajnory s podporou:  
Magnificat Slovakia, Konzervatívni demokrati Slovenska 
Kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s podporou:  
Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity – Magyar közösség pártja 
 
Dobrý deň, vážení obyvatelia mestskej časti Bratislava – Vajnory, milí Vajnoráci. 
 

Po štyroch rokoch sú tu opäť komunálne voľby, 15. novembra 2014  si budeme voliť z našich kandidátov:  starostu, poslanca do Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a poslancov do Miestneho zastupiteľstva Bratislava - Vajnory. Každý z kandidátov by mal mať 
svoju predstavu, ktorú chce napĺňať v prípade zvolenia do funkcie, ako zástupca ľudu, v duchu hesla: Vox populi, vox Dei. 
Mojimi prioritami pre Vajnory budú: 

DOPRAVA  –  HOSPODÁRENIE  –  BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVA  je v súčasných Vajnoroch problémom najvyššej dôležitosti, zvlášť pre tých spoluobčanov, ktorí bývajú na uliciach Pri starom letisku 
a na celej Roľníckej ulici. Nekonečné sú dennodenné dopravné zápchy, ráno zo smeru od Čiernej Vody, a popoludní vracajúcich sa motoristov 
späť, smerom na Čiernu Vodu. V rokoch 2001, 2002 sme vybudovali 1. etapu obchvatu, cestu cez letisko, ktorú sme iniciovali, projektovali 
a spolufinancovali. V období po roku 2002 mala pokračovať 2. etapa, ktorá mala nadväzovať na už vybudovaný obchvat cez letisko poza 
Vajnory smerom na Čiernu Vodu. 1.etapa je asi štvrtina plánovaného obchvatu okolo Vajnor. Môj cieľ: dostavať 2. etapu obchvatu Vajnor.  
Názov doprava vo Vajnoroch nie je len vylúčenie tranzitu, ale aj ďalšie témy, ktoré sú spojené s dennodennými problémami.  
HOSPODÁRENIE  v Mestskej časti Bratislava–Vajnory je základným predpokladom ďalšieho úspešného rozvoja Vajnor. Opäť tu siahnem  
do minulosti, lebo z minulosti sa odvíja naša prítomnosť a z prítomnosti si plánujeme budúcnosť. Na účte Miestneho úradu Bratislava-Vajnory 
k 30.9.2002 bol zostatok 27.690mil. SKK. Táto suma bola ušetrená, jednak dobrým hospodárením, jednak jednoznačným cieľom stavať 2.etapu 
obchvatu poza Vajnory. Vtedy bola potrebná suma cca 30.mil SKK na spolufinancovanie 2.etapy obchvatu.  
V súčasnosti je mestská časť zaťažená úvermi, na výstavbu Materskej školy cca 960.000€, a tiež úverom 470.000€ (formou zmenky), s tým, že 
úvery sa majú splatiť do konca roku 2019. Celé ďalšie volebné obdobie 2014–2018 sa musia splácať terajšie úvery. MČ by mala zintenzívniť 
získavanie financií z európskych, ale aj iných zdrojov. V budúcnosti, ak sa Vajnory budú chcieť pustiť do financovania veľkého projektu, vezmú 
si zas úver so splatnosťou na nasledujúce volebné obdobie? Najobjektívnejšie by bolo vypočuť si názor obyvateľov: usporiadať referendum 
o ďalšom zadlžovaní Vajnor!!!  Na MÚ vo Vajnoroch je potrebná jasná finančná transparentnosť, tak ako je to uvedené v správach NKÚ napr. 
správa KA č. 042/2013/108. V prípade, že uspejem na funkciu starostu, oznámim vám, na čo bol použitý  ušetrený finančný zostatok z rokov 
2002, takisto zverejním všetky faktúry vyššie ako 1000,-€, ktoré odišli z účtov MÚ BA-Vajnory a VPS, s tým, že uvediem, kto ich podpisoval. 
Je nutné, jasne stanoviť kompetencie VPS spol. s r.o. voči zriaďovateľovi  MÚ, zrušiť previazanosť v osobách starosta – poradca (poradca 
starostu je pracovník MÚ a zároveň riadi VPS s.r.o.).  
BEZPEČNOSŤ  súvisí s pocitom, tu som doma, tu sa cítim bezpečne. V prípade zvolenia, každý obyvateľ MČ Vajnor bude poistený pre prípad 
úrazu alebo nehody, spôsobenej na verejných komunikáciách, tak ako bol poistený každý obyvateľ Vajnor v období do roku 2002. 
KLIENSKÉ CENTRUM  - vo Vajnoroch vytvorím centrum pre obyvateľov a podnikateľov, ktorí potrebujú získať  súhlasy a vyjadrenia od rôznych 
inštitúcií, s ktorými spolupracuje Miestny úrad, napr. stavebné povolenia a podobne 
ŠTVRŤROČNÁ ODMENA STAROSTU  každú štvrťročnú odmenu odsúhlasenú Miestnym zastupiteľstvom rozdám na dobročinné účely a 
budem vás informovať komu som ju daroval. 
 

   Marian Pružina      ORA  ET  LABORA 
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DOPRAVA 
V OBCI
TRADÍCIE 
A ŠPORT
ŠKOLY 
A ŠKÔLKY

PODNIKANIE 
A REMESLÁ

SUSEDIA 
A PRIATELIA

OTVORENÉ 
SPRAVOVANIE

ĽUDOVÉ
VAJNORY

ĽUDOVÉ
RIEŠENIA

ĽUDOVÁ
VOĽBA

Vajnory sú pre nás rodina,  
priatelia, susedia a známi.  
Práve táto komunita ľudí  

je mojou motiváciou,  
prečo sa o Vajnory starať  
a prečo aktívne prispieť  

k ich rozvoju.

Svoje dlhoročné skúsenosti 
z oblasti dopravy, urbanizmu 

a manažmentu by som teraz rád 
zúročil v prospech projektu  

Vajnory. Chcem vytvárať  
podmienky preto, aby sa tu  

ľudia cítili naozaj dobre.

Som Ľudo Horváth a mojou voľbou 
je pomôcť Vajnorom. Chcem  

pokračovať v tom, čo mi išlo vždy 
najlepšie, poctivo pracovať a pri-

niesť dobré riešenia. Chcem menej 
politikárčenia a viac spolupráce. 

Aby Vajnory boli vzorom.

VAJNORYAAAA NAVAVV ORYRYRRNORVAAVAAVAAAAAVAAAAAAA RRRRRYYYRYRYN RR
ZOROMVZOROMOMZO MMMRRV OMMROMMMZVZZORVZ MMMMMMMMMMMMOMMMOMOMOMMMMMZOZZOZZZZZZZZ R MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZZZO MMMMMMOMMMMMOMOMROOOOOOR

www.ludovithorvath.sk

nezávislý kandidát na starostu
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TERMÍN A ČAS VOLIEB
Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky rozhod-
nutím číslo 191/2014 Z. z. zo 
7. júla 2014 vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávy obcí a ur-
čil deň ich konania na sobotu 
15. novembra 2014. Volebné 
miestnosti budú otvorené od 
7.00 do 20.00 hodiny.
V mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory (ďalej len „mestská časť“) 
budú voliči voliť:
 starostu mestskej časti,
 9 poslancov do miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti,
 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy,
 1 poslanca do mestského za-
stupiteľstva hlavného mesta za 
našu mestskú časť.

MESTO KONANIA VOĽBY
 Základná škola s materskou 
školou Kataríny Brúderovej, 
Osloboditeľská 1

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Alviano, Buzalkova 1 - 9 (ne-
párne), 2 - 12 (párne), Doras-
tenecká, Pod krížom, Pod Vál-
kom 1 - 15 (nepárne), 2 – 16B 
(párne), Pračanská 29 - 49 (ne-
párne), 32 - 42 (párne), Pri pa-
sienku, Pri starom letisku, Pri 
šanci, Roľnícka 1 - 29 (nepár-
ne), Rybničná 1 - 43 (nepárne), 
61B, 2 – 28E (párne), Šinkov-
ské, Šutráková, Tibenského, 
Tomanova 1 - 35 (nepárne), 2 
- 32 (párne), Uhliská, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Buzalkova 13 – 17 (neprár-
ne), 14 - 30 (párne), Čierny 
chodník, Pračanská 51 - 67 
(nepárne), 48 - 66 (párne), 
Pri mlyne, Príjazdná, Roľníc-
ka 2 - 214 (párne), Šachorová, 
Široká, Šuty 1 - 29 (nepárne), 
2 - 30 (párne), Tomanova 37 – 
51 (nepárne), 54 – 64 (párne), 
Tuhovská, lokalita Vajnorské 
jazerá, Za mlynom

 Základná škola s materskou 
školou bl. Jána Pavla II., Oslo-
boditeľská 27

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Hospodárska, Kataríny Brúde-
rovej, Kúkoľová, Na jarku, Pri 
pastierni, Pri Struhe, Roľnícka 
209 - 351 (nepárne), 218 - 384 
(párne), Šuty 31 - 51 (nepárne), 
32 - 40 (párne), Tomanova 53 - 
119 (nepárne), 70 - 138 (párne), 
Veľké Štepnice, Za humnami

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Baničova, Jačmenná, Koncová, 
Koniarkova, Kratiny, Na doline, 
Nad jazierkom, Nad Válkom, 
Osloboditeľská, Pod lipami, Pod 
Válkom 17 - 31 (nepárne), 18 
- 22 (párne), Roľnícka 31 - 207 
(nepárne), Rybničná 30 – 42 
(párne), 59, 61A, Skuteckého, 
Šaldova, Za farou, Zátureckého

KTO MÔŽE VOLIŤ
Voľby do orgánov samosprávy 
obcí upravuje zákon č. 346/1990 
Zb. o  voľbách do samosprávy 
obcí v znení neskorších predpi-
sov.
Právo voliť do orgánov samo-
správy obcí majú obyvatelia 
Slovenskej republiky, ktorí majú 
v obci, v mestskej časti hlavného 
mesta Slovenskej republiky ale-
bo v mestskej časti mesta Košice 
trvalý pobyt a  najneskôr v  deň 
volieb dovŕšili 18 rokov veku.

AKO VOLÍME
Volič, teda štátny občan Slo-
venskej republiky a  cudzinec, 
ktorý má evidovaný trvalý po-
byt v  mestskej časti Bratislava-
Vajnory, je povinný preukázať 
sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti. Po preukázaní totož-
nosti a po zázname v zozname 
voličov dostane volič vo voleb-
nej miestnosti od okrskovej vo-
lebnej komisie prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky mestskej časti a  štyri 
hlasovacie lístky, a  to hlasovací 
lístok pre voľby primátora mesta 
a hlasovací lístok pre voľby po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva, hlasovací lístok pre voľby 
starostu mestskej časti a  hlaso-
vací lístok pre voľby poslancov 
miestneho zastupiteľstva.

Po prevzatí obálky a hlasovacích 
lístkov vstúpi volič do priestoru 
určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, t. j. na odovzdanie 
hlasu vybraným kandidátom 
- zakrúžkovaním ich poradové-
ho čísla. Na hlasovacom lístku 
pre voľby poslancov mestského 
alebo miestneho zastupiteľstva 
zakrúžkuje volič poradové čísla 
jednotlivých kandidátov, no naj-
viac u  toľkých kandidátov, aký 
počet poslancov má byť vo vo-
lebnom obvode zvolený (údaj je 
uvedený na hlasovacom lístku). 
Na hlasovacom lístku pre voľby 
primátora mesta alebo starostu 
mestskej časti zakrúžkuje volič 
poradové číslo len jedného kan-
didáta.
V priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do 
obálky jeden hlasovací lístok pre 
voľby poslancov mestského za-
stupiteľstva, jeden hlasovací lís-
tok pre voľby primátora mesta, 
jeden hlasovací lístok pre voľby 
poslancov miestneho zastupiteľ-
stva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby starostu mestskej časti.
Volič hlasuje tak, že po opustení 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží obálku 
do volebnej schránky. Voličo-
vi, ktorý sa neodobral do tohto 
priestoru, komisia hlasovanie 
neumožní.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre telesné pos-
tihnutie alebo preto, že nemôže 
čítať alebo písať, má právo vziať 
so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov 
iného voliča, nie však člena 
okrskovej volebnej komisie, aby 
za neho hlasovací lístok podľa 
jeho pokynov upravil a vložil do 
obálky.
Volič, ktorý sa nemôže v  deň 
volieb dostaviť do volebnej 
miestnosti, môže požiadať zo 
závažných, najmä zdravotných 
dôvodov okrskovú volebnú ko-
misiu (v ktorej zozname voličov 
je zapísaný) o hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti. V  takom 
prípade okrsková volebná ko-
misia vyšle k  voličovi dvoch 

svojich členov s prenosnou vo-
lebnou schránkou, hlasovacími 
lístkami a obálkou. Volič hlasu-
je tak, aby sa dodržala tajnosť 
hlasovania.

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE
KONANIA VOLIEB
Každému voličovi zapísanému 
v  mestskej časti Bratislava-Vaj-
nory (ďalej len „obec“) do stá-
leho zoznamu voličov obec naj-
neskôr do 21. októbra 2014 bola 
povinná doručiť oznámenie, 
v ktorom je uvedený čas konania 
volieb, volebný okrsok a  mies-
to, kde môže volič voliť; záro-
veň upozornenie na povinnosť 
preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti a  struč-
ný spôsob úpravy hlasovacieho 
lístka.
STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
Ak občan do termínu oznáme-
nie nedostal, obec je povinná 
umožniť v  úradných hodinách 
najneskôr do 14. novembra 
2014 občanovi nahliadnuť v ná-
mietkovej kancelárii do stáleho 
zoznamu voličov, aby sa pre-
svedčil, či je v zozname zapísa-
ný a či údaje o ňom v zozname 
uvedené sú úplné a správne. Ak 
volič zistí, že v stálom zozname 
voličov nie je uvedený, alebo 
údaje o  ňom uvedené nie sú 
úplné alebo správne, má právo 
obec požiadať o  dopísanie do 
zoznamu, prípadne o vykonanie 
opravy.

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA
Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Vajnory, Roľnícka 109, 
prízemie č. dv. 112
pondelok 8.00 – 12.00 h 
13.00 – 17.00 h
utorok 8.00 – 12.00 h 
13.00 – 15.00 h
streda 8.00 – 12.00 h 
13,00 – 17.00 h
štvrtok 8.00 – 12.00 h 
13.00 – 15.00 h
piatok 8.00 – 12.00 h

Viac informácií na www.vajnory.sk
Gabriela Zemanová

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Sobota 15. november 2014 od 7.00 do 20.00 hodiny

(§ 26 ods. 1 Zákona NR SR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov)
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Kandidát na poslanca 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
Miestneho zastupiteľstva vo Vajnoroch  

 

Ján Panák 
Narodil som sa 13. 8. 1953 vo Vajnoroch, som ženatý a vychoval som tri skvelé 
deti. Mám stredoškolské vzdelanie a som zamestnancom Ministerstva obrany SR.  
 
Ako poslanec mestského zastupiteľstva už štyri roky presadzujem záujmy Vajnor v 
plnom nasadení.  Získal som pri tom cenné skúsenosti, kontakty a rešpekt 
kľúčových inštitúcií i orgánov s ktorými som jednal.  
To všetko by som rád využil aj v nastávajúcom volebnom období                  
v prospech občanov a obce, v ktorej spolu žijeme. 

Chcem aj naďalej citlivo vnímať vaše potreby, prenášať ich do programu rozvoja 
Vajnor a ten presadzovať v zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. 

Za priority považujem: 
- riešenie dopravy - výluka tranzitu cez obytnú zónu  

a zlepšenie hromadnej dopravy  
- rozšírenie kapacity predškolských zariadení  

a posilnenie sociálnych služieb 
- zveľaďovanie a ochrana životného prostredia našej obce. 
 
Diskusia s občanmi 7. novembra 2014 o 18:00 v parku Pod lipami. 

POČÍTAJTE SO MNOU 

3 

Veriaci si počas omší pripo-
mínajú svätých, ktorí viedli 
pravý kresťanský život, žili 
a  zomreli vo viere v  Ježiša 
Krista. Spomínajú a  modlia 
sa aj za tých, ktorí nemajú 
miesto v  kalendári, nebo-
li vyhlásení za svätých, ale 
žili čestným životom, konali 
dobro a vedeli sa obetovať pre 
iných.
Sviatok všetkých svätých 
a  Pamiatka zosnulých sú 
čarovné. Do kostolov i  cin-
torínov prinášajú nádherný 
pokoj a  nadpozemskú atmo-
sféru. Plamene desiatok svie-
čok osvetľujú hroby a  menia 
cintorín na menej strašidel-

né miesto z  pohľadu malých 
detí, premenia ho na krásne 
miesto, ktoré pohladí dušu 
smutných pozostalých. Svieč-
ky na hroboch nesú so sebou 

posolstvo ľudí, ktorí sviečku 
zapálili, spájajú príbuzných, 
ktorí týmto spôsobom pri-
chádzajú na to, že vo svojom 
smútku a spomienkach nie sú 

sami. Pri pohľade na ostatné 
sviečky na hrobe cítia spolu-
patričnosť k  zvyšku rodiny, 
s ktorým sa možno tak často 
nestretávajú. Mnohé hroby sú 
krásne vyzdobené najrôznej-
šími kvetmi. Akoby nikdy ne-
patrili inde. Akoby odjakživa 
kvitli na cintorínoch. Sviatok 
všetkých svätých sa však ne-
smie zmeniť na deň, keď po-
zostalí súťažia o to, koho hrob 
bude krajší, na ktorom hrobe 
bude svietiť najviac sviečok, 
kde bude najviac drobných 
hustých kvietkov.
Samozrejme, v dnešnom ma-
terialistickom svete sa ani 
jeden sviatok nevyhne ko-
mercializácii, napriek tomu 
je dôležité, aby sa základná 
myšlienka každého sviatku 
uchovala v  našich dušiach 
vo svojej najčistejšej podobe. 
Len tak budeme môcť sku-
točne precítiť sviatky celým 
srdcom a najmä - úprimne.

Spracoval Eduard Fašung

Prvé novembrové dni patria spomienkam
Katolícka cirkev 1. no-
vembra slávi sviatok 
Všetkých svätých, na 
ktorý 2. novembra 
nadväzuje deň Spo-
mienky na všetkých ver-
ných zosnulých, ľudovo 
nazývaný Dušičky.
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Minimaratón fotoobjektívom

Mladší žiaci so siedmimi 
víťazstvami

Starší žiaci do novej sezóny 
s novým trénerom

Družstvo mladších žiakov 
pod trénerským vedením 
Milana Horníka doteraz po-
cítilo len jedinú prehru a na 
konte majú ešte jednu remí-
zu a až sedem víťazných zá-
pasov. Naše skóre je vysoko 
aktívne, keď sme vsietili 28 
gólov a  inkasovali len 5 gó-
lov. Najlepšími strelcami sú 
Dávid Ondečko so siedmimi 
a Matej Kula s piatimi gólmi. 

Medzi gólové hviezdy sa už 
však predierajú aj najmladší 
hráči družstva – Lukáš Malo-
vec s tromi gólmi, alebo Filip 
Mucha, ktorý strelil svoj prvý 
gól. S týmito výsledkami sme 
takto na veľmi peknom 5. 
mieste v ligovej tabuľke.
Držme im palce, aby skvelé 
výkony podávali aj v  ďalšej 
časti ligy.

Text a snímka Ivan Kula

Do novej futbalovej sezóny 
nastúpili starší žiaci s  no-
vým trénerom Radoslavom 
Kováčom. Novú spoluprácu 
nadviazali už v  letnej ligovej 
prestávke. Doteraz sme pod 
jeho vedením odohrali 6 zá-
pasov, z  ktorých sme získali 
5 víťazstiev a  inkasovali iba 
jednu prehru. Naše skóre je 

33 strelených a 11 inkasova-
ných gólov. Najlepším strel-
com mužstva je Adam Trnka 
so 17 gólmi.
V  ligovej tabuľke sa mo-
mentálne nachádzame na 
4. mieste. Veríme že budúce 
výsledky budú pre naše druž-
stvo rovnako dobré.

Text a snímka Ivan Kula

Priebeh minimaratónu, ako aj výsledky súťažiacich v jednotlivých kategóriách sú dostupné na www.vajnory.sk
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Vajnory suverénne na 1. mieste
Keď v  ročníku 2012/2013 
skončilo „A mužstvo“ FK Vaj-
nory na historicky najvyššej 
3. priečke v 4.lige, bolo to pre 
mnohých prekvapenie. No 
myslím, že niekde tam sa za-
čala prejavovať systematická 
práca trénera Milana Gaburu, 
ktorý vštepoval a vštepuje svo-
ju pečať do herného systému, 
myslenia jednotlivých hráčov 
a  celkového prejavu muž-
stva. V  uplynulom ročníku 
2013/2014 to chlapci dotiahli 
ešte ďalej a  skončili celkovo 
druhí. Už dávno sú preč doby, 
kedy si súperi trúfali z Vajnor 
odviezť body. Renomé obrov-
sky stúplo a  v  ostatných se-
zónach je práve náš kolektív 
v  tejto súťaži jedným z  naj-
kvalitnejších. Aj táto sezóna sa 
nesie v  tomto duchu. Chlapci 
sa zomkli, vytvorili výborný 
kolektív. Je treba podotknúť, 
že ho tvoria väčšinou domá-
ci alebo naturalizovaní hráči, 
doplnení o  niekoľko mimo 
vajnorských posíl.

Devínska Nová Ves : Vajnory
3 : 0 (0 : 0)
Nevýrazne sme začali sezónu 
v  Devínskej Novej Vsi, kde 
bola zostava oklieštená o dvoch 
kľúčových hráčov Martina Ga-
buru a Petra Škrabáka. Navyše 
nešťastne inkasovaná červená 
karta nášho brankára zásadne 
ovplyvnila zápas a prehrali sme 
3:0.

Vajnory : Vrakuňa 1 : 0 (0 : 0)
Gól: Tomáš Uhler
Súper z Vrakune bol z kategó-
rie nepríjemných. Hrýzol, dob-
re bránil a veľmi dlho odolával 
tlaku nášho mužstva. O  víťaz-
stve nakoniec svojim premié-
rovým gólom rozhodol Tomáš 
Uhler „kladivo“.

Vajnory : Danubia Bratislava
6 : 1 (2 : 1)
Góly: Martin Gabura 3, Peter 
Škrabák 2, Dávid Jakubec
Prvý zápas v sezóne, kde sa už 
naplno prejavila aj gólovo jed-
noznačná prevaha domáceho 
mužstva. Tu niekde sa zrodil 
aj nový dnes už líder tabuľky 
strelcov Martin Gabura.

Vajnory : Štart Nepočujúci 3 : 2 
(2 : 1)
Góly: Martin Gabura 2, Aleš Čík
Nevyužité gólové šance na začiat-
ku zápasu nás v  tomto prípade 
mohli poriadne mrzieť. Po nich 
totiž súper z  ojedinelého brejku 
skóroval a veľmi dobre následne 
bránil. Do polčasu sa ale predsa 
len podarilo zápas otočiť na 2:1. 
V  druhom polčase dostal kapi-
tán Peter Belobrad červenú kartu 
a  z  následnej akcie sme dostali 
vyrovnávajúci gól. Sila kolektívu 
sa ale prejavila, keď aj o desiatich 
hráčoch ešte dokázali strhnúť ví-
ťazstvo na svoju stranu.

Vajnory : ŠKP Inter Dúbravka 
5 : 0 (3 : 0)
Góly: Peter Škrabák 2, Martin 
Gabura, Martin Kupec, Pavol Mi-
ženko
Najpríjemnejší súper doterajšieho 
priebehu súťaže, kde v  pohodo-
vom tempe bolo o zápase rozhod-
nuté vlastne už v prvom polčase. 
Chlapci nám svojou hrou urobili 
ozaj pekný nedeľný zážitok.

Lamač : Vajnory 2 : 2 (2 : 1)
Góly: Peter Škrabák, Aleš Čík
Zápas sa pre nás začal veľmi dob-
re. Už v 16. minúte sme viedli po 
dvoch utešených góloch 2:0. No 
o ďalšie 3 minúty dokázal vsietiť 
aj súper, ktorému tento kontaktný 
gól pomohol. Hlavne v druhom 
polčase dal do zápasu viac sr-
diečka, čo sa v nadstavenom čase 
zápase pretavilo do vyrovnávajú-
ceho zásahu.

Dúbravka : Vajnory 0 : 1 (0 : 0)
Gól: Martin Gabura
Dohrávka piateho kola bola 
náročná najmä z  pohľadu ter-
mínu, kedy v utorok o 16,00 sa 
podarilo na zápas prísť iba de-
siatim hráčom do poľa a dvom 
brankárom. Navyše zdravotný 
stav troch z  nich bol taký, že 
v  každom inom zápase by ani 
nenastúpili. Jednu zo svojich 
troch gólových šancí premenil 
opäť Martin Gabura a  tak sme 
sa konečne tešili z prvého víťaz-
stva na pôde súpera.

Vajnory : Domino Bratislava
4 : 0 (2 : 0)
Góly: Martin Gabura 2, Michal 
Slatinský, Aleš Čík
Tabuľkové derby prvého s dru-
hým pritiahlo na náš štadión 
mohutnú divácku kulisu. Mys-
lím, že všetci vajnorskí fanú-
šikovia si prišli na svoje, videli 
kvalitný futbal a  hlavne jedno-
značnú záležitosť domáceho 
mužstva. Padli utešené góly, kde 
sa popri už tradičnom strelcovi 
Martinovi Gaburovi, uchytil po 
dlhšom čase aj projektil minu-
loročného najlepšieho strelca 
Vajnor Michala Slatinského. 
Gól pridal po peknom rohovom 
kope aj Aleš Čík. Prvé mies-
to sme tým pádom potvrdili 
v priamom súboji.

Malinovo : Vajnory 0 : 5 (0 : 3)
Góly: Martin Gabura 2, Peter 
Škrabák, Ivan Tyšliar, Tomáš 
Uhler

Výbornú formu z  posledných 
zápasov sme chceli potvrdiť 
aj zápasom v  Malinove, ktoré 
je ťažkým a  hlavne nevyspy-
tateľným súperom. Prvých 20 
minút zápasu bolo nesúro-
dých a  nie veľmi pohľadných. 
Až v  ďalšom priebehu sa roz-
behol náš stroj. Prvým gólom 
sme zlomili odpor domácich 
a do polčasu pridal ešte ďalšie 
dva Martin Gabura, ktorý tým 
pádom potvrdil svoju pozíciu 
najlepšieho strelca ligy. Druhý 
polčas sme začali profesorsky, 
čo sa nám mohlo nevyplatiť. 
Dve čisté gólové šance však 
súperovi bravúrne zlikvidoval 
Peter Gyuricsek, mimocho-
dom brankár, ktorý v  piatich 
stretnutiach ešte nedostal ani 
jeden gól. V  nasledujúcom 
priebehu hry sme už znovu 
mali hru pod kontrolou. Peter 
Škrabák a  Tomáš Uhler pri-
krášlili svojimi gólmi výsledok
na konečných 5:0.
Čakajú nás do konca prvej 
polovice sezóny ešte štyri veľ-
mi náročné stretnutia, všetko 
so súpermi z  hornej polovi-
ce tabuľky. Hneď prvý z  nich 
hráme 19.  10.  2014 o  14,30 
na pôde Čunova, ktoré pri 
úspešnej dohrávke odložené-
ho zápasu s  Dominom, môže 
poskočiť na priebežné dru-
hé miesto. Ďalší ťažký súper 
k nám zavíta 26. 10. 2014 Ka-
linkovo, s ktorým sme minulú 
sezónu zvádzali urputný boj 
o  druhú priečku. 1.  11.  2014 
hráme o 10,00 zápas u aktuál-
ne druhého v priebežnom po-
radí v Ružinove, ktorý k nám 
po reorganizácii vypadol z te-
rajšej 3.ligy. Prvú polovicu 
sezóny ukončíme domácim 
zápasom 9.  11.  2014 o  13,00 
s Rusovcami.
Príďte povzbudiť našich chlap-
cov na tieto dôležité stretnutia, 
budú to potrebovať. Atmosféra, 
akú ste vytvorili na domácom 
zápase proti Dominu, im dolia-
la síl a pomohla podať výborný 
výkon. Na domácich zápasoch 
Vás bude čakať prekvapenie 
v  podobe piva ku vstupenke 
zadarmo a  losovanie tomboly 
o vecné ceny.

Jaroslav Križan

TABUĽKA
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Záštitu nad týmto podujatím 
opäť prevzal bývalý reprezen-
tant, legionár a  dnes tréner 
Marián Zeman, ktorý sa spo-
lu so starostom Vajnor Jánom 
Mrvom pričinili aj o  úvodné 
slovo v  rámci zahájenia akcie. 
Veľká vďaka v  tomto smere 
patrí aj hercovi Romanovi Po-
majbovi a  moderátorovi Da-
rovi Richterovi. Myslím, že ich 
prítomnosť potešila všetkých 
zúčastnených. Podujatím nás 
svojim komentárom sprevá-
dzal športový redaktor Richard 
Fekete, ktorého pri kategóriách 
detí a  žien vystriedal práve 
Daro Richter. Tento ročník sa 
niesol v znamení bohatej účasti 
v kategóriách, kde sa o čo naj-
lepšie umiestnenie športovo 
pobili mladší a starší žiaci, ako 
aj ženy. A bola to dráma, ako sa 
patrí.

Neodmysliteľný guláš, cigán-
ska, klobáska, ochutnávka kva-
litných vín, skrášľovací salón 
pre dámy, skákací hrad pre deti 
priamo na ihrisku a  bohatá 
účasť ostatných hostí dotvorili 
nádherné poobedie. Na záver 
nám do tanca zahrala kape-
la Modrá melódia. Pozitívne 
ohlasy z táborov aktérov, fanú-
šikov a  hostí, ma len utvrdili 
v  tom, že úsilie nebolo márne 
a  udomácnila sa u  nás pekná 
tradícia, ktorá každoročne pri-

tiahne nadšencov kvalitnej sú-
ťaže a dobrej zábavy.
Dovoľte mi týmto spôsobom 
veľmi pekne poďakovať hlavne 
mojim kamarátom ako Majo 
Zeman, Daro Richter, Roman 
Pomajno, Ján Mrva, Robo Vaj-
da a  kolektívom pracovníkov 
MČ Vajnory a všetkým futba-
listom a fanúšikom FK Vajnory 
za významnú pomoc pri orga-
nizovaní tohto ročníka Vajnor-
skej penalty. Ešte raz ďakujeme 
sponzorom súťaže, bez ktorých 

by táto súťaž nebola. Tento rok 
sme mali aj zopár prekvape-
ní, keď napríklad najlepším 
brankárom sa stal útočník 
domáceho klubu Dávid Jaku-
bec a veľkú radosť nám urobil 
svojim umiestnením aj čerstvý 
reprezentant Slovenska do 15 
rokov Dominik Vajda
Bližšie informácie a fotodoku-
mentáciu nájdete na facebooku 
„Vajnorska penalta“

Jaroslav Križan

1. miesto 2. miesto 3. miesto
HLAVNÁ SÚŤAŽ Martin Maroši Peter Kozár Erik Klema
NAJLEPŠÍ VAJNORÁK Dominik Vajda
NAJLEPŠÍ BRANKÁR Dávid Jakubec

SÚŤAŽ ŽENY Ľubica Mešková Nina Balážová Dada Zemanová

SÚŤAŽ STARŠÍ ŽIACI Sebastián Keszaj Samuel Sopko Pavol Šimončič

Martin Maroši SÚŤAŽ MLADŠÍ ŽIACI Patrik Štepka Michal Meško Adam Havran

2014
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Partneri podujatia:

Dňa 20.  9.  2014 sa na 
futbalovom ihrisku vo 
Vajnoroch uskutočnil 
už šiesty ročník súťaže 
v  kopaní pokutových 
kopov - „Vajnorská pe-
nalta“.
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Som mama chlapca ktorý sa 2 roky liečil na onkológii. V tom čase 
nám veľmi pomohol DOBRÝ ANJEL. Dnes má môj syn 12 rokov 
a  sám sa rozhodol pomôcť deťom s  rovnakým osudom. Spolu 
s kamarátmi vyrábajú náramky z gumičiek, ktoré budú ponúkať 
za dobrovoľný príspevok dňa 17. 12. 2014 v areáli ZŠ Kataríny Br-
úderovej od 15.00 hod. Výťažok bude venovaný nadácií DOBRÝ 
ANJEL. Podporme tento nápad našich detí, ktorým nie je ľahos-
tajný osud malých pacientov. MÁ TO ZMYSEL. Ďakujeme. 

Ivana Hrabáková

Servis pre občanov mestskej časti

02/4822 4448, 4870 0380, 4371 2280

Sekretariát starostu: 4822 4412

Miestny kontrolór: 4822 4423

ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY

Podateľňa 4822 4432

Matrika, ohlasovňa pobytu 4822 4433

Referát kultúry, športu,

zahraničné vzťahy 4822 4423

Vajnorské novinky 4822 4423

Miestna knižnica 4371 2621

Hospodárska správa 48224 4422

ODDELENIE STAVEBNÉ, ŽP, ÚP

A DOPRAVY

Stavebný úrad 4822 4426

Referát územného plánu

a architekt 4822 4427

Referát cestného hospodárstva

a investícií 4822 4428

Referát životného prostredia

a vodného hospodárstva 4822 4428

ODDELENIE EKONOMICKÉ

Referát fakturácie,

dlhodobý prenájom 4822 4442

Referát pokladne,

krátkodobý prenájom 4822 4443

Referát daní a poplatkov 4822 4444

Telefónny zoznam Miestneho 

úradu MČ Bratislava–Vajnory

Prenájom parkovacích miest
Mestská časť Bratislava - Vajnory oznamuje, že na Ul. Široká je možné si prenajať vyhradené parkovacie 

miesto. V súčasnosti sú tri parkovacie miesta uvoľnené. Podmienkou na pridelenie vyhradeného par-

kovania na čas jedného roka počas 24 h je trvalý pobyt vlastníka alebo držiteľa osobného motorové-

ho vozidla kategórie M1 v MČ Bratislava - Vajnory. Bližšie informácie poskytneme na referáte dopravy 

Miestneho úradu MČ Bratislava - Vajnory, Ing. Jašková, telef. kontakt 02/48224428

Vo Vajnoroch chcú lacno 

skupovať pozemky pod D4
BVS upozorňuje občanov

Má to zmysel

Mestská časť bude používať nové Elektronické trhovisko
Miestny úrad Bratislava - Vajnory sa zaregistroval do Elektronického trhoviska. Elektronické trho-
visko (e-trhovisko) je virtuálne miesto, kde sa stretáva dopyt zadávateľov (odberateľov – verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov) s ponukou registrovaných uchádzačov a záujemcov (dodávateľov 
- fi rmy). Elektronizácia procesov verejného obstarávania umožňuje možnosť verejnej kontroly, maxi-
malizuje transparentnosť vo všetkých jej rovinách. Procesom obstarávania cez e-trhovisko je zámer 
šetriť fi nančné prostriedky samospráv.                                                                                                     (MÚ)

Vážená redakcia,

v  týchto dňoch ďakujeme všetkým, ktorí evi-

dujú, že Mestská knižnica v Bratislave je podľa 

zákona o  povinných výtlačkoch periodických 

publikácií zahrnutá medzi právnické osoby, 

ktoré majú právo povinného výtlačku period-

ických publikácií. Vajnorské novinky nám do 

knižnice dochádzajú pravidelne a  vo fonde 

regionálnej literatúry na Klariskej 16 sú vždy 

k dispozícii čitateľom a návštevníkom. Dovoľte, 

aby sme vám v  ich aj našom mene úprimne 

poďakovali. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Eva Šulajová, Mestská knižnica v Bratislave.

Vážení spoluobčania, Bratislavská vodárenská 

spoločnosť a Infraservices si vás dovoľujú upozorniť, 

že odčerpávanie podzemnej vody z pivníc do exis-

tujúcej splaškovej vákuovej kanalizácie je v zmysle 

vodného zákona ZAKÁZANÉ! Odčerpávanie 

podzemnej vody do splaškovej kanalizácie spôsobu-

je jej nefunkčnosť - preťaženie systému, čo má za 

následok v  mnohých prípadoch možnosť vzniku 

havárií a zdvihnutím hladiny splaškovej kanalizácie 

prichádza k ohrozeniu majetku spoluobčanov vyto-

pením ich domácností cez vane a  toalety. Z  tohto 

dôvodu vás žiadame, aby ste vodu odčerpávali 

a likvidovali mimo splaškovej kanalizácie do záhrad. 

Šachty, ktoré budú preťažované, bude BVS a  In-

fraservices kontrolovať s  nasledovnými sankciami. 

Ďakujeme za pochopenie. (BVS)

Upozornili ste nás na prípady niektorých 
podnikavých jednotlivcov, ktorí majú 
záujem o skupovanie pozemkov pod 
budúcou diaľnicou D4, takzvanom nul-
tom bratislavskom okruhu v katastri Va-
jnor. Oslovení boli najmä starší občania. 
Ide však o výkupy za mimoriadne nízke 
ceny, dá sa hovoriť rádovo o centoch, či 
pár eur. Preto vyzývame občanov, aby 
sa neunáhlili, lebo štát bude pozemky 
vykupovať za znaleckú, podstatne vyššiu 
sumu, tak ako to bolo pri výstavbe 
diaľnice za Zlatými pieskami.
           (MÚ)

Ešte viac verejnej kontroly a transparentnosti

Poďakovanie
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Budujeme, opravujeme, Budujeme, opravujeme, 

aby Vajnory boli krajšieaby Vajnory boli krajšie

a lepšie sa tu žiloa lepšie sa tu žilo

Nové cvičebné prvky na JURAVE.

Nový priechod pre chodcov na Rybničnej ulici za školou.

Rekonštrukcia Vajnorského ľudového domu napreduje míľovými krokmi.

Nový priechod pre chodcov na Rybničnej ulici smerom ku kaplnke.

Merač rýchlosti na Rybničnej ul.

Nová výsadba okrasnej zelene na kruhovom objazde na Rybničnej ulici.

Chystáme uvedenie do života CD - Vajnory Spievajú od Dr. O. Dema


