
Keď som pred štyrmi rokmi kandidovala za 
poslankyňu do mestského zastupiteľstva 
prvýkrát, mojim cieľom vtedy bolo vzbudiť u 
ľudí väčší záujem o prácu poslancov, ktorých 
si volia ako svojich zástupcov do miestne-
ho a mestského zastupiteľstva. Napríklad 
donedávna ľudia ani poriadne nevedeli, čo 
pre Vajnory mestský poslanec urobil, alebo 
či vôbec niečo za štyri roky urobil.   

Teraz predstupujem pred vás ako kandidát-
ka na starostku a zároveň aj na mestskú 
poslankyňu, aby som kombináciu týchto 
dvoch postov vedela lepšie využiť na pre-
sadzovanie potrieb pre Vajnory na meste. 
Verím, že ľudia si uvedomujú, že starosta 
má pre nich pracovať celé štyri roky a niel-
en posledný rok pred voľbami, pretože tak 
sa dá stihnúť aj množstvo iných vecí, ktoré 
nemuseli byť naplánované, ale má význam 
ich realizovať. Chcem byť starostkou pre 
každého obyvateľa Vajnor bez ohľadu na 
to, koľko rokov vo Vajnoroch žije. Prinášam 
vám jasnú víziu a ciele a viem ako ich 
dosiahnuť a ponúkam vám moje skúsenosti 
a schopnosť presadiť veci v záujme Vajnor. 

Dovoľte mi predstaviť vám zopár konkrét-
nych veci, ktorým sa plánujem venovať v 
prípade úspechu po voľbách. Verím, že keď 
sa mi to podarí, život v našej mestskej časti 
bude o to lepší. 
Aj napriek tomu, že som bola iba 
poslankyňou, podarilo sa mi pre Vajnory vi-
acero dobrých vecí. Možno ste o niektorých 
nemali ani potuchy. 
= Hneď v prvom roku po voľbách sa mi 
podarilo presadiť zavedenie BUS pruhu na  
vajnorskom nadjazde.
= Podarilo sa zintenzívniť interaly spojov 
na linke 52, 56 a 65. Mám v pláne tlačiť na 
zlepšenie obslužnosti ako starostka aj vo 
vzťahu k regionálnej doprave. 
= Podarilo sa mi vybojovať pre Vajnory  

elektronickú tabuľu pred Zdravotné stredis-
ko, automat na lístky s možnosťou platby 
kartou, alebo aj nové prístrešky v celých 
Vajnoroch. 

= Bojovala som aj za vybudovanie vodo-
vodu na ulici Za humnami, k čomu som 
zorganizovala stretnutie medzi šéfom BVS 
a starostom za účelom dohodnutia podrob-
ností k realizácii. 
= Z rozpočtu mesta sa podarilo opraviť časť 
Roľníckej a časť Rybničnej ulice a z mojich 
poslaneckých priorít (mestskej poslankyne) 
investovalo mesto aj do opravy chodníka pri 

škôlke a na ul. K. Brúderovej 40 tisíc. Eur. 
Do rozpočtu mesta sa mi podarilo presadiť 
aj finančne nákladnú opravu Dorasteneckej  
ulice, (nový asfalt na ceste, bezbariérové 
chodníky z dlažobných kociek) ktorá nebola 
opravovaná takmer 20 rokov a prebiehali na 
nej aj opravy kanalizačných vpustí. 
= Podarilo sa získať do správy MČ malé 
Vajnorské jazerá, čo sme aj odhlasovali na 
mestskom zastupiteľstve a vďaka čomu 
bude teraz možné venovať sa ich revital-
izácii.
= Veľký posun nastal vďaka mojej inicia-
tíve aj vo vzťahu k zokruhovaniu električky 
s Račou a Zlatými pieskami cez Vajnory. 
Mojim cieľom bolo zabezpečiť vypracovanie 
dokumentov, potrebných pre zapracovanie 
územnej rezervy pre električku, 

Monika
DEBNÁROVÁ

Volám sa Monika Debnárová a som matkou dvoch dospelých 
detí. Spolu s manželom sme sa do Vajnor nasťahovali pred 
viac ako 15 rokmi a práca pre vás ma veľmi baví. Vajnory sú 
pre nás domovom, máme tu veľa priateľov a veľmi dobre sa 
tu ako rodina cítime. Som rada, že pri mne stoja aj z radov 
vajnorákov múdri, umní, skúsení, rozvážni a šikovní ľudia, 
ktorí ma podporujú. Aj to ma presvedčilo aby som  
kandidovala.

CHCEM PRINIESŤ ENERGIU, 
ODBORNOSŤ A SRDCE

Ešte tento mesiac pribudnú prístrešky 
Pri starom letisku na oboch stranách, 
pokračovať sa bude aj na Tuhovskej, pri 
Vajnorii v smere do Vajnor a výmeny sa 
dočká aj prístrešok na Roľníckej.

Pokračovanie na str. 2

ZA 
M

Ň
A 

JA
SNE HOVORIA VÝSLEDKY

To, že sa určité veci 
doteraz v MČ neriešili, 

neznamená, že to 
nejde.



Revitalizácia verejných priestorov a 
zlepšovanie kvality života 

Každý projekt, ktorý sa vo Vajnoroch  
zrealizuje je pre Vajnory prínosom.  

Okrem projektov, ktoré sme odsúhlasili  
vajnorským zastupiteľstvom (prístavba školy, 
Seniorcentrum v budove bývalej pastierne a 
parkovisko pri Železničnej stanici) pretvoríme 
aj nevyužívané budovy a zabudnuté verej-
né priestory vo Vajnoroch na verejné parky, 
ihriská, športoviská a zmysluplné komunitné 
priestory. Vďaka tomu vznikne verejný park 
na Tomanovej, K. Brúderovej, Sprinzlovom 
majeri, alebo pláže so sociálnym zázemím 
a službami na Vajnorských jazerách. Ne-
zabudneme ani na oddychovú zónu pred ZŠ 
K. Brúderovej a pri železničnej stanici. 
= Minulý rok predstavil Magistrát oby-
vateľom prostredníctvom Metropolitného 
inštitútu Bratislavy návrh riešenia priestoru 
bývalého kontajnerového stojiska na ulici 
Kataríny Brúderovej, kde navrhol vybudovať 
nový verejný parčík. Jeho realizáciu pre-
sadím do rozpočtu Magistrátu, vďaka čomu 
získame ďalší nový pekný priestor a zároveň 
aj ušetríme financie z nášho vajnorského 
rozpočtu.
= Koncepčne dopracujeme aj športový 
areál Alviano a vybudujeme ho aj s menšími 
športoviskami a trvalou ľadovou plochou, 
vrátane športovej haly a skateparku. 
Otvorene si však treba povedať, že od roku 
2016 sa v tejto veci nič nepohlo. Až mi-
nulý rok sa začali vyjednávania o prenájme 
pozemkov a iba pred pár mesiacmi sa začalo 
s prípravou projektovej dokumentácie, ktorá 
nám bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
predstavená týždeň pred voľbami s odôvod-
nením, že potrebujú ďalšie štyri roky  na 
dokončenie projektu, ktorý mal byť už dáv-
no hotový.
= V priestore pred ZŠ K. Brúderovej osa-
díme lavičky a dosadíme zeleň.  Ide o jed-
noduché, rýchlo zrealizovateľné a finančne 
nenáročné riešenie, ktoré urobí radosť se-
niorom, obyvateľom priľahlých bytoviek ale 
i rodičom a žiakom, navštevujúcich základ-
nú školu.
= Na Sprinzlovom majeri plánujeme 
vybudovať verejný park a náučné chodníky, 
kde si na svoje prídu všetky vekové kategórie. 
V budove zriadime Enviromentálne centrum a 
inovačné miesta. Zrevitaliizujeme a vyčistíme 

aj rybníky. Všetky tieto aktivity zrealizujeme z 
externých zdrojov a grantov.  

= Ďalším takýmto miestom s obrovským 
potenciálom sú Vajnorské jazerá. Tie sme 
získali do správy mestskej časti aj vďaka 
hlasovaniu nás mestských poslancov. V 
tejto lokalite sa treba popasovať s revitalizá-
ciou brehov a urobiť pekné pláže, športoviská, 
chodníky a bude tu treba vybudovať aj so-
ciálne zázemie.
= Potrebná je aj revitalizácia Príjazdnej 
ulice, ktorá je dlhodobo zanedbanou ulicou. 
Ako som už spomínala, podarilo sa mi pre 
obyvateľov presadiť do mestského rozpočtu 
zámer doplnenia osvetlenia po celej 
dĺžke od nadjazdu až po ulicu Pri mlyne. 
Momentálne ešte čakáme na súhlas mest-
skej časti, aby sa to dalo začať realizovať. 
Okrem osvetlenia máme v pláne vybudovať 
na tejto ulici aj chodníky a bezpečné pre-
chody pre chodcov. Sústredíme sa aj na 
dobudovanie osvetlenia na miestach kde 
chýba.
= Zrevitalizujeme Roľnícku ulicu, Prí-
jazdnú ulicu a Tomanovu ulicu. Za týmto 
účelom mám v pláne dať vypracovať pro-
jekt revitalizácie Roľníckej ulice Metropolit-
ným inštitútom, prípadne vyhlásime k tomu  
architektonickú súťaž. 
 

= Ďalším veľmi pekným projektom, kde 
vidím veľký potenciál je budova na Šaldovej, 
vrátane jej priľahlej záhrady, ktoré plánu-
jeme prebudovať na nízkoenergetické Cen-
trum voľného času, ako miesto pre aktívne 
trávenie voľného času detí a mládeže kde 
bude priestor pre bohatý výber záujmových 
krúžkov, tvorivých dielní, kurzov, či doučovaní 
a pod. Našim cieľom je zachovať priestory 
pre skautov ZUŠKU, divadelníkov a rozšíriť 
ich pre nové možnosti voľnočasových ak-

tivít. Budovu navrhneme tak, aby spĺňala 
energeticky úsporné opatrenia.
= Budeme sa snažiť získať budovu 
Železničnej stanice do majetku s cieľom 
využiť priestory pre nájomné bývanie a zria-
denie drobnej prevádzky s  čakárňou. Za 
účelom odkúpenia budovy som už aj  začala 
rokovania so ŽSR. Jej obnovu plánujeme 
realizovať z externých zdrojov z dotácií a 
grantových schém. Toto miesto je plánované 
ako prestupné miesto pre mestskú, regionál-
nu a vlakovú dopravu, tzv. TIOP. Inciujeme 
aj doplnenie info tabule na zastávku MHD 
a v spolupráci so ŽSR doplníme na peróny 
lavičky a prestrešenie.Takisto zrevitalizujeme 
aj priestor v okolí Železničnej stanice nadvä-
zujúc na projekt odstavného parkoviska tým, 
že doplníme okrasnú zeleň a lavičky, vrátane 
vyhliadkového miesta pre rodiny s deťmi. 
Rozšírime aj stojany na bicykle. Zasadíme 
sa aj o vybudovanie podchodu pre chodcov 
smerom na Vajnorské jazerá.
= V spolupráci s Marianumom rozšírime 
kapacitu miestneho cintorína, vrátane osa-
denia osvetlenia.
= Doplníme aj sociálne zariadenie a nové 
hracie prvky na detské ihrisko Koniarkova. 
= Zameriame sa aj na revitalizáciu okolia 
bytoviek na Tomanovej a Rybničnej a vybudu-
jeme aj venčisko pre psov.
= V spolupráci s operátormi sa zasadíme 
aj o dobudovanie optickej siete vo Vajnoroch.
= Pravidelne budeme vykonávať čistenie 
dažďovej kanalizácie, orezy zelene a dosádza-
nie novej, kosenie, zimnú údržbu.
= Budeme pokračovať aj v zabezpečovaní 
zberu a odvozu odpadu zo záhrad (zelené 
taxi) a pod.
= Oprava ciest a chodníkov sa má robiť 
počas celého roka automaticky. Bezpečné, 
bezbariérové, vysoko kvalitné a pravidelne 
udržované miestne komunikácie je potrebné 
mať počas celého roka. Za samozrejmosť 
považujem aj funkčné dopravné značenie 
a pravidelné obnovy priechodov pre chod-
cov. Opravy ciest a chodníkov vo Vajnoroch 
budeme riešiť postupne, vrátane budovania 
nových chodníkov v nadväznosti na manuál 
spracovaný Metropolitným inštitútom Brati-
slavy. Plán opráv budeme aktualizovať 
na štvrťročnej báze a zverejňovať na web 
stránke a v novinách, aby sa obyvatelia z 
daných ulíc včas dozvedeli kedy sa plánuje 
ich ulica opravovať.

do zmien a doplnkov ÚP mesta, ktorá by 
zokruhovala Vajnory so Zlatými pieskami, 
ale aj s Račou. Pre tieto potreby som dala 
z rozpočtu mesta vypracovať Dopravnoka-
pacitné posúdenie pre Vajnory, ktoré po-
tvrdilo preťaženie našich komunikácii a po 
20 rokoch rozprávania o električke sme 
sa aj vďaka tomu konečne dostali do mo-
mentu, kedy Slovenská technická univer-
zita kreslí prostredníctvom doc. Ing. Tibora  
Schlossera, PhD. konkrétne trasy pre ve-
denie nosného dopravného systému 
(električku) cez naše územie. Ešte bude 
potrebné pripomienkovanie vedení tejto tra-
sy našou mestskou časťou a jej poradnými 
komisiami a následné schválenie vajnor-
ským a aj mestským zastupiteľstvom, aby 
bolo možné začať na zapracovávaní tejto 
územnej rezervy do ÚP mesta.

= Posunu k lepšiemiu sa teším aj vo vzťahu 
k čistote a starostlivosti o údržbu na hlavných 
ťahoch vďaka výmene externej firmy za Ko-
munálny podnik na môj podnet.  
= No a vďaka vám všetkým, ktorí ste sa 
zapojili do môjho prieskumu k zavedeniu 
triedeného zberu sa mi podarilo presadiť 
zmenu v znení Všeobecne záväzného naria-
denia, vďaka ktorej sa zmenil mesačný in-
terval zvozu na dvojtýždenný. Takto si pred-
stavujem spoluprácu s obyvateľmi aj do 
budúcna.
= Ako som pred voľbami sľúbila, zriadila 
som si vlastnú web stránku a pravidelne som 
na nej zdieľala všetky aktuálne informácie o 
tom, čo sa udialo, deje, či plánuje. Navyše 
tí, ktorí ste zahlásení v odbere Newslettera, 
dostávate informácie do svojich mailových 
schránok pravidelne aj každý týždeň. 
= Za toto volebné obdobie som vyprodu-
kovala 1591 článkov a riešila 369 podnetov 
vás občanov. 
= Teším sa aj z toho, že sa mi napokon po-
darilo presadiť aj vytvorenie aplikácie pre  
Vajnory, vďaka ktorej sa tiež rozšírili možnosti 
informovania obyvateľov o dôležitých té-
mach. 

=  Na môj podnet začlenila mestská časť 
na web stránku Vajnor zoznam psov, podľa 
ktorého sa dá skontrolovať, či vaši susedia 
platia za svojich štvornohých priateľov po-
vinné dane, z ktorých sa platia sáčky na psie 
exkrementy a financuje aj ich likvidácia. 
= Vo svojom voľnom čase sa venujeme 
spolu s kamarátmi z Klubu rodičov a detí  
Vajnory nielen dobrovoľníctvu, ale i vytvá-
raniu príležitostí na zmysluplné trávenie 
voľného času pre rodiny s deťmi, ale i pre se-
niorov, v rámci ktorých organizujeme rodin-
né korčuľovania  s kurzami pre najmenších, 
alebo sa venujeme organizovaniu denných 
letných táborov, či výletom. Vďaka tomu 
sa napríklad naši seniori zúčastnili výletu za 
pamiatkami Bratislavy vláčikom a navštívili 
rakúske mestečko Gols, kde sa dozvedeli o 
výrobe šumivého vína. 
= Na Sprinzlovom majeri sme zreali-
zovali spolu s dobrovoľníkmi niekoľko 
revitalizačných brigád. Je tam však obrov-
ské množstvo roboty, ktorú ešte treba 
vykonať. Najbližšie nás čaká odvoz pneu-
matík, ktoré máme prefinancované z projek-
tu, ktorý som podala v rámci grantovej sché-
my Nadácie Tesco. Ako starostka plánujem 
získať tento majer do správy mestskej časti, 
aby sme tam mohli vybudovať z euroofon-
dov a grantov Ekocentrum s náučnými 
chodníkmi a verejným parkom. Ešte minulý 
rok sa mi podarilo v spolupráci s Mestským 
ústavom pamätihodností dostať na zoznam 
pamätihodností mesta aj Sprinzlov majer.
= Spolu s mamičkami z Vajnor sme v spo-
lupráci so slovenským červeným krížom a 
račianskymi dobrovoľnými hasičmi zriadili 
na cudzineckej polícii detský kútik pre deti, 
ktorých rodičia vybavovali papiere.   
= Spolu s rodičmi zo Šinkovského sme vy-
budovali pre deti veľmi pekné detské ihrisko 
na Príjazdnej, ktoré slúži ako náhrada za to, 
ktoré im zrušili. Ďalším takýmto pekným pro-
jektom je aj petangové ihrisko so šachovými 
stolíkmi v Rakús parku, ktoré sme vybudova-
li spolu s našimi úžasnými seniormi z Jed-
noty dôchodcov Vajnory.
= Od novembra otvárame s Klubom rodičov 
novú Klubovňu v Parku pod lipami, kde budú 
prebiehať doučovania, kurzy a tvorivé dielne. 
= Počas uplynulých štyroch rokov som sa 
snažila podporovať aj udržiavanie našich 
tradícií a zvykov a teší ma, že aj vďaka mo-
jej iniciatíve získal projekt Maľované Vajnory 
finančnú podporu na jeho realizáciu. Ďalším 
takýmto projektom bolo aj pásmo krát-
kych filmov z produkcie BTB o mestských 
častiach, ktorých som bola tiež iniciátorom. 

Krajšie Vajnory pre všetkých, investície 
do parkov, nové ihriská a rodinné centrum

Zlepšenie dopravy a bezpečnosti vidím v: 
< Prehodnotení organizácie kinetic-
kej aj statickej dopravy dopravným 
inžinierom na celom území Vajnor, vrá-
tane nebezpečných križovatiek (zrkad-
lová, pri Zdrav. stredisku), dopravného 
značenia, parkovania, a samozrejme 
aj umiestňovania obmedzovacích prv-
kov (tzv. retardérov), či spomaľovacích 
ostrovčekov. 
< Prehodnotení dopravného značenia a 
vykonaní opatrení na odľahčenie dopravy 
na Roľníckej ulici s cieľom presmerovať 
tranzitnú dopravu mimo Vajnor.
< Začlenení územnej rezervy pre 
električku, ktorá spojí Vajnory s Račou a 
podpore projektu oživenia Filiálky.
< Zlepšení obslužnosti východnej časti 
Vajnor doplnením zachádzky na regionál-
nych spojoch 525 a 527.
< Tlaku na umiestňovanie záchytných 
parkovísk pred vstupom do Vajnor (na-
príklad na hranici katastra so Sv. Jurom 
a na Triblavine) a budovaní parkovísk vo  
Vajnoroch pre potreby jej obyvateľov (na 
jazerách, pri stanici). 
< Rozvoji alternatívnych druhov do-
pravy a budovania segregovaných 
cyklotrás spájajúcich Vajnory s mestom, 
Račou, BEZkou, Rendezom a jazerami 
bezpečnými cyklotrasami pre rodiny 
s deťmi a seniorov, vrátane budovania 
stojísk pre elektromobilitu. Aj preto bude 
mojim cieľom sústrediť pozornosť na vy-
pracovanie podkladov pre ich vybudovanie 
a uchádzať sa o zdroje na ich realizáciu. 
< Umiestňovaní spomaľovacích ostrov-
čekov, retardérov, meračov rýchlosti a 
bezpečnostných zábradlí (škola, ihriská), 
< Zavedení opatrení na zníženie rýchlosti 
na exponovaných komunikáciách, vrátane 
obmedzení vstupu nákladných áut do  
Vajnor.
< Rozšírení kamerového systému do  
rizikových oblastí, parkov a ihrísk. 
< Keď hovoríme o bezpečnosti, patria 
sem aj bezbariérové riešenia chodníkov. 
< Vrátane umiestnenia kamier s čítačkou 
ŠPZ na vstupy do. Vajnor, vrátane zria-
denia monitorovacieho strediska s 24/7 
stálou službou.

Bezpečnejšie Vajnory 
pre deti, lepšie spoje, 
križovatky a územná 
rezerva pre električku 
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Transparentné hospodárenie MČ Vajnory, zverejňovanie 
projektov mestskej časti a odpočet jej aktivít

Nové projekty na školách, podpora kultúry, rozvoj 
športovísk, denný stacionár pre seniorov

< Mojim cieľom je, aby sa Vajnory stali 
vzorom pre iné mestské časti (vo využívaní 
moderných technológií, v digitalizácii, vzo-
rom čistoty, v informovaní a komunikácii s 
občanmi, vo využívaní externých zdrojov fi-
nancovania a inovatívnych bezpečnostných 
systémov). Aj preto nebudeme realizovať 
projekty iba pár mesiacov pred voľbami, 
ale počas celých štyroch rokov. 
< Za účelom operatívnej odozvy na pod-
nety občanov zriadime 24/7 dispečing a 
plne podporíme aj vznik Dobrovoľného 
hasičského zboru vo za účelom spolupráce 
pri riešení podnetov a zásahoch. 
< Pre obyvateľov zriadime právnu 
poradňu, rozšírime možnosti elektronic- 

kých podaní a budeme pokračovať aj 
v pravidelných Stretnutiach starostu s 
občanmi 
< Nastavíme fungovanie poradných 
komisií tak, aby boli transparentné a 
otvorené občanom.  

 < Vo vzťahu k transparentnosti zverej-
níme všetky povinné informácie na webe 
mestskej časti a sprehľadníme  nastave-
nie podnikania “Vajnorskej podpornej 
spoločnosti” tak, aby bola pre Vajnory 
skutočným prínosom počas celého obdo-
bia, a nie len pár mesiacov pred voľbami. 
< Projekty máme v pláne realizovať pred-
nostne z externých zdrojov, grantov a do-
tácií. 
< Okrem toho máme v pláne zavádzať aj 
energeticky úsporné opatrenia vo vzťahu 
k prevádzke našich budov a zariadení, 
s cieľom dosiahnť šetrenie na strane 
nákladov. Šetrenie musí nastať aj v ďalších 
oblastiach. 

Budeme podporovať aktivity, ktoré sú zamerané 
na zlepšenie kvality života a prostredia v našej 
mestskej časti v oblasti kultúry, vinohradníctva, 
športu vrátane rozvoja sociálnych služieb. Bu-
dovu Šaldovej pripravíme ako Centrum voľného 
času a pre seniorov vybudujeme nové Senior-
centrum.

Seniori
Najzraniteľnejšou skupinou občanov sú naši 
seniori. Okrem zriadenia sociálnej linky pomoci a  
právnej pomoci pre sociálne slabších občanov: 
= Budeme pokračovať v Univerzite tretieho 
veku. 
= Budeme sa uchádzať o granty za účelom vy-
budovania Denného stacionára.
= Budeme podporovať činnosť Klubu dôchod-
cov tým, že v spolupráci so sociálnym od- 
delením zabezpečíme pre vajnorských seniorov 
bohatú ponuku záujmových aktivít, vzdelá-
vacích prednášok s doplnením o výlety do part-
nerských obcí, vrátane rozšírenia spolupráce aj 
s Jednotou dôchodcov s cieľom zvýšiť úroveň 
zdravého životného štýlu.
= Zavedieme poradňu za účelom šírenia osvety 
o možnostiach získavania a čerpania rôznych 
príspevkov, zvýšime počet terénnych opatro-
vateliek pre odkázaných obyvateľov, budeme 
pokračovať v zabezpečovaní rozvozu obedov a 
poskytovaní príspevkov na stravovanie a pod., 

vrátane prevádzkovania senior taxi. Postaráme 
sa aj o aktívny kultúrno - spoločenský život 
tým, že pre nich budeme zabezpečovať bohaté 
kultúrno spoločenské a vzdelávacie aktivity a 
výlety počas celého roka, vrátane vybudovania 
Denného stacionára.

Rodiny s deťmi
= Pre rodiny s prváčikmi s trvalým pobytom vo 
Vajnoroch zavedieme jednorazový príspevok pri 
nástupe do školy.
= V základnej a materskej škole sa zameriame 
na koncept zdravej výživy. 
= Zavedieme opatrenia na zvýšenie ratingu 
našej základnej školy.
= Vzdelávanie na škole doplníme o inovačné 
aktivity, vzdelávacie semináre, envirovýchovu, 
ponuku krúžkov a inkluzívne programy a sús-
tredíme sa aj na zavedenie atraktívnych  motivá-
torov pre učiteľov i žiakov 
= Budeme škole nápomocní pri vyhľadávaní 
a vypracovávaní projektov zvyšujúcich kvalitu 
výučby. 
= Budeme podporovať projekty zamerané na 
rozvoj voľnočasových a športových  aktivít pre 
deti a mládež, či rozvoj mladých športových  
talentov.
= Budeme podporovať tvorbu voľnočasových 
aktivít miestnymi spolkami a OZkami a vytvárať 
tak podmienky pre zmysluplné trávenie voľného 
času detí, mládeže a seniorov.

Kultúra, šport a udržiavanie tradícií
Pred 15 rokmi, kedy som pracovala na úrade 
som sa okrem existjúcich podujatí podieľala 
aj na vytváraní nových, ako napr. Vajnorská 
šarkaniáda, či Vajnorský ľadový pohár, alebo 
družstevné hodovanie. 
Mojim cieľom zabezpečiť pre miestnych 
obyvateľov počas celého roka bohatý 

kultúrnospoločenský a športový život a  
rozsiahly výber podujatí pre všetky vekové 
kategórie. Nebudem sa ale brániť ani za-
vádzaniu nových podujatí, v nadväznosti 
na vzniknutý dopyt zo strany vás občanov. 
Prvým bude podujatie za účelom uctenia si 
významných osobností – Vajnorské srdce. 
= Takisto mám v pláne šíriť a propagovať naše 
prekrásne vajnorské tradície a vajnorský orna-
ment doma, ale i v zahraničí. Aj preto sa na jeho 
podporu zasadím o začlenenie do Svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO 
= Vo Vajnorskom ľudovom dome zriadime 
Múzeum vajnorských tradícií s infopointom a 
poskytneme jeho priestory, vrátane nádvoria 
pre miestne spolky, venujúce sa uchovávaniu 
vajnorských a vinohradníckych tradícií pre ďalšie 
generácie.
=Pomôžeme miestnym vinohradníkom 
pri údržbe verejne prístupných ciest a plne 
podporíme projekty zamerané na rozvoj agro-
turistiky a rekreácie vo vajnorských vinohra-
doch, v lokalite Sprinzlovho majera a priľahlých 
Vajnorských rybníkoch. 
= Doriešime aj vysporiadanie pozemkov pod 
futbalovým ihriskom. Pred tromi rokmi som 
iniciovala na Magistráte u primátora a aj  
u predsedu PD Vajnory požiadavku na zá-
menu týchto pozemkov. Následne to už pre-
brala mestská časť a ďalší posun v tejto veci 
už potom nenastal. 
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Pri realizácii projektov nadviažem na 
moju dlhodobo fungujúcu spoluprácu 
s Magistrátom, Bratislavským samo- 
správnym krajom, vrátane minister-
stiev a iných orgánov štátnej správy, 
ktorú som aj doposiaľ úspešne 
využívala v prospech našej mestskej 
časti ako mestská poslankyňa.
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