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Milí spoluobčania, 
dovoľte mi touto cestou poďakovať vám za vašu ústretovosť a podporu pri zbieraní 
podpisov, vďaka čomu mám príležitosť uchádzať sa ako nezávislá kandidátka na 

post starostky vo Vajnoroch a zároveň aj poslankyne mestského zastupiteľstva.
Kombináciu týchto dvoch postov som si zvolila preto, aby som vďaka ich 

prepojeniu vedela pre našu mestskú časť ľahšie dosiahnuť ciele, ktoré sú potrebné 
pre zlepšenie života vo Vajnoroch.

Do Vajnor sme sa prisťahovali pred 15 rokmi ako mladá rodina a život 
v tejto prekrásnej mestskej časti sa nám veľmi páči. Spolu s manželom máme 
dve úžasné dospelé deti, ktoré nám robia veľkú radosť. Vo Vajnoroch máme 
množstvo priateľov s ktorými sa aktívne zapájame do kultúrnospoločenského 

života, pričom sa zameriavame predovšetkým na podporu voľnočasových aktivít detí 
a mládeže ale i starostlivosti o seniorov. 

Mám vyštudovaný krízový manažment, ktorý je zameraný na oblasť riešenia 
krízových situácií v štátnej správe, samospráve a v komerčnom sektore. Svoju 

kariéru som začala v komerčnej sfére, kde som sa naučila zdolávať výzvy 
a dosahovať výsledky. Dlhodobo som pôsobila na viacerých manažérskych 

pozíciách v samospráve, kde sa mi podarilo spolu s mojim tímom 
zrealizovať veľa dobrých projektov pre ľudí. Za môjho pôsobenia vo 

Vajnoroch, kde som pracovala na pozícii marketingovej manažérky sa 
mi podarilo nastaviť systém získavania externých zdrojov financovania 
k významným podujatiam, ako sú Hody a Dožinky, vďaka čomu sme 
vedeli zabezpečovať lepší kultúrny program. Fungovanie ľadovej plochy 
som prenastavila tak, že bola v pluse a spolu s nadšencami hokejového 
športu sme na nej odštartovali Turnaje o „Vajnorský ľadový pohár“. 
Ďalej sme v spolupráci s partnermi z podnikateľského sektora založili 
tradíciu Vajnorskej šarkaniády, či Družstevné hodovanie so súťažou vo 
varení guláša.  Pokračovanie na str. 2

na starostku MČ Vajnory
Nezávislá kandidátka

        Tvrdé pracovné návyky 
z podnikateľského prostredia, tretieho 
sektora i samosprávy ma obohatili 
o poznatky využívania efektívnych 
foriem práce v daných oblastiach.

       Tv
z podn

Mám jasnú víziu a stratégiu pre Vajnory, viem šetriť financie a zároveň
zabezpečiť financovanie z externých zdrojov mimo rozpočtu mestskej časti.
Napriek tomu že komunálni poslanci majú ob-
medzené právomoci, podarilo sa mi presadiť a 
aj zrealizovať množstvo projektov v prospech 
našej mestskej časti aj nad rámec mojich pô-
vodných predsavzatí. Aj napriek prekážkam 

mám chuť a vôľu zlepšovať veci okolo nás. Ne-
ustále hľadám riešenia, ktoré prispejú k dosiah-
nutiu vytýčených cieľov. Zo skúseností viem, že 
pokiaľ chceme vytýčené ciele dosiahnuť, je po-
trebné mať záujem vytrvalo hľadať možnosti na 

maximálne využitie všetkých dostupných zdro-
jov na ich realizáciu. Zároveň je veľmi dôležité 
zaujímať sa o potreby obyvateľov a následne 
navrhovať, vysvetľovať a presadzovať veci, kto-
ré ľudia pre spokojný život potrebujú.

a na mestskú poslankyňu
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Za veľký úspech považujem aj vtedajšiu 
rekonštrukciu hádzanárskych šatní, ktorá sa podarila 
zrealizovať vďaka tomu, že som na jej rekonštrukciu 
získala partnerov (podarilo sa kompletne 
zrekonštruovať sprchy, vrátane sociálneho zázemia, 
vymeniť radiátory, obloženie stien a vymeniť dvere 
s kovaniami). Som rada, že sa podarilo zrealizovať 
aj náš návrh na projekt Streetworkoutového ihriska 
v Športovom areáli Alviano.

V susednej mestskej časti bolo mojou úlohou 
v spolupráci s miestnymi vinohradníkmi a vinármi 
zviditeľniť račianske vinohradníctvo a budovať ho 
ako jeden zo základných pilierov identity. Ďalej som 
mala na starosti aj získavanie partnerov a externých 
zdrojov financovania pre vybrané projekty, vď aka 
č omu sme zrekonštruovali starú Č ervenú lisovň u, 
sfunkč nili zázemie Nemeckého kultúrneho domu, 
ale aj zatraktívnili program Vinobrania o pódium 
Kaufland.

Tiež sme rozbehli spoluprácu s partnerskými 
mestami, vďaka čomu sme organizovali následne 
aj výlety do partnerských miest (Taliansko, Poľsko, 
Rakúsko), či rôzne podujatia pre deti a mládež, ale 
i výlety pre seniorov. Veľmi úspešný bol aj projekt 
vytvorenia račianskych suvenírov, či vydanie 
troch publikácií o Rači a jej tradíciách. K ďalším 
úspešným projektom patrí aj získanie grantu na 
obnovu zariadenia sály kultúrneho domu v DNV. 
Stojím aj za budovaním značky vajnorských vín 
z produkcie PD Vajnory, pre ktoré som vytvorila 
značku Vinovajnory. Aj vďaka budovaniu identity 
vajnorského vinárstva a vinohradníctva sa vajnorské 
vína dostali do povedomia ľudí aj za hranicami 
nášho chotára. Za uplynulé obdobie som vytvorila aj 
viacero web stránok pre mestské časti a menšie obce, 
z čoho mám tiež radosť, pretože považujem za veľmi 
potrebné, aby samosprávy poskytovali obyvateľom 
kvalitný informačný servis.

Okrem toho stále aktívne pôsobím 
v organizáciách tretieho sektora, vďaka čomu sa mi aj 
darí realizovať stále nové a nové komunitné projekty. 
K najznámejším patrí budovanie ihrísk, či organizácia 
veľmi úspešných denných letných táborov, ktorým 
sa venujem už 10 rokov. Tvrdé pracovné návyky 
z podnikateľského prostredia, tretieho sektora 
i samosprávy ma obohatili o poznatky využívania 
efektívnych foriem práce v daných oblastiach.

Do komunálnej politiky som sa roz-
hodla pred štyrmi rokmi vstúpiť 

preto, lebo práca pre ľudí ma skutočne 
baví. Táto myšlienka vo mne dozrievala 
dlhšiu dobu. Keďže som aj pred tým robi-
la na viacerých verejných projektoch pre 
iné mestské časti, zdalo sa mi prirodzené 
investovať svoju energiu do projektov 
pre mestskú časť kde žijem. Som pre-
svedčená o tom, že robím správnu vec.

Veľmi si želám, aby ľudia začali vní-
mať aké majú Vajnory možnosti a čo 
všetko sa u nás vo Vajnoroch dá vylep-
šiť, keď je vôľa a záujem. Chcem uká-
zať, ako sa dajú veci robiť inak. Aj preto 
vám nebudem prezentovať všeobecné 
frázy, ale predstavím konkrétne veci, 
ktoré môžeme spolu zrealizovať ak mi 
dáte príležitosť. S prípravou projektov 
mám v pláne začať okamžite, aby sme 

Pretože Vajnory majú veľ-
ký po tenciál a majú na viac. 

Na jednej strane sme dedinou 
v meste so svojimi úžasnými tra-
díciami a možnosťami a potenci-
álom pre rôznorodé voľnočasové, 
kultúrne a športové vyžitie a na 
druhej strane sme dopravne pre-
ťažení tranzitom obyvateľov oko-
litých obcí. CHCEM POMÔCŤ 
ODBREMENENIU OD TEJTO 
ZÁŤAŽE A ZLEPŠIŤ MOŽNOS-
TI A  URÝCHLENIE PRESUNU 
DO MESTA PRE OBYVATEĽOV 
VAJNOR.

Riešenie vidím v  koľajovej 
doprave, ktorú potrebujeme do-
tiahnuť do našej mestskej časti. 
Vďaka mojej aktivite a tlaku sa 
v  týchto dňoch kreslí do máp 
technické riešenie pre zokru-
hovanie vajnorskej a račianskej 
električkovej radiály s Vajnormi. 
V tejto veci je potrebné dotiahnuť 
ešte zapracovanie územnej rezer-

vy pre električku, ktorá zokruhuje 
našu mestskú časť s Račou a Zla-
tými pieskami. Následne ju aj dať 
zapracovať mestom do územ-
ného plánu hlavného mesta, čo 
má pre nosný dopravný systém 
v našej mestskej časti veľký výz-
nam. Prečo? Pretože v čase, keď 
sa začnú budiť investori, budeme 
im vedieť dať do podmienok po-
vinnosť premietnuť vybudovanie 
električkovej trate do ich inves-
tičných plánov. Bez zakreslenia 
územnej rezervy v  územnom 
pláne mesta však električka ni-
kdy nebude realitou.

Ľudia sa na mňa často obraca-
jú s prosbou o pomoc, či radu a ja 
ochotne a rada pomáham a záro-
veň sa aj snažím o promptné rie-
šenia ich podnetov. Stále viac si 
uvedomujem, že v pozícii staros-
tky v spojení s možnosťami per-
sonálneho a finančného zázemia 
úradu by som vedela ľuďom po-

môcť ešte viac ako v súčasnej po-
zícii poslankyne, ktorá má veľmi 
obmedzené právomoci a zdroje. 
Viem si preto ľahko predstaviť, že 
by som ušetrenú energiu vedela 
presunúť na veľké i menšie pro-
jekty pre zveľaďovanie Vajnor. 

Preto ľuďom ponúkam moju 
energiu, odbornosť, cieľavedo-
mosť a schopnosť presadiť veci 
v záujme zveľaďovania Vajnor. 
Chcem byť dobrou starostkou, 
na ktorú sa môžu všetci Vajno-
ráci kedykoľvek obrátiť bez roz-
dielu či sa vo Vajnoroch narodi-
li, alebo sa sem prisťahovali, ale 
aj pre tých, ktorí preferujú iných 
kandidátov. 

ODBORNOSŤ
A SKÚSENOSTI 
Už viac ako šestnásť rokov sa 
úzko špecializujem na projekty 
pre zlepšovanie a skvalitňovanie 
života v obciach a hlavne na vy-
tváranie nových služieb. Počas 
môjho pôsobenia vo viacerých 
mestských častiach som praco-
vala na množstve úspešných pro-
jektov pre verejnosť s využívaním 
grantov a dotácií v oblasti pod-
pory vinohradníctva a vinárstva, 
sfunkčňovaní verejných priesto-
rov a zariadení, či vytváraní no-
vých služieb. Spolupracovala som 
s tretím sektorom, orgánmi štátnej 
správy, samosprávy, ale aj partner-
mi na medzinárodnej úrovni. Mám 
skúsenosti s vedením pracovných 
teamov v samospráve a skúsenos-
ti s  reštrukturalizáciou obchod-
ných spoločností. 

ODHODLANIE 
Verejný sektor som si vybrala, 
pretože tu chýbajú iniciatívni ľu-
dia, ktorí majú záujem robiť pre 
ľudí, meniť veci v  lepšie, priná-
šať ľuďom nové služby a robiť aj 
nové užitočné veci, ktoré nie sú 
zaužívané. Patrím k ľuďom, kto-
rí nepoužívajú slová „nedá sa, 
alebo „nejde to“. Moje odhodla-
nie pomôcť našim Vajnorom byť 
ešte krajším a lepším miestom pre 
život sa vo mne zrodilo už dáv-
nejšie. Na všetko však treba ten 
správny čas. Som presvedčená, 
že ten čas nastal práve teraz, keď 
viem zúročiť svoje bohaté skú-
senosti a  dosiahnuté výsledky 
v prospech našich Vajnôr.

SPOĽAHLIVOSŤ
Verím vo vlastné sily vo vzťahu 
k práci, plánom a cieľom ktoré 
si vytýčim a spoľahlivo ich dove-
diem do konca. Čo sľúbim, to aj 
splním.

NEZÁVISLOSŤ
V komunálnej politike nie je ani tak 
dôležitá politická príslušnosť, ale 
schopnosť presadiť správny názor. 
Komunálnu politiku považujem 
za dôležitú, pretože rozhodnutia 
volených zastupiteľov majú do-
pad na nás všetkých a ovplyvňujú 
život v našej mestskej časti aj do 
budúcna.

Prečo som sa rozhodla vstúpiť do komunálnej politiky
toho stihli čo najviac a nie až posledný rok 
pred voľbami. Prvý krát som kandidovala 
minulé volebné obdobie (2018) ako ne-
závislá poslankyňa do miestneho a aj do 
mestského zastupiteľstva. Vedela som, že 
to nebude ľahké dostať sa medzi poslancov, 
ktorí tam pôsobia už niekoľko volebných 
období.  Odlišovala som sa od nich hlavne 
tým, že som mala konkrétne plány čo chcem 
pre Vajnory dosiahnuť.

Do ich plnenia som sa pustila hneď od za-
čiatku a nepoľavila som ani počas uplynulého 
krízového obdobia. 

Dosiahnuté výsledky pravidelne zverej-
ňujem aj na mojej internetovej stránke 
www.monikadebnarova.sk, ktorú som pre 
tieto účely zriadila.

Komunálna politika veľmi ovplyvňuje 
kvalitu nášho každodenného života. Za tie-
to štyri roky som chcela ľuďom ukázať, že 

svoj mandát poslankyne nevnímam iba ako 
funkciu, ale ako službu ľuďom.

Aj preto sa veľmi teším, že medzi terajšími 
kandidátmi budú konečne nové tváre, neza-
ťažené historickými a medzirodovými väz-
bami. Vajnory musia byť dobrým miestom 
pre život pre všetkých ľudí, bez rozdielu či 
sa tu narodili a žijú tu od nepamäti, alebo si 
Vajnory vybrali ako miesto pre život len pred 
pár rokmi, či nedávno.

Prečo kandidujem za starostku Vajnor
      Mám v sebe 
množstvo 
energie a drive, 
ktorý Vajnory 
potrebujú na 
to, aby sme 
sa vedeli 
presadiť vo 
svete veľkých 
mestských 
častí.

     Mám
množs

Ako vnímam komunálnu 
politiku a voľby 

Každé štyri roky prichádza čas, 
kedy sa o vašu priazeň uchá-
dzajú noví, či staronoví kandi-
dáti, z ktorých niektorí sú nezá-
vislí, iní sa tvária ako nezávislí, 
ďalší sú nominovaní politický-
mi stranami, alebo koalíciami 
strán, no v konečnom dôsledku 
sú to vždy ľudia z mäsa a kostí. 
Niektorí voliči si vyberajú me-
dzi kandidátmi podľa toho, kto 
čo nasľubuje, iní podľa toho aké 
hodnoty ten ktorý kandidát vy-

znáva, aký je to človek, alebo 
či im je sympatický.  Pre ďal-
ších je zas dôležité aké má ten 
ktorý kandidát výsledky, či má 
konkrétny program, prípadne 
či splnil čo pred voľbami sľúbil. 

Komunálne voľby sú z môjho 
pohľadu najdôležitejšími voľba-
mi, pretože to, koho si zvolíme 
predurčuje aj následný vývoj vo 
vzťahu k rozvoju našej mestskej 
časti a života v nej.

Dobrý starosta aktívne komu-
nikuje s ľuďmi, načúva im, vní-
ma ich názory, presadzuje ich 
potreby a bojuje za ich záujmy.

Práve doterajšie pôsobenie ma priviedlo k názoru, že 
je správne, aby som sa začala intenzívnejšie zaujímať 
o veci verejné a s tým spojené možnosti lepšieho, 
efektívnejšieho a účelnejšieho využitia kompetencií 
a zdrojov verejnej správy a samosprávy v prospech 
rozvoja obce a v prospech sociálnych, kultúrnych, 
športových, či ďalších potrieb občanov. Mám bohaté 
skúsenosti s realizáciou úspešných projektov v rôznych 
oblastiach v spojení s využívaním grantov a dotačných 
systémov. Tie som využívala v prospech našej mestskej 
časti aj počas uplynulých 4 rokov môjho mandátu, ako 
miestna a mestská poslankyňa za Vajnory.
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Mojou prioritou bolo, je a  aj 
bude zlepšovanie dopravy. 

Na môj podnet sa podarilo zaviesť 
BUS pruhy na nadjazde, zvýšiť in-
tervaly autobusovej linky 65, osadiť 
infotabuľu MHD pri pošte. Čakajú 
nás aj nové prístrešky na zastáv-
kach MHD. K električke som dala 
z poslaneckých priorít vypracovať 
Dopravno – kapacitný prieskum 
a toho času Slovenská technická 
univerzita preveruje technické rie-
šenia trás pre zokruhovanie nášho 
územia s Račou a Zlatými pieska-
mi s  cieľom dostať rezervu pre 
električku do územného plánu.

Z mestského rozpočtu sme od-
súhlasili 45 000 eur na pumptrac-
kovú dráhu a 85 000 eur na novú 
ľadovú plochu. Ďalších 40 000 eur 
z mojich poslaneckých priorít sa 
z mestského rozpočtu previedlo na 
opravu chodníka pri škôlke a na 
chodník na ulici K. Brúderovej. 

Presadzovala som vybudovanie 
vodovodu na ulici Za Humnami 
a postupne sa darí dobudovávať 
aj kanalizáciu. Podarilo sa presadiť 
do VZN zintenzívnenie frekven-
cie odvozu triedeného odpadu 
na 2týždňový. Onedlho bude 
doplnené aj verejné osvetlenie na 
Príjazdnej ulici.

Za uplynulé volebné obdo-
bie sa na meste podarilo očistiť 
podniky od pozadia, ktoré ich 
dlhodobo žmýkalo. U  nás vo 
Vajnoroch sa vďaka zmene na-
stavenia BVS postupne doháňa 
investičný dlh do infraštruktúry 
– napríklad sa urobila voda Za 
humnami, alebo dobudovala 
kanalizácia na Šinkovskom. Po-
stupne Magistrát na môj podnet 
v týchto dňoch osádza aj verej-
né osvetlenie na Príjazdnej ulici 
v smere od nadjazdu až ku ulici 
Pri mlyne.

Dočkali sme sa aj koncepcie 
opravy ciest, chodníkov a verej-
ných priestorov a  všetko sa už 
opravuje podľa nových vizuálov. 
U nás je toho pekným príkladom 
oprava Dorasteneckej ulice, kde 
sa zatiaľ opravila cesta v celej dĺž-
ke a ľavá strana chodníkov a bu-
dúci rok sa opraví aj pravá strana 
chodníkov. 

Z pohľadu rozvoja turistického 
ruchu v našom hlavnom meste ma 
teší, že sa začalo s rekonštrukciou 
historických kúpeľov Grossling, 
či získať späť budovu s lekárňou 
u Salvatora. Zároveň sa postup-
ne otvárajú aj Mestské lesy pre 
ľudí. Takisto sa podarilo spracovať 
aj zadanie na urbanistickú štúdiu 
viníc na území hlavného mesta, či 
Územný Generel záhradkárskych 
osád.

Počas roka pracujem aj na ďal-
ších projektoch pre obyvateľov Vaj-

nor. Financie a dobrovoľníkov získa-
vam z grantov a dotácií. Napríklad 
v spolupráci so seniormi z Jedno-
ty dôchodcov sa tak podarilo v Ra-
kús parku postaviť nové petango-
vé ihrisko s vonkajšími šachovými 
stolíkmi a s rodičmi zo Šinkovské-
ho vybudovať nové detské ihrisko 
na Príjazdnej. V novembri sa doč-
káme aj oficiálneho otvorenia Ro-
dinného centra v parku.

Radosť mám aj z pokroku vo 
vzťahu k môjmu zámeru záchra-
ny Sprinzlovho majera, kde nás 
čaká ešte množstvo práce. Do-
posiaľ sme zorganizovali niekoľ-
ko revitalizačných brigád a vy-
sadili 660 nových stromčekov,
vrátane ovocných, ktoré budú 
prístupné aj verejnosti. Na môj 
podnet sa pracuje aj na záme-
ne pozemkov pod futbalovým 
ihriskom. Všetky info nájdete na 
www.monikadebnarova.sk.

Električka do Vajnor a jej zokruhovanie s Račou – V tej-
to veci sa mi podarilo dosiahnuť vypracovanie Dopravno-
-kapacitného posúdenia pre Vajnory a do konca októbra 
dokončí spracovateľ (STU) aj návrh technického riešenia 
pre vedenie trate pre električku, ktorá prepojí vajnorskú 
a račiansku radiálu. 

Posilnenie spojov a ich napojenie na koľajovú dopra-
vu – Podarilo sa mi presadiť v DPB a na Magistráte zinten-
zívnenie frekvencie autobusu č. 65, čím sa skrátil interval 
na 15 minút. Takisto som zažiadala BSK o zabezpečenie 
začlenenia zachádzky u regionálnych spojov 525 a 527 ku 
Železničnej stanici Vajnory, ktoré by pomohli prepraviť Vaj-
norákov z východnej časti Vajnor na vlakovú zastávku. O tej-
to požiadavke som opakovane začala rokovania, výsledky 
rokovaní oznámim čoskoro. 

Doplnkové Schuttle busy – Otvorene priznávam, že tento 
zámer sa mi nepodarilo presadiť a bol Dopravným podni-
kom vyhodnotený ako neefektívny. Náhradou by mohli byť 
práve regionálne spoje a začlenenie zachádzky na stanicu. 

Semafor na konci Roľníckej ulice – O umiestnenie sema-
foru som zažiadala Magistrát, avšak vzhľadom na vtedajšiu 
výstavbu D4R7 bola požiadavka vyhodnotená ako nepo-
trebná, nakoľko sa očakávalo po ukončení výstavby odľah-
čenie dopravy po Roľníckej. Žial však k odľahčeniu dopravy 
neprišlo, preto som opakovane zažiadala o umiestnenie 
semaforu, prípadné osadenie spomaľovacieho ostrovčeka. 

Vo vzťahu k Sprinzlovmu majeru sa nám podarilo vďaka 
viacerým grantom zrealizovať viacero upratovacích brigád. 
Našim cieľom je vyčistiť priestor, zbaviť ho náletových drevín 
a inváznych rastlín a čoskoro budeme môcť začať aj s budo-
vaním verejného parku. 

Vajnorské jazerá a ich revitalizácia – Malé jazerá sme 
získali do správy a v spolupráci s Metropolitným inštitú-
tom bude navrhovať plán ich revitalizácie, ktorého súčasťou 
bude aj zámer vybudovať pláž a k nej sociálne zariadenie. 
S nákresmi bude možné začať až po ukončení doriešenia 
čiernych stavieb (móla)na jazerách, ktorí dostali upozorne-
nie na odstránenie týchto stavieb. 

Revitalizácia vlakovej zastávky – zámer revitalizácie 
vlakovej zastávky bude riešený vybudovaním odstavného 
parkoviska a rekonštrukciou zastávky MHD v rámci projektu 
IROP. 

Vysporiadanie pozemkov pod FK Vajnory – Iniciovala 
som majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod futbalo-
vým štadiónom FK Vajnory na Magistráte a aj u predsedu PD 
Vajnory. Zúčastnila som sa úvodného stretnutia a následne 
túto problematiku rieši už mestská časť. 

Osvetlenie, chodníky, cyklotrasy a voda – Zasadila som 
sa o riešenie chýbajúcej cyklistickej infraštruktúry. Prepojila 
som Magistrát s mestskou časťou, aby zjednotili svoje záme-
ry. Financovanie cyklotrás je možné realizovať aj cez mesto, 
treba sa to naučiť využívať. 

Záujmom každého mestského poslanca 
je každoročne získať z rozpočtu hlavného 
mesta pre svoju mestskú časť čo možno 
najviac financií na opravu ciest a chodníkov, 
dopĺňanie verejného osvetlenia, výstavbu in-
fraštruktúry, či na iné dôležité veci, ktoré sa 
podieľajú na skvalitňovaní života v tej ktorej 
mestskej časti. Okrem opráv a požiadaviek 
nahlasovaných starostami má každý mest-
ský poslanec v rozpočte mesta vyčlenených 
navyše 20 tisíc Eur na presadenie prioritných 
projektov.  

Za obdobie uplynulých štyroch rokov som 
alokovala financie z poslaneckých priorít 
rozpočtu mesta na nasledovné projekty:
⊲ V OBDOBÍ 2019 – 2020 na opravu chodní-
kov K. Brúderovej a pri MŠ Koniarkova v hod-
note 40 tisíc,
⊲ V ROKU 2021 na vypracovanie Dopravno-
-kapacitného posúdenia pre Vajnory v hod-
note 20 tisíc,
⊲V ROKU 2022 na vypracovanie štúdie tech-
nického riešenia nosného dopravného systé-
mu vo Vajnoroch, ktorého cieľom je predĺženie 

vajnorskej radiály k vajnorským jazerám a zo-
kruhovanie električky so Zlatými pieskami a 
Račou.

Moje doterajšie projekty
Čo všetko sa mi podarilo ako vajnorskej a mestskej poslankyni 

Každý mestský poslanec si na začiatku svojho 
volebného obdobia určuje svoje priority

Podpora a rozvoj vinohradníctva vo Vajnoroch 
je rovnako dôležitá, ako podpora udržiavania kul-
túrnych tradícií a zvykov. Podarilo sa mi získať 
externé zdroje financovania na podujatie Vína 
v parku. 

Plne podporujem udržiavanie tradícií a zvy-
kov, vrátane zviditeľňovania Vajnor. Aj preto ma 
veľmi teší, že som sa pričinila o získanie externých 
zdrojov financovania na projekt „Maľované Vajno-
ry“, vďaka čomu vzniklo v časoch pandémie veľmi 
pekné dielo propagujúce naše nehmotné kultúrne 
dedičstvo Slovenska – Vajnorský ornament. 

Opravy ciest a chodníkov by mali byť nielen sa-
mozrejmosťou, ale aj predmetom systematického 
plánovania. Za uplynulé obdobie sa z Magistrát-
nych financií opravovala Roľnícka, Rybničná, ale 
i chodník na ul. K. Brúderovej a pri MŠ Koniarkova. 
Opravy sa dočkala aj Dorastenecká ulica s ľavou 
stranou chodníka. Pravá strana je v pláne opráv 
v roku 2023. Veľmi ma teší, že pri opravách sa 
Magistrát riadi Manuálom, ktorý pre tieto účely 
vydal Metropolitný inštitút Bratislavy.

Som rada, že sa podarilo iniciovať aj vytváranie 
nových služieb v mestských podnikoch, vďaka čomu 
máme teraz na Magistráte napríklad Komunálny 
podnik, ktorý si na seba môže začať aj sám zarábať. 
Aj v našej mestskej časti som navrhovala rozšírenie 
podnikania Vajnorskej podpornej spoločnosti o za-
vedenie poskytovania služieb obyvateľom vo forme 
zabezpečovania kosenia zelene a orezu stromov do 
domácností na objednávku, to však našou mestskou 
časťou zatiaľ nebolo akceptované.

Synergia v  plánoch údržby a  starostlivosti 
o zeleň – Podarilo sa mi na Magistráte presadiť 
zmenu dodávateľa pre Vajnory, ktorý sa staral 
o údržbu Magistrátnych ciest a chodníkov, vďaka 
čomu sa o naše cesty začal starať Komunálny pod-
nik. Zmena bola viditeľná okamžite. Takisto  som 
sa zasadila aj o o synergiu v plánoch údržby zelene 
medzi mestom a Vajnorami. 

Bikesharing považujem za veľmi vhodný spôsob 
alternatívnej dopravy, ktorú sme zapojili aj do našej 
mestskej časti. 

Posilnenie Mestskej polície na problémových 
miestach – Spolu s Mestskou časťou sme identi-
fikovali problémové miesta v našej mestskej časti 
a požiadala som o ich monitorovanie MsP. Aj napriek 
tomu že pretrváva výrazný podstav počtu príslušní-
kov MsP, podarilo sa mi presadiť prítomnosť mest-
ského policajta vo Vajnoroch minimálne na jeden 
deň v týždni. V tento deň je k dispozícii v kancelárii 
v DK Vajnory. Okrem toho pravidelne spolupracujem 
s Mestskou políciou aj pri riešení prejazdov náklad-
ných áut cez Vajnory, či drobných priestupkoch. 

Ako sa mi podarilo naplniť
moje ciele z obdobia 2018-2022
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V koordinácii so štátom, Bratislavským sa-
mosprávnym krajom a Magistrátom plánu-
jeme v spolupráci s dopravným inžinierom 
koordinovať dopravné projekty na území na-
šej mestskej časti s cieľom pokryť mestskou 
hromadnou dopravou dopravný rádius živo-
ta bežného občana.

Sme si vedomí, že vyriešenie tranzitnej 
dopravy cez Vajnory je nevyhnutné pre-
sadzovať v spolupráci s Magistrátom, kra-
jom, ale i Chorvátskym Grobom nadväzujúc 
na už zrealizované kroky, ktoré sa podarilo 
doposiaľ vykonať vo vzťahu k zapracova-
niu územnej rezervy pre nosný dopravný 
systém – električku, ktorej cieľom je pre-
pojiť našu mestskú časť so Zlatými pieska-
mi a Račou. 
ZA TÝMTO ÚČELOM:
●  vykonáme opatrenia na odľahčenie do-

pravy na Roľníckej ulici s cieľom pre-
smerovať tranzitnú dopravu mimo Vaj-
nor a to v spolupráci s Magistrátom, ale 
i okolitými obcami, ktorých obyvatelia 
cez nás trasujú,

● budeme sa systematicky venovať projek-
tom organizácie dopravy, vrátane osá-
dzania a údržby dopravného znače nia,

●  budeme realizovať kroky, vedúce k rozvoju 
alternatívnych spôsobov dopravy.

Koľajová doprava a jej 
prepojenie s regionálnymi 
dopravcami 
Posledné tri roky som intenzívne praco-
vala na zabezpečení územnej rezervy pre 
električku za účelom zokruhovania Vajnor 
s Račou a Zlatými pieskami a predĺžení vaj-
norskej radiály až ku Vajnorským jazerám. 
Aj preto plne podporujem plán vybudova-
nia odstavného parkoviska.

Po 20 rokoch rozprávania o električ-
ke sme sa konečne dostali do momentu, 
kedy Slovenská technická univerzita kreslí 
prostredníctvom doc. Ing. Tibora Schlos-
sera, PhD. konkrétne trasy pre vedenie 
nosného dopravného systému (električ-
ku) cez naše územie.

Ešte bude potrebné pripomienkovanie 
vedení tejto trasy našou mestskou čas-
ťou a jej poradnými komisiami a následné 
schválenie vajnorským a aj mestským za-
stupiteľstvom, aby bolo možné začať na 
zapracovávaní územnej rezervy do zmien 
a doplnkov územného plánu.

●  v spolupráci so ŽSR, Dopravným podni-
kom Bratislava a krajom zlepšíme dostup-
nosť k vlakovej stanici aj pre obyvateľov 
východnej časti Vajnor tým, že sa zasa-
díme o  rozšírenie projektu integrovanej 
dopravy s využitím vlakovej stanice ako 
prestupného uzla aj pre regionálne spoje 
525 a 527 s predĺžením až ku železničnej 
stanici,

●  zadefinujeme územnú rezervu pre elek-
tričku na Rybničnej, vrátane cyklochod-
níka,

●  plne podporíme projekt Bratislava – Fi-
liálka, ktorého cieľom je vypracovať štúdiu 
realizovateľnosti novej železničnej stanice 
Bratislava Filiálka s pokračovaním do zóny 
Mlynských Nív.

Parkoviská, parkovanie 
v intraviláne, koordinácia 
parkovania
Vajnory vzhľadom na svoju polohu sa v blíz-
kej dobe nebudú potrebovať začleniť do sys-
tému parkovacej politiky hlavného mesta. 
V prípade ak tento moment nastane, bude 
potrebné zabezpečiť s Magistrátom podpí-

sanie Memoranda o spolupráci predovšet-
kým vo vzťahu k pravidlám parkovania pre 
spoločné dvory.

Takisto bude potrebné vo vzťahu k nové-
mu Zákonu o cestnej premávke, ktorý vstúpi 
do platnosti od budúceho roku vypracovať 
plán zriaďovania parkovacích miest a násled-
ne aj vybudovať parkovacie miesta, vrátane 
doplnenia dopravného značenia v lokalitách, 
kde nie je možné zabezpečiť parkovanie 
v dvoroch rodinných domov, alebo garážach 
a to s čo možno najnižším dopadom na oby-
vateľov. Zatiaľ v tejto súvislosti nie sú pripra-
vené žiadne dostupné podklady, pričom čas 
sa kráti. V spolupráci s dopravným inžinierom 
ich preto chceme vypracovať. 
OKREM TOHO PLÁNUJEME AJ:
●  prehodnotiť jednosmerky a  preťažené 

komunikácie v našej mestskej časti (napr. 
K. Brúderovej, ulica pri Mlyne a pod.), vrá-
tane dopravného značenia a obmedzení na 
nebezpečných križovatkách,

●  vybudovať odstavné parkovisko pre náv-
števníkov Vajnorských jazier (po dohode 
s vlastníkom pozemku) s prepojením na ka-
merový systém s kontrolou vstupov, pričom 
o zdroje na realizáciu sa budeme uchádzať 
z plánu obnovy,

●  podporiť vybudovanie prestupového 
budu / TIOPu,

●  podporiť výstavbu záchytných parkovísk 
v oblasti Triblavina za účelom odbreme-
nenia Vajnor od tranzitnej dopravy a v spo-
lupráci s krajom sa zasadiť o vybudovanie 
Park & Ride zberného parkoviska na hranici 
katastra Vajnor a Chorvátskeho Grobu,

●  rozšíriť stojiská pre bicykle na území 
mestskej časti, vrátane miest pred školou 
a škôlkou, pri štadióne a zlepšiť bezpečnosť 
odkladiska bicyklov na vlakovej stanici,

●  budeme sa uchádzať o granty na vybudo-
vanie nabíjacích staníc pre elektromobilitu.

Ciel‘ 1 Ciel‘ 2Zlepšíme dopravu
a prepojenie 
s mestom 

Kvalita života je 
u mňa na prvom 
mieste 

Vajnory majú na viac. Rozvojové a investičné 
aktivity, strategické plánovanie

Verejné priestory, 
športoviská a ihriská
Mojim cieľom je zamerať sa na nevyužívané 
verejné a zabudnuté priestory vo Vajno-
roch a pretvoriť ich spolu s vami na verejné 
parky, ihriská, či športoviská tak, aby boli 
v dostupnej vzdialenosti od vašich domov 
v každom kúte Vajnor. 
VĎAKA TOMU MÔŽE VZNIKNÚŤ:
●  nový verejný parčík na Tomanovej s lavič-

kami a malým detským ihriskom,
●  verejný park na Sprinzlovom majeri aj 

s náučnými chodníkmi, lavičkami, ihriskom 
a priestorom na organizáciu vonkajších 
akcií a trhov. Našim cieľom je umiestniť 
v areáli neskôr aj kúpalisko s potenciálom 
využitia obnoviteľných zdrojov a malý am-
fiteáter. Majer plánujeme získať od mesta 
do správy za účelom započatia procesu 
obnovy budovy a vybudovania Enviro-
mentálneho centra s aktivitami pre všetky 
typy škôl na území kraja. Súčasťou bude aj 
revitalizácia Vajnorských rybníkov, 

●  dopracujeme a zrealizujeme koncepciu 
športového areálu Alviano tak, aby sa 
tento priestor stal plnohodnotným špor-
tovým areálom s rôznymi menšími špor-
toviskami – trvalou ľadovou plochou, 
športovou halou a skateparkom, kde si 
na svoje prídu všetky vekové kategórie. 
Vo vzťahu ku dlho diskutovanej športovej 
hale nadviažeme na pripravovanú do-
kumentáciu (ak bude do volieb hotová) 
a pustíme sa do jej realizácie. Zachováme 
aj priestor pre hádzanárov, volejbalistov 

a streetworkoutové ihrisko. Návštevníci 
si tam nájdu takmer všetky možnosti pre 
realizáciu voľnočasových aktivít,

●  na veľké detské ihrisko na Koniarkovej vy-
budujeme sociálne zariadenia, doplníme 
nové hracie prvky a zeleň, ktorá pre náv-
števníkov zabezpečí potrebný tieň. Financie 
naň získame z mimorozpočtových zdrojov, 
aby sme nezaťažovali rozpočet Vajnor,

●  zasadíme sa o  revitalizáciu Roľníckej 
ulice od kruhového objazdu až po ko-
nečnú autobusu č. 53, vrátane doplnenia 
bezbariérových chodníkov z dlažobných 
kociek, zjednotenia priestoru predzáhra-
diek, zelene s doplnením o bezpečnost-
né ostrovčeky pri Zdravotnom stredisku 
a na konci Vajnor v  smere od Čiernej 
vody, 

Aké sú moje plány
do budúcna
Ako starostka budem aktívne spolupracovať 
s Hlavným mestom a župou na všetkých rie-
šeniach, ktoré si vyžadujú uplatnenie kom-
petencií v ich zákonom vymedzených pôsob-
ností. Možno sa vám bude zdať môj program 
naplánovaných cieľov príliš ambiciózny, ale 
verte mi, že dobrou organizáciou, premys-
leným plánovaním a hlavne spoluprácou sa 
nám podarí zvýšiť rozvoj našej mestskej časti, 
aby sme mohli byť hrdí, že bývame na mieste 
kde sa nám všetkým dobre žije.
Čo navrhnem financovať z mestských po-
slaneckých priorít v období 2022 – 2026
● Spomaľovacie ostrovčeky na Roľníckej,
●  Bezpečnostné zábradlie a osádzanie 

retardérov,
●  Osvetlenie na cintoríne a na ulici Za 

humnami,
●  Dokončenie chodníka a dopravného 

značenia na Príjazdnej ulici.

Aké budú moje ďalšie 
požiadavky na Magistrát 
●  zabezpeč iť zapracovanie územnej rezervy 

pre električ ku, ktorá prepojí Vajnory s Rač ou 
a Zlatými pieskami  

●  vykonať opatrenia na odľ ahč enie dopravy, 
vrátane budovania spomaľ ovacích cestných 
ostrovč ekov, osádzania a údržby dopravné- 
ho znač enia, obnovu starých a budovanie 
nových prechodov pre chodcov  

●  zaviesť opatrenia na zníženie rýchlosti vo 
vybraných lokalitách a obmedzenie vstupov 
nákladných áut do intravilánu obce  

●  vyriešiť nebezpeč ný úsek na zrkadlovej križo-
vatke a pri Zdravotnom stredisku  

●  alokovať v rozpočte mesta financie na
pos tupné zač lenenie opráv komunikácií Pri 
mlyne, Osloboditeľ ská, Tomanova, K. Brúde-
rovej a u. Č ierny chodník  

●  alokovať do rozpočtu mesta financie na kom-
plexnú revitalizáciu Roľ níckej, vybudovanie 
parku K. Brúderovej a revitalizáciu Vajnor-
ských jazier  

●  v spolupráci s Marianumom navýšiť kapacitu 
miestneho cintorína

na Bratislavský samospr. kraj 
●  zlepšiť dostupnosť  ku vlakovej stanici aj pre 

obyvateľ ov východnej č asti Vajnor tým, že 
zabezpečia napojenie regionálnych spojov 
525 a 527 až ku Železnič nej stanici  

●  spolupracovať na realizácii projektu En-
viromentálneho centra na Sprinzlovom 
majeri  

Vo vzťahu k Ministerstvu 
dopravy a ŽSR
●  budeme vyvíjať tlak s cieľom vyčleniť financie 

na vybudovanie bezbariérového podchodu 
na železničnej stanici.

●  budeme sa snažiť získať od ŽSR budovu Že-
lezničnej stanice do majetku 

●  požiadame ŽSR o prestrešenie perónov
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●  na detskom ihrisku Šinkovské doplníme 

hraciu vežu pre deti z mimorozpočtových 
zdrojov, aby sme nezaťažili rozpočet Vaj-
nor,

●  vybudujeme venčisko pre psov, aby mali 
kam obyvatelia chodiť venčiť svojich štvor-
nohých miláčikov,

●  v lokalite Vajnorské jazerá – v spolupráci 
s MIBom zatraktívnime lokalitu pre do-
mácich i návštevníkov tým, že presadíme 
v mestskom rozpočte zámer revitalizá-
cie vybraných brehov a ich pretvorenie 
na pláže a vybudovanie funkčných ve-
rejných mól. V spolupráci s univerzitou sa 
zameriame na opravu prepadnutej časti 
pod cestou. Vďaka drobným projektom 
a externým zdrojom postupne doplníme 
osvetlenie, bežecké chodníky, športoviská, 
koše, lavičky a sociálne zariadenie. S ohľa-
dom na rekreačný a športový charakter 
jazier vybudujeme pre návštevníkov jazier 
aj odstavné parkovisko a  zavedieme aj 
kontrolu nepovolených vjazdov na jazerá 
osadením kamerového systému s čítačom 
ŠPZ. Lokalitu začleníme do plánov starost-
livosti o zeleň. V dohľadnej dobe plánuje 
NDS popri diaľnici vybudovať aj protihlu-
kovú stenu,

●  v lokalite Rybničná sa zasadíme o revitali-
záciu lokality Rybničná najmä s dôrazom na 
bezpečné, funkčné a atraktívne prostredie 
pre jej obyvateľov. Zasadíme sa o obnovu 
zastávky MHD a sústredíme sa aj na rieše-
nie parkovania v danej lokalite, 

●  v spolupráci s Marianumom sa sústredíme 
na navýšenie kapacity miestneho cintorína 
a doplnenie osvetlenia,

●  zrevitalizujeme priestor v okolí Železnič-
nej stanice nadväzujúc na projekt odstav-
ného parkoviska tým, že doplníme okras-
nú zeleň a lavičky, vrátane vyhliadkového 
miesta pre rodiny s deťmi. Takisto sa za-
sadíme aj o vybudovanie podchodu pre 
chodcov smerom na Vajnorské jazerá,

●  Park K. Brúderovej – presadíme do mest-
ského rozpočtu alokovanie financií na jeho 
vybudovanie po vzore vizualizácie MIBu, 

●  pred ZŠ K. Brúderovej vytvoríme oddy-
chovú zónu doplnením lavičiek a nových 
stromov,

●  Zberný dvor – plánujeme zriadiť na mieste 
zberného dvora sociálne zázemie pre pra-
covníkov.

Využijeme potenciál budov 
a zvereného majetku
V prvom rade sa sústredíme na zavedenie 
energeticky úsporných opatrení napríklad 
v  podobe inštalácie solárnych kolektorov, 
výmeny osvetlenia za Led riešenia, doplnenia 
odrazových panelov za radiátory a pokiaľ to 
bude možné, tak aj inovácie vedúce k úspore 
energie pri vykurovaní v podobe tepelných 
čerpadiel.
●  V budove bývalej Pastierne vybudujeme 

vďaka získaným eurofondom nové Senior-
centrum, ktoré navýši terajšie kapacity pre 
seniorov.

●  Pretvoríme budovu na Šaldovej, vrátane 
priľahlej záhrady na nízkoenergetické 
Centrum voľného času, ako miesto pre 
aktívne trávenie voľného času detí a mlá-
deže (doplnené o záujmové krúžky, tvorivé 
dielne, kurzy, doučovania a pod.) s cieľom 
zachovať priestory pre skautov a ZUŠku 
a rozšíriť priestory pre nové možnosti voľ-

nočasových aktivít. Budovu navrhneme tak, 
aby spĺňala energeticky úsporné opatrenia.

●  Dokončíme rekonštrukciu Vajnorského 
ľudového domu a sprístupníme ho miest-
nym spolkom a združeniam podporujúcim 
a rozvíjajúcim vajnorské tradície s cieľom 
prevádzkovať v priestoroch vajnorské ľudo-
vé múzeum s ukážkami ľudovo – umeleckej 
tvorby s doplnením o vinohradnícke mú-
zeum a priestor pre vinohradnícke spolky. 
Správu a starostlivosť o budovy s dvorom 
budeme zabezpečovať v spolupráci s ob-
čianskymi združeniami. Za účelom získa-
nia ďalších zdrojov financovania budeme 
čerpať financie z cezhraničnej spolupráce 
a grantov na podporu rozvoja turizmu.

●  Budeme sa snažiť získať budovu Želez-
ničnej stanice do majetku s cieľom využiť 
priestory pre nájomné bývanie a zriadenie 
drobnej prevádzky s  čakárňou. Rozšíri-
me aj stojany na bicykle. Obnovu budovy 
plánujeme realizovať z externých zdrojov 
z dotácií a grantových schém. Na zastávku 
MHD iniciujeme doplnenie informačnej ta-
bule s informáciami o odchodoch vlakov, 
prímestskej dopravy a MHD. Na peróny 
v spolupráci so ŽSR doplneníme lavičky 
a požiadame o prestrešenie.

●  Budovu Miestneho úradu budeme sme-
rovať k zavedeniu energeticky úsporných 
opatrení,

●  V  budove bývalej pekárne vybudujeme 
denný stacionár pre seniorov odkázaných 
na dennú starostlivosť a  v  časti budovy 
zriadime aj Klubovňu pre seniorov s roz-
šírením o priľahlú záhradu pre ich spolo-
čenské aktivity.

Prepojíme Vajnory s mestom 
bezpečnými a funkčnými 
cyklotrasami
Vajnory potrebujú vybudovať sieť bez-
pečných segregovaných cyklotrás, ktoré 

budú vedieť využívať nielen cyklisti, ale aj 
ko lobežkári a ktoré prepoja našu mestskú 
časť:
●  s mestom (cez Tuhovskú a Starú vajnor-

skú),
●  s Račou, vinohradmi, Sprinzlovým maje-

rom a BEZkou (cez Rybničnú),
●  s Rendezom (cez Príjazdnú) a 
●  s Vajnorskými jazerami a Ivánkou pri Du-

naji (cez ulicu Pri mlyne).

NAŠIM CIEĽOM JE AJ:
●  využitie externých zdrojov financovania

z Plánu obnovy a odolnosti, kde je na budo-
vanie cyklotrás vyčlenených 105 mil. EUR,

●  v spolupráci s JuRaVa, mestom a krajom sa 
sústredíme na obnovenie značenia na exis-
tujúcich cyklotrasách prepájajúcich našu 
mestskú časť s Malokarpatským regiónom, 
vrátane tých, čo sú v intraviláne (Roľnícka, 
Rybničná, Tomanova, Šuty, Uhliská, Doras-
tenecká a pod.),

●  bezpečnosť účastníkov cestnej premávky 
a zabezpečenie starostlivosti o zeleň na 
JuRaVe,

● spolupracovať na príprave nového Generelu 
cyklo trás za účelom odľahčenia automobi-
lovej dopravy a zníženia množstva emisií 
na území Vajnor.

Dobudujeme
potrebnú infraštruktúru 
V  spolupráci s  Magistrátom sa máme 
v pláne venovať dopĺňaniu osvetlenia na 
miestach kde chýba a výmene existujúcich 
zastaralých svietidiel za Led osvetlenie.
●  Momentálne na môj podnet dopĺňa Ma-

gistrát verejné osvetlenie na Príjazdnej na 
úseku od nadjazdu až po ulicu Pri mlyne. 

●  Doriešime aj  dobudovanie verejného 
osvetlenia na miestach kde chýbajú,
ako napríklad na ulici Za humnami, na 
cintoríne a na prechodoch pre chodcov 
na Rybničnej. 

●  V spolupráci s operátormi sa zasadíme 
o dobudovanie optickej siete na území 
Vajnor.

Rozvojové a územné plány
Akýmkoľvek rozvojovým plánom územia 
musia predchádzať dopravné riešenia 
a riešenia infraštruktúry! Základným ne-
dostatkom všetkých doterajších aktivít je, 
že nie sú zverejňované vízie a vizualizá-
cie a verejnosť dostatočne neparticipuje 
na tvorbe investičných aktivít mestskej 
časti. My to zmeníme a prostredníctvom 
verejných stretnutí s občanmi, s doplne-
ním o  elektronické ankety (hlasovanie 
priamo z domu) vtiahneme všetky ve-
kové kategórie občanov do tvorby ve-
rejných priestorov!

Veľký dlh je aj v opravách ciest a chod-
níkov, opravy sú riešené nekoncepčne. 
●  Vypracujeme strategický dokument tý-

kajúci sa budúceho územného rozvoja 
Vajnor a  to najmä v hlavných bodoch, 
kam budeme smerovať rozvoj mestskej 
časti a  kam sa plánujeme o štyri roky 
posunúť s akcentom na miestne daností 
a špecifiká,

●  V spolupráci s Magistrátom zabezpečí-
me zapracovanie územnej rezervy pre 
električku, ktorá prepojí Vajnory s Ra-
čou a Zlatými pieskami,

●  Zabezpečíme obstaranie územného plá-
nu zóny CEPIT, zóny Centrum, doriešime 
zónu Nové Šuty a  urbanistickej štúdie 
(UŠ) Nemecká dolina ako podklad pre 
zmenu územného plánu (odborne spôso-
bilá osoba a vypracovanie čistopisu UŠ).

Opravy komunikácií 
a chodníkov
Oprava ciest a chodníkov sa má robiť po-
čas celého roka automaticky. Bezpečné, 
bezbariérové, vysoko kvalitné a pravi-
delne udržované miestne komunikácie, 
dopravné značenie počas celého roku 
považujem za samozrejmosť!
Opravy je potrebné riešiť postupne, vrátane 
budovania nových chodníkov v nadväznosti 
na manuál spracovaný MIBom. Plán opráv bu-
deme aktualizovať na štvrťročnej báze a zve-
rejňovať na web stránke a v novinách. 
●  V lokalite Šinkovské – dobudujeme chod-

ník a osvetlenie na Príjazdnej (už teraz sa 
realizuje na môj podnet), vrátane chodní-
ka aj v časti od spojnice s Príjazdnou až 
k zbernému dvoru a cestu na Širokej.

●  Zasadíme sa o začlenenie financií na opra-
vu cesty Na ulici Pri mlyne do mestského 
rozpočtu, vrátane začlenenia opravy cesty 
na Čiernom chodníku do plánu opráv spolu 
s obnovou zelene v chodníkoch. Do plánu 
opráv začleníme aj Tomanovu v časti pri 
konečnej zastávke, chodník v zadnej časti, 
ale aj ulicu Kataríny Brúderovej. 

●  Dokončenia opravy druhej strany chod-
níka sa dočká aj Dorastenecká, pričom
druhá časť chodníka bude realizovaná na 
jar 2023. 

●  Postupne zabezpečíme rekonštrukciu aj 
ďalších ciest v intraviláne Vajnor, vrátane 
tankodromu na Tibenského.

Čisté a upravené Vajnory
Vajnory, sú úžasným miestom pre život. 
Dotváraním a  revitalizáciou verejných 
priestorov, vytváraním nových zelených 
plôch s oddychovými zónami pre obyva-
teľov, ale i správnou starostlivosťou o ze-
leň, kosením, úpravou stromov a údržbou 
mobiliáru si tvoríme prostredie, v ktorom 
žijeme. Preto je našim cieľom pokračovať 
a  aj vylepšovať pravidelnú starostlivosť 
o verejnú zeleň, dodržiavať plán kosenia, 
zamedziť prerastaniu trávnatých porastov 
a dosiahnuť tak krajšie a čistejšie verejné 
priestory.

Takisto je treba mať na pamäti, že za 
účelom zlepšenia klimatických podmienok 
a zmiernenia následkov globálneho otep-
ľovania bude potrebné postupne zavádzať 
opatrenia na zmiernenie dôsledkov klima-
tických zmien, podporovať rast vzrastlých 
stromov, vysádzať suchu odolné rastliny 
a implementovať opatrenia na zadržiava-
nie dažďovej vody na čo najväčšom mož-
nom území. Za účelom zachovania čistých 
a upravených Vajnor budeme:
●  v spolupráci s Magistrátom pravidelne 

čistiť dažďovú kanalizáciu,
●  v spolupráci s Vodohospodárskym pod-

nikom zabezpečovať kosenie v  okolí 
potokov,

●  zabezpečovať pre obyvateľov zber a od-
voz odpadu zo záhrad, tzv. Zelené taxi,

●  dosádzať zeleň a vzrastlé stromy na det-
ské ihriská,

●  zabezpečovať v spolupráci s DHZ orezy 
stromov a polievanie s využívaním stud-
ní a zberných nádob na vodu,

●  dopĺňať koše na psie exkrementy všade 
kde treba, vrátane Vajnorských jazier,

●  starostlivosť o okrasnú zeleň budeme za-
bezpečovať prostredníctvom vlastných 
zamestnancov v spolupráci so záhrad-
níkom.

SMER 
Ivánka pri Dunaji

SMER 
mesto

SMER 
Rendez

SMER 
Rača

VAJNORY
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Doplňujúca informácia 
k projektom mestskej časti
Za uplynulé volebné obdobie 2018 – 2022 
sme ako poslanci na miestnom zastupiteľ-
stve odsúhlasili nasledovné investičné pro-
jekty predložené mestskou časťou:
●  Zámer rekonštrukcie Parku pod lipami 

(zatiaľ mestskou časťou nerealizované),
●  Vyčlenenie zdrojov na projektovú doku-

mentáciu k Športovej hale (zatiaľ mest-
skou časťou nerealizované),

●  Projekt na nákup traktora z Envirofondu 
(zrealizovaný mestskou časťou),

●  Projekty na vodozádržné opatrenia na 
území Vajnor (nepodarilo sa mestskej 
časti získať dotácie),

●  Projektový zámer na parkovisko pri Želez-
ničnej stanici, ktorého súčasťou má byť aj 
nová zastávka MHD a jej okolie (odsúhla-
sená grant, realizácia 2023),

●  Projekt vybudovania zariadenia Senior-
centra a vybudovanie špecializovaného 
zariadenia (odsúhlasený grant na Senior-
centrum, plán realizácie 2023, grant na 
Špec. zariadenie - zamietnutý),

●  Projekt pumptrackovej dráhy (zrealizova-
ný mestskou časťou),

●  Projekt trvalej ľadovej plochy (dotácia 
z rozpočtu Magistrátu schválená, zatiaľ sa 
projekt mestskou časťou nezrealizoval),

●  Prístavba budovy Základne školy K. Brú-
derovej za účelom rozšírenia kapacity 
na 504, prístavba jedálne, rekonštrukcia 
vonkajších plôch, hracích a fitness prv-
kov, ihriska a atletického oválu, vrátane 
opatrení na zníženie jej energetickej ná-
ročnosti. Ukončenie je naplánované na 
rok 2023. (realizuje sa mestskou časťou
s omeškaním).

Bezpečnosť ako taká, ale aj pocit bezpečia oby-
vateľov musí byť prvoradá. Tú však nie je možné 
dosiahnuť bez ucelenej koncepcie nastavenia 
fungovania križovatiek, udržiavania a budo-
vania priechodov pre chodcov, umiestňovania 
retardérov, meračov rýchlosti, posilnenia ka-
merového systému a doplnenia kamier s kon-
trolami ŠPZ na vstupoch a výstupoch.

Našou prioritou je zvýšenie bezpečnosti 
občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu 
monitorovaniu prostredia a spolupráci s MsP, PZ 
SR a dobrovoľnými hasičmi aktívne prispievať 
k ich zvýšenému pohodliu. Aj napriek poddi-
menzovanému stavu Mestskej polície budem 
opakovane požadovať personálne posilnenie 
pre našu mestskú časť.

Bezpečné cesty, križovatky
a priechody pre chodcov
Základom je prevencia. Preto sa v spolupráci 
s Magistrátom sústredíme na vybudovanie bez-
pečnostných ostrovčekov, rozmiestnenie me-
račov rýchlosti na frekventované komunikácie, 
obmedzenia rýchlosti v obytných zónach, in-
štaláciu retardérov a obnovu a dopĺňanie prie-
chodov pre chodcov s bezpečnostnou vrstvou.
ZA ÚČELOM OBMEDZENIA RÝCHLOSTI 
A ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH:
●  prehodnotíme všetky križovatky a v spolu-

práci s dopravným inžinierom a univerzitami 
s cieľom navrhnúť zodpovedajúcu organizá-
ciu dopravy a obmedziť na niektorých ne-
bezpečných úsekoch rýchlosť.

BEZPEČNOSŤ ÚČASTNÍKOV CESTNEJ 
PREMÁVKY POSTUPNE ZLEPŠÍME TÝM, ŽE:
●  zasadíme sa o vybudovanie nových bezpeč-

ných prechodov pre chodcov vrátane ich 
osvetlenia na Príjazdnej v celom úseku, na 
Rybničnej pri základnej škole, na križovatke 
ciest Koncová / Pri struhe a pod.,

●  zabezpečíme pravidelnú obnovu existujú-
cich priechodov pre chodcov, vrátane ich 
osvetlenia,

●  v spolupráci s Magistrátom vyriešime nebez-
pečný úsek na zrkadlovej križovatke (križo-
vatka Roľnícka – Rybničná – Pri Mlyne) a pri 
Zdravotnom stredisku

●  zasadíme sa o  doplnenie spomaľovacích 
cestných ostrovčekov pri vstupoch do Vaj-
nor a  pri Zdravotnom stredisku po vzore 
rakúskych dedín,

●  budeme sa sústrediť na zavedenie opatrení 
na zníženie rýchlosti (retardérov) v obyt-
ných zónach a na ulici Kataríny Brúderovej, 
na Roľníckej a Rybničnej a Príjazdnej,

● budeme sa snažiť dosiahnuť obmedzenia 
vstupov nákladných áut do intravilánu obce 
zmenou dopravného značenia (inak to totiž 
nejde),
●  postupne doplníme merače rýchlosti na 

frekventované komunikácie Čierny chod-
ník, Roľnícka a pod.

●  zabezpečíme v spolupráci s MSP a štátnou 
políciou monitorovanie porušovania pred-
pisov a uplatňovanie sankcií,

●  budeme vyvíjať tlak na štátne orgány s cie-
ľom vyčleniť financie na vybudovanie bezba-
riérového podchodu na železničnej stanici.

Bezpečné predpolie
škôl a ihrísk
●  Po vzore Magistrátnych projektov zamera-

ných na bezpečnosť detí pred školami osadí-
me bezpečnostné zábradlia pred základnú 
školu a v spolupráci s MsP a DHZ budeme 
kontrolovať nepovolené parkovanie vozidiel 
na cyklotrase pred školami.

●  Osadíme bezpečnostné zábradlie popri ces-
te vedľa ihriska na Šinkovskom na Príjazdnej 
ulici.

Kamerový systém, 
monitorovacie stredisko 
a stála služba
V súčasnosti je v mestskej časti rozmiestnených 
spolu 18 bezpečnostných kamier, z toho 13 ka-
mier je priamo napojených na Mestskú políciu 
a 5 kamier je webových. Kamera na železničnej 
stanici je dlhodobo nefunkčná, čo napomáha 
zlodejom kradnúť bicykle! Plánom je napojiť 
všetky kamery na Mestskú políciu.
NAŠIM CIEĽOM JE:
●  posilniť kamerový bezpečnostný systém 

v nových a rizikových oblastiach s dopl-
nením kamier do všetkých parkov, ihrísk 
a areá lov vo vlastníctve, alebo správe mest-
skej časti,

●  rozmiestniť na vjazdy a výjazdy z Vajnor ka-
mery s čítačkami ŠPZ, vrátane vstupu na 
Vajnorské jazerá (po vzore projektu, ktorý 
som už preddiskutovala s vedením MsP),

●  zriadiť v spolupráci s DHZ monitorovacie 
stredisko a k nemu stálu službu 24/7 s pre-
pojením na záchranný systém IZS,

●  v spolupráci s technickým službami Magis-
trátu zabezpečiť označenie všetkých lámp 
v mestskej časti, aby sa v prípade potreby 
identifikácie miesta nehody, alebo ohrozenia 
života dalo orientovať podľa tohto značenia.

Rodiny s deťmi 
Toho času sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú 
jednorazové finančné príspevky pre rodiny s deťmi 
pri narodení dieťaťa, dávky v hmotnej núdzi, prí-
spevky pre zdravotne postihnutých a príspevky na 
podporu obnovy rodinných pomerov, či pre rodiny 
v hmotnej núdzi v čase nástupu detí do školy.
●  Tieto príspevky doplníme o jednorazový príspe-

vok pre rodiny s prváčikmi, ktorí majú trvalý po-
byt v našej mestskej časti. Zvyšok aktivít je spo-
menutý v investičných projektoch a vo vzdelávaní.

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež
Jednou z úloh mestských častí je aj vytváranie voľ-
nočasových aktivít pre deti a mládež, čo v našej 
mestskej časti zabezpečuje namiesto mestskej časti 
zatiaľ iba tretí sektor. S týmito organizáciami máme 
v pláne intenzívne spolupracovať a podporiť ich 
činnosti, čím zabezpečíme aj rozvoj aktivít zame-
raných na zmysluplné trávenie voľného času detí a 
mládeže a rozvoj školskej i mimoškolskej krúžkovej 
činnosti ako napríklad doučovania, kurzy, tvorivé 
dielne, jazykové kurzy a iné vzdelávacie a voľno-
časové aktivity.
●  Budeme podporovať tvorbu voľnočasových aktivít OZ-kami a vytvárať pod-

mienky pre ich realizáciu,
●  Budovu Šaldova pripravíme ako základňu pre Centrum voľného času, kde 

budú prebiehať mimoškolské voľnočasové aktivity detí a mládeže, pričom v 
budove zachováme základňu pre Skautov, vrátane Základnej umeleckej školy 
a vonkajší priestor doplníme o ihrisko.

Seniori 
Najzraniteľnejšou 
skupinou obča-
nov sú naši senio-
ri. Okrem zriade-
nia sociálnej linky 
pomoci a  práv-
nej pomoci pre 
sociál ne slabších 
občanov:
●  zvýšime počet terénnych opatrovateliek v nadväznosti 

na aktuálne potreby odkázaných obyvateľov a budeme 
pokračovať v zabezpečovaní rozvozu obedov pre senio-
rov a poskytovaní príspevkov na stravovanie dôchodcov, 
či jednorazových príspevkoch v hmotnej núdzi a podobne,

●  v spolupráci s tretím sektorom zabezpečíme pre zdravotne 
znevýhodnených a osamelých seniorov senior taxi, ktorý 
poslúži v prípade potreby návštevy lekára,

●  zavedieme poradenstvo o možnostiach čerpania príspev-
kov pre seniorov,

●  zavedieme pre seniorov  informačný servis cez SMS,
●  budeme pokračovať v Univerzite tretieho veku,
●  budeme sa uchádzať o granty za účelom vybudovania 

Denné ho stacionára,
●  budeme podporovať činnosť Klubu dôchodcov tým, že 

v spolupráci so sociálnym oddelením zabezpečíme pre 
vajnorských seniorov bohatú ponuku záujmových aktivít, 
vzdelávacích prednášok s doplnením o výlety do partner-
ských obcí, vrátane rozšírenia spolupráce aj s Jednotou 
dôchodcov s cieľom zvýšiť úroveň zdravého životného štýlu.

Za týmto účelom:
●  Zabezpečíme základné vzdelanie prioritne pre 

deti s trvalým pobytom v našej mestskej čas-
ti s doplnením o deti z okolitých obcí, ktoré 
tvoria s našou mestskou časťou spoločný škol-
ský obvod

●  Budeme sa snažiť v predškolských zariade-
niach uspokojiť prioritne potreby rodičov 
detí s trvalým pobytom na území Vajnor,

●  Vzdelávanie na škole doplníme o inovačné akti-
vity, vzdelávacie semináre, diskusné krúžky, en-
virovýchovu, obnovíme program civilnej ochrany 
obyvateľstva, prednášky o šikane a protidrogo-
vé semináre

●  Zavedieme inkluzívne programy

●  V spolupráci so školským klubom vytvoríme 
bohatšiu ponuku pre deti, zabezpečíme vyso-
kokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľ-
nočasových aktivít, ako napr. rôzne jazykové kur-
zy, školenia, krúžky, tvorivé dielne, ....

●  Pre deti vyšších ročníkov (úspešných študen-
tov) zabezpečíme výmenné jazykové pobyty

●  Vytvoríme vhodné motivátory pre učiteľov, žia-
kov i poskytovateľov mimoškolských činností 
(kvalitných učiteľov budeme motivovať zabez-
pečením ubytovania, projektami pre asisten-
tov učiteľov a rôznymi grantovými programa-
mi na rozširovanie vzdelávania a odmeňovania)

●  Budeme žiakov zapájať do diania a rozhodo-
vania o mestskej časti

●  Budeme škole nápomocní pri vypracovávaní 
projektov zameraných na získavanie mimoroz-
počtových zdrojov pre školu

●  V rámci Materských škôl sa zameriame na kon-
cept zdravej výživy, na stravné programy pre 
deti s indikovanými alergiami a potravinovej in-
tolerancie, diabetes a iné

      Som presvedčená 
o tom, že Vajnory 
majú na viac. Všetky 
vyššie uvedené 
projekty mám v pláne 
obnoviť a dotiahnuť 
až do konca 
a predstavujem vám 
aj nové, na ktoré sa 
budeme snažiť získavať 
mimorozpočtové 
zdroje, aby sme šetrili 
vajnorský rozpočet.

      Som
o tom

Ciel‘ 3 Bezpečné
Vajnory Ciel‘ 4 Služby pre rodiny s deťmi, seniorov 

a sociálne znevýhodnených občanov
Rozvoj sociálnych služieb pre deti, seniorov, 

viacdetné rodiny so znevýhodnením

Ciel‘ 5 Rozvoj školstva, 
vzdelávania 
a výchovy

Vzdelanie, ktoré našim deťom dáme 
predurčuje ich ďalšie smerovanie v živote. 
Preto je potrebné, aby na našich školách 
prebiehali dostatočne kvalitné vyučova-
cie a výchovné procesy, aby sme mali do-
statok kvalitných učiteľov a vychovávate-
ľov a disponovali potrebnými odbornými 
učebňami, vrátane dobre vybavenej klu-
bovne a funkčného školského dvora, ale aj 
aby deti a mládež navštevujúce naše ško-
ly mali možnosť aj bohatého výberu škol-
ských i mimoškolských aktivít.

Našim hlavným cieľom je zamerať sa 
na aktivity, ktoré zvýšia rating našej Zá-
kladnej školy.
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Našim cieľom je zabezpečiť pre miestnych 
obyvateľov počas celého roka bohatý kul-
túrnospoločenský život a rozsiahly výber 
kultúrnych a športových podujatí pre všet-
ky vekové a vzdelanostné skupiny obyva-
teľov, nadväzujúc na existujúce obľúbené 
podujatia s doplnením o nové, podľa aktu-
álnych požiadaviek obyvateľov a miestnych 
spolkov.

●  Vytvoríme dokument strategického udr-
žiavania, rozvoja a šírenia vajnorskej his-
tórie, kultúry, tradícií a s nimi spojeným 
rozvojom turistického ruchu na našom 
území, vrátane nastavenia stratégie získa-
vania externých zdrojov na ich realizáciu. 
Základom je permanentná spolupráca na 
tvorbe programu aj s miestnymi spolka-
mi, inštitúciami a ostatnými partnermi, 
ktorú plánujeme nie len uchovávať, ale aj 
naďalej rozvíjať.

●  Vytvoríme dokument strategického roz-
voja existujúcich športovísk (areál Al-
viano, pumptrack, futbalový štadión, ...) 
s doplnením o športovú multifunkčnú halu 

a ostatné ihriská na území našej mestskej 
časti.

●  Budeme podporovať aktivity, ktoré sú 
zamerané na zlepšenie kvality života 
a prostredia v našej mestskej časti v ob-
lasti kultúry, vinohradníctva, športu vrá-
tane rozvoja sociálnych služieb.

●  Okrem tradičných športových podujatí 
organizovaných našou mestskou časťou, 
doplníme aj ďalšie podujatia pre verej-
nosť, organizované na ľadovej ploche, 
pumptracku a pod.

●  Pozornosť sústredíme aj na projekty za-

Našim cieľom je efektívne riadený a mo-
derný úrad, orientovaný na služby pre 
občana. Základom každého dobre fun-
gujúceho úradu sú však aj spokojní za-
mestnanci, ktorí tvoria dobré veci, lebo 
sú motivovaní jasnou víziou a majú svo-
je vytýčené ciele.

Takisto je potrebné, aby aj vedúci od-
delení mali zadefinované konkrétne me-
rateľné ukazovatele, ktorých dosahovanie 
bude mať vplyv aj na ich odmeňovanie.
Keďže úrad tu má byť pre občanov a nie 
opačne, je potrebné, aby toto mali všet-
ci zamestnanci na pamäti a podľa toho aj 
postupovali pri riešení podnetov a sťaž-
ností občanov.
●  Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa Vaj-

nory stali vzorom pre iné mestské čas-
ti (vo využívaní moderných technológií, 
v digitalizácii, vzorom čistoty, v infor-
movaní a komunikácii s občanmi, vo vy-
užívaní bezpečnostných systémov), 

●  Za účelom operatívneho riešenia pod-
netov a sťažností zriadime 24/7 dispe-
čing

●  Podporíme vznik Dobrovoľného hasič-
ského zboru za účelom spolupráce pri 
zásahoch

●  Zastabilizujeme zamestnaneckú zá-
klad ňu,

●  Rozšírime elektronické podania, aby 
mohli občania komunikovať s úradom 
z pohodlia domova,

●  Zriadime právnu poradňu pre obyva-
teľov,

●  Rozšírime využívanie moderných tech-
nológií a prácu s dátami,

●  Budeme pokračovať v  Stretnutiach 
starostu s občanmi – vzhľadom na vy-
ťaženie budú rozšírené,

●  Prehodnotíme pripravenosť mestskej 
časti a obyvateľov vo vzťahu k poten-
ciálnym ohrozeniam. Spracujeme aktu-
álny plán ochrany obyvateľstva a distri-
buujeme ho do domácností,

●  Nastavíme fungovanie poradných ko-
misií tak, aby boli otvorené občanom 
a aby prejednávali aj koncepčné veci 
a podieľali sa na tvorbe strategických 
dokumentov, územných plánov a po-
dobne.

Ako by to malo všetko 
správne fungovať ?
V prvom rade by mala byť
perfektná a včasná informovanosť 
a 100% mediálny servis:
●  sprehľadniť činnosti úradu, aby občan ve-

del, kam sa má so svojou požiadavkou 
(podnetom) obrátiť, kde – čo a ako má vy-
baviť,

●  dodržiavať pravidlá v predkladaní pozvá-
nok a kompletných materiálov poslancom 
na miestne zastupiteľstvo i na jednotlivé 
komisie (načas a kompletne),

●  zverejňovať všetky povinné informácie na 
webe, vrátane dcérskych spoločností a or-
ganizácií zriadených mestskou časťou,

●  sprehľadniť nastavenie podnikania VPS 
"Vajnorská podporná spoločnosť", aby Vaj-
norská podporná spoločnosť bola pre Vaj-
nory skutočným prínosom,

●  zverejňovať pozvánky a uznesenia zo za-
sadnutí poradných komisií,

●  zverejňovať vízie a vizualizácie investičných 
aktivít a umožniť participáciu verejnosti,

●  pripravenosť na výzvy a  informovanosť 
o projektoch pre vypísané výzvy na čerpa-
nie dotácií a grantov,

●  osvojenie si správnych a funkčných postu-
pov na dosiahnutie cieľa pre realizáciu po-
žiadaviek mestskej časti voči Magistrátu, 
BSK a iným úradom a inštitúciám,

●  zabezpečiť čo možno najrýchlejšiu reakciu 
na podnety občanov aj s odozvou o stave 
vybavenia podnetu.

Transparentná samospráva
Každý občan má právo vedieť ako samosprá-
vy nakladajú s financiami, ktoré pochádzajú 
z verejných zdrojov (čiže z finančných pro-
striedkov nás všetkých). Povinnosťou zve-
rejňovať nakladanie s financiami určuje sa-
mosprávam tzv. infozákon, v zmysle ktorého 
musia všetky samosprávy, ale aj nimi zriade-
né organizácie zverejňovať na svojich web 
stránkach ich používanie. Naša mestská časť 
má ešte stále v tejto oblasti veľké nedostat-

Ciel‘ 6 Kultúra, šport
a uchovávanie 
tradícií

merané na rozvoj voľnočasových aktivít 
pre mládež, vrátane podpory športo-
vých aktivít miestnych športových klu-
bov a ich mladých športových talentov
s cieľom zabezpečiť ich rozvoj.

●  Doriešime aj vysporiadanie pozemkov 
pod futbalovým ihriskom.

●  Na zjednodušenie podávania žiadostí 
zriadime elektronickú možnosť podá-
vania žiadostí o  dotáciu – cez portál 
slovensko.sk (predíde sa machináciám 
a zvýhodňovaniu),

●  Za účelom uctenia si významných osob-
ností zavedieme nové podujatie – Vajnor-
ské srdce.

●  Veľký význam vidíme aj v silnej podpore 
lokálnych spolkov uchovávajúcich vaj-
norskú históriu, folklór, kultúru a tradí-
cie. Preto budeme v spolupráci s miest-
nymi spolkami pravidelne organizovať 
tradičné tvorivé dielne a kurzy vajnorskej 
kera miky.

●  Navýšime podporu pre miestne spolky, 
ktoré sa venujú udržiavaniu tradícií a aj 
rozvoju mládeže.

●  Zabezpečíme pomoc miestnym orga-
nizáciám a spolkom pri vypracovávaní 
žiadostí o dotácie a granty.

●  Vo Vajnorskom ľ udovom dome zriadime 
Mú zeum vajnorský ch tradí cií  s infopoin-
tom a poskytneme jeho priestory, vráta-
ne ná dvoria pre miestne spolky, venujúce 

      Cítim potrebu 
uchovávať všetko čo 
je vzácne a čo má 
pre Vajnory vysokú 
hodnotu. 

     Cíti
h

      Správne nastavenie 
očakávaných cieľov vo 
vzťahu k poskytovaným 
službám je veľmi dôležité.

      Sprá
očakáv

sa uchová vaniu neutíchajú cich vajnor-
ských a vinohradní ckych tradí cií a šíre-
niu osvety o vajnorskom ornamente, s 
cieľ om zachovať  naše poklady aj pre 
ď alš ie generá cie.

●  Plánujeme zvýšiť výšku dotácie pre 
občianske združenia.

●  Pre návštevníkov Vajnorského ľudové-
ho domu vytvoríme aj unikátnu apli-
káciu s cestou do vajnorskej histórie 
formou virtuálnej reality.

●  Naše kultúrne dedičstvo a tradície bu-
deme šíriť nielen doma, ale i v zahra-
ničí.

●  Zasadíme sa o začlenenie vajnorského 
ornamentu do Svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Vajnorský ornament 
začleníme do výtvarnej výchovy žiakov.

●  Keďže Vajnory sú odjakživa preslávené 
aj ako vinohradnícka obec, pričiníme sa 
o udržiavanie vinohradníckych tradícií 
na území našej mestskej časti s cieľom 
udržať ich pre ďalšie generácie.

●  Vo vinohradoch pomôžeme miestnym 
vinohradníkom pri údržbe verejne 
prístupných ciest a  plne podporíme 
projekty zamerané na rozvoj agrotu-
ristiky a rekreácie vo vajnorských vino-
hradoch, v lokalite Sprinzlovho majera 
a priľahlých Vajnorských rybníkoch.

●  Podporíme vznik miestneho Záhrad-
níckeho spolku.

Ciel‘ 7Moderný
Miestny úrad 
a kvalitné služby
 pre obyvateľov



14 15
ky, predovšetkým vo vzťahu k jej 100% dcére 
– Vajnorskej podpornej spoločnosti. Preto za
účelom dosiahnutia otvorenej samosprávy pre 
občanov:
●  Zriadime samostatnú web stránku pre Vaj-

norskú podpornú spoločnosť, kde bude-
me zverejňovať všetky povinné informácie
v zmysle infozákona (zmluvy, faktúry, na-
kladanie s majetkom, rozhodnutia jediného
spoločníka a pod.)

●  Budeme zverejňovať Program všetkých po-
radných komisií miestneho zastupiteľstva,
vrátane zverejňovania uznesení a zápisníc
tak, ako to majú aj iné mestské časti,

●  Zabezpečíme správne predkladanie doku-
mentov povinných zo zákona miestnemu
zastupiteľstvu (Správy o činnosti, Správy
o hospodárení, vrátane prehľadného od-
počtu s prepojením na financie pochádza-
júce z mestskej časti).

●  Sprístupníme Úradnú tabuľu všetkým oby-
vateľom tým, že rozmiestnime elektronické
úradné tabule na frekventovaných miestach 
(Park pod lipami, ku Zdravotnému stre-
disku)

●  Budeme organizovať pravidelné každo-
ročné stretnutia s občanmi za účelom dis-
kusie k odpočtu a aj k pripravovaným pro-
jektom.

Efektívne hospodárenie 
s financiami a zodpovedná 
správa zvereného majetku
Základom efektívneho hospodárenia samo-
správ je schopnosť hospodáriť s vlastným 
majetkom, ale i vedieť využívať príležitosti 
získať pre svoje projekty financie z granto-
vých schém, z plánu obnovy, rôznych ďalších 
európskych fondov, či z grantov cezhranič-
nej spolupráce. Vďaka tomu ušetríme finan-
cie z vlastného rozpočtu. Dobrý hospodár 
má prehľad o svojom majetku a vie čo je po-
trebné zabezpečiť. Zároveň je potrebné mať 
ku plánovaným projektom pripravené kvalit-
né verejné obstarávanie. V dnešnej dobe sa 
veľký dôraz kladie na zavádzanie energetic-
ky úsporných opatrení vo vzťahu k prevádz-
ke budov a zariadení, čo vie dosiahnuť šetre-
nie na strane nákladov. Šetrenie musí nastať 
aj v ďalších oblastiach. Ďalšou výzvou pre 
samosprávy je správne nastavenie obchod-
ných spoločností (ktorých sú zriaďovateľmi) 
tak, aby samospráve prinášali zisky. 

●  Spracujeme zásobník veľkých i  malých
projektov pre zlepšenie života obyvateľov, 
aby bolo možné okamžite reagovať na vy-
hlasované výzvy. Očakávame od toho šetre-
nie financií z rozpočtu Vajnor a získanie ex-
terných zdrojov na financovanie projektov.

●  Na všetky plánované projekty pripravíme
hneď v prvom roku všetky podklady, po-
trebné pre verejné obstarávanie.

●  Posilníme projektový team, s cieľom
maxi málne začať využívať príležitosti zís-
kavania financií z externých zdrojov.

●  Prenastavíme činnosti Vajnorskej pod-
pornej spoločnosti a prehodnotenie jej
fungovania, vrátane prenájmov Domu
kultúry, ktorý má v majetku tak, aby do-
sahovala zisky a zabezpečovala zdroje na
podporu a rozvoj kultúrnospoločenského
života v mestskej časti, vrátane zabezpe-
čovania činností smerujúcich k uspokojo-
vaniu potrieb obyvateľov. Tak, aby bola
prínosná pre Vajnory a pokračovala v pod-
pore miestnych klubov a spolkov.

●  Podporíme budovanie optických sietí
●  Otvoríme nové verejné obstarávanie na

vydávanie Vajnorských noviniek s cie-
ľom znížiť náklady na jedno vydanie.

●  Za účelom realizácie jednotlivých pripra-
vovaných projektov požiadame o  zve-
renie Sprinzlovho majera do správy
mestskej časti za účelom vybudovania
verejného parku pre obyvateľov s  ak-
tívnou oddychovou zónou pre občanov
a dokončíme zámenu pozemkov pod fut-
balovým ihriskom.

●  Veľkou výzvou je aj vysporiadanie pozem-
kov pod cestami, parkami a budovami.

●  Udržatelná ekonomika – Vzhľadom na
vývoj cien energií a očakávanú energetic-
kú chudobu je potrebné, aby sme vede-
li byť sebestační a mimalizovali náklady
na energie. Preto považujem za nevyhnut-

né zaviesť energeticky úsporné opatre-
nia do všetkých budov v majetku a sprá-
ve mestskej časti, s cieľ om znížiť  náklady 
na prevádzku implementáciou solárnych 
kolektorov, tepelných č erpadiel, zelených 
striech a podobnej postupnej výmeny ve-
rejného osvetlenia za úsporné Led osvet-
lenie v spolupráci s Magistrátom.

●  Usporiadanie majetku, pasportizácia zve-
reného majetku.

●  Rozšírime činnosti miestnej firmy aj o služ-
by pre obyvateľov za úhradu (kosenie,
drobné práce a pod.).

Participácia občanov na
tvorbe verejných priestorov
Participatívny rozpočet vnímam ako sil-
ný nástroj spolurozhodovania občanov
o využití časti financií z rozpočtu mest-
skej časti, vďaka ktorému sa darí reali-
zovať zmysluplné rozvojové, či komunit-
né projekty. V tomto nastavení máme
v pláne pokračovať aj naďalej a rozšíriť
formy hlasovania cez všetky dostupné
komunikačné prostriedky.

Kvalitné a pravidelné 
spravodajstvo pre obyvateľov 
mestskej časti o činnosti 
samosprávy
Poskytovanie informácií o činnosti samo-
správy považujem za jednu z najdôleži-
tejších úloh miest a obcí. Naša mestská 
časť stále nevyužíva všetky dostupné mož-
nosti informovania obyvateľov a absentu-
je poskytovanie informácií na dennej báze. 
Našim cieľom je skvalitniť informovanosť 
a komunikáciu s obyvateľmi aj prostred-
níctvom rozšíreného webu, kvalitného tla-
čeného periodika s doplnením o komuni-

káciu so starostom aj cez sociálne siete. 
Úlohou mediálneho oddelenia by malo 
byť sústrediť sa na pravidelný denný infor-
mačný servis pre obyvateľov Vajnor, pros-
tredníctvom všetkých dostupných komu-
nikačných prostriedkov a nie robiť PR pre 
starostu vytváraním ničnehovoriacich prí-
spevkov. PRETO:
●  Budeme dodržiavať a  rozvíjať všetky

formy informovanosti občanov pros-
tredníctvom všetkých dostupných ko-
munikačných prostriedkov tak, aby sme
zabezpečili informovanosť pre všetky ve-
kové kategórie obyvateľov.

●  Zatraktívnime web stránku – zavede-
ním pravidelného informačného servisu
pre obyvateľov na dennej báze o tom čo
sa udialo, deje a bude diať na území Vaj-
nor, ale i vo vzťahu k mestským, či kraj-
ským témam.

●  Doplníme nové funkcie na web stránku
o funkciu pravidelného týždenného zasie-
lania aktualít o dianí v mestskej časti for-
mou Newslettera na maily obyvateľov,
vrátane kalendára kultúrnych a dotazní-
kových prieskumov.

●  Rozšírme obsahovú stránku Vajnorských 
noviniek o sekcie venované mestským 
a krajským témam s dopadom na bež-
ný život obyvateľov, vrátane sekcií úrad-
nej tabule, prehľad uznesení z miestneho 
zastupiteľstva a nebudú chýbať ani rozho-
vory so známymi osobnosťami.

●  Zmeníme Vajnorské novinky z občasní-
ka na mesačník.

●  Prepojíme jednotlivé dostupné komuni-
kačné prostriedky medzi sebou s doplne-
ním o komunikáciu aj cez sociálne siete.

●  Budeme pokračovať aj v opravách a do-
pĺňaní miestneho rozhlasu.

●  Doplníme do aplikácie nové sekcie –
úradnú tabuľu

Podpora a rozvoj spolupráce 
s okolitými obcami, 
organizáciami, inštitúciami, 
podnikateľmi, spolkami 
a obyvateľmi
Spolupráca s BSK a hlavným mestom, ale 
aj okolitými obcami a mestskými časťami, 
s mimovládnymi a neziskovými organizácia-
mi, školami, škôlkami, univerzitami, cirkvami 
a samozrejme aj s občanmi a poradnými ko-
misiami je základom funkčnej samosprávy.
V RÁMCI TEJTO SPOLUPRÁCE
PLÁNUJEME:
●  spolupracovať s miestnymi spolkami a ško-

lami a predškolskými zariadeniami pri vy-
pracovávaní žiadostí na získavanie mimo-
rozpočtových zdrojov (grantov, dotácií),

●  obnoviť sieťovanie podnikateľov a spolu-
pracovať s podnikateľskou obcou pri rea-
lizácii lokálnych projektov s cieľom pod-
porovať lokálny trh,

●  vťahovať novoprisťahovaných Vajnorákov 
do diania obce, aby sa cítili jej súčasťou.

Podpora, udržiavanie a rozvoj 
spolupráce s partnerskými 
mestami
Momentálne máme spoluprácu s partner-
skými mestami v Taliansku – s Alvianom, 
v Česku s Brnom – Vinohrady, v Rakúsku 
s Wohlsthalom.
●  Máme v  pláne rozšíriť medzinárodnú

spoluprácu o partnerské mestá v Poľsku 
a v Chorvátsku a iné. Vďaka tomu rozšíri-
me možnosti reprezentácie kultúry našej
mestskej časti v zahraničí a získame part-
nerov pre projekty cezhraničnej spoluprá-
ce, ktorých cieľom je aj získanie mimoroz-
počtových zdrojov pre našu mestskú časť.

ZAUJÍMAVOSŤ:
Máme v pláne zabezpečiť 
viac vydaní Vajnorských 
noviniek za rovnaké náklady. 

Monika
DEBNÁROVÁ
na starostku MČ Vajnory
Nezávislá kandidátka

a na mestskú poslankyňu
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Krúžkujte



Môj transparentný účet a QR kód
Milí priatelia, nakoľko kandidujem ako nezávislá na pozíciu starostky Vajnor, všetky náklady na mediálnu
kampaň si hradím z vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že by ste mali záujem podporiť moju 
kandidatúru, môžete tak urobiť poukázaním ľubovolnej finančnej čiastky na môj transparentný účet: 
SK1283300000002302288475, vedený vo Fio banke: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2302288475

www.monikadebnarova.sk

Aj toto som ja

17. 10. 18,00 - 20,00 Koliba Vajnorák, Vajnorské jazerá
18. 10. 18,30 - 20,30 Reštaurácia Fratello, Rybničná

19. 10. 18,30 - 20,30 Bakchus vila, pivnica
20. 10. 18,30 - 20,30 Reštaurácia U Bobra, vzadu

POZVÁNKA NA STRETNUTIE
Milí Vajnoráci, pozývam vás predstavenie programu spojené s diskusiou.  Všetci ste srdečne vítaní! Teším sa na vás :)

Naša úžasná rodinka

Tlačová konferencia k zahájeniu
cestovného ruchu, Bratislava, 2021

MS v hokeji, Bratislava 2019 Testovanie, Rybničná, 2019 S mojou láskou

Družstevné guľášovanie, Park pod lipami, 2019S kamarátkami, Prešík, 2021

Brigáda, Sprinzlov majer, 2022
Slávnostné otvorenie detského

ihriska Šinkovské, 2022
Organizácia korčuľovania 

pre rodiny, 2021
Preberanie ocenenia od seniorov, 

Jednota dôchodcov, 2021
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