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Charakter Vajnor tvoria 
obyvatelia, či už tu žijú celý 
život alebo iba pár rokov. 
Naša rodina tu má hlboké 
korene, zo strany matky je to 
od nepamäti a z otcovej strany 
sú to tri generácie. Pre mňa sú 
dôležité rodinné vzťahy 
a väzby. Odjakživa som sa 
snažil niečo budovať, tam kde 
som, vylepšovať si životný 
priestor, vkladať energiu 
do priateľstiev a rôznych 
aktivít, vytvoril som si tu sieť 
a ťažko by sa mi odchádzalo. 
Prostredníctvom  skupiny Svet 
Vajnorákov, by som tak chcel 
popularizovať našu mestskú 
časť. Keď som písal na blog
článok o živote vo Vajnoroch, 

 spomínal som aj folklórny 
súbor Vajnoráčik, v ktorom 
som ako malý chlapec 
tancoval. Natra�l som 
na zaujímavý článok v jednom 
denníku a zistil som, 
že v súbore účinkovala 
aj populárna herečka Petra 
Polnišová. Spojil som sa s ňou 
a objasnila mi, ako to s jej 
pôsobením v detskom 
folklórnom súbore bolo i to aký 
má vzťah k Vajnorom. 
Do Vajnoráčika chodila ako 
do krúžku,  keď navštevovala 
základnú školu. V roku 1984
 z tejto školy odišla ako 
osemročná, ja som sa narodil v 
roku 1982, takže som mal 
vtedy iba dva roky.   

Každý kto v súčasnosti žije 
v našej mestskej časti je Vajnorák 
a miesto pre život si vybral aj pre 
jej typický charakter. Medzi 
rodákmi a prisťahovanými oby-
vateľmi je viacero zaujímavých 
osobností, ktorých príbehy v 
profesionálnej či voľnočasovej 
sfére stoja za pozornosť. Pred 
časom som založil na sociálnej 
sieti skupinu Svet Vajnorákov.

Gratulácia
starostovi Vlčekovi!
Úspešne obsadzuje 
fleky na úrade
VAJNORY - V našej mestskej časti máme dvojmesačník 
pre obyvateľov, ktorý vydáva Vajnorská podporná 
spoločnosť. Uzávierka  čísla  3 – 4/2022 bola 20. apríla
 a časopis vyšiel  4. mája. V tiráži novín je uvedený ako 
člen redakčnej rady istý Martin Maťko. Zastupiteľstvo ho 
za člena schválilo však až 5. mája. Najskôr prišiel 
Vajnorom pomáhať „Srdcom Stropkovčan“, prednosta 
Kamil Homoľa, ktorý v minulosti vo volebnej kampani  
za SDKÚ používal citovaný slogan, bol poslancom 
parlamentu aj prednostom v mestskej časti Staré Mesto 
a podieľal sa na viacerých kampaniach tejto strany. 
Spomínaný Maťko bol jeho poslaneckým asistentom 
a pomáhal mu s aktivitami vo viacerých kampaniach, 
okrem SDKÚ  pracovali aj pre jedného neúspešného 
kandidáta na primátora  a robili aj pre skrachovanú 
stranu, za ktorú kandidoval do národnej rady i náš  
bývalý starosta Ján Mrva.  
Zdá sa tak, že Michal Vlček si povolal na úrad ľudí,  
ktorí mu budú robiť kampaň v komunálnych voľbách:

Nuž, na takýto problém v súvislosti s nadchádzajúcimi 
komunálnymi voľbami nedávno upozornilo
 aj Transparency International Slovensko.

Po prečítaní určené na šúpanie zemiakov a zeleniny!

ZASTUPITEĽSTVO: Vľavo prednosta
Kamil Homoľa a starosta Michal Vlček.

https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/co-spaja-petru-polnisovu-a-vajnory

Viac o známych Vajnorákoch si môžete prečítať tu:

UPOZORNENIE: Neverte dedinským klebetám „Antikampaň voči mojej osobe prebieha na rôznych úrovniach viac ako 8 rokov, odkedy som začal bojovať za záujmy Vajnorákov. Motívy
 aj spôsoby sú rôzne a nie je priestor ich podrobne rozoberať. Objektívna kritika, verejná diskusia, sloboda prejavu sú základmi demokratickej spoločnosti, ale hrubé ohováranie
 a poškodzovanie mena mojej rodiny len preto, že som bol vždy na strane ľudí je za čiarou mojej trpezlivosti aj zákona. Aj preto som bol nútený iniciovať súdny spor vo veci ochrany mojej 
osobnosti. Bohužiaľ náš právny systém je kľukatý ako paragraf a preto neočakávam, že sa niečo zmení. 
Priatelia, chcem Vás preto poprosiť, aby ste triedili informácie ktoré sa k vám dostávajú. Za 8 rokov som už zachytil rôzne báchorky a nepravdy voči mojej osobe, mojej rodine a aj o mojich 
údajných plánoch. Som Vajnorák jeden z vás. Nikdy som Vás neoklamal a kedykoľvek ma môžete kontaktovať a presvedčiť sa kde je pravda. Kto antikampaň �nancuje, šíry a podporuje? To nie 
je to najpodstatnejšie, podstatné je komu by prospelo ak by Juraj Ondruška prestal chrániť Vajnorské záujmy. Máme tu úzke záujmové skupiny, ktoré sa všemožne snažia ovplyvniť verejnú 
mienku, ich motívom je jedine zisk a moc určovať kde a kedy sa bude stavať! Neočakavajme spravodlivosť, objektivitu a ani dobrú vôľu jediný cieľ je vlastný prospech na úkor Vajnorákov.

v pracovnom čase
za obecné peniaze
a používať aj informácie z úradu.
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Som kandidát na starostu 
v našej mestskej časti. 
V rámci vytvorenia silnej 
„koalície za NAŠE Vajnory“ v 
záujme spájania síl a 
šikovných ľudí nevylučujem 
dohodu s relevantnými 
kandidátmi, ktorí budú 
ochotní pristúpiť na koaličnú 
dohodu v záujme lepšej 
budúcnosti Vajnor. Preto ste 
mi podpisovali hárky
pre podporu na miestneho 
poslanca, mestského 
poslanca i poslanca 
bratislavskej župy. Som 
Vajnorák. Som ženatý 
a s manželkou máme jednu 
dcéru. Som vedec, vývojár, 
pedagóg na Strojníckej 
fakulte STU, autorizovaný 
stavebný inžinier a člen 
Slovenskej komory 
stavebných inžinierov. Som 
členom výboru HK-Vajnory 
a aj predseda Vinohrad-
níckeho spolku Vajnory.

Celé roky sa zaujímam 
o dianie v našej mestskej 
časti a mnohí domáci ale aj 
prisťahovaní obyvatelia ma 
poznajú ako aktivistu. 

Vo verejnom dianí 
vo Vajnoroch sa angažujem 
od roku 2010, bol som 
aktívnym poslancom 
mestskej časti v rokoch 2014 
až 2018. V komunálnych 
voľbách v roku 2018 som 
kandidoval na starostu. 
Od úspechu ma delilo len 
182 hlasov. 

Aktívne stále hájim vajnorské 
záujmy. V otázkach rozvoja 
mestskej časti vstupujem 
do verejných diskusii, 
podávam podnety, 
zúčastňujem sa 
zastupiteľstiev a spolu 

s ďalšími som rozbehol 
záchranu vinohradov.
Píšem články na blog, 
ktoré sa týkajú života 
vo Vajnoroch a aj v 
Bratislave. Prinášam aj môj 
pohľad na témy,  ktorým sa 
venujem ako vedec a 
pedagóg i zaujímavosti 
o mojich koníčkoch.

Prosím, neváhajte a informu-
jte ma o vašich problémoch, 
aby som pri mojom úsilí 
v práci za naše lepšie Vajnory 
mal spätnú väzbu 
aj motiváciu k ďalšej aktivite.

V októbrových komunálnych voľbách sa budem o vaše hlasy uchádzať 
ako starosta našich Vajnor. Celé roky sa zaujímam o dianie 
vo Vajnoroch a mnohí domáci, ale aj prisťahovaní obyvatelia 
ma poznajú ako aktivistu.

O mojich 
prioritách si  
prečítajte na 
strane 12

JURAJ ONDRUŠKA
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Do Bratislavy pravidelne cestujem celé roky, najskôr som dochádzal do školy a teraz chodím do centra mesta do práce. 
Dopravná situácia je jednou z najviac diskutovaných tém, ktoré zaujímajú obyvateľov okrajových mestských častí 
hlavného mesta. Cesta do zamestnania či školy totiž tvorí značnú časť nášho dňa a samozrejme aj niečo stojí. 
Skúsil som to vlakom, autom aj MHD. Čo je najrýchlejšie? Koľko to stojí? 
Aké sú úskalia jednotlivých spôsobov prepravy? 

Na stanicu vo Vajnoroch som 
prišiel na bicykli, vo vlaku sa mi 
ušlo aj miesto na sedenie, 
vystúpil som na Hlavnej stanici 
a pešo som prešiel do práce 
na Námestie slobody. Za mňa 
najrýchlejšie, najlacnejšie 
a najpohodlnejšie. 

Obyvatelia našej mestskej časti ležiacej na úpätí 
Malých Karpát, ktorí pracujú či študujú v Bratislave, môžu cestovať 
vlakom, mestskou hromadnou dopravou (MHD) a autom. 
Ľudia s kondičkou, ktorí majú možnosť sa v práci alebo škole 
aj osprchovať a prezliecť, to môžu skúsiť aj na bicykli.  V pracovné dni 
ráno som otestoval cestovanie z Vajnor do Bratislavy.

 

Cesta vlakom
20 minút za 0,64 eur

Ráno bola Roľnícka ulica ako vždy 
upchatá, využil som navigáciu 
s dopravným servisom. Cez obchvat 
som išiel na Gagarinovu ulicu 
a následne cez Prievozskú ulicu 
a Mlynské nivy do centra na Strojnícku 
fakultu STU. Výhodou je, že mám 
v práci vlastné parkovacie miesto.  
Cestovať autom je síce pohodlné, 
no drahé a je potrebné počítať 
s kolónami, ktoré čas predlžujú najmä 
v prípade častých nehôd.

Cesta autom
29 minút za 2,50 eur

Cesta mestskou hromadnou 
dopravou je náročná a nie je 
veľmi pohodlná. Autobusy 
bývajú v špičkách preplnené 
a nie vždy šoféri jazdia plynulo, 
človek sa musí pevne držať,  
aby pri prudkom brzdení 
nespadol. V električke je to 
už super.
Cesta mestskou hromadnou 
dopravou zaberie najviac času 
a výhodná je iba 
s električenkou.

Cesta MHD
32 minút za 1,10 eur

https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/toto-je-najlacnejsia-a-najrychlejsia-cesta-z-vajnor-do-bratislavy

Viac o téme na:
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Územnú rezervu 
pre zlepšovanie 
dopravy nám 
pomaly zaberajú 
nekoncepčne 
umiestňované 
stavby. Chce to 
zmenu prístupu.

Už desaťročia počúvame
sľuby o zlepšovaní dopravy
vo Vajnoroch. 

Vo Vajnorských novinkách č. 5-6/2022 bol 
uverejnený článok s názvom „Vyriešil by dopravu 
vo Vajnoroch Severný obchvat?“ V článku sa 
pred blížiacimi komunálnymi voľbami medzi 
riadkami sľubuje zníženie tranzitu cez Vajnory. 
Príkladom je citát súčasného starostu Michala Vlčeka 
„Prebiehajú k tomu napríklad aj rokovania s NDS,“ 
povedal. Potom by už nič nebránilo tomu, 
aby sa jednak zásadne znížila tranzitná doprava 
cez mestskú časť...“ To je podľa môjho názoru málo 
čo sa v tejto veci spravilo za 4 roky!
Na to, aby sa sľuby vôbec mohli splniť, a aby sa  
Vajnory nestali „dedinou odrezanou od Bratislavy“, 
je potrebné za�xovať v územnom pláne koridory 
pre budovanie dopravnej infraštruktúry. V tejto veci 
sa za 4 roky nespravilo vôbec nič. Jedným 
z konceptov riešenia dopravnej situácie Vajnor je 
dlhodobo známy „Severný obchvat“ a „Východný 
obchvat“, na ktorý sa ako keby zabudlo.
Vedeli ste o tom, že doprava z Roľníckej ulice by sa 
dala odkloniť z karpatskej strany Vajnor Severným 
obchvatom a z východnej tiež? Nejeden z vás si 
povie, že to nie je žiadna novinka. Máte pravdu, 
koncept je dlhodobo známy! Prečo sú teda Vajnoráci 
a ľudia prechádzajúci cez Vajnory obeťou 
neznesiteľnej dopravnej situácie? Všetci sme čakali 
ako na spasenie na diaľnicu D4/R7, ktorá trochu 
pomohla odľahčiť Vajnory, ale z dlhodobého 
hľadiska prinesie ďalší rozvoj v okolí diaľnice 
a teda ďalšie zahusťovanie. 

Prečo teda už dávno nemáme obchvaty Vajnor? 
Každý kto situáciu sleduje dlhodobo, vie, že veľká časť 
Vajnorákov bola proti umiestneniu diaľnice vedľa 
Vajnor a preferovala jej alternatívne trasovanie. 
Keby neboli kolóny na Roľníckej ulici odpor voči 
diaľnici vo Vajnoroch by bol pravdepodobne 
výraznejší. Aj takýto motív sa ponúka z tejto logickej 
úvahy. Aká je úplná skutočnosť a kto je zodpovedný, 
na to si môžu čitatelia skúsiť odpovedať sami. 
Faktom ostáva, že diaľnicu tu už máme a nič nebráni 
kompetentným, aby konečne nastavili priority
na strategické projekty vajnorských obchvatov a tým 
na dlhé roky vymazali vajnorský fenomén kritickej 
dopravy. Toto by malo byť jednou z priorít pre vašich 
zástupcov v miestnom, mestskom, ale aj župnom 
zastupiteľstve v prípade, že sa na tom zainteresovaná 
verejnosť a politici zhodnú. 

Je neprípustné, aby sa zastavali všetky koridory 
na vybudovanie lepšej dopravy, preto je potrebné 
trvať na urýchlenej aktualizácii územného plánu 
aj v tejto oblasti. Už nesmieme dovoliť, aby sa 
zopakoval scenár zle umiestneného obchodu 
na kruhovom objazde, kde kompetentným nestačilo 
ani referendum, strategické plánovacie dokumenty 
ani odborné a znalecké posudky na to, aby rozhodli 
vo verejnom záujme. Ako sa vraví, čo sme 
si zvolili to máme...
Po dokončení úseku diaľnice D4 okolo Vajnor už nič 
nebráni výstavbe obchvatov. Už nejaký čas je jasná 
kľúčová poloha križovatky na Čiernu Vodu, od ktorej 
by sa mal obchvat napájať. Doprava by mala byť 
vedená od kruhového objazdu, pri nákupnom centre 
Vajnoria, Severným obchvatom až na východnú 
stranu mestskej časti. Tu sa budete môcť napojiť 
na diaľnicu D4 aj pokračovať do Grobu.
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Pokračovanie článku
nájdete na ďalšej strane
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Najaktuálnejšie spracovanie
najpravdepodobnejšej
alternatívy trasovania je 
v územnom pláne zóny CEPIT.

Trasu Severného obchvatu de�nuje územie ohraničené 
v urbanistickej štúdii "Nemecká dolina“.
Komplexný prehľad riešení rozvoja dopravy ponúka 
strategický dokument „Plán udržateľnej mobility 
Bratislavského samosprávneho kraja“,
ktorý ponúka aj zokruhovanie električky 
s Račou ako opatrenie s označením “E7. Prepojenie 
Vajnorskej a Račianskej radiály“ 
v odhadovanej cene 20 000 000 EUR“.

Tento dokument vajnorské obchvaty označuje ako 
opatrenie „C29. Vajnory – Severný a Východný obchvat“. 
Údaje mapy a technická dokumentácia je dohladateľná 
na internete. Obchvatové komunikácie budú slúžiť 
k lepšej dopravnej obslužnosti celej mestskej časti. 
Vybudovanie obchvatov má zvýšiť bezpečnosť a znížiť 
negatívny dopad na životné prostredie a umožní vylúčiť 
tranzitnú dopravu z centra Vajnor. Predpokladané 
investičné náklady sú 40 000 000 EUR. Zodpovedné 
za opatrenie je hlavné mesto SR Bratislava, ktoré realizáciu 
odložilo z roku 2030 na rok 2050. Čo je o 20 rokov viac, 
ako bolo plánované v rámci územného plánu a o 40 rokov 

viac, ako sľuboval bývalý starosta Ján Mrva 
pri Východnom obchvate už v roku 2009!
Ale vráťme sa k meritu veci, podľa platného Územného 
plánu hlavného mesta SR  Bratislavy, od roku 2007 
v znení zmien a doplnkov, sa uvažuje s vybudovaním 
komunikácie funkčnej triedy B2 kategórie MO 8,5 m 
od cesty III/1082 po Rybničnú ulicu, čiže Severného 
obchvatu Vajnor. Táto dopravná stavba je zaradená 
do zoznamu verejnoprospešných stavieb ako
„D28 Severný obchvat mestskej časti Vajnory“ 
od cesty III/1082 po Rybničnú ulicu. 

Tiež sa v zmysle platného územného plánu mesta  
uvažuje s vybudovaním Východného obchvatu Vajnor. 
Mal by byť hlavným dopravným spojením 
na Chorvátsky Grob. V súčasnosti je hlavným spojením 
preťažená Roľnícka ulica. 
Podľa www.bratislavskenoviny.sk Východný obchvat 
sľuboval aj bývalý starosta Ján Mrva pred voľbami 2010, 
pričom podľa jeho slov mal byť postavený už v roku 2011.

Popis: Územný plán zóny CEPIT, komentovaný výkres 
širších vzťahov - horná šípka je Severný a dolná 
Východný obchvat.

Autor: Spracovateľ dokumentu, komentár J. Ondruška

Zdroj: Výkres širších vzťahov - Územný plán zóny CEPIT.
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/255624?uid=
6005ea35b3ecf081eaa0f296a3ad5ead45c684b3

JURAJ ONDRUŠKA - VAJNORÁK

Popis: Infraštruktúrne opatrenia v zóne Bratislava - 
Plán udržateľnej mobility Bratislavského samo-
správneho kraja.

Autor: Spracovateľ dokumentu.

Zdroj:
https://www.marianka.sk/�les/som-obcan/aktuality/pla-
ny-bsk-riesenie-dopravy-strategicky-dokument/02-plan-impl
ementacie-�nalna-verzia-23-03-2020.pdf



Takže už aj vy, ctení čitatelia, poznáte riešenie dopravy vo Vajnoroch, 
ktoré je známe už viac ako 20 rokov. Dnes vďaka dobudovanej diaľnici 
sme sa posunuli o krok ďalej a pri štipke dobrej vôle a správnych ľuďoch 
na správnych miestach, by sa konečne vo Vajnoroch mohla zlepšiť situácia 
s dopravou.
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Územný generel dopravy 
Bratislavy hovorí o kritickom 
vyčerpaní komunikácii 
do roku 2030. Je to ten istý 
strategický dokument, 
ktorý už v roku 2015 
vyhodnotil Vajnorský 
kruhový objazd ako 
nevyhovujúci a označil ho 
za najhoršiu okružnú 
križovatku v Bratislave. 
Výpočet kapacity okružnej 
križovatky je v prílohe 
prílohe “1.4.5.2.-5”. 
V návrhovej časti prílohy 
“3.3.1a” sú vhodné riešenia 
v podobe dvojpruhového 
kruhového objazdu 
s ponechaním by-pasov, 
prípadne dobudovanie 
ďalších pruhov 
alebo turbínovej križovatky.
Bohužiaľ, plocha 
pre komfortné dobudovanie 
kruhového objazdu bola 
zastavaná zle umiestneným 
obchodom, a to aj napriek 
tomu, že o týchto faktoch 
kompetentní vedeli. 
Ako môžete vidieť 
na obrázku, Variant A má 
vnútorný priemer 31 metrov 
a vonkajší priemer 50 
metrov. Rozmerové 
požiadavky na pôdorys 
turbínovej križovatky podľa 
Variantu B sú minimálne 52 x 
60 metrov. 
Existuje aj alternatíva 
s mimoúrovňovou 

križovatkou, ale najhoršia 
okružná križovatka nie je 
prioritou kompetetných. 
Severný a Východný obchvat 
sú zakreslené aj 
v nadradenom územnom 
pláne Bratislavského 
samosprávneho kraja 
napriek tomu sa v tejto veci 
robí veľmi málo. 
V širšom kontexte regiónu 
malokarpatskej oblasti
v rámci bratislavskej župy 
sa sľubujú pred voľbami 
veľké investície do sústavy 
obchvatov od Rače 
po Dubovú pozdĺž pravej 
strany Karpát. To by malo 
výrazne znížiť tranzitnú 
dopravu, ktorou najviac trpia 
Vajnory, Rača, Modra, 
Pezinok, Svätý Jur, 

ale aj Chorvátsky a Slovenský 
Grob. Prvá etapa je diaľničná 
križovatka Triblavina - 
Chorvátsky Grob, ktorá je už 
vo výstavbe a mala by byť 
otvorená na jeseň tohto roku. 
Ďalšie úseky sú pokračo-
vaním projektu.
Pre hladký priebeh realizácie 
bude potrebná efektívna 
spolupráca župy, dotknutých 
miest a obcí ako aj 
príslušných orgánov štátnej 
správy. Stále ostáva otvorené 
majetkovo-právne 
vysporiadanie pozemkov 
pod obchvatom, ako aj 
posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie.
V štúdii trasovania, 
sú zakreslené aj nové 
regionálne

železničné trate: Vajnory - 
Pezinok 
a Pezinok - Smolenice. 
Tieto trate nie sú súčasťou 
riešenia plánovaných 
obchvatov, ale počíta 
sa s nimi v pláne udržateľnej 
mobility Bratislavského 
kraja.
Ak sa v regióne vybudujú 
plánované záchytné 
parkoviská, vyriešia 
obchvaty Vajnor a dokončí 
sa križovatka D1xD4, 
očakáva sa výrazné 
zlepšenie situácie 
v doprave. Dnes frekvento-
vané cesty sa môžu stať 
pokojnejšími mestskými 
komunikáciami s dostatkom 
priestoru pre chodcov 
a cyklistov.

Popis: Vľavo - Variant riešenia A - dvojpruhový kruhový objazd. 
Vpravo - Variant riešenia B - turbínový kruhový objazd.

Autor: Archív J. Ondruška
Zdroj: https://bratislava.sk/sk/uzemny-generel-dopravy

https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/pozname-riesenie-kritickej-dopravy-vo-vajnoroch

Viac unikátnych fotografií nájdete na:
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Chcem, aby boli Vajnory fér, aby sme všetci tahali za jeden povraz, nie aby sme tu viedli susedské 
zákopové vojny. Aby sme nekategorizovali Vajnorákov na prisťahovalých a domácich, chcem ľudí 
spájať. Nechcem, aby Vajnory boli obeťou záujmových skupín a klanov. Šikovných Vajnorákov 
je veľa, ale bohužiaľ špinavá politika a praktiky prenikli už aj do komunálu. Antikampane, 
ohováranie, dedinské reči. Začnime znovu všetci spoločne veď cieľ by sme mali mať 
rovnaký – lepšie a krajšie Vajnory.

Bohužiaľ priestor tejto publikácie je obmedzený. Internet 
o Vajnoroch ponúka množstvo zaujímavých článkov 
a príspevkov autorov o živote v našej mestskej časti.

Internetovú verejnosť pobúrila séria článkov novinárky 
z Vajnor Martiny Hilbertovej, ktoré môžete v plnom znení 
nájsť na webe „blog.sme.sk“. Názvy článkov hovoria samé 
za seba „Obecná �rma vzala peniaze od developera, 
ktorý presadil stavbu Lidlu ľuďom rovno za oknami”. 
Na facebooku zverejnila internetový odkaz na článok 
s nasledovným komentárom „Developer Lidlu v roku 2016 
poslal tisícky eur dcérskej �rme Vajnor. Vajnorská podporná 
spoločnosť, ktorej konateľom je starosta, s ním uzavrela 
zmluvu na 40-tisíc eur za poradenstvo. Bolo to krátko 
pred tým, ako Vajnory vydali územné rozhodnutie, 
v ktorom zamietli pripomienky obyvateľov.

Vedenie Vajnor, ani Vajnorskej podpornej nechce povedať, 
o aké poradenstvo išlo. Ku zmluve s developerom som sa 
nedostala, vraj ju vypovedali a vyradili z evidencie. 
V zozname faktúr, ktoré som získala na základe infozákona, 
hoci majú byť zverejnené na webe, som však našla jednu, 
podľa ktorej si Vajnorská podporná od developera vypýtala 
12-tisíc eur krátko po tom, ako územné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť...“

Ďalší kontroverzný článok od p. Hilbertovej má názov 
„Utečenci spali na lehátkach a platili za ne ako v luxusnom 
hoteli.“ k zverejnenému článku dala úvodný komentár 
v nasledovnom znení „Viac ako 6000 eur si vypýtala dcérska 
�rma Vajnor za veľkonočné ubytovanie 12 utečencov 
v dome kultúry. Za tú cenu by pritom mohli spať v luxusnom 
hoteli a nie v sále na lehátkach. 
Šesťtisíc za využitie domu kultúry zaplatili Vajnory svojej 
dcérskej �rme, ktorej ho prenajímajú za 2000 eur ročne. 
Dom kultúry postavili z úveru a verejných zdrojov. 
Dcérskou �rmou je Vajnorská podporná spoločnosť, 
o ktorej 30.06.2022 rokovalo aj miestne zastupiteľstvo. 
Keď chcú Vajnory dom kultúry využiť, platia ceny 
za prenájom ako v prípade utečencov.
Vedenie Vajnor pritom v minulosti tvrdilo, že vďaka �rme 
mestská časť ušetrí. Čo na to hovoria bývalý aj súčasný 
starosta, ktorý je aj konateľom Vajnorskej podpornej, 
si môžete prečítať
v článku na "https://blog.sme.sk/ hilbertova".

... Faktom ale je, že aj vedenie NKÚ aj Finančná správa 
mi potvrdili, že takto by dcérska �rma obce nemala 
fungovať. Tiež chcem dodať, že tento článok 
nie je namierený proti pomoci utečencom, ale proti tomu, 
aby boli netransparentne a nehospodárne používané 
peniaze z daní nás všetkých.“

Zdroj: Facebook stránka Juraj Ondruška - Vajnorák
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Dd8GhD-
Vb4edNg7JoXM1cfzyEuAC�ruvzTcjj3qcc8sFGmSgcr4wzzyhYUst
XoJWl&id=100063538672491

JURAJ ONDRUŠKA - VAJNORÁK

Ja som sa k tejto téme vyjadril na facebooku
cez profil Juraj Ondruška nasledovne:

„BEZ ZMENY V ZASTUPITEĽSTVE A VEDENÍ MČ SA NIČ NEZMENÍ. Každý, kto to sleduje dlhodobo vie, že vaše odhalenia 
sú len špičkou ľadovca toho ako to tu dlhodobo funguje. Skutočne nie je jednoduché získať potrebné dokumenty 
na preukázanie toho na čo roky poukazujeme. Bohužiaľ mnohým Vajnorákom je toto pokútne správanie prezentované 
ako nutnosť pre efektívny chod MČ, čo je klamstvo, ale zjavne to na nich zaberá .... Spomínam si, presne na ten prípad, 
kedy KJG vyplatilo 12 000 Eur a behom dvoch týždňov mali stavebné povolenie. Vtedy sa o tom dosť hovorilo. 
Každý cítil, že je to minimálne nemorálne. Za podobné výbery "poplatkov" odsúdili aj nejakých iných starostov, 
napriek tomu niektorým Vajnorákom to neprekážalo, aby znovu krúžkovali vo voľbách tých čo toto posväcujú. “
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Už som spomínal, 
že vo Vajnoroch má naša 
rodina hlboké korene, 
zo strany matky je to 
od nepamäti a z otcovej 
strany sú to tri generácie. 
Niekoľko rokov sme 
s rodičmi žili v byte 
po prababke, 
mimochodom klasickej 
Prešporáčky na Šancovej 
ulici. Vyskúšal som si 
aj mestský život, a preto si 
Vajnory tak cením.
Ako mladí chlapci sme sa 
hrávali na železnici.  
Bolo to aj nebezpečné, 
behali sme po 
odstavených vagónoch 
a skúmali mauzóleum 
železničnej techniky. 
Vždy som si spomenul 
na prapradeda, ktorého 
poznám len z rozprávania, 
bol železničiar na Rendezi. 
Často sme tam naháňali 
holuby v objekte stavby

vodojemu pri parnej 
železnici, bohužiaľ 
vodojem už zbúrali. 
Hrávali sme sa aj v starom 
mlyne, dnes je na tom 
mieste novostavba a slúži 
na bývanie. Chodili sme 
lumpačiť na okolité polia, 
preháňali sme sa v kukurici 
a hrali sa na vojakov. 
Behali sme len tak na ulici 
Pračanská, hrali sme futbal, 
alebo hokej, auto prešlo 
vtedy iba raz za čas. 
Pravidelne sme 
navštevovali Vajnorské 
športové letisko, 
pozorovali sme 
modelárov, parašutistov 
či letcov. Len tak sme si 
púšťali šarkana.
Veľký zážitok bol, keď nás 
tam v zime otec ťahal 
autom na lyžiach alebo 
boboch. Nie je to tak 
dávno, keď tu boli 
rozsiahle broskyňové 
a jabloňové sady.

Moja rodná obec,  žijem tu s 
rodinou a verím, 
že tu ostatnú žiť aj moje deti. 
Vajnory sú moje srdce a moja 
duša, miesto, ktoré mi dáva 
silu. Len ťažko by mi iný svet 
vedel ponúknuť to, čo mi 
ponúka naša mestská časť. 
Príležitosti pre individuálny 
rozvoj, kultúru aj šport...

https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/taketo-bolo-detstvo-vo-vajnoroch-pozrite-si-unikatne-fotogra�e

Viac unikátnych fotografií nájdete na:

JANUÁR 1983:
Pri dome starých rodičov z otcovej strany 
na Pračanskej ulici 49. Dedo, otec, ja a vlčiak Žufo. 

APRÍL 2022:
Na tom istom mieste otec, ja a dcéra So�nka, 
psa v súčasnosti nemáme. 



 
 

 

 

 

 
 

Na letisko sme chodili 
pozorovať modelárov, 
parašutistov či letcov, 
púšťali šarkana. Téme 
letiska sa venujem 
dlhodobo. Objavili sa 
plány, že tu má vzniknúť 
obytná štvrť a v roku 2018 
som sa stal predsedom 
vajnorského petičného 
výboru a inicioval som 
referendum, aby si ľudia 
sami povedali, čo chcú. 
Upozorňujem, že hlavné 
mesto nemôže 
donekonečna prijímať 
územné plány a ich zmeny 
len na základe 
krátkodobých záujmov.

Infraštruktúra medzi 
Vajnormi a Račou je 
poddimenzovaná, doprava 
kolabovala už vtedy a stále 
kolabuje. Plocha letiska 
je najväčšia svojho druhu 
v územnom pláne 
Bratislavy, ktorá je 
venovaná športu, 
telovýchove 
a voľnému času. 
Nebránim sa rozvoju 
mestskej časti, vo 
verejnom záujme by som 
chcel, aby aj po aktivitách 
developera ostal 
zachovaný účel v zmysle 
platného územného 
plánu. 

Príbeh vajnorského letiska: 
Čo všetko sa stalo za éry 
starostu Jána Mrvu 
s podporou súčasného 
starostu Michala Vlčeka?

JURAJ ONDRUŠKA - VAJNORÁK

Toto je najväčšia
kauza vo Vajnoroch:

Chronológia
prípadu:

https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika
/takto-sa-zacala-najvacsia-kauza-vo-vajnoroch

Viac o kauze letiska:

Vajnorské športové letisko fungovalo 
v rokoch 1923 až 1951.

Následne tam pôsobil aeroklub.

Rozlohu má 90 hektárov, čo je asi 
56 futbalových ihrísk.

V roku 2004 získala letisko  akciová 
spoločnosť Letisko M. R. Štefánika, 
ktorú ovládol štát. 

Mesto Bratislava počítalo s letiskom 
vo svojom návrhu územného plánu 
a neúspešne sa ho od štátu 
pokúšalo získať. 

V roku 2006 vláda rozhodla o jeho 
predaji a pozemky kúpil izraelský 
investor za 1,6 miliardy vtedajších 
slovenských korún (53 110 270 eur), 
potom ešte niekoľkokrát 
zmenilo majiteľa.

Nový majiteľ ešte v roku 2011 požiadal 
magistrát o zmenu letiska na sídlisko 
s podporou mestskej časti na čele 
so starostom Jánom Mrvom.

Návrh hovoril o 4800 bytoch 
pre 14 455 obyvateľov.

Vo Vajnoroch žije viac ako šesťtisíc ľudí.

V roku 2014 sa Vajnory vyjadrili, 
že so zmenou súhlasia.

Ako poslanec som žiadal starostu 
a poslancov, aby vyhlásili referendum 
a obyvatelia sa mohli vyjadriť 
či chcú novú štvrť.

V septembri 2018 niekoľko týždňov pred 
komunálnymi voľbami chcel bratislavský 
magistrát meniť územný plán mesta.

V roku 2018 sa novým starostom stal  
Michal Vlček, ktorý bol za čias Mrvu 
predsedom stavebnej komisie. 

V septembri 2019 do projektu vstúpila 
ďalšia �rma. 

Táto spoločnosť vyčlenila v súvislosti 
s bojom s pandémiou sumu 300-tisíc eur 
a príspevok získali aj Vajnory. Dar prijal 
pán starosta Michal Vlček

Dnes sa letisko oplocuje... 
ČO BUDE ĎALEJ?.....
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https://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/
takto-sa-zacala-najvacsia-kauza-vo-vajnoroch

Viac o kauze letiska:



Vybehol som do ulíc a pýtal som sa obyvateľov, ako sa im tu býva, čo sa im páči a čo by mohlo byť lepšie.

Katarína
Kubovičová
Páči sa mi tu prostredie. 

Máme tu veľa priateľov a známych.

Viktor
z Baničovej ulice

Žije sa mi tu dobre, problém je doprava, 
do roboty do Ružinova to mám osem 

kilometrov a chodím 25 minút.

Rozália
Zemanová

Je tu krásne prostredie, 
sú tu dobrí ľudia.

ANKETA MEDZI VAJNORÁKMI
JURAJ ONDRUŠKA - VAJNORÁK

VYBERÁM Z MÔJHO FACEBOOKU

V pondelok 6. Júna 2022 som sa pred Vás postavil s 
výzvou, aby ste sa pripojili k iniciatívne ZA NAŠE VAJNORY:

„Nie vždy som bol ten, ktorý situáciu upokojoval. Veľakrát bola 
vyhrotená, ale dnes bolo znova vidieť, že Vajnory sa rozdeľujú ešte 
viac ako v minulosti. Musíme viac komunikovať, snažiť sa využiť aj 
tých ľudí, ktorých často vnímame ako opozíciu. Pokiaľ sa všetko robí 
pod „pokličkou”, riešenia nie sú dokonalé. Vajnory by mali byť, a 
majú, potenciál byť vzorom. Je preto dôležité, aby sme sa o veciach 
rozprávali. Mojím prianím po tom, čo som tu dnes zažil je, aby sa 
Vajnory spojili. Aby sa aj tí, ktorí si niekedy nevedia prísť na meno, 
začali počúvať. V konečnom dôsledku, aby Vajnory boli FÉR, aby 
sme sa spojili s cieľom lepšieho života vo Vajnoroch. SPOLOČNÝ CIEĽ 
je jasný - LEPŠIE VAJNORY.”
Dnes sa blížia komunálne voľby a my sme otvorení pre dialóg s 
ľuďmi, ktorým záleží na našich Vajnoroch a majú k nim 
preukázateľne hlboký vzťah. 

„Priatelia, veľmi ma teší Vaša podpora, či už vo forme 
lajkov na Facebooku, alebo osobného poďakovania. Som 
však presvedčený, že je potrebné, aby sa do vajnorskej 
komunálnej politiky zapojili aj ďalší z vás, prišli nové tváre. 
V prípade, že máte záujem pomôcť, pripojte sa k tímu
ZA NAŠE VAJNORY a neváhajte ma kontaktovať.”
Tieto moje slová neboli zbytočné a dnes prinášajú ovocie.

30.6.2022 som pred 
Vás, aj pred súčasné 
vedenie, predstúpil 
na 28. miestnom 
zastupiteľstve s 
ďalšou výzvou. 
Mohli ste sledovať 
priamy prenos s 
týmito slovami:

Video nájdete na:  https://fb.watch/feTSoRsPly/

Video nájdete na: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4W0qmrji3c&t=16646s
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Vybehol som do ulíc a pýtal som sa obyvateľov, ako sa im tu býva, čo sa im páči a čo by mohlo byť lepšie.

Anna
Halčinová

Žije sa nám tu dobre, problém je doprava 
a nechcem, aby sa zmenil územný plán 
na letisku, najskôr musí byť vyriešená 

doprava potom sa môže počítať 
s rozvojom nových lokalít.

Ľubica
Ivančíková

Žije sa mi dobre, obávam sa, 
že zastavajú celé okolie Vajnor.

Jaroslav
Zeman

Žije sa tu dobre, keby sa stavalo na letisku, 
príde veľa ľudí a zhustí sa doprava.

ANKETA MEDZI VAJNORÁKMI
JURAJ ONDRUŠKA - VAJNORÁK

Priatelia, chceme sa srdečne poďakovať za Vašu podporu pri zbere podpisov. 30.08.2022 sme 
odovzdali kandidátske listiny s podpismi od Vás. Boli sme skutočne milo prekvapení, koľko 
Vajnorákov nám hárky podpísalo. Vnímame to ako veľký záväzok a sľubujeme, že spravíme všetko 
pre Naše Vajnory. 13.9.2022 sme sa dozvedeli závery miestnej volebnej komisie, ktorá nám dvoch 
kandidátov zamietla. Zatiaľ sa v koalícii ZA NASE VAJNORY spojili Ing. Václav Fekete z Pračanskej 
ulice, Jozef Zeman z ulice Pri mlyne , Jakub Ležanský z Roľníckej a Peter Dlhoš z Rybničnej . Bohužiaľ 
volebná komisia zriadená mestskou časťou neprijala 120 z 313 odovzdaných podpisov pána 
Zemana čiže mu kvôli dvom chýbajúcim platným podpisom nepriznali kandidatúru. Peter Dlhoš 
odovzdal 246 podpisov a 59 bolo vyhodnotených ako neplatných na základe záverov komisie MČ. 
Kandidát potrebuje 200 platných podpisov, také sú pravidlá.

Veríme, že sa do volieb pridajú ďalší nezávislí kandidáti, ochotní spojiť sa a rešpektovať zásady iniciatívy ZA NAŠE VAJNORY. Spolu 
sme v uliciach vyzbierali 1479 podpisov pre podporu Ing. Juraja Ondrušku PhD. na starostu Vajnor a nezávislých kandidátov na 
poslancov do miestneho zastupiteľstva. Dlhodobo sa ukazuje, že pre efektívne presadzovanie Vajnorských záujmov je dobré, ak je 
starosta aj poslancom mesta a župy. Preto Juraj Ondruška chce presadzovať vajnorské záujmy aj ako krajský poslanec župy a mestský 
poslanec. Na podporu svojej kandidatúry vyzbieral 560 podpisov. Ako kandidát na mestského poslanca odovzdal 130 hárkov s 1300 
podpismi. Tieto čísla sú pre nás zároveň zodpovednosťou a urobíme všetko pre to, aby sme si Vašu dôveru udržali. Ďalší dlhodobo 
aktívni členovia tímu nebudú kandidovať z rôznych dôvodov, ale stále nám budú pomáhať. Nie je nás veľa, vsádzame 
na spoľahlivých ľudí odhodlaných hájiť vajnorské záujmy. Veľmi nám pomáha Vaša podpora.

Nechceme Vajnory rozdeľovať, ale spájať. Za tie roky v komunálnej politike sme už zažili množstvo zvratov a prezliekaní kabátov. 
Nie je jednoduché získať si vzájomnú dôveru, tá sa buduje roky, ale veríme, že potlačíme predsudky a budeme hnacou silou 
zodpovednej zmeny vo Vajnoroch. Sledujte ďalej našu prácu pre Vajnory a držte nám palce.

ttps://blog.sme.sk/jurajondruska/politika/
velka-anketa-medzi-obyvatelmi-ako-sa-zije-vo-vajnoroch

Všetky videá z ankety si môžete pozrieť tu: 

Koalícia ZA NAŠE VAJNORY má nové tváre
a je otvorená maximálnej spolupráci

Video nájdete na: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4W0qmrji3c&t=16646s



Z MOJEJ PERSPEKTÍVY
Konkrétne body programu zverejníme pred voľbami

https://ondruska.webnode.sk/kopia-clanky-a-blogy/

Články spred r. 2018:

LETISKO
Presadím zachovanie športu, telovýchovy 
a voľného času podľa platného územného 
plánu. Budem trvať na vyňatí tejto lokality 
z ďalších zmien územného plánu 
a presadzovať spracovanie novej 
urbanistickej štúdie.

DOPRAVA
Zastavím nekoncepčnú výstavbu, ktorá 
bráni strategickým riešeniam pre zlepšenie 
dopravy. Presadím opatrenia proti 
kolónam na Roľníckej ulici. Za kľúčové 
považujem vybudovanie ďalších 
dôstojných a bezpečných bicyklových 
stojísk a zlepšenie zázemia na vajnorskej 
vlakovej stanici a posilnenie autobusov.

PRIAMA DEMOKRACIA
Chcem dať obyvateľom možnosť podieľať sa 
na zásadných rozhodnutiach. 
Presadzujem otvorenú komunikáciu a som za 
pravidelné verejné stretnutia obyvateľov s 
predstaviteľmi samosprávy. Som za zavedenie 
záväzných prieskumov verejnej mienky.

ROZVOJOVÉ LOKALITY
Chcem, aby sa prehodnotili urbanistické plány tak, 
aby slúžili Vajnorákom. Budem podporovať tie, 
ktoré sú v záujme obyvateľov v kontexte 
prirodzeného urbanistického rozvoja. Vrátim 
spoločenský život do Vajnor, vrátane potrebnej 
vybavenosti a úpravy verejných priestorov 
pre spoločensko-rekreačné vyžitie.

ZACHRÁNIM, ČO SA DÁ
Urobím všetko pre minimalizáciu škôd 
zlého strategického plánovania. 
Nedovolím, aby nekoncepčná výstavba 
bránila efektívnemu riešeniu dopravy.

LEPŠIE ZÁZEMIE
Dobré veci zachovám a podporím,  
presadzujem kvalitnejší rodinný servis 
a služby obyvateľom. Vybudovanie nového 
senior centra aj s denným stacionárom 
je mojou prioritou, rovnako aj vybudovanie 
detského centra s jasličkami.KOMUNITA

Zabezpečím kontinuitu úspešných 
projektov a zvýšenie podpory pre spolky 
a združenia s cieľom podporovať ešte 
lepšiu spoluprácu v obecnom živote. 
Umožním všetkým spolkom efektívnejšie 
sa zapojiť do akcií, ktoré sa organizujú 
v spolupráci s mestskou časťou.
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Sledujte môj facebok:
https://www.facebook.com/vajnorak

Sledujte môj instagram:
https://www.instagram.com/jurajondruskainovator/

Sledujte môj blog:
https://blog.sme.sk/jurajondruska

Sledujte môj web:
www.ondruska.sk
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