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Hody sú tradičná slávnosť spojená s hosti-
nou na počesť výročia posviacky kostola
alebo na deň jeho patróna. Vo Vajnoroch 
hody pripadajú na 15. septembra, na svia-
tok Sedembolestnej Panny Márii, ktorej je 
zasvätený vajnorský kostol.
Územne sa hody rozširovali spolu s rozvo-
jom cirkevnej farskej organizácie, najmä 
v 18. – 19. storočí a na začiatku 20. storo-
čia. Dodnes prežívajú tam, kde pretrváva 
kontinuita teritoriálneho, susedského živo-
ta a kde pôsobia ako spoločensky integru-
júci zvyk.
Formálne sa dotvorili v stredovekých mes-
tách. V jednotlivých regiónoch sa dbalo,
 aby patróni časovo rovnomerne pokryli 
spoločensky vhodné dátumy v priebehu 
celého roka, lebo s hodmi býval spojený 
jarmok, na ktorom očakávali kupujúcich 
a hostí zo širšieho okolia. Presun hodov do 
jesenného obdobia s dostatkom potravín 
je relatívne nový jav. Súvisí s rekatolizáciou 
v 18. storočí, najmä s prienikom mariánske-
ho kultu, s cyklom hospodárskeho života 
v dedinskom prostredí, kde obyčajne spájali 
posviacku so vzdávaním vďaky za úrodu.
Jednou z najdôležitejších funkcií hodov 
bola a dodnes ostáva inštitucionalizovaná 
príležitosť na upevňovanie lokálneho pove-
domia obyvateľov obce, na obnovu spolo-
čenských kontaktov a na nadväzovanie 
nových známostí. Hodová slávnosť trvala 
v minulosti, niekedy aj dnes, viac dní. 
Bola to výročná udalosť, ktorá mala viac 
častí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i obecnú. 
Príprava hodov bola príležitosťou vyčistiť 
a upraviť kostol, ulice, domy i dvory. 
Deň pred hodmi prichádzali do obce kramá-
ri a komedianti. Deti mali možnosť zozná-
miť sa s jarmočnou kultúrou. V jednotlivých 
domácnostiach sa pieklo, varilo, mládež 
pripravovala miesto pre muziku. Prvá 
polovica nedele patrila kostolu, druhá hos-
tine a zábave. Neodmysliteľnou súčasťou 
vajnorských hodových stolov bola pečená 
hus alebo kačica s lokšami, nechýbala ani 
typická štrúdľa plnená hroznom, makom 
alebo tvarohom.
Večer sa väčšina cezpoľných hostí odobrala 
domov, ale mládež ostávala. Stretnutia 
pri tanci boli uznávanou príležitosťou na 
nadväzovanie sobášnych známostí. 
Dodnes je to príležitosť na predstavenie 
snúbenca, snúbenice, na návštevu svatov-
cov. Hody sú tiež príležitosťou na stretnutie 
príbuzných a rodákov. Povinnosť prísť 
na hody majú predovšetkým deti a súro-
denci, ktorí bývajú mimo obce.

Eduard Fašung
(prevzaté z archívov)

editoriál

Hody Petíciou za zapustenú diaľnicu

Ostatné varianty, vrátane Národnou 
diaľničnou spoločnosťou (NDS) pre-
ferovaný variant 7c, sú podľa obyva-
teľov neprípustné a majú mimoriad-
ne nepriaznivý vplyv na vzhľad kra-
jiny a nenávratne zmenia jej ráz. „Po-
vrchový variant na vale by mimoriad-
ne nepriaznivo vplýval na životné pro-
stredie obyvateľov. Stavebné prvky no-
vej D4 s mostom nad D1 vo výške 15 
metrov, a potom prudké klesanie na  
8 metrov vysoký val, ktorý má byť kon-
štantný pozdľa celého územia Vajnor, 
je pre obyvateľov Mestskej časti Brati-
slava – Vajnory neprípustný,“ uviedol 
starosta Vajnor Ján Mrva.

Obyvatelia Mestskej časti Bratisla-
va – Vajnory súhlasia iba s variantom 
7b alebo jeho modifikovanou verziou 
z polozapustenej na položený terén, ak 
by hydrogeologická štúdia preukázala 
nevhodnosť zapustenia vzhľadom na 
prúdenie podzemných vôd a s prekry-
tým, presypaným, tunelom v časti od 
0,9 po 2,3 kilometra.

Minister J. Nagy už tému riešenia 
nultého obchvatu Bratislavy D4 navr-
hol ministrovi dopravy Jánovi Figeľovi 
na dopracovanie. „MŽP vydá k návrhu 
vyjadrenie, aké vplyvy bude mať za-
mýšľaná stavba na životné prostredie. 
Budeme podporovať riešenie, aby sa 
stavba odhlučnila, keďže diaľnica má 
viesť cez husto obývané oblasti. Navr-
hovaný povrchový tunel je podľa môj-
ho názoru ideálnym riešením,“ pove-
dal J. Nagy.

Petičnú akciu organizovali poslanci 
miestneho zastupiteľstva. Podarilo sa 
im zozbierať približne tisíc podpisov. 
„Požadujeme, aby našu petíciu akcep-
tovali kompetentné orgány pri svojom 
rozhodovaní a chceme zaviazať inves-
tora, aby naše podmienky zapracoval 
do svojej projektovej dokumentácie 
pre územné konanie. Naša požiadav-
ka o polozapustení a prekrytí diaľnice 
tak, ako to dovolí režim podzemných 
vôd bez jeho narušenia, je legitímna  
a žiaduca. Možno odborníkom hydro-
logické podmienky nedovolia stavbu 
zapustiť tak, ako si to predstavujeme, 
ale to neznamená, že budeme súhlasiť 
s otvoreným povrchovým alebo nad-
zemným riešením D4, ktorá by sa na-
pojila ponad diaľnicu D1 k Ivanke pri 
Dunaji,“ dodal Ján Mrva.

Eduard Fašung, foto: VN

Petíciu obČanov vajnor za vedenie nultého okruhu D4 
vo variante 7b v prekrytom tuneli dnes odovzdali zástupcovia 
petičného výboru ministrovi životného prostredia Sr józsefovi 
nagyovi. v petícii, ktorú mali možnosť vajnorčania podpisovať 
od júna tohto roka, vyjadrili svoj kategorický nesúhlas s iným 
vedením nultého okruhu D4, ako je variantné riešenie 7b s polo-
zapusteným – prekrytým (presypaným) tunelom pri vajnoroch.

Ján Mrva a József Nagy pri preberaní 
petície. 

Petičný výbor na MŽP, zľava Soňa Molnárová, Martin Gramblička, József Nagy a Ján Mrva.
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nemecká dolina čaká 
na spracovanie územného 
plánu zóny

Nemecká dolina je rozvojové úze-
mie, ohraničené intravilánom mest-
skej časti,  plánovaným budúcim se-
verným obchvatom Vajnôr a  východ-
ne neďalekým plánovaným nultým 
diaľničným obchvatom D4. Územie 
o  výmere približne 45 hektárov má 
výrazný potenciál pre rozšírenie za-
stavaného územia pre obytnú funk-
ciu s doplnkovou funkciou občianskej 
vybavenosti, ktorá bude mať dosah na 
kvalitu života obyvateľov Vajnor. 

„Mestská časť Bratislava–Vajnory 
podporovala túto zmenu funkčného 
využitia, ale  zároveň okamžite inici-
ovala ďalšie zmeny Územného plánu 
Bratislavy aj pre toto územie z  dôvo-
du, že je v ňom občianska vybavenosť 
nadmestského charakteru a trasa se-
verného obchvatu, s  ktorou nesúhla-
sia vlastníci pozemkov. Návrh spočí-
val v zmene dopravnej infraštruktú-
ry – zmene trasovania severného ob-
chvatu a zmene funkcie futbalového 
ihriska z občianskej vybavenosti na 
šport, v redukcii občianskej vybave-
nosti na lokálny význam v južnej časti 
lokality. Pri zmenách sa musí uvažo-
vať komplexne – je dôležité rešpekto-
vať aj ďalší zámer zmeny UP, a to zme-
nu funkcie orná pôda na malopodlaž-
nú zástavbu susednej lokality Podháj,“ 
uviedol pre VN starosta Vajnor Ján 
Mrva.

Na nové rozvojové lokality Územný 
plán Bratislavy stanovuje nielen zá-
kladné regulatívy, ale ukladá tiež po-
vinnosť spracovať územné plány zón, 
ktoré podrobnejšie stanovia podmi-
enky, za ktorých možno uskutočňo-
vať stavebnú činnosť. Táto povinnosť 
platí aj pre lokalitu Nemecká dolina. 
Územia, kde sa mení funkčné využitie 

pozemkov na zastavanie, bývajú zau-
jímavé pre investorov. V  lokalite Ne-
mecká dolina je množstvo vlastníkov 
pozemkov, z ktorých najväčším je Po-
zemkové spoločenstvo a menším spo-
ločnosť Vajnory Shopping city, a. s.

Po rokovaniach s investorom a hlav-
ným mestom, mestská časť prijala 
koncepciu obstarania urbanistickej 
štúdie, ako koncept územného plá-
nu zóny, ktorý spodrobní platnú úze-
mnoplánovaciu dokumentáciu a overí 
možnosti zástavby lokality Nemeckej 
doliny. „Vajnory obchodno-verejnou 
súťažou oslovili rôzne subjekty, ktoré 
spracúvajú územné plány zón. Cieľom 
je vypracovanie kvalitného UPZ, 
v ktorom sa budú čo najviac rešpekto-
vať záujmy vlastníkov a mestskej časti 
popri rešpektovaní zákonných náleži-
tosti a postupov,“ dodal Mrva. 

Jeden z  investorov pripravil návrh 
štúdie a k tej sa mali možnosť vyjadriť 
dotknuté orgány, investori, občania 
a stavebná komisia mestskej časti. Na-
jzávažnejšie pripomienky sa týkajú 
najmä dobudovania dopravnej a tech-
nickej infraštruktúry územia. „Naprí-
klad, krajský a obvodný úrad pre cest-
nú dopravu a  pozemné komunikácie 
súhlasia s  výstavbou za predpokladu 
napojenia navrhovaných miestnych 
obslužných komunikácii na nadra-
denú dopravnú infraštruktúru, ktorá 
ešte neexistuje ani v projektoch. Slo-
venský vodohospodárky podnik po-
žaduje spracovať samostatnú zrážko-
vo – odtokovú štúdiu, z  čoho možno 
vyplynie celoplošné navýšenie terénu 
približne o 70 centimetrov a viac ako 
protipovodňové opatrenie,“ povedal 
starosta MČ Ján Mrva.

Pripomienkami k urbanistickej štú- 
dii Nemeckej doliny sa zaoberala 

Územný Plán hlavného meSta Sr bratiSlavy (2007) 
zmenil v mnohých lokalitách funkčné využitie pozemkov 
a zadefinoval regulatívy zástavby, ktorými sa usmerňuje 
stavebná činnosť. výnimkou nie je ani lokalita nemeckej doliny 
v mestskej časti bratislava – vajnory.

miestna komisia výstavby. Zhodla sa 
v názore, že je lepšie riešiť územie ako 
celok vo väzbe na susedné lokality, 
ako parciálne riešiť urbanizáciu jed-
notlivých sektorov. Mestská časť ob-
stará UPZ Nemeckej doliny. „Prvo-
radým cieľom tohto územnoplánova-
cieho podkladu bude ochrana verej-
ných záujmov, definovanie dopravnej 
kostry a infraštruktúry tak, aby sa do-
stali všetci vlastníci na pozemky, ale 
aj rovnakou mierou prispievali na ko-
munikácie, zeleň, občiansku vyba-
venosť. Tiež definovanie verejnopro-
spešných stavieb a podmienených in-
vestícii tak, aby sa pri vzraste aglo-
merácie MČ zvýšila kvalita života jej 
obyvateľov a nebola celá lokalita zne-
hodnotená kvôli čiastočným záujmom 
jedného z vlastníkov,“ doplnil Ján Ši-
linger z referátu územného plánova-
nia miestneho úradu.

Mestská časť Bratislava – Vajnory 
v súčasnosti uzatvára proces obstará-
vania urbanistickej štúdie Nemeckej 
doliny investorom vyhodnotením pri-
pomienok a prechádza na zabezpeče-
nie UPZ Nemecká dolina. 

Text a foto: Eduard Fašung
(august 2011)
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Mestská časť Bratislava – Vajnory sa v júni tohto roku opätovne 
obrátila na Slovenský vodohospodársky podnik so žiadosťou 
o prečistenie a prehĺbenie korýt vodných tokov vo svojom kata-
strálnom území, predovšetkým Struhy, Vajnorského potoka, 
Kratiny, Račianskeho potoka, ale aj mimo katastrálneho územia 
mestskej časti  – Šúrsky kanál a Čiernu Vodu, ktoré vodu do Vajnor 
privádzajú, alebo odvádzajú.
Korytá týchto vodných tokov bývajú zanesené porastom vegetácie, 
nánosmi a naplaveninami, čo sťažuje odtok vody z územia mestskej 
časti. Vajnory sú takmer  pravidelne, najmä v čase jarných a jesenných 
dažďov ohrozované vysokými stavmi spodnej vody, ktorá spôsobuje 
každoročne značné škody na majetku obyvateľov.
Ako vyplynulo z listu, ktorý mestská časť dostala v júli 2011, ako odpo-
veď na žiadosť, Slovenský vodohospodársky podnik prečistil Šúrsky kanál 
aj Čiernu Vodu.  Vajnorský potok prečistili a odstránili z neho nežiadúcu 
vegetáciu (v 5 až 6,8 km) na prelome rokov 2010–2011. Ďalší úsek bude 
podľa listu prečistený po vytýčení inžinierskych sietí, tok Kratina bude 
prečistený podľa finančných možností podniku – je zaradený do plánu 
na rok 2012.                             Mária Račková

Čistenie korýt vodných tokov 
bude závisieť od finančných 
možnosti SVP

To ako funguje kanalizácia 
ovplyvňujú aj občania

Na bezproblémový chod  kanalizá- 
cie, ktorá odvádza odpadové vody 
z domácností v našej mestskej časti 
je potrebný aj zodpovednejší prístup 
samotných obyvateľov. Z čerpacej 
stanice nám zaslali pár obrázkov na 
ktorých je jasne vidieť čo obyvatelia  
dávajú do kanalizačnej siete a potom 
sa  prejaví  dôsledok - nefunkčnosť 
koncových vetiev. 

Pravdou totiž je, že do umýva- 
diel a WC vylievame a vysypávame 
kadečo. Či je to už z nevedomos-
ti, alebo z nezodpovednosti, vždy 
to má za následok upchanie, vyto-
penie či rôzne havárie. Z domácnos-
tí je do verejnej kanalizácie možné 

vypúšťať výlučne len splaškové vody 
zo sociálnych zariadení a drezov. 

Rozhodne by sme sa nemali 
zbavovať komunálneho odpadu 
z domácnosti tak, že ho budeme 
splachovať cez WC do kanalizácie. 
Zvlášť by sa nemali splachovať 
potraviny –  chováme si takto vo svo- 
jich prípojkách hlodavcov! 

Do verejnej kanalizácie ďalej ne-
patrí stavebný odpad, plastové a gu-
mové produkty, textilné produkty  
a tkaniny, lieky, odpady zo záhrad, 
hygienické potreby (napríklad dám-
ske hygienické potreby), zvieracie 
fekálie, cigaretové ohorky a pod.

Mária Račková, foto: VN

Miesta na separovaný odpad 
nemôžu byť smetiskom

Kontajnery na triedený odpad, 
ktoré pre našu mestskú časť zabez-
pečuje spoločnosť OLO, šetria nielen 
priestor v našich domových nádo-
bách na odpad, ale šetria aj naše pe-
ňaženky pred vyššími finančnými vý-
dajmi za jeho odvoz. Pomaly je už sa-
mozrejmosťou, že sme sa naučili trie-
diť odpad, samozrejmosťou však pre 
mnohých ešte stále nie je udržiavať 
poriadok v okolí zberných hniezd.

Svedčia o tom aj fotografie, ktoré 
sme urobili 17. augusta 2011 na sto-
jisku Uhliská o 14.00 h (obrázok č. 1) 
a v ten istý deň o 20.00 h, kedy boli 
kontajnery vyprázdnené (obrázok 
č. 2). Okolie kontajnerov je obložené 
vrecami, všade sa povaľujú PET fľaše 
naplnené vzduchom, papierové ška-
tule a kartóny. Tento neporiadok, kto-
rý na zberných miestach zostáva do-
čisťuje (aj keď nemusí) miestny úrad. 
Vďaka niektorým neporiadnym spo-
luobčanom sa tak triedený odpad pre 
našu mestskú časť predražuje o ne-
malé finančné prostriedky, ktoré za-
platíme spoločne z daní nás všetkých. 

Jedno odberné miesto už na ná-
mestí spoločnosť OLO kvôli nedisci-
plinovanosti niektorých spoluobča-
nov zrušilo – v kontajneroch bol aj 
komunálny odpad. Spoločnosť OLO 
nevylučuje aj takúto možnosť s inými 
odbernými miestami, ak sa disciplína 
našich spoluobčanov nezmení.

Mnohým občanom nie je ľahos-
tajný neporiadok na zberných mies-
tach a upozorňujú najmä ľudí privá-
žajúcich odpad autami s inou pozná-

vacou značkou, aby nenosili odpad 
do Vajnor. Podľa našich zistení sú to 
predovšetkým občania z Chorvátske-
ho Grobu (ktorí tvrdia, že v obci sto-
jiská nemajú). Preto sa mestská časť 
už obrátila listom na predstaviteľov 
Chorvátskeho Grobu, v ktorom ich 
dôrazne žiada o zabezpečenie do-
stupnosti nádob na zber separova-
ného a komunálneho odpadu aj pre 
obyvateľov ich obce. 

Finančná situácia, v ktorej sa naša 
mestská časť nachádza nie je ružová, 
šetriť výdavky by sme mohli aj jed-
noduchým spôsobom, ak by sme na 
zberných miestach udržiavali pori-
adok a nemuseli ich dočisťovať. Ale 
nejde len o financie, predsa sa chce-
me všetci cítiť vo Vajnoroch dobre, 
chceme aby naša mestská časť bola 
útulná a čistá. A stačí naozaj málo. 
Do kontajnerov hádžme len PET fľaše, 
ktoré sme stlačili a papierové škatule 
rozoberme, aby sa do nádob zmestilo 
čo najväčšie množstvo odpadu.

Mária Račková, foto: VN

➊

➋
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Oprava Vajnorského ľudo-
vého domu je vecou aj určitej 
lokálpatriotickej hrdosti a cti 
všetkých Vajnorákov.

Niektoré rekonštrukčné prá- 
ce však boli spochybňované 
aj zo strany ich obyvateľov. 
„Na detaily, ktoré vzišli z ob-
čianskych podnetov, reagoval 
aj Krajský pamiatkový úrad 

Bratislava. Miestny úrad chce  
a bude vždy ústretový voči ob-
čianskej i štátnej kontrole, lebo 
ide o rekonštrukciu za penia-
ze z verejných zdrojov, podni-
kateľských subjektov aj z da-
rov súkromných osôb,“ uvie-
dol pre VN starosta Ján Mrva.

Vajnorský ľudový dom 
miestna samospráva  opravuje 

z finančných prostriedkov 
získaných z verejných zdro-
jov, od podnikateľských sub-
jektov i darov súkromných 
osôb. Vajnory získali grant  
z Ministerstva kultúry SR  
(18 000 eur,) finančnými pro-
striedkami prispela Nadá-
cia Všeobecnej úverovej ban-
ky (10 000 eur) a Slovenské 

elektrárne (2 000 eur).  Samo- 
správa vyhlásila zbier- 
ku na záchranu Ľudového 
domu, na ktorú miestni pod-
nikatelia i radoví občania pris-
peli sumou viac ako 2800 eur. 
Najnovšie mestská časť získala 
grant aj z rozpočtu Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
1000 eur. Celkové náklady na 
jeho opravu sa odhadujú na 
664 000 eur.

Ľudový dom z konca 18. sto- 
ročia je najstaršou zachova-
nou ukážkou obytného do-
mou vo Vajnoroch. Tesne pred 
rekonštrukciou už bol takmer 
pred zrútením. „Predovšet-
kým bolo potrebné podchy- 
tiť rozmočené základy. Sú 
veľmi plytké a ich nadstav-
bu tvoria väčšinou tehly vy-
robené podľa starej receptúry  
z hliny a slamy. Po odkrytí 
omietok sa dokonca objavili 
rôzne výstuže z novších tehál, 
ktoré však do pôvodnej archi-
tektúry nepatria a museli byť 
odstránené. Sú to náročné po-
stupy, pri ktorých je ohrozená 
najmä statika budovy“, dodal 
Mrva.                Eduard Fašung, foto: VN

opravujeme Ľudový dom
S urČitými ťažkoSťami naPreDujÚ PoStuPné Práce na rekonštrukcii ĽuDového 
Domu v mestskej časti bratislava – vajnory. Po tom, čo táto historická kultúrna pamiatka 
dostala novú strechu v prednej časti objektu, práce pokračujú na opravách interiéru.

Mestská časť Bratislava – Vajnory 
organizuje v pravidelných intervaloch 
občianske stretnutia s poslancami 
miestneho zastupiteľstva. Počas Dňa 
otvorených Dverí môže každý 
obyvateľ Vajnor prísť na miestny úrad  
a klásť poslancom otázky, tlmočiť ná-
pady, ale i ponosy. Na ostatnom posla-
neckom dni niektorých občanov zaují-
malo, či by sa na námestí nedala posta-
viť fontána alebo mestská studňa.

Centrálna časť vajnorského námes-
tia bola rekonštruovaná koncom mi-
nulého volebného obdobia aj pomo-
cou grantu Ministerstva kultúry SR. 
„Hoci sa na námestie architektonicky 
pýta dajaká fontánka, z tohto zámeru 

nič nebude. Snaha MČ o zatraktívne-
nie námestia stroskotala na pamiat- 
károch. Tí nedovolili v pamiatkovej 
zóne našej obce, v ktorej sa revitalizo-
vané námestie nachádza, nič podobné 
postaviť. Podľa ich vyjadrenia Vajnory 
neboli mestom, ale dedinou a preto tu 
nie je priestor ani pre mestskú studňu, 
ani pre fontánu,“ uviedol pre VN sta-
rosta Vajnor Ján Mrva.

Pamiatkari súhlasili s obyčajnou de-
dinskou pákovou studňou. „Páka ťahá 
vodu, steká do jarku, dookola cirkulu-
je. Verím, že aj táto náhrada spríjem-
ní našim občanom prechádzky parkom 
v centrálnej časti Vajnor,“ dodal Mrva.

Text a foto: Eduard Fašung

vajnorská páková studňa 



StaroSta odPovedá

? na základe anonymného pod-
netu na internetovej stránke 

www.odkazprestarostu.sk, týka- 
júceho sa večerného zápachu  
v obci, mČ vajnory zistila, že pôvod 
zápachu s najväčšou pravdepo-
dobnosťou pochádza z polí, ktoré 
sú súčasťou katastrálneho územia 
vajnor a územným plánom hlav- 
ného mesta bratislavy majú určenú 
funkciu rastlinnej výroby. 

– Tieto pozemky obhospodaruje PD Vaj-
nory, ktoré pred časom aplikovalo do 
pôdy maštaľný hnoj za účelom udrža-
nia produktivity týchto pozemkov. Čiže 
jedná sa o bežný spôsob pravidelného 
hnojenia bez použitia chemických pros- 
triedkov, ktoré sa počas tohto roka bude 
v priebehu jesene ešte opakovať. To,  
že sa zápach ktorý je dôsledkom tejto 
činnosti objavuje na rôznych miestach 
a v rôznom čase počas dňa, je určené 
špecifickými podmienkami v atmosfé-
re ako napríklad smer a sila vetra alebo 
tlak a teplota vzduchu. Zápach maštaľ-
ného hnoja nie je zdraviu nebezpečný  
a alergická reakcia na neho nebola do-
teraz zaznamenaná, čo potvrdili  aj kon-
zultácie s odborníkmi v oblasti lekár-
stva. Z tohto pohľadu sú alergické preja-
vy nepochybne dôvodom k návšteve le-
kára. PD Vajnory takto neporušuje žia-
den zákon SR a kontroly ktoré sme tam 
posielali z regionálnej hygieny a Obvod-
ného úradu životného prostredia súvi- 
siace s vystajňovaním dobytka a filtra-
mi na maštaliach dosiahli stav, že ani 
tieto normy nie sú už porušované.  
V posledných rokoch sa v rámci hlav-
ného mesta SR Bratislavy vo veľkej mie-
re prejavuje tendencia sťahovania sa 
časti obyvateľstva do okrajových častí 

mesta, prípadne do okolitých obcí, kde 
hľadá pokojnejšie tempo života, nižšiu 
mieru kriminality či vidiecku atmos- 
féru. Takýmto miestom je aj MČ Brati-
slava – Vajnory, na čo sme určite hrdí  
a cielene sa snažíme pestovať obraz Vaj-
nor ako dediny v meste, čo mnoho ľudí 
dokáže oceniť a nachádza tu svoj nový 
domov. Môže sa ale stať, že nie kaž-
dý si uvedomí, že súčasťou katastrál-
neho územia je aj nezanedbateľná vý-
mera pôdy určená na poľnohospodár-
sku výrobu, ktorú, ak chceme žať, je po-
trebné pravidelne hnojiť. Táto skutoč-
nosť môže nakoniec spôsobiť rozčaro-
vanie po následnom zistení, čo obná-
ša život mimo ruchu veľkomesta, avšak  
v blízkosti poľnohospodárskeho druž-
stva s viac ako päťdesiatročnou tradí-
ciou. Alebo by bolo lepšie mať Vajno-
ry obstavané panelákovými sídliskami?

? vážený pán starosta,
naša obec má vyčlenený priestor 

na separovaný zber odpadu. Často 
sa stáva, že nádoby určené na zber 
plastov a papiera sú preplnené 
a občania potom ukladajú odpad 
vedľa nádob. Potom vzniká v pries-
toroch zberného miesta nepori-
adok. niekoľkokrát som upozor-
nil ľudí s inou poznávacou značkou 
aby nenosili odpad na naše zberné 
miesto. boli hlavne z Grobu. 
Preplnené kontajnery sú z viace-
rých dôvodov: niektorí ľudia nestlá-
čajú Pet fľaše a preto zaberajú 
veľa miesta. odpad k nám nosia 
aj ľudia, ktorí nebývajú vo vajno-
roch. kontajnery asi nie sú vyprázd-
ňované pravidelne. myslím si, že 
poriadok bude len ak bude zberné 
miesto oplotené. 
Som presvedčený, že doriešite tento 

problém a nebudeme denne chodiť 
okolo neporiadku do centra obce. 

M. K.
– Problém prepĺňania smetných nádob 
na komunálny odpad aj separovaný zber 
je nám známy a pravidelne sa opakuje. Je 
spôsobený ľahostajnosťou a dovolím si 
povedať, že aj istou bezohľadnosťou niek-
torých spoluobčanov, ktorí, ako ste správ-
ne podotkli papierové škatule, alebo plas-
tové fľaše vyhadzujú nezošliapnuté. Po-
tom v skutočnosti poloprázdne nádoby 
na separovaný odpad pôsobia ako pre-
plnené. Intervaly ich vyprázdňovania sú  
v stredu a v prípade potreby aj v sobo-
tu. Ak ani toto nie je dostatočné, v prí-
pade preplnenia spoločnosť OLO zabez-
pečí vyprázdnenia aj individuálne. Ak 
občania MČ Bratislava – Vajnory taký-
to problém nahlásia, pracovník refe-
rátu životného prostredia vždy bezod-
kladne kontaktuje dispečing spoločnos-
ti OLO a väčšinou v krátkej dobe nádo-
by spoločnosť OLO aj vyprázdni. Chce-
me apelovať na občanov, aby v záuj-
me nás všetkých pristupovali k separo-
vanému zberu zodpovednejšie. Ďalším,  
z pohľadu mestskej časti a jej obyva-
teľov negatívnym javom je využíva-
nie nádob na komunálny a separovaný 
zber občanmi okolitých obcí. Podľa na-
šich zistení ide s najväčšou pravdepo-
dobnosťou o obyvateľov Čiernej Vody. 
Mestská časť sa preto obrátila listom na 
predstaviteľov Chorvátskeho Grobu,  
v ktorom ich dôrazne žiada o zabezpe-
čenie dostupnosti nádob na zber sepa-
rovaného a komunálneho odpadu aj pre 
obyvateľov ich obce. Naše najproblematic- 
kejšie stojiská budú osadené tabuľami  
s informáciou, že smetné nádoby slúžia 
len občanom MČ Bratislava – Vajnory.
Za Váš podnet Vám ďakujem a vážim si 
Váš živý a úprimný záujem o problémy 
našej mestskej časti.               

Foto: VN

Pýtali ste sa starostu
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Na aktuálne požiadavky občanov zareagovala v augus-
te vajnorská miestna samospráva, keď pre potreby 
cestujúcich upravila zastávku MHD. Pribudol nový 
prístrešok. Zastávka sa nachádza pri komunikácii 
Na Pántoch v smere na Rybničnú ulicu. Úpravou zas-
távky sa zväčšil komfort pre cestujúcich tým, že sa zlep-
šili podmienky ich ochrany pred dažďom a vetrom. 
Zastávka slúži najmä cestujúcim z bytoviek Rybničná 
a žiakov priľahlých škôl.                      (Text a foto: VN)

Na Pántoch je nový 
prístrešok MHD

Informácia pre občanov

Nové ulice vo Vajnoroch
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 173/2011 zo dňa 
30. júna 2011 bolo s účinnosťou od 1. augusta  2011 schvá-
lené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 5/2011, ktorým sa v Mestskej časti Bratislava 
– Vajnory názov časti ulice  „tomanova“ v úseku od 
Tomanovej č. 1 po ulicu Pri mlyne mení na názov „Františ-
ka Feketeho“ a v úseku od ulice Pri mlyne po ulicu hovo-
rovo nazývanú Uhlárová mení na názov „za humnami“. 
Uvedená zmena si vyžiada vybavenie zmeny adresy
trvalého pobytu v ohlasovni pobytu Mestskej časti 
Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava, a následne 
výmenu osobných dokladov, ktorá vyplynula z vyššie 
uvedenej zmeny názvu ulice. Súpisné čísla jednotlivých 
stavieb zostávajú v platnosti. Nakoľko zmena občianskeho 
preukazu je vynútená zmena z dôvodu zmeny názvu
 ulice a jej číslovania, občania sú oslobodení od platenia 
správneho poplatku pri tejto výmene.
Tabuľky nových orientačných čísiel zabezpečí a uhradí 
zo svojho rozpočtu MČ Bratislava – Vajnory napriek tomu, 
že táto povinnosť je na vlastníkoch nehnuteľností. 
Mestská časť chce takto vyjsť v ústrety občanom, ktorí sú 
touto zmenou dotknutí.
Bližšie informácie vám poskytne referát súpisných čísiel 
Miestneho úradu MČ Bratislava – Vajnory, 
Lýdia Branišová tel. 02/ 48 22 44 26.                   

  (VN)

Zmena v Domove 
sociálnych služieb Vajnory
Novým poskytovateľom sociálnych služieb v Domove so-
ciálnych služieb Vajnory (DSS Vajnory) sa od 1. októbra 
stáva spoločnosť PRO SENIOR CARE, s. r. o., DSS Vajnory je  
zariadenie  rodinného  typu so záhradou,  ktorú plánujeme 
aktívne využívať pre našich klientov. Poskytujeme celoroč-
ný pobyt pre 16 klientov, prevažne seniorov s rôznym 
druhom postihnutia, v útulne zariadených izbách s príslu-
šenstvom. V zariadení je spoločenská miestnosť s TV. 
DSS Vajnory poskytuje sociálne a doplnkové služby zne-
výhodneným osobám formou dlhodobého alebo prechod-
ného pobytu. Na základe požiadavky je možné dohodnúť  
krátkodobý pobyt, napríklad pri prepustení z nemocnice, 
keď rodina nie je schopná sa hneď o klienta postarať. 
Služby sú spojené s aktívnou rehabilitáciou, fyzioterapeut-
ka je v trvalom pracovnom pomere. Súčasťou denného 
režimu je aj ergoterapia. V spolupráci s lekárňou zabezpečí-
me dovoz liekov pre klientov. V prípade potreby máme 
k dispozícii zmluvného lekára. Celodenná strava bude 
prispôsobená zdravotnému stavu klientov. 
Bližšie informácie radi poskytneme na kontaktoch: 
Domov sociálnych služieb Vajnory , Ul. Alviano 2, 
831 07 Bratislava, mobilné číslo: 0903 247 776.               (VN)

Jesenné upratovanie sa blíži
Na základe zmluvy o zhodnocovaní a zneškodňovaní 
odpadu uzatvorenej na rok 2011 bol odsúhlasený 
aj harmonogram termínov miest pristavenia kontajne-
rov. Nakoľko pri pristavovaní kontajnerov na verejných 
priestranstvách sa stala situácia neudržateľnou 
z dôvodu ich preplňovania žiadame Vás v rámci jesen-
ného harmonogramu o nasledovnú zmenu v pristavo-
vaní kontajnerov:

termíny PriStavenia kontajnerov:
23.  – 24. 9., 30. 9. – 1. 10., 7.  –  8. 10., 14. – 15.10.,
21. – 22.10., 28.– 29.10., 4.10. –  6.11.

➟ ulica Pri pastierni  v objekte nášho zberného 
     dvoru na zelený odpad – 2 kontajnery
➟ ulica alviano  v objekte hosp. správy mÚ
     – 1 kontajner

Odoberanie drobných odpadov od občanov bude 
riadené pracovníkmi hospodárskej správy MČ Bratisla-
va – Vajnory. Odpad sa bude odoberať len do naplnenia 
kontajnerov pristavených firmou OLO Bratislava. Po ich 
naplnení sa odber drobného domového odpadu uza-
vrie. Uzatvorenie sa netýka odoberania zeleného od-
padu, ktorý bude prebiehať v obvyklých časoch. 

V dňoch 7. – 9. 10. budú dva veľkoobjemové kontajnery 
umiestnené pri Vajnorských jazerách pre potreby rybá-
rov a záhradkárov.                                Ľubomír Krištofič

 Takto vyzeral pôvodný 
prístrešok MHD na zastávke

 Na Pántoch.



dožinky 2011

vajnorské dožinky 2011

Vajnorské dožinkové sláv-
nosti sa začali už tradične ale-
gorickým sprievodom, kto-
rý tvorili mažoretky ISIS Bra-
tislava, Vajnorská dychovka, 
VOS, Slovenský skauting, Po-
zemkové spoločenstvo, Zväz 
poľovníkov, MC Lienočka, 
Senior klub Vajnory, Miest-
ny spolok ČK Vajnory, mla-
dí futbalisti FK Cepit Vajno-
ry, hostia z Alviana, hostia  
z Brna, dychová hudba Mis-
tříňanka, nechýbal ani verný 
účastník Dožiniek pán Ma-
glovský so svojim malotrak-
torom a stroje z PD Vajnory.  

Na čele sprievodu kráča-
li krojovanci nesúci symbol 
slávnosti – dožinkový veniec, 
ktorý bol tohto roku mimori-
adne bohatý. Túto jedninečnú 
udalosť si nenechali ujsť ani 
ďalší významní hostia: archi-
tektka hl. mesta (podieľala sa 
na revitalizácii nášho námes-
tia), predstavitelia BSK sta-
rostovia mestských častí Sta-
ré mesto, Rača, DNV, Lamač, 
ďalej z Chorvátskeho Grobu, 
poslanci mestského a miest-
neho zastupiteľstva, starosta 
Alviana Sauro Santi, staros-
ta Brna Jiří Čejka a ďalší.    ➟

obnovený ôSmy roČník vajnorSkých Dožiniek sa pre veternú smršť, ktorá sužovala 
v sobotu 27. augusta od popoludnia celé západné Slovensko, skončil predčasne. očakávaná 
zmena počasia mala nastať okolo 18.00 h, ale vietor sa pomaly zosilňoval už od začiatku 
Dožiniek krátko popoludní a znepríjemňoval život ako účastníkom tak aj návštevníkom. 
Dožinky boli o 18.00 hodine prerušené a definitívne s ohľadom na vývoj počasia a s ohľadom 
na ochranu zdravia, životov a majetku  boli o 19.30 hodine starostom ukončené. 
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Dokončenie zo s. 9

Pripravený bol bohatý kul-
túrny program i sprievodné 
podujatia.  Po úvodnom pri-
vítaní, ktoré predniesol sta-
rosta Ján Mrva, už nasledova-
lo podľa tradície odovzdanie 
dožinkového venca najväčši-
emu gazdovi v dedine, Bra-
nislavovi Brúderovi, synovi 
predsedu PD Vajnory.

Potom už dychová hudba 
Mistříňanka presvedčila  ná-
vštevníkov, že je právom po-
važovaná za jednu z najlep-
ších moravských dychoviek. 
Vynikajúce vystúpenie ľudia 
zaslúžene odmenili veľkým 
potleskom. Škoda, že sa po-
náhľali na ďalšie vystúpenie 
a nemohli zahrať prídavok. 
V hanbe nezostali ani naše 
vajnorské súbory – Vajnor-
ský okrášľovací súbor, či naša 
Vajnorská dychovka. Mode-
rátor Roman Pomajbo, ktorý 

už po druhý raz veľmi rád 
prijal naše pozvanie, ani ne-
tušil, že po zahlásení ďalšie-
ho programu – Repete návra-
ty v podaní Martina Jakubca  
a Dušana Grúňa,  ho už nes- 
tihneme dokončiť. O 18.15 ho- 
dine už začal víchor prevra-
cať stoličky, odfukovať plach-
ty zo stanov a stánkov, a tak 
sme boli nútení Dožinky pre- 
rušiť. O hodinu neskôr, keď 
sme z meteorologického ústa- 
vu už vedeli, že nás neminie 
ani búrka, starosta Ján Mrva 
Vajnorské dožinky predčasne 
ukončil. Bolo nám to všetkým 
úprimne ľúto, nakoľko ako 
organizátori sme mali  s prí- 
pravou Dožiniek naozaj veľa  
práce. Nuž ale, buďme vďač-
ní, že sme stihli aspoň to naj-
hlavnejšie a že sa nikomu nič 
nestalo. 

Zo sprievodných poduja-
tí, ktoré sa uskutočnili, treba 
spomenúť priateľský zápas vo 

vajnorské dožinky 
sa skončili predčasne

futbale medzi našimi futba-
listami a futbalistami z Brna, 
ktorý skončil 2:1 v náš pro-
spech, pre deti boli pripra-
vené tvorivé dielne pod ve-
dením manželov Čepcovcov, 
veľkej obľube sa tešila aj výsta-
va drobných zvierat,  POFIS 
ponúkal opäť po roku znám-
ku s personalizovaným ku-
pónom, o ktorú bol veľký zá-
ujem. Súťaž o Najdlhší dožin-
kový koláč sa stihla zrealizo-
vať len tak-tak. Rekord 30,47 
metrov, ktorý sme minu-
lý rok vytvorili, sa nám, žiaľ,  
prekonať nepodarilo. Nap-
riek tomu vajnorské gazdin-
ky napiekli spolu 25,88 me- 
trov a výťažok 345,50 eur po- 
putuje opäť do vajnorskej 
škôlky. Minuloročný výnos 
660 eur škôlka využila na za-
kúpenie nábytku do triedy, 
teraz poslúžia na dobudo- 
vanie škôlkarskeho dvora. 
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Víťazka, ktorá napiekla 5,02 
metrov dožinkového závinu, 
Beáta Víteková, získala cenu 
od sponzora, Palma, a. s., kto-
rý poskytol všetkým gazdin-

kám suroviny – tuky a ole- 
je na pečenie. Všetkým veľmi 
pekne ďakujeme.

Počas dožinkových sláv-
ností prebiehala aj razba uni-
kátnych vajnorských min-
cí, predaj kníh, ktoré sa nám 
podarilo v mestskej časti vy-
dať, taktiež ste si mohli  za-
kúpiť vajnorskú keramiku, 
ktorú ponúkala  pani Zlatka 
Šarkőzyová.  

Dožinkové oslavy vo Vaj-
noroch boli aj tentoraz ku-
linárskym lákadlom – po-
pri ponuke typicky sloven-
skej gastronómie nechýbala 
ochutnávka talianskych gur-
mánskych špecialít – prosci-
utta, bruschetty. Stánkový 
predaj ponúkal typické ob-
čerstvenie v podobe cigán-
skych, ale nechýbala ani hu-
sacina, či lokše. 

Katarína Dobiášová
Foto: Anton Jakubáč

mestská časť bratislava 
– vajnory ďakuje sponzo-
rom, ktorí nám pomohli 
usporiadať 8. ročník 
Dožinkových slávností.
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alviano 
vo vajnoroch 
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vajnory 
v alviane
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Dopravné opatrenia na území 
Vajnor zvýšia bezpečnosť 
našich obyvateľov

Rozsiahla výstavba v ob-
ciach ležiacich za  Vajnormi 
prináša so sebou nárast tran-
zitnej dopravy cez našu mes-
tskú časť, ktorá smeruje do 
hlavného mesta. Svedkami 
toho sme každý deň, kedy 
predovšetkým v dopravnej 
špičke ráno a popoludní za-
hltia vajnorské ulice osobné 
autá. V záujme bezpečnos-
ti našich obyvateľov zadala 
mestská časť úlohu dopravno 
– projekčnej firme na spra-
covanie alternatív návrhov 
takých dopravných opatrení, 
ktoré by situáciu na hlavnej 
komunikácií i na priľahlých 
cestách vyriešila.

Tranzitujúce osobné auto- 

mobily používajú na obchá- 
dzanie dlhej rady áut na Roľ-
níckej ulici predovšetkým 
Osloboditeľskú  ulicu, kto-
rá ako sídlo dvoch škôl, je 
ráno plná detí a parkujú-
cich áut rodičov, ktorí deti 
do školy privážajú. Z dôvo-
du ochrany detí (nečakáme 
na nejakú tragédiu) pohy-
bujúcich sa pred školskými  
a predškolskými zariadeniam 
i (aj pri škôlke), bolo navrh-
nuté  z hľadiska ochrany a bez- 
pečnosti účastníkov cestnej 
a pešej premávky pristúpiť 
k nasledovným dopravným 
opatreniam:
➤ zjednosmernenie časti 
ulice kataríny brúderovej v 
úseku od ulice baničova po 
ulicu Za farou (táto komu-
nikácia nespĺňa  ani technic-

ké  parametre pre obojsmer-
nú premávku) – toto opatre-
nie bude posudzované v me-
siacoch september a október 
2011 a v prípade nedosiahnu-
tia požadovaného výsledku 
bude dopravné značenie dané 
do pôvodného stavu, t. j. pred-
metný úsek bude opätovne 
obojsmerný, resp. bude prijaté 
iné opatrenie.
➤ zjednosmernenie ulice 
koniarkova (pri Materskej 
škole) v úseku od ulice Skutec-
kého po ulicu Na doline – po-
pri škôlke sú zároveň vytvore-
né i parkovacie miesta
➤ umiestnenie dopravného 
zrkadla za kostolom (križo-
vatka ulíc Baničova – Na doli-
ne) - opatrenie bolo realizova-
né z dôvodu zvýšenia bezpeč-
nosti účastníkov cestnej pre-

Dopravné obmedzenia majú zvýšiť bezpečnosť

Podnet občanov k riešeniu 
situácie pred školami

? jar 2011 
Pán starosta, kedy urobí mestská časť opatrenie s rannou  dopravou pred cirkev-
nou školou? Boli ste sa tam niekedy pozrieť v čase od 7:35 hod do 7:55 hod? Auta 
stojace na ceste z oboch strán, prichádzajúce zo strany Čiernej vody, ktoré len 
preletia  okolo a nevykladajú deti, takže by tadiaľ nemali vôbec jazdiť!!! 
A sú značne bezohľadní. Nie je možné urobiť z tejto komunikácie jednosmerka 
a iné parkovanie ako pred Jednotou? Chráňte prosím naše deti!     I. Z.

? leto 2011 
Pán starosta, som veľmi rád, že ste dodržali starostovské slovo a posunul riešenie 
ďalej. Keďže Váš názor je utlmiť na tejto komunikácii dopravu, verím, že presved-
číte aj nerozhodnutých poslancov pre dobré riešenie. Pozriem si rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva na webovej stránke. Ďakujem.                                      I. Z.

mávky a zvýšeniu prehľadu  
na križovatke pre vodičov
➤ trvalé dopravné značenie 
– pozdĺžne parkovanie na 
ulici buzalkova - doprav-
né opatrenie bolo realizované 
z dôvodu zlepšenia parkova-
cích možností v lokalite Šin-
kovské. Vytvorením vodorov-
ného dopravného značenia 
na Buzalkovej ulici sa zvýšila 
možnosť parkovania  
o približne 20 miest, s tým,  
že pred vjazdom k existujú-
cim pozemkom je parkova-
nie áut   z pohľadu cestného 
zákona zakázané.  Obojsmer-
nosť Buzalkovej ulice pritom 
zostala zachovaná.

Uvedené dopravné opatre-
nia naprojektovala odborná 
firma DIC, s. r. o., Bratislava. 
Dopravné opatrenia boli pre-
rokované a schválené v Ope-
ratívnej komisii pri oddelení 
prevádzky dopravy Magistrá-
tu hlavného mesta SR Brati-
slavy a Krajským riaditeľstvom 
policajného zboru v Bratisla-
ve – Krajským dopravným in-
špektorátom. Dopravné opat-
renia  odporučila realizovať aj 
Komisia stavebná, ÚP,ŽP a do-
pravy Mestskej časti  Bratislava 
– Vajnory. Opatrenia schválilo 
MZ dňa 20. júla 2011 (uznese-
nie číslo 117/2011). 

Peter Cviklovič, foto: VN
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tv bratislava v posledných troch ro-
koch rástla vo všetkých porovnateľ-
ných parametroch. konštatuje sa to aj 
v ostatnom v prieskume.

Televíziu Bratislava sleduje často 35,5  % 
obyvateľov Bratislavy, z ktorých den-
ne sleduje program TV BA 11,5 % a me-
nej často  24,0 %, čo je vzrast o 18,4 % 
oproti roku 2008. Z výskumu vyplýva, že  
70,1 % obyvateľov Bratislavy TV BA po-
znajú podľa názvu, pričom v roku 2008 
to bolo len 33,1%.

„Sú to skvelé čísla, ktoré nás milo pre-
kvapili. To vlastne znamená, že z tých, 
ktorí nás majú naladenú, iba 5,9 % nás 
nepozerá. Som presvedčená, že k nim 
prispela najmä orientácia televízie na 
občianske témy a na informácie z oblas-
ti kultúry, komunálnej politiky, či histórie 

Bratislavy. Som rada, že hlavné mesto 
SR Bratislava má televíziu, ktorá výrazne 
prispieva k informovanosti obyvateľov 
metropoly Slovenska,“ konštatuje Mária  
Urlandová, riaditeľka Televízie Bratislava 
(na snímke).  

„Televízia Bratislava má ambíciu stať sa 
lídrom v hlavnom meste v oblasti ponuky 
televízneho programu, orientovaného na 
mestského diváka. Privítali sme preto zá-
ujem Mestskej časti Staré Mesto, ktorá sa 
rozhodla prostredníctvom TV BA poskyto-
vať väčšie množstvo informácií z mestskej 
časti nielen Staromešťanom, ale aj ostat-
ným obyvateľom Bratislavy. Privítame zá-
ujem aj ostatných mestských častí, preto-
že trieštenie síl v oblasti televízneho vysie-
lania v jednotlivých mestských častiach je 
málo efektívne,“ dodala Urlandová.

Text a foto: Mário Schwab

Vandali 
pod kamerami
Kamery mestskej polície zachytili začiatkom 
júla vandala pri ničení obecného majetku.  
Na detskom ihrisku Koniarková v Mestskej  
časti Bratislava – Vajnory si 17-ročný mladík 
vybíjal zlosť na drevenom altánku, určenom 
pre rodičov s deťmi. 
V spoločnosti svojich kamarátov polámal  
niekoľko drevených latiek na lavičkách. „Jeho 
konanie zaznamenala kamera Mestskej polície 
Bratislava a vinník sa priestupkovému konaniu 
nevyhol. Zaplatil blokovú pokutu a uhradil 
škodu, ktorú spôsobil na altánku,“ uviedol pre 
VN vajnorský okrskár Dušan Giertli.
Vajnory v predchádzajúcom volebnom období 
nainštalovali v obci štyri bezpečnostné kamery 
mestskej polície v rizikových zónach. 
K tomu pribudli dve kamery z vyvýšených  
stacionárov, ktoré snímajú túto mestskú časť 
panoramaticky na webovej stránke nepretr- 
žite 24 hodín denne. „Investícia sa nám oplati-
la, lebo vo večerných hodinách podstatne ubudli 
vandalské činy na obecnom majetku, ktoré sme 
museli nasledovne sanovať  z nášho rozpočtu,“ 
dodal starosta Vajnor Ján Mrva.

Kradol sadenice
Nedávno policajti zasahovali vo Vajnoroch 
opäť. Kontrolovali chlapa, ktorý mal pri sebe 
asi 6 sadeníc okrasných drevín, malé tuje,  
a rôzne iné. Policajti zistili, že tri kríky boli  
vytrhnuté pri novej fontánke oproti Roľníckej 
č. 115. Je predpoklad, že krádež bola z obec-
ného majetku. Chlapík tvrdil policajtom, že ich 
našiel voľne položené.

(VN)

Sledovanosť  tv bratislava vzrástla

 ...po oprave.

Osloboditeľská
 pred kostolom 

pred opravou...

Na ulici Osloboditeľská dochádzalo po dažďoch k zatápaniu komunikácie
i chodníkov. Preto bolo potrebné realizovať také technické riešenie, ktoré 
by odstránilo tento nežiaduci stav. Prepojili sa uličné vpuste na jestvujúcu 
daž-ďovú kanalizáciu, osadili nové obrubníky a prídlažba v dotknutom pro-
blematickom úseku pre odvedenie dažďových vôd a mestská časť opravila 
veľké výtlky na komunikácii pred kostolom.                       Peter Cviklovič, foto: VN

opravená ulica 
bude bez mlák
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Kriminálna prevencia 
medzi žiakmi
Právne vedomie je súčasťou 
spoločenského vedomia. Úroveň 
právneho vedomia u žiakov na 
základných školách sa môže do-
siahnuť cestou prednáškovej čin-
nosti v oblasti základných znalos-
tí práva. Prioritne ide o to, aby sa 
deti naučili rozumieť princípom 
práva a právneho procesu. 
Formou besied a modelových 
situácií sa žiakom vysvetľujú otáz-
ky trestnej zodpovednosti, vybra-
ným trestným činom, zvládanie 
záťažových situácií, prevencia 
nežiadúcich závislostí a ako sa 
nestať obeťou trestného činu.
Preventistka kpt. Mgr. Patrícia 
Sikelová, z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave III. 
na Vajnorskej 25, vykonala pred-
nášku pre žiakov 8. a 9. ročníka na 
ZŠ Osloboditeľská 1 vo Vajnoroch, 
kde sa žiaci zoznámili s pojmami 
– trestný zákon, trestný čin, trest, 
páchateľ, trestná zodpovednosť 
– používané v trestnom zákone  
a trestnom poriadku. V rámci 
prednášky boli vysvetlené najčas-
tejšie trestné činy páchané mlá-
dežou a páchané na mládeži, 
a konkrétne prípady, ktoré sa stali. 
Pri modelových situáciách sa kla-
die dôraz na správanie sa detí 
a mládeže pri styku s policajnou 
hliadkou, predvádzanie osôb 
a vypočúvanie na policajnom 
oddelení. 
Záver prednášky tvorí široký 
okruh otázok zo strany žiakov aj 
učiteľov. Uvedené besedy s mo-
delovými situáciami si žiaci po-
chvaľujú, pretože ako sami tvrdia 
„raz to zažiť neformálne, ako na-
ozaj v policajných putách.“ 
 Text a foto: Eduard Fašung

Aj vo Vajnoroch sme si v podvečer 29. augusta pripomenuli 67. výročie SNP po-
ložením venca  k  Pamätníku Pod lipami. Na pietnej spomienke sa na pozvanie 
starostu mestskej časti Jána Mrvu zúčastnil  Ján Burda, veliteľ Veliteľstva posád-
ky Bratislava a atmosféru slávnosti umocnila Čestná stráž  OS SR.  Starosta Vajnor 
v príhovore zdôraznil význam SNP pre Slovensko a (nielen) pre našu generáciu.  
Po slávnostnom akte  v parku  Pod  lipami sa účastníci presunuli na Jurskú cestu,  
kde členovia Pozemkového spoločenstva pripravili partizánsku vatru. 
 Soňa Molnárová, foto: Anton Jakubáč

SPravodajStvo / Seniori

Pripomenuli sme si 
67. výročie SnP

■  Člen nášho klubu pán František 
štelár oslávi dňa 7. 10. 2011 
okrúhle 80. narodeniny. K tomuto 
krásnemu jubileu mu všetci srdečne 
blahoželáme a do ďalších rokov života 
mu želáme všetko najlepšie, veľa zdra-
via, šťastia, Božieho požehnania a veľa 
vrúcnych objatí od svojich najbližších.
  Členovia Senior klubu

■  Pani amália ortová, členka Senior 
klubu, oslávila dňa  9. 8. 2011 okrúhle 
70. narodeniny. K tomuto krásnemu 
jubileu jej všetci zo srdca želáme 
z pekného to najkrajšie, z dobrého 
to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, 
Božieho požehnania a veľa vrúcnych 
objatí od svojich najbližších.
  Členovia Senior klubu

Senior klub blahoželá
V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov 
nech vám rastie a každý deň nech sviatkom bude, 
prinesie radosť, lásku, šťastie.
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škorce vo vinohradoch
vinohraDy Patria k výrazným krajinotvorným Prvkom. osobitne na juhovýchod-
ných úbočiach malých karpát, kam prvé štepy viniča priviezli ešte starí rimania začiatkom 
písania kresťanského letopočtu. vinice sa stali súčasťou krajiny a okrem toho, že vínom 
živili celé generácie po stáročia, ponúkli zaujímavé životné prostredie pre množstvo druhov 
rôznej zveri. nečudo, že sa stali aj atraktívnymi poľovnými revírmi.

V malokarpatských vino-
hradoch sa s obľubou zdržuje 
drobná zver ako zajac, bažant, 
vinice sa zapáčili srnčej zveri, 
diviakom, ba nie je zriedka-
vosťou v nich vidieť daniela, či 
dokonca karpatského jeleňa. 
Bežnou samozrejmosťou sú 
líšky a jazvece. Vinice sa zapá-
čili aj mnohým druhom spe-

vavcov, z ktorých však niekto-
ré druhy spôsobujú na úrode 
hrozna veľké škody. Ide najmä 
o početné, až tisícčlenné kŕdle 
škorcov a drozdov, ktoré pod-
nikajú na dozrievajúce hrozno 
doslova likvidačné nálety.

Škody vznikajú najmä na-
ďobávaním bobúľ. Vraví sa, že 
škorec nikdy neďobne dvakrát 

do tej istej bobule. Poškodzujú 
ich aj obíjaním krídlami a ne-
ustálym prelietaním po strap-
coch a halúzkach. A tak veľké 
škody spôsobia ani nie pria-
mym konzumom hrozna, ale 
jeho poškodením a násled-
ným zhnitím.

Vinohradníci sa bránia ná-
jazdom škorcov rôznymi spô-

sobmi. Žiaľ, niektoré nie sú  
v súlade s ochranou voľne žij-
úcej zveri. Po vzore rakúskych 
vinohradníkov začali dávať 
na stĺpiky karbidové nálož-
ky, ktoré vybuchovali v urči-
tých intervaloch. Boli tiež ten-
dencie najímať si poľovníkov, 
ktorí sa prechádzali po vini- 
ciach a plašili škorce výstrelmi 

Celkové klimatické pod-
mienky boli v tomto roku 
oveľa priaznivejšie než vla-
ni. „Dá sa očakávať nad-
štandardná úroda pri vyš-
šej kvalite hrozna. Daždi-
vý august spôsobil, že sme 
viac investovali do postre-
kov proti chorobám viniča. 

Oplatilo sa. Všetky odrody 
sú vo veľmi dobrej kondícii. 
Napríklad, pri skorších od-
rodách ako je Műller Thur-
gau oberáme pri cukorna-
tosti 22 percent. Sauvignon 
má už teraz v prvej septem-
brovej dekáde cukornatosť 
24. Je to veľmi dobrý poten-

ciál pre výrobu kvalitného 
vína,“ povedal predseda PD 
Vajnory Marián Brúder.

Zber beží aj vo vajnor-
ských sadoch. Končia so 
zberom broskýň a nastu-
pujú jablká. „Dozrievajúce-
mu ovociu dažde veľmi ne-
prospeli, ale aj tak má vy-
sokú kvalitu. V sadoch sú 
len dva-tri roky staré stro-
my, tak s dákou veľkou úro-
dou nerátame. Ale som rád, 
že si slovenské kvalitné ovo-
cie konečne nachádza cestu  
k domácemu spotrebiteľo-
vi. Prejavilo sa to vo zvýše-
nom predaji, keď konzu-
menti zrejme prišli na to, že 
slovenské ovocie je mini-
málne tak dobré, ak nie lep-
šie, než to dovážané,“ dodal 
Brúder.

Tento rok sa vajnorské-
mu poľnohospodárskemu 
družstvu podarilo dosiah-
nuť veľmi dobré úrody obil-
nín. Už prvá žatva naznači-
la, že tento rok by poľno-
hospodári mohli byť na tom 
lepšie ako vlani. „Pšenicu 
sa nám podarilo zozbierať 
skôr, než prišli augustové 

dažde. Dosiahli sme tak naj- 
vyššie kvality potravinár- 
skej pšenice pri priemer-
ných hektárových výnosoch 
6,5 tony. Na niektorých ho-
noch to bola až 7,5 tony  
z hektára. Rovnako dobre sa 
ukazuje aj kukurica. Pred-
pokladáme výnosy na úrov-
ni deväť až 10 ton z hektá-
ra. Slabšie dopadla repka. 
Chytil ju pás ľadovca, no aj 
tak sme dosiahli 3,5 tony  
z hektára. Sú to všetko para-
metre, ktoré prevyšujú celo-
slovenský priemer,“ doplnil 
Brúder.

A aké budú nákupné ceny? 
„Ťažko hovoriť už teraz o ná- 
kupných cenách obilnín. Ur-
čujú ich európske a sveto-
vé burzy a SR do cenotvor-
by príliš zasahovať nemôže. 
Vlani pri výraznej celosve-
tovej neúrode boli nákup-
né ceny vysoké. Tento rok 
budú asi nižšie. Bude to zá-
visieť od toho, koľko sa uro-
dí vo svetových obilniciach, 
ako je Ukrajina alebo Kana-
da,“ myslí si predseda PD 
Marián Brúder.

Text a foto: Eduard Fašung

vajnorskí družstevníci 
majú nadštandardnú úrodu

VO VAJNORSKýCh VINOhRADOCh 
Už NAPLNO BEží OBERAČKA hROZNA. 
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na PoDPore Domáceho vinohraDníctva a výrobe vína z hrozna dopestovaného
na Slovensku sa zhodli na ostatnom rokovaní predseda bratislavského samosprávneho kraja (bSk) 
Pavol Frešo a predseda združenia malokarpatská vínna cesta (mvc) milan Pavelka. ako uviedli „tieto 
vinohradnícke a vináske aktivity si zaslúžia podporu a ochranu proti dovozu lacného vína zo zahraničia.“ 

Čiastočne odlišný názor 
ma rezort financií. Štátny 
tajomník Ministerstva fi-
nancií SR Vladimír Tvaroš-
ka tvrdil, že podľa informá-
cií ministerstva financií 60 
percent produkcie vína po-
chádza zo zahraničia, pri-
čom časť z nich tvoria napríklad lacné 
škatuľové vína. Rezort je podľa Tvarošku 
pripravený finančne podporiť vinohrad-
níkov formou časti výnosu dane z vína 
vo výške 40 percent, čo je úroveň domá-
cej produkcie.

Je to určitá hypotéza, s ktorou však 
združenie MVC kategoricky nesúhlasí. 
„Akákoľvek zvýšenie dane z tichého vína 
je pre nás neprijateľné,“ povedal Pavel-
ka. V súvislosti s vinohradníctvom do-
ručili na Úrad BSK aj petícia za zacho-
vanie vinohradníctva a vinárstva na Slo-
vensku s viac ako 2000 podpismi. Podľa 
člena petičného výboru Augustína Mrá-
zika najmä malí vinohradníci majú, ok-
rem iného, obavy z nárastu administra-
tívnych povinností spojených s novou le-
gislatívou. Stanovisko predsedu BSK Pav-
la Freša je nemenné. „Trváme na tom, že 
peniaze musia ísť tým, ktorí obrábajú vi-
nice. Má svoj zmysel lacné vína z dovozu 

určitým spôsobom zdaniť,“ 
povedal. 

Podľa vinárov a vino-
hradníkov z MVC je dosť 
paradoxné ak Európska 
komisia ponúka finančné 
kompenzácie za každý vy-
klčovaných hektár uzna-

ného vinohradu rádovo v tisícoch eur  
a na druhej strane slovenské ministerstvo 
ponúka dotácia za vysadenie nových vi-
nohradov. Podľa podpredsedu BSK Iva 
Nesrovnala je nevyhnutné poskytnúť vi-
nohradníkom aj podporu v rámci územ-
ného plánovania a krajinotvorby. „Plochy 
vinohradov nám ubúdajú, čo narúša tra-
dičný ráz mikroregiónov v rámci Brati-
slavského kraja,“ uviedol Nesrovnal.

Zavedenie spotrebnej dane z tichého 
vína na druhej strane podporujú pivovar-
níci a liehovarníci. Napríklad, liehovarní-
ci dlhodobo upozorňujú, že z neexisten-
cie spotrebnej dane na tiché víno profi-
tujú najmä dovozcovia lacných zahranič-
ných vín, ktoré následne tvrdo konkuru-
jú domácim producentom liehovín, ale 
aj piva, a v konečnom dôsledku aj domá-
cim producentom vína. Zavedenie spo-
trebnej dane na tiché víno prinesie na 
trh spravodlivosť. Tvrdí to Asociácia pla-

titeľov spotrebnej dane z liehu a liehovín  
(APSDL). Návrh ministerstva financií, 
ktorý počíta so zavedením spotrebnej 
dane na tiché víno, je podľa vicepreziden-
ta asociácie Roberta Spišiaka krokom ku 
spravodlivému usporiadaniu trhu s alko-
holickými nápojmi liehoviny, ktoré ľu-
dia konzumujú, nie je zaťažený spotreb-
nou daňou, je nespravodlivý a neférový,“ 
zdôraznil Spišiak.

Protiargumentom slovenských viná-
rov a vinohradníkov z MVC je, že vino-
hradnícka produkcia sa týka len šiestich 
uznaných regiónov v SR, v ktorých sa  
vinič pestuje už po mnohé stáročia. SR nie 
je sebestačná vo výrobe vína a je aj v sú-
časnosti odkázaná na dovoz. Krajiny EÚ 
s prebytkom vína však majú výraznejšiu 
dotačnú politiku pre rezort vinohradníc-
tva a vinárstva, než je na Slovensku. Preto 
zvýšenie spotrebnej dane na tiché vína by 
zlikvidovalo malých a stredných vinárov 
aj v takej tradičnej oblasti, akou je Malo-
karpatský región. Mnohí sa domnievajú, 
že je to aj cieľ niektorých developerských 
skupín, ktoré by sa lacno mohli dostať  
k lukratívnym stavebným pozemkom  
na čoraz žiadanejších úbočiach Malých 
Karpát.           Eduard Fašung

nie dani z tichého vína

z brokovníc. Tento postup sa 
neukázal ako efektívny. Škor-
ce sú u nás celoročne chrá-
nené a pri svojej povestnej 
prefíkanosti rýchlo pochopili, 
že čo ako hlučné rany im ne-
ubližujú, a tak v podstate len 
na pár sekúnd vzlietali, aby sa 
znovu usadili na kroch viniča. 
Navyše, výbuchy plašili a vy-
tláčali zver, ktorá vo viniciach 
žije a pritom prakticky žiad-
ne škody nespôsobuje. Málo 
efektívne sa ukázalo byť aj po-
užívanie plynových diel, ul-
trazvukových plašičov, či zvu-
kových zariadení napodobňu-
júcich hlasy pernatých drav-
cov. A problémová, dnes už 
nepoužívaná metóda spočíva-
la v rozvesovaní odstrelených 

vrán, či dravcov na stĺpiky vi-
nohradov. Škorce to dokázalo 
vyrušiť z hodovania maximál-
ne na jeden až dva dni.

Najefektívnejšou ochra-
nou sa ukazuje byť naťahova-
nie jemných sietí ponad jed-
notlivé riadky vinohradu. 
Tento spôsob používajú naj- 
mä vinohradníci v produktív-
nych oblastiach južnej Mora-
vy. Je to však veľmi náročná 
a drahá metóda, ktorá pri níz-
kych nákupných cenách hroz-
na v našich podmienkach 
nemá veľkú šancu na uplatne-
nie. Najnovšiu lacnejšiu a pri-
tom efektívnejšiu biologickú 
ochranu viníc ponúkajú cho-
vatelia sokolov, či jastrabov. 
Pravidelné návštevy vo vino-

hradoch a prelety týchto drav-
cov ponad vinicami s dozrie-
vajúcim hroznom sú vysoko 
účinné. Nebezpečný a pritom 
vycvičený letiaci predátor vy-
voláva v kŕdľoch škorcov pocit 
strachu, ktorý je oveľa silnejší 
než ich prirodzený pud pažra-
vosti. Dva – tri sokoly dokážu 
spoľahlivo ochrániť až 50 hek-
tárov viníc.

Dravce do prírody patria, sú 
jej okrasou. Koncom leta už 
vážnejšie škody na malej zveri 
v revíroch nespôsobujú. Bude 
preto zaujímavé sledovať, do 
akej miery sa táto nová ponu-
ka biologickej ochrany vino-
hradov osvedčí v praxi.

Eduard Fašung
Foto: archív  VN



S vajnorskými poľovníkmi

Na námestí v Parku pod li-
pami sa opäť prezentovali
poľovníci dobrou zábavou, na 
ktorú sa prišli pozrieť desiat-
ky Vajnorákov i návštevníkov 
obce. Účastníci nepohrdli vý-
borným gulášom z diviny, ani 
zmesou kultúrneho progra-
mu a zaujímavými atrakciami, 
ktoré očarili najmä deti.

Počas prázdnin poľovníci 

neholdovali len zábave. Našli
sme ich aj intenzívne pra-
covať v poľovnom revíri na 
úbočí Malých Karpát. Opra-
va kŕmeľcov, dopĺňanie po-
travy na zimné mesiace, sa-
denie stromčekov, orezáva-
nie chorých porastov, či vyká-
šanie burín patrili aj tento raz 
k ich brigádnickým aktivitám.

Text a foto: Eduard Fašung

S vajnorskými poľovníkmi
traDiČný výroČný Deň vajnorských poľov-
níkov aj tento rok sprevádzala veselica, hudba, 
spev, tanec, ale aj vážnosť alegorického sprie-
vodu a svätej omše v miestnom kostole. 

PoĽovníctvo www.vajnory.sk
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tálne známy jeden hniezdiaci 
pár orla kráľovského a osem 
párov haje červenej. Mladé 
orly i haje ostávajú v blízkosti 
hniezda niekoľko týždňov až 
mesiacov. Neskôr sa osamo-
statňujú a opúšťajú teritórium 
rodičov. Potulujú sa po kraji-
ne, pričom sa určitý čas zdr-
žiavajú na miestach s dostat-
kom potravy. Na vhodných 
lokalitách vytvárajú často zos-
kupenia s inými jedincami 
svojho druhu či inými dru-
hmi. Práve na týchto územi-

dravcov, orla kráľovského 
a haje červenej. Oba dravce 
dostali i mená, mladá haja bola 
pomenovaná Hanka a mla-
dý orol Dano. Pomocou rádi-
ovej telemetrie bude sledova-
ný ich pohyb po území. 

Identifi kácia plodín na lo-
viskách a nasledovná apli-
kácia zistených poznat-
kov do poľnohospodárs-
kej praxe je kľúčová pre 
ochranu orlov a iných 
dravcov. Údaje získa-
né sledovaním pohybu 
týchto jedincov nám po-
môžu porozumieť život-
ným potrebám týchto 
druhov, predovšetkým 
nárokom na biotop, čo 
bude využité pri ochra-
ne druhu v európskej 
sieti chránených území 
Natura 2000.

Na Záhorí je momen-

operené dravce treba chrániť

V rámci projektu Ochrana
dravcov, bocianov a sov v re-
gióne Záhoria a Dolného Ra-
kúska, Programu cezhrani-
čnej spolupráce SR – Rakúsko 
sa v uplynulých dňoch na Zá-
horí označili rádiovou vysie-
lačkou dve mláďatá vzácnych 

oPerené Dravce Patria ku SkvoStom 
PríroDy. žiaľ, mnohé z nich sú vážne ohrozené 
a hrozí im vyhynutie. konajú ochranári a tiež 
chovateľské spolky. kým ochranárom ide 
predovšetkým o ich záchranu vo voľnej prírode, 
individuálnym chovateľom okrem iného priná-
šajú krásne zážitky z nevšedných poľovačiek. 

viskách a nasledovná apli-
kácia zistených poznat-
kov do poľnohospodárs-
kej praxe je kľúčová pre 
ochranu orlov a iných 
dravcov. Údaje získa-
né sledovaním pohybu 
týchto jedincov nám po-
môžu porozumieť život-
ným potrebám týchto 
druhov, predovšetkým 
nárokom na biotop, čo 
bude využité pri ochra-
ne druhu v európskej 
sieti chránených území 
Natura 2000.

ach sú ohrozené nelegálnym 
odstrelom a otrávením, spô-
sobeným vykladaním otráve-
ných návnad.

Málokto vie, že vzácny 
druh orla skalného sa dá cho-
vať aj v prostredí rodinné-
ho domu s voliérou v jednej 
z bratislavských mestských 
častí. Vo Vajnoroch chová dva 
páry skalných orlov Igor Ta-
káč. Každoročne privádza-
jú na svet aj potomstvo. Or-
lica znáša spravidla dve vaj-
cia. Logicky, mladé orly sa 
neliahnu naraz, ale postupne 
za sebou. To však spôsobuje, 
že skôr vyliahnutý jedinec je 
silnejší a vitálnejší. S mladším 
sa nechce deliť o potravu a vo 
voľnej prírode ho preto uďobe 
alebo vyhodí z hniezda. Pre-
to ich v zajatí musím od seba 
oddeliť a toho slabšieho dlhé 
týždne prikrmovať ručne. Za 
tú prácu to však rozhodne 
stojí, uviedol Takáč.

Orlom poskytuje výcvik, 
chodí s nimi na celoštátne aj 
medzinárodné preteky. Vo 
voľnej prírode je orol skalný 
výborný lovec. Je nádherným 
poľovníckym zážitkom ísť 
s ním na lov líšky, alebo zaja-
ca. Lúky, polia, či úbočia Ma-
lých Karpát poskytujú pre so-
koliarsky spôsob lovu so stá-
ročnými tradíciami vhodné 
podmienky.

Eduard Fašung, foto: VN

PoĽovníctvo
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Martin Kellenberger je 
významný slovenský ma- 
liar, grafik a ilustrátor. žije  
a tvorí v Bratislave. Kellen-
bergerovým prvým ilustrač-
ným debutom bola knižka 
Márie Topoľskej: Zlaté leto. 

Z jeho bibliografie tre-
ba spomenúť tituly auto-
rov Daniela heviera, Gusta-
va Aimarda, Štefana žáry-
ho, Lajoša Grendela, Štefa-
na Moravčíka, Jána Smreka, 
ale aj iných zo svetovej lite-
ratúry. Martin Kellenberger 
je vo svojej tvorbe výsostný 
kresliar. Kreslí ľahko s veľkou 

dávkou slobody a expresie, 
ilustrácie pôsobia sviežo, sú 
preplnené množstvom de-
tailov, ktoré umožňujú čítať 
aj výtvarnú a hravú líniu ob-
razového textu. Dlhodobo 
je verný detským čitateľom 
a len pre nich ilustroval viac 
ako 70 kníh. Jeho ilustrácie 
podnecujú detskú predsta-
vivosť a dávajú knihám ďal-
ší rozmer, pretože farebné 
kúzla rozprávok im ponúka 
spolu s veľkou dávkou hu-
moru, uviedol pre VN Peter 
Čepec z Galérie TYPO&ARS.

 (VN)

mágia ilustrácie 
martina kellenbergera

Galéria TYPO&ARS spolu s OZ 
Združenie deti a umenie pripravi-
la na toto leto 9. letné tvorivé  
dielne pre deti a dospelých –  
druhý turnus prebehol od 22.  
do 26. augusta (vždy od 14.00  
do 18.00 hodiny). Letné dielne 
boli situované v priestoroch Galé-

rie TYPO&ARS na Roľníckej 349 a boli zakončené verni-
sážou výstavy prác účastníkov tohtoročných tvorivých 
dielní.  Odborní lektori pripravili pre deti (ale i dospe-
lých) rôzne výtvarné i tradičné umelecké techniky: mo-
delovanie s hlinou, základy grafických techník (hydro-
grafia a monotypia), výroba ručného papiera,  aplikácie 
z papiera, maľba na porcelán, hodváb a kamene, zákla-
dy drotárskych a šperkárskych techník. Veková hranica 
pre deti  bola od 4 rokov.
Tvorivé dielne pre deti a dospelých, ako aj výstava prác 
účastníkov tvorivých dielní sa realizuje v spolupráci s fir-
mou TYPOARS, s.r.o. a s podporou Mestskej časti Brati-
slava-Vajnory, hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislav-
skej papierenskej spoločnosti, s. r. o. a firmy Siemens.

Peter Čepec

letné tvorivé dielne 
v Galérii tyPo&arS

verniSáž výStavy „martin kellen-
berger – mágia ilustrácie“ sa usku-
točnila  v sobotu 3. septembra v Ga-
lérii tyPo&arS na roľníckej 349. 
výstava potrvá do 20. novembra 2011. 

je zaradená ako sprievodná akcia medzinárodnej 
výstavy bienále ilustrácií bratislava 2011.

Ilustrácia Martina Kellenbergera ku knihe Štefana Moravčíka 
Kvadakum hadakum (1986).

kultúra www.vajnory.sk
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SePtember
■ 15. 09. 2011 – štvrtok
vajnorské hody 2011
Čas konania: 15.00 h  
Miesto konania: Park pod lipami 
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ 17. 9. 2011 – sobota
vajnorská penalta
Čas konania: 12.30 h 
Miesto konania: futbalový štadión Pri struhe
■ 18. 9. 2011 – nedeľa
oslavujme, poďakujeme
Slávnostný koncert Speváckeho zboru 
Jána Pavla II. a jeho hostí venovaný
Patrónke našej s uvedením do života 
CD albumu a Pamätnice zboru          
Čas konania: 17.00 h 
Miesto konania: Kostol Vajnory                  
Organizátor: Spevácky zbor Jána Pavla II., 
Farnosť Bratislava – Vajnory, 
MČ Bratislava – Vajnory  
■ 14. 9. 2011 – štvrtok
Slávnostné uvítanie 
detí do života 
Sobášna sieň MÚ Vajnory, 15.00 h
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ 24. 9. 2011 – sobota           
tvorivé dielne pre deti
Čas konania: 10.00 – 14.00 h 
Miesto konania: Galéria TYPO&ARS         
Organizátor: Združenie deti a umenie
Mobil: 0903 477 074 

október
■ 9. 10. 2011 – nedeľa
 vajnorský minimaratón
Beh ulicami Vajnor, štart na Baničovej ulici
Čas konania: 14.30 h
Organizátor: Mestská časť BA – Vajnory, 
Adidas Slovakia, s. r. o.
■ 16. 10. 2011 – nedeľa
ján hlavatý –insitný umelec
Slávnostné uvedenie publikácie do života
Čas konania: 15.00 h
Miesto konania: Farský klub T. Zemana
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory
■ 18. 10. 2011 – utorok
So mnou je veselo 
– maja velšicová     
Slávnostné popoludnie pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším  
Čas konania: 15.30 h
Miesto konania: PD Vajnory 
Organizátor: MČ Bratislava – Vajnory 
 Vstup voľný!
■ 23. 10. 2011 – nedeľa
šarkaniáda
Čas konania: 13.30 h
Miesto konania: Letisko Vajnory
Organizátor: MČ BA – Vajnory a ŠEVT

Zmena programu vyhradená!                Vajnory žili počas prázdnin zaujímavým kultúrnym a spoločenským programom. Časť Kultúr-
neho leta sa odohrala na námestí v Parku pod lipami.                                                Foto: Anton Jakubáč

knižnica je opäť otvorená
Oddýchnutí a s novým 

elánom vraciame sa po 
dovolenkách a prázdni-
nách do bežného pra-
covného režimu, do ško-
ly, k povinnostiam, ale aj 
k svojim záľubám. Vajnor-
ská knižnica spustila od 
septembra novú motivač-
nú aktivitu, ktorá sa usku-
točnila vďaka podpore 
spoločnosti Siemens. Je 
určená pre deti a spočíva 
v tom, že každý nový čita-
teľ a každá nová čitateľka 
do 10 rokov dostane pri 
zápise do knižnice spo-
lu s preukazom aj praktic-
ké vrecko na zapožičané 
knižky. 

Na výrobe vreciek sa 
podieľala Janka Šucho-
venová z krajčírskeho sa-
lónu Jeane-mode. Všet-
ky vrecká vyhotovila bez 
nároku na odmenu. In-
špiráciu sme našli v dráž-
ďanskej knižnici, kde sa 
takýmto spôsobom sna-
žili prilákať a odmeniť naj- 
menších čitateľov, ktorí sa 
do knižnice zapisujú po 
prvýkrát. Je to maličkosť, 

ale očakávame, že deti 
budú používaním vreciek 
propagovať našu knižni-
cu a oslovíme aj ďalších 
našich spoluobčanov.

Ešte máme v živej pa-
mäti posledné poduja-
tie na sklonku školského 
roka – prišla detská spi-
sovateľka Gabriela Futová 
(na snímke), ktorá poteši-
la svojím zaujímavým roz-
právaním deti v obidvoch 
základných školách. 

Počas prázdnin sme do-
plnili knižný fond. Na je-
seň pripravujeme tema-

tické exkurzie pre deti 
materských a základ-
ných škôl a obľúbené čí-
tačky a besedy so zaují-
mavými hosťami pre ši-
rokú verejnosť. Prvé čí-
tanie bude 5. októbra  
o 17.30 hodiny v pries-
toroch knižnice a potom 
pravidelne každú stredu  
v rovnakom čase.

Text a foto: Helena Paulenová

Knižnica je otvorená 
denne počas pracovných 
dní v čase od 14.00 
do 18.00 hodiny.



mc lienoČka www.vajnory.sk

22   Vajnorské novinky 

■ Povedali o nás
Témy rozhovor sa krútili okolo dovo-

leniek, prázdnin so svojimi školopovin-
nými, príliš upršaného júla, či príliš dus-
ného augusta. A ako inak – okolo detí.  
A ja som sa ich popýtala aj na to, ako vi-
dia našu Lienočku, čo im prinieslo ma-
terské centrum doteraz a aké majú od 
neho očakávania. Tiež to, čo sa im na MC  
Lienočka páčilo, alebo naopak, aké 
majú výhrady.

■ ohlasy na akcie
Mamička, ktorá do centra chodievala 

s dvoma deťmi si pochvaľuje: „S Lienoč-
kou sme boli spokojní, z pravidelných ak-
tivít sme chodili na  Šikovné ručičky. Tiež 
sa nám veľmi páčili akcie ako  karneval  
a Mikuláš.“ Podobný názor má iná ma-
mička, ktorú stretávam s čisto chalan-
skou posádkou: „My sme chodili na veľké 
akcie – Lampášik, Mikuláš, karneval,... Boli 
výborné, boli spestrením pre naše deti.“  
Pridal sa k nim otecko, ktorého dcérka 
k nám chodievala tancovať: „Chodili sme 
na Kukulienku, hodnotím to pozitívne.“  
A spolu s celou rodinkou navštívil aj Lie-
nočkin lampášik: „Pre decká to bolo dob-
ré, páčilo sa im hlavne púšťanie veľkých 
lampiónov. A pre nás bolo podstatné, že 
sa nám v tej tme nikto nestratil“. 

Mamička, ktorej deti už odrastajú do 
školského veku, si na návštevy nášho 
centra spomína takto: „Mne sa páčila an-
gličtina pre deti, dcéra sa tam naučila zá-
klady jazyka, bolo to dobré.“ Ja si zas na 
ňu spomínam ako na mamičku, ktorá 
vtedy reagovala na naše výzvy o pomoc 

na akciách a bola ochotná priložiť ruku 
k dielu pri ich prípravách. 

Z akcií pre rodičov je najviac pozitív-
nych ohlasov na burzičku detského ob-
lečenia, ktorá má už u nás svoju tradíciu. 
Mamičky sa jej radi zúčastňujú – predá-
vajú i nakupujú. Ale niektoré jej vytkli 
vstupné náklady pre predajcov a odvá- 
dzanie percent z predaného tovaru. 
Nuž, také sú pravidlá od začiatku orga-
nizovania burzičky. Každé MC si urču-
je svoje a tie naše vyplývajú z toho, že 
predajcovia nemusia byť pri tovare celý 
deň, ale predáva im ho Lienočka. 

Populárne sú aj kurzy pre tehotné. 
Niektoré mamičky Lienočku spozna-
li práve vďaka nim: „Lienočku poznám 
z kurzu pre nastavajúce mamičky, kto-
rý tam viedla Mirka. Ten kurz samotný 
bol veľmi dobrý, stretávali sme sa pravi-
delne raz do týždňa v priestoroch herne.  

Čo mi trochu prekážalo boli priestory, pre-
tože kurz sa konal od konca októbra do 
decembra a v zrkadlovej sále, kde sme cvi-
čili, ako aj v miestnosti Lienočky bola dosť 
zima. Ku koncu kurzu sme sa presťahova-
li do miestnosti pre dôchodcov a aj to sme 
museli mať  zapnutý ohrievač.“

Niekto v materskom centre hľadá rôz-
ne aktivity pre svoju stále napredujú-
cu ratolesť, niekto sa sám rád realizuje  
a iný sa teší na to, že sa s deťmi pohodl-
ne usadí v herni a podebatí so súputnič-
kami na ceste materstvom. 

„My sme okrem Yamahy chodili aj do 
herne. Tá bola v zimnom období super, 
lebo bolo kam s deťmi chodiť a bola to 
zmena v dennom stereotype s nimi. Ale zi-
šli by sa väčšie priestory. Keď sme sa tam 
stretli 3-4 mamičky plus deti, bolo to tak 
akurát. Viacerým nám  tam už bolo tes-
no.“  hovorí mamička, ktorá k nám občas

Do mc lienoČka choDili zväČša roDinky z vajnor a blízkeho okolia. 
S mamičkami sme sa preto poznali; ak nie dôverne, aspoň z videnia. S tými, ktoré 
navštevovali naše aktivity sme si aj vonku kývli na pozdrav. teraz v lete som ich často 
stretávala s deťmi na ihrisku, ako spolu na bicykloch, trojkolkách a odrážadlách 
„brázdia“ vajnorské uličky, a ak počasie prialo, tak aj na deke pri vajnorskom „bagri“. 

na návšteve v materskom centre lienočka
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prišla s dcérkou. Iná k herni vzťah nemá:  
„Herňa je pre mňa v podstate neznáma, 
boli sme tam iba raz. Čo sa týka  priesto-
rov, zaslúžila by si lepšie, mňa trošku od-
rádzali tie WC a  umyvárka.“ Jedna ma-
mička dokonca kvôli priestorom dala 
prednosť inému materskému centru, 
napriek tomu, že tam musí cestovať: 
„Celkovo mi priestory, ktoré má Lienoč-
ka ako materské centrum,  pripadajú ne-
vhodné pre deti. Ak opomeniem ich ne-
praktickosť, napríklad to, že deti môžu 
vybehnúť von  a na chodbe nie je kobe-
rec, tak mne osobne je tam zima a pôso-
bia na mňa neprívetivo. Preto radšej na-
vštevujem materské centrum v centre 
Bratislavy.“  Opisuje ho takto: „Sídli v bý-
valej materskej škôlke. Majú jednu veľkú 
miestnosť na hranie a jednu na rozličné 
aktivity a veľkú predsieň. Celé je to uza-
tvorené a deti sa tam môžu bez obáv po-
hybovať. Všetky steny vrátane minikúpeľ-
ne sú vymaľované rozprávkovými posta-
vičkami. Moja jeden a pol ročná dcéra 
tam chodí veľmi rada, pretože majú šty-
ri malé plastové šmykľavky.“

žiaľ, priestory trápili aj nás. Tento pro-
blém sme viac krát spomínali v rozho-
voroch so starostom a zamestnanca-
mi miestneho úradu. Oficiálny list so ži-
adosťou o nové priestory pre vajnor-
ské materské centrum aj s podpismi 
mnohých vás sme na úrad doručili ešte  
v apríli. Doteraz sme naň nedostali od-
poveď. 

zanikne lienoČka?
MC Lienočka je občianske združenie, ktoré má svoje stanovy. 
Z nich vyplývajú určité pravidlá, ktorými sa má riadiť. 
Každé materské centrum beží akúsi štafetu, ktorej kolík si 
väčšinou podávajú mamičky, ktoré sú so svojimi drobcami 
doma. V uplynulej sezóne mala Lienočka nabitý program. 
No členky, ktoré to v nej ťahali až do poslednej chvíle buď 
už boli zamestnané, alebo sa do zamestnania práve vracajú. 
Rovnako aj bývalým „štatutárkam“ – členkám vedenia – 
postupne končí alebo už skončila rodičovská dovolenka. 
Preto sa vzdali svojej funkcie.
Počas celej minulej sezóny sme sa snažili získať nové ma-
mičky, ktoré by túto štafetu prebrali ďalej. Oslovovali sme 
ich osobne na akciách, na ktoré rady chodili. Výzvy „viseli“ 
na internete na našej stránke aj facebooku, písali sme o tom 
pravidelne vo Vajnorských novinkách. Nenašiel sa nikto, 
kto by sa chcel do diania v MC aktívne zapojiť. Viackrát sme 
sa ešte stretli počas leta, aby sme situáciu riešili. Keďže 
však nikto neprevzal vedenie, MC Lienočka ako občianske 
združenie zrejme právne zanikne.
V týchto dňoch triedime majetok na viacero kôp. Časť za-
riadenia, nábytok, hračky a knižky chceme ponúknuť práve 
vznikajúcej cirkevnej škôlke vo Vajnoroch. Výtvarné pomôc-
ky do škôlok na Koniarkovu, Tbiliskú a na Rendez, kam cho-
dia vajnorské deti. Časť vecí ponúkneme MC Ráčik, s ktorým 
sme aj v minulosti spolupracovali a plastové hračky pre men-
šie deti do zdravotného strediska. Darovaním rozličných vecí 
chceme prispieť aj na charitu. Chceme, aby všetko našlo 
svoje využitie a slúžilo aj naďalej deťom.             

Katarína Hanzelová, Daniela Šmidová 
a Michaela Vargová

Veď materské centrá vznikajú prá-
ve preto, aby vytvorili virtuálny aj re-
álny priestor pre matky na materskej 
dovolenke a pre ich deti. V nich majú 
mať možnosť realizovať svoje záujmy 
a nadväzovať sociálne kontakty. Preto 
mamičky oceňujú dopoludňajšie akti-
vity: „Ak sú doobeda, je to  pre nás hlav-
ne v zime veľké plus, pretože nám to skve-
le vyplní doobedie.“ Materské centrum 
nemá byť náhradou materskej ško-
ly, no má ponúkať zdravú alternatívu  
k detským kútikom a komerčným opa-
trovateľským centrám. Je celkom jedi-
nečným zariadením, kam matky, alebo 
otcovia na rodičovskej dovolenke, pri-

chádzajú spolu s deťmi (zväčša vo veku 
od 0 do 3 rokov) a kde sú vytvorené 
podmienky na ich pobyt, relax, zábavu, 
poučenie. Tak vidí ich význam aj jedna 
z opýtaných mamičiek: „Osobne si mys-
lím že materské centrá sú veľkým príno-
som pre ženy na rodičovskej dovolenke, 
pretože tam majú mamičky možnosť sa 
stretnúť, vymeniť si nejaké tie skúsenosti. 
Ja oceňujem najmä to, že kurzy sú za pri-
jateľnejšie ceny ako v súkromných cent-
rách a že sa tam môže moja dcéra, kto-
rá nemá súrodencov, zahrať s inými deť-
mi.“ Iná dodáva: „Zoznámia sa v ňom 
mamičky, zoznámia sa deti, tie sa naučia 
hrať v kolektíve, podeliť sa o hračky.“

■ a či by boli ochotné spolupo-
dieľať sa na fungovaní lienočky? 

„Čo sa  týka spolupráce, všetko závisí 
od môjho návratu do zamestnania. Ak 
sa  mi to nepodarí, rada pomôžem pri or-
ganizovaní väčších akcií.“ My budeme 
radi. A na záver nám ešte jedna mamič-
ka, ktorá už svoju dcérku tento rok po-
vedie do škôlky zaželala: „Nech Lienoč-
ka len pracuje ďalej, pre ďalšie mamič-
ky a deti!“

Text a foto: Michaela Vargová

hudobná škola yamaha
už tretí rok otvárame kurzy hudobnej školy yamaha – Prvé krôčiky 
k hudbe pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov v sprievode rodičov. 
Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové 
a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje. 
Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzhľahom. Stretávame 
sa jedenkrát týždenne, jedna lekcia trvá 45 minút.
Kurzy budú prebiehať každý pondelok doobeda v spoločenskej sále na Bani-
čovej ulici (budova pošty, vchod z druhej strany budovy).  Od 9.00 h začínajú 
najmenší začiatočníci, od 10.00 h deti, ktoré chodili minulý rok a od 11.00 h 
najstaršie deti. začíname už v pondelok, 12. septembra, deti sa môžu 
pripájať priebežne, počas celého roka. Prvá, ukážková hodina je zadarmo. 
Viac informácií získate na www.ktovtebebyva.sk, alebo na 0902 406040. 

Teší sa na vás lektor Luciša



ký jazyk, experimentálny krúžok, zaují-
mavá matematika pre 2 skupiny, špor-
tový krúžok pre dievčatá, nebojme sa 
slovenčiny, výtvarný krúžok, florbal pre  
I. stupeň a pre II. stupeň.

V škole pracuje aj  ZUŠ i SZUŠ a slú-
ži pre rozvoj literárno-dramatických 
schopností pri nacvičovaní rôznych 
programov, hudobných programov, 
tvorba časopisu MUDrLAND, pozná-
vacia exkurzia Rím – Neapol a rôzne 
iné akcie v rámci Slovenska a podpora 
moderného a inovatívneho vzdeláva-
nia, zvýšenie využitia internetu a infor-
mačno-komunikačných technológií vo 
vzdelávacom procese.

So štandardnými vyučovacími metó-
dami uplatňujeme alternatívne prvky 
výučby: 2 hodiny náboženstva týžden-
ne, príprava na 1. sv. prijímanie, prípra-
va na sviatosť birmovania, výučba cu- 
dzích jazykov.

V rámci cirkevného roka si škola pri-
pomína významné kresťanské sviatky, 
udalosti, osobnosti. Ranné duchovné 
zamyslenia bývajú každý pondelok na 
začiatku vyučovania. Duchovné obno-
vy pre žiakov a učiteľov.

ŠkolStvo www.vajnory.sk

V školskom roku 2010/2011 navšte-
vovalo školu 173 žiakov v 10 triedach,  
z toho na 1. stupni bolo 5 tried s 85 žiak-
mi a na 2. stupni  5 tried s 88 žiakmi.

Mali sme tri oddelenia ŠKD. Prevádz-
ku školy zabezpečuje 15 učiteľov vrátane  
riaditeľky a zástupkyne, 3 vychovávate-
lia ŠKD, špeciálny pedagóg, traja asistenti 
učiteľa, ekonómka, hospodárka, školník, 
upratovačka.

zameranie školy 
Je v  jednotnom pôsobení školy a rodi-

ny vo výchove v kresťanskom duchu, ro-
zumovom, duchovnom, citovom, mrav- 
nom a fyzickom raste žiakov. Okrem po-

školský rok 2010/2011 v zš j. Pavla ii.
zrekonštruovaná škola oPäť  Po lete otvorila Svoje brány, aby privítala nový školský 
rok v plnej sile a v nových farbách.  základná škola sa nachádza v peknom prostredí vedľa kostola. 
v súčasnosti, v pomerne zachovalom stave, slúži škola svojmu účelu – zabezpečuje podmienky 
na vzdelanie a výchovu mladej generácie. okrem telocvične má dostatok priestorov na bežné, 
ale aj špecializované učebne. Čas však rýchlo plynie a blíži sa záver školského roka – treba 
bilancovať a opäť skončiť jeden školský rok.

nuky ostatných škôl poskytujú žiakom 
cirkevné školy navyše duchovnú služ-
bu tým, že do školy prichádza kňaz, 
preto súčasťou výchovno-vzdelávacie-
ho programu našej školy sú duchovné 
obnovy, vysluhovanie sviatosti zmie-
renia, sväté omše, čo napomáha pravi-
delnému duchovnému životu kresťana. 
Máme vyučovanie cudzieho jazyka od 
1. ročníka a intenzívnu prípravu na pri-
jímacie pohovory. Od 6. ročníka sa vyu-
čuje druhý cudzí jazyk.

Ďalej možnosť rozvíjať v 15 krúžkoch 
– anglický jazyk pre I. stupeň pre 3 sku-
piny, šikovné ruky a varenie pre I. stu-
peň a II. stupeň, ornamenty, nemec-

jubilejný 20. školský 
rok zš jána Pavla ii.
V pondelok 5. septembra 2011 sa slávnostne začal nový 
školský rok v ZŠ Jána Pavla II. Po zaznení štátnej hymny 
a slávnostnom príhovore pani riaditeľky v školskom rozhla-
se pokračovali učiteľky v triednických hodinách. Ako zvy-
čajne, zvláštnu pozornosť sme venovali novým žiakom 
dvoch prvých tried. Triedne učiteľky, žiakov a ich rodičov 
osobne prišla pozdraviť aj starosta so svojou zástupkyňou 
a správca farnosti.
O 9.00 h sa začala slávnostná sv. omša v miestnom kostole 
za účasti žiakov, pedagógov, rodičov a farníkov a asi štyrid-
siatich kňazov z dekanátu Bratislava – stred.
Krásnym darčekom k 20. výročiu existencie ZŠ Jána Pavla II. 
je prístavba materskej školy s adaptáciou priľahlej budovy. 
V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce v interiéri 
a exteriéri budovy. Nová dvojtriedna MŠ bude môcť tak 
prijať prvých žiakov v budúcom školskom roku 2012/2013 
až po skončení náročného procesu zaradenia do siete MŠ.

o. Peter Slepčan

Prístavba novej cirkevnej škôlky pri ZŠ Jána Pavla II.  V tom istom 
článku o. Petra odporúčam kurzívou alebo dáko výraznejšie uviesť 
poslednú vetu že sa škôlka zaradí do systému škôlok až v roku 
2012/13.
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Súťaže
MATEMATICKé SúťAžE:
Pytagoriáda
– Patrik Chvíla III. A: 3. miesto
Michaela Hanajíková V. A: 9. miesto
celoročná korešpondenčná súťaž TAKTIK
Matematická olympiáda – domáce 
a obvodné kolo:
– Peter Komzala  VI. A:  3. miesto
Pikopretek – družstvo VI. A triedy: 3. miesto

● ŠPoRToVé SúťAžE:
Hádzaná – obvodné kolo: 2. miesto
Stolnotenisový turnaj o putovný pohár 
Jána Pavla II.: 2. miesto
Jednotlivci: 
Sára Mackovičová IX. A: 2. miesto
Adam Brúder IX. A: 3. miesto
Hádzaná 
Chlapci zo VII. A a VIII. A: 2 x 3. miesto
olympiáda zo slovenského jazyka 
– Natália Srnová VII. A: 2. miesto
Biblická olympiáda –  dekanátne kolo 2. miesto
Slovom o Tvojej láske – celoslovenské kolo, 
čestné uznanie vo výtvarnej súťaži   Timotej Schwab
● KuLTúRNE AKCIE: 
vianočné akadémie, koncerty, divadelné 
predstavenia, vystúpenia pri rôznych prí-
ležitostiach... Organizujeme LVVK, ŠvP, vý-
lety, exkurzie. Zúčastňujeme sa na čiast- 
kových projektoch s protidrogovými 
programami, spolupráca s verejnými 
knižnicami, Európa v škole, zdravý život-
ný štýl, otvorená škola, Škola budúcnos-
ti – inovatívne formy vzdelávania, roz-
víjame tvorivosť žiakov, podporujeme 
samostatnosť a túžbu po sebarealizá-
cii. Výsledky svojej činnosti v projektoch  
prezentujeme výstavkami, nástenkami, 
na stretnutiach s rodičmi, pracovných 
stretnutiach a pod. 
● CHARITATíVNA ČINNoSť: 
zbierka na misie, adopcia na diaľku, sta-
rostlivosť o starších spoluobčanov – vy-
stúpenia na pôde školy. Zúčastňujeme sa 
na rôznych súťažiach v spoločenskoved-
ných i v prírodovedných predmetoch,  
v ktorých sa snažíme získavať umiestne-
nie na popredných miestach. Práca ŠKD 
je zameraná na oblasť športovú, záujmo-
vú, rekreačnú, spoločenskú. 

Vedenie školy sa pravidelne stretáva 
s Radou školy a so Spoločenstvom ro-
dičov. Triednych dôverníkov informuje  
o výchovno-vzdelávacej práci v škole. 
Päťkrát ročne sa rodičia a učitelia stretá-
vajú na triednych združeniach v jednot-
livých triedach, triedni učitelia vedú aj 
individuálne pohovory  s rodičmi podľa 
potreby. žiaci majú možnosť tak navšte-
vovať hudobný, výtvarný i tanečný od-
bor pod jednou strechou, pretože v bu-
dove pracujú dve základné umelecké 
školy. 

každoročne sa zapájame do projektu:
☛ DETSKý ČIN ROKA
☛ NA CESTE BEZPEČNE
☛ NEFAJČIARSKY DEŇ
☛ SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
☛ PIATACI A TRIEDNA
☛ SIEDMACI A TRIEDNA
☛ OTVORENÁ ŠKOLA

Každý rok organizujeme v spolupráci  
s ČK OK zdravotnícke besedy,   zapájame 
sa takmer do všetkých súťaží, usporiada- 
ných v rámci okresu i cirkevných škôl, 
olympiád a pod.

škola a budúcnosť
Pozornosť sme zamerali na: 
◗ materiálno-technické vybavenie ško-
ly a okolia. Na rekonštrukciu a moderni-
záciu školy sme využili grant z Ekofondu 
, ktorý sme využili na zateplenie objektu, 
uskutočnili sme výmenu okien. 
◗ Výchovno – vzdelávacia oblasť pre 
žiakov a učiteľov. Pokračovali sme v in-
formatizácii vyučovania, ako aj učiteľov 
–  predmetové cyklické vzdelávania   
v Metodicko-pedagogickom centre 
v Batislave. 
◗ Oblasť záujmovej oblasti. Chceli by 
sme rozšíriť záujmové činnosti, ktoré sa 
budú niesť najmä v duchu environmen-
tálnom, charitatívnom, výtvarnom  
a zdravotnícko-preventívnom.

Strategické vízie školy do roku 2015
◗ poskytnúť okrem štandardnej 
výchovno-vzdelávacej funkcie možnosť 
zvýšenia jazykovej zdatnosti u všetkých 
žiakov od 1. ročníka,
◗ rozvíjať schopnosti športovo talen-
tovaných žiakov, podporovať novými 
športovými aktivitami všetkých žiakov 
–  športové krúžky,
◗ zlepšiť komunikatívne zručnosti žiakov 
školy prostredníctvom používania 
počítačov a internetovej siete na škole 
počas vyučovania aj v čase mimo 
vyučovania,
◗ vytvoriť zdravé školské prostredie 
pre žiakov, pedagógov a ostatných 
zamestnancov školy,
◗ vytvoriť prostredie na zmysluplné 
trávenie voľného času mimo vyučova-
nia, podporovať a rozširovať služby 

školy aj pre rodičov i okolité obyvateľ-
stvo – tzv. otvorená škola.

Škola poskytuje aj komplexnú starost-
livosť o deti v čase mimo vyučovania, vý-
chovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami.

Obsah výchovy k manželstvu a rodi-
čovstvu na 1. stupni ZŠ sa prezentuje vo 
vyučovaní viacerých učebných predme-
tov, no kľúčové postavenie má spoločen-
skovedné učivo – tematický celok Do-
mov a jeho okolie v 1. ročníku ZŠ, Rodina 
a spoločnosť v 2. ročníku, Človek a jeho 
životné prostredie vo 4. ročníku ZŠ a lite-
rárna výchova.  Z aktivít dominovali – vý-
roba šarkana, prišiel k nám sv. Mikuláš, 
vianočný program, veľkonočné tradície 
teraz a v minulosti, Deň matiek, MDD... 

Na II. stupni – v októbri – Mesiac úcty 
k starším, Vianoce, výzdoba tried, tvori-
vosť žiakov, besedy s kňazom, lekárom, 
psychológom. Marec - mesiac knihy, Deň 
narcisov - empatia, vyjadrenie citov, Deň 
učiteľov – program venovaný učiteľom, 
ovplyvnenie predpokladov na kultivova-
né dospievanie – ako zmeniť sám seba, 
návšteva bábkového predstavenia a ex-
kurzia v divadle, výstava vedecká hračka, 
výchovné koncerty a pod.

Každý učiteľ siaha až na dno svojich 
profesionálnych aj ľudských hodnôt, aby 
ukázal tú správnu cestu vzdelávania tým, 
ktorí mu boli zverení. Väčšina z pedagó-
gov by najradšej učila len nadaných, tzv. 
„dobrých“ žiakov a za ideálnych pod- 
mienok, s perfektnými výsledkami, čo 
však nie je možné. Byť ideálnym žiakom 
a vynikať vo všetkých oblastiach vzdelá-
vacieho procesu je iste ťažké, ba priam 
aj nemožné, preto nemôže nikto očaká-
vať, že všetci žiaci budú nadaní a stoper-
centní. Rozumové schopnosti, manuál-
ne zručnosti, záujmy – to všetko je u kaž-
dého žiaka iné, odlišné, a práve táto od-
lišnosť ich robí JEDINEČNýMI – NEOPA-
KOVATEĽNýMI. Sme tu preto, aby sme 
túto skutočnosť akceptovali – tolerova-
li a vo výchovno-vzdelávacom procese  
k nim pristupovali diferencovane. Na zá-
ver chcem vysloviť slová vďaky všetkým 
zamestnancom – pedagogickým aj ne-
pedagogickým, ktorí sa zúčastňujú na 
výchovno-vzdelávacom procese.

Mária Kováčiková, foto: VN 
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Druhý jÚnový týžDeň sa v našej vajnorskej 
škole na koniarkovej ulici konal týždeň v znamení 
športu.

V pondelok sme pre deti prichystali zaujímavé disciplíny 
– olympijský deň:
1. beh slalom – „prefíkané myšky“
2. preteky v gumákoch – „sedemmíľové čižmy“
3. zrážanie farebných valčekov penovou loptičkou 
– „rúcanie pyramídy“
4. prenášanie pingpongovej loptičky v lyžici 
– „šikovný vtáčik“
5. triafanie tenisovou loptou do farebných kruhov 
– „trafené koleso“
6. preskakovanie z jednej farebnej dlaždice 
na druhú – „žabky skákajlabky“
7. hod do vedierok – „presný zásah“

Túto malú škôlkarsku miniolympiádu sme vyhodnotili 
aňvšetci školkári boli odmenení medailou a sladkosťou.
V utorok čakal deti trojboj: beh, hod, skok, ktorý sa konal 
v detskom parku. Začal sa skokom do diaľky z miesta 
(do piesku), pokračoval hodom tenisovou loptičkou 
a na záver si detičky vyskúšali rýchlostný beh na 
20 metrov (trieda A, B na 10 metrov). Všetky výsledky 
sme starostlivo zaznamenali 

a dali na nástenky jednotlivých tried – pre rodičov. 
V streduňdeti absolvovali na provizórnych stanovištiach 
na dvore MŠ prvú pomoc (obväzovanie, prenášanie na 
nosidlách), dozvedeli sa niečo o práci hasičov, záchra-
nárov. Vyliezali po rebríkoch, šplhali sa po lane – „hasili 
požiar“.

Vo štvrtok si deti zmerali sily na bicykloch a kolobežkách na 
neďalekejňJurskej ceste. Išli sme postupne po triedach, 
aby sme sa vyhli prípadným kolíziám, deti mali prilby 
a chrániče.ňIch rozžiarenéňtváričky nám boli odmenou 
a s vedomím, že sme im spestrili slnečný letný deň, 
sme sa vracali do MŠ. Iste si vie každý predstaviť, ako 
deťom v tieto športové dni chutilo jedlo.

Zavŕšením tohto športového týždňa bol deň malých 
ochrancov prírody. Od maličkých až po predškolákov sme 
čistili dvor od konárikov, kameňov, šišiek a iných zbytoč-
ností, ktoré na dvore nepotrebujeme. Popri tom sme si 
vysvetlili dôležitosť ochrany prírody, každý povedal, 
čo sa mu na prírode najviac páči.

Myslím si, že tento týždeň bol pre deti veľkým prínosom 
a že si deti na vlastnej koži vyskúšali svoju telesnú zdat-
nosť a získali ešte krajší a plnohodnotnejší vzťah k prí-
rode.

Ivona Svobodová

týždeň športu 
a zdravia v našej 
materskej škôlke
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 Po úvodných zápasoch 
sa nám v skupine A ukáza-
li, ako mierni favoriti, Braňo 
a Andrea, ktorí svoje zápasy 
vyhrávali s ľahkosťou a mno-
hí ich tipovali minimálne do 
finále. Skupinu vyhrali bez 
jediného zaváhania a straty 
setu. Za nimi sa o druhé po-
stupové miesto pobili muž-
stvá M&M, Dvaja a Juana. 
Veľmi pekné zápasy odoh-
rali najmä M&M a Dvaja, kde 
len veľmi tesne a po ťažkom 
boji mužstvo M&M vyhra-
lo. To bol asi napokon roz-
hodujúci zápas, lebo o dru-
hom postupujúcom rozhod-
lo lepšie skóre v prospech 
tímu M&M. V skupine B to 
bolo viac vyrovnané, žiadne 
mužstvo nevyčnievalo, a tak 
bolo jasné, že o postupujú-
cich rozhodne každý bod. 

Veľmi pekný zápas bol naj- 
mä medzi mužstvami Kikit-
ka team a Boška, ktorí sa na-
koniec skončil tesným víťaz-
stvom pre Kikitka team. Do 
boja o postup sa hlásilo aj 
mužstvo Angry Birds, no po-
sledný nevydarený zápas  

v skupine s Kikitka team im 
zavrel dvere do vyraďovacej 
časti. O prvom mieste v tej-
to skupine rozhodol rozdiel 
dvoch lôpt v prospech tímu 
Boška, druhé miesto bral Ki-
kitka team. V prvom zápase 
semifinále narazil dosiaľ ne-
porazený tím Braňo a An-
drea na prvú vážnu prekáž-
ku. Už v prvom sete im bol 
Kikitka team vyrovnaným 
súperom, no ešte ho doká-
zali vyhrať. V druhom sete 
sa zdalo byť všetko rozhod-
nuté, Braňo a Andrea mali 
už náskok 11:8, no nako- 
niec ho dokázali Kikitka 
team vyhrať 16:14. Tretí, roz-
hodujúci set priniesol veľmi 
pekný volejbal, mužstvá sa 
striedali v útokoch a ťaha-
li sa o každý bod. V koncov-
ke však viac síl ostalo muž-
stvu Kikitka team, ktorí tak, 
na všeobecné prekvapenie, 
vyradili favorita na víťazstvo. 
Druhé semifinále bolo v ré-
žii „Vajnorákov“. M&M zača-
li v prvom sete dobre a už 
od začiatku si vybudovali 
štvorbodový náskok, ktorý si  

viac-menej udržali až do 
konca a vyhrali 15:12. Dru-
hý set bol o poznanie vyrov-
nanejší až do stavu 10:10, 
keď mužstvo Boška šnúrou 
4 bodov za sebou ukázalo, 
že boj o finále ešte nevzda-
lo. Druhý set aj napokon vy-
hrali 15:12 a muselo sa roz-
hodnúť v treťom. Ten bol 
veľmi podobný tomu druhé-
mu, mužstvá sa naťahovali  
o každý bod, raz vyhrával 
ten, hneď nato zasa druhý. 

V koncovke ukázal tím 
M&M, že ešte nevyčerpal 
všetky sily a počtom 4 bodov 
si zabezpečil náskok, ktorý 
vydržal až do konca a rozho-
dujúci set vyhrali 15:11. Zá-
pas o tretie miesto, hovorí sa 
mu zápas tých smutnejších, 
je vždy o tom, ktoré mužstvo 
dokáže po tom, čo bolo kú-
sok od finále, znova načer-
pať silu a motiváciu. Viac sa 
to podarilo mužstvu Braňo a 
Andrea – vyhrali v dvoch se-
toch 15:11 a 15:10 a obsadili 
tretie miesto. Miernym favo-
ritom vo finále bolo mužstvo 
Kikitka team, keď v semifiná-

na 3. ročníku 
beachvolejbalového turnaja
v Sobotu 16. jÚla Sa u náS konal už  3. ročník beachvolejbalového turnaja. Do turnaja sa 
prihlásilo 11 dvojíc, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín a hrali systémom každý s každým. 

1. miesto:  kikitka team – martin šmigura – kristína Frániková
2. miesto:  m&m – matúš bednár – milka Sihelníková
3. miesto:  braňo a andrea – branislav bučko – andrea bundzelová

le vyradil dosiaľ neporazený 
tím Braňo a Andrea. M&M 
však už od začiatku ukazo-
vali, že v tomto zápase ni-
jaký favorit nie je a bolo sa 
načo pozerať. Po výbornej 
koncovke si mužstvo M&M 
zabezpečilo výhru v prvom 
sete. Druhý set pokračoval 
tak, ako sa skončil prvý. Ki-
kitka team sa nevedel pre-
sadiť a za stavu 9:4 pre M&M 
sa zdalo byť o víťazovi roz-
hodnuté. Kikitka team však 
ukázal, prečo sa dostal do 
finále. Zlepšenou hrou do-
stal M&M pod tlak a z toho 
pramenili chyby. Druhý set 
sa skončil 15:11 pre Kikitka 
team. Rozhodnúť sa muse-
lo až v treťom sete. Mužstvu 
M&M znova nevyšla kon-
covka, a tak sa z víťazstva ra-
doval Kikitka team. 

Na záver mi neostáva už 
nič iné, len poďakovať sa 
účastníkom za výbornú úro-
veň a atmosféru, organizá-
torom za kvalitne priprave-
ný turnaj, pánovi starosto-
vi za poskytnutie finančnej 
a materiálnej pomoci a pani 
Molnárovej za odovzdanie 
cien. Budem rád, keď sa uvi-
díme opäť o rok. 

 Matúš Bednár
Foto: VN
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V predchádzajúcej sezóne si počína-
li vajnorské futbalové nádeje úspeš-
ne. Staršia prípravka obsadila štvrté 
a mladšia šieste miesto.

Teraz už ostane iba jeden výber v ka-
tegórii prípravky, pretože starší ročník 
2000 bude už hrať súťaž mladších žia-

Do novej sezóny idú vajnory 
opäť s dvoma mládežníckymi tímami

kov. Výbornou prípravou na novú se-
zónu bolo týždňové sústredenie v ma-
lebnom prostredí Čierneho Balogu, kde 
mali zverenci trénera Róberta Vajdu, 
doplnení aj o hráčov prípravky, skvelé 
podmienky. Denne absolvovali dvojfá-
zový tréning. Pritom stihli odohrať aj tri 
prípravné zápasy. Najskôr sme podľah-
li domácemu Čiernemu Balogu 1:3. Na 
chlapcoch sa prejavila únava z nároč-
ného tréningového procesu, ale potom 
sme domácim prehru oplatili a zvíťazi-
li sme 7:4. 

Na záver sústredenia čakala na 
vajnorské nádeje ťažká previerka 
v podobe mužstva Podbrezová. hralo 
sa v Brezne proti súperovi, ktorý hrá ce-
loslovenskú súťaž. Prehrali sme napo-
kon 0:6, ale v druhom polčase sme Pod-
brezovej boli vyrovnaným partnerom. 

Prípravu zhodnotil tréner Róbert Vaj-

da: „Sústredenie splnilo svoj účel. Som 
rád, že sa na ňom zúčastnilo až 17 hrá-
čov vrátane mladších z prípravky. Vý-
sledky nie sú podstatné. Dôležité bolo, 
že sme si vyskúšali nový systém hry. 
Mužstvo si musí zvyknúť aj na väč-
šie rozmery ihriska, ktoré nás už v sú-

ťaži mladších žiakov čakajú. S prístu-
pom všetkých hráčov k tvrdej prípra-
ve som spokojný. Čaká nás náročná se-
zóna, pretože v tíme máme len hráčov 
ročníka 2000 a mladších a v novej sú-
ťaži musíme rátať s tým, že budú hrať 
proti nám aj starší hráči, ale verím, že 
sa s tým dokážeme vyrovnať a budeme 
dobre reprezentovať vajnorský futbal.“

Na úvod sezóny hrajú mladší žia-
ci hneď dvakrát doma. Najskôr proti 
Olympic Bratislava a potom proti BCT. 
Mladšia prípravka pod vedením tréne-
ra Milana horníka štartuje prvý sep-
tembrový víkend doma s Karlovou 
Vsou a potom pocestuje do Záhorskej 
Bystrice. Káder prípravky môžu dopl-
niť noví hráči, takže všetky deti roční-
ka 2003 a mladšie, ktoré majú záujem, 
môžu sa prísť zaregistrovať každý pon-
delok, v stredu a vo štvrtok od 17.00 
hodiny  v areáli vajnorského štadióna.

Text a foto: Monika Debnárová

kov. Výbornou prípravou na novú se-

sa s tým dokážeme vyrovnať a budeme 
dobre reprezentovať vajnorský futbal.“

ci hneď dvakrát doma. Najskôr proti 
Olympic Bratislava a potom proti BCT. 
Mladšia prípravka pod vedením tréne-
ra Milana horníka štartuje prvý sep-
tembrový víkend doma s Karlovou 
Vsou a potom pocestuje do Záhorskej 
Bystrice. Káder prípravky môžu dopl-
niť noví hráči, takže všetky deti roční-
ka 2003 a mladšie, ktoré majú záujem, 
môžu sa prísť zaregistrovať každý pon-
delok, v stredu a vo štvrtok od 17.00 
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Čo sa týka turnajov, najzaujímavejší pre nás vždy 
býva turnaj s hádzanárskymi klubmi z Dijonu.  
Do Francúzska sme cestovali 11 už 9. júna. Po pria- 
teľskom privítaní, ubytovaní, ochutnávke burgund-
ských vín  sme vyčerpávajúci, úvodný program skon-
čili boulingom. V sobotu po raňajkách bol na progra- 
me tradičný turnaj. Zúčastnilo sa na ňom 5 druž-
stiev. Zvláštnosťou tohto turnaja je, že vo francúz-
skych družstvách mohli byť aj ženy. Výhodou žien 
bolo to, ak dali gól, platil za dva. Toto pravidlo nám 
bolo osudné a prehrali sme zápas o jeden gól. Pri 
kvalitnom obsadení družstiev vysokej hernej úrovne 
sme boli spokojní aj s druhým miestom.  
Pred vyhodnotením turnaja vystúpila miestna fol- 
klórna skupina s typickými tancami ich regiónu.  
Tu sa začali nadväzovať nové kontakty a možno sa 
podarí športovú družbu rozšíriť aj na kultúrnu. 

Text a foto: Ivan Štelár
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Naši muži od marca do mája hrali jarnú časť 2. ligy. 
Vstup do súťaže, hoci po dobrej zimnej príprave, bol 
dosť náročný. Hrali sme s prvými dvoma družstva-
mi tabuľky. Dosiahli sme nasledovné výsledky: s Du-
najskou Stredou 21:26 a s ŠKP Bratislava 26:41. Prvé 
body sme získali až v zápase s Kysuckým Novým Mes-
tom. Hráči od prvého hvizdu začali veľmi sústredene 
hrať v obrane a v útoku vychádzala streľba na jednot-
ku. V 17. minúte bolo skóre 14:5. Konečný výsledok 
40:31 v náš prospech. V zápase s Piešťanmi sa nám 
nedarilo a prehrali sme 31:22. 

Veľkú chuť po víťazstve sme zúročili v zápase s Le-
hotou pod Vtáčnikom. Už v 11. minúte 1. polčasu sme 
viedli 9:2. Konečný výsledok 41:21. Víťazstvo o 20 gó-
lov je pre súčasnú generáciu historické. Naše najvyš-

šie víťazstvá boli v sezóne 2005/2006 s Kolárovom 
31:13 a s Dunajskou Stredou 37:21.

V poslednom zápase sezóny sme chceli Cíferu 
oplatiť prehru z jesene. Hoci pred koncom zápasu sme 
viedli o 3 góly, gólom v poslednej sekunde zápasu 
sme napokon prehrali 34:35. V konečnom umiestne-
ní nám ostalo 6. miesto pred Kysuckým Novým Mes-
tom. V tabuľke strelených gólov sme obsadili 4. mies-
to. Náš útok sa zlepšil, obrana je naďalej našou slabi-
nou. Teraz niečo do kroniky. Náš Andrej Budzák v zá-
pase s Cíferom strelil 16 gólov! Je to vajnorský rekord, 
ale ťažko porovnávať dnešnú hádzanú s tou s pred 20 
rokov, nie to spred 50. Záver sezóny sme skončili exhi-
bičným zápasom mladých proti veteránom. Večer po-
kračoval príjemným posedením a opekačkou.            

vajnorská hádzaná

■ veteráni
Hádzanárski veteráni po februárovom turnaji v Pe-

zinku absolvovali ďalší turnaj, a to v Nitre. Tento med-
zinárodný turnaj býva po spoločenskej stránke jed-
ným z najlepších, preto sem naň išli, hoci v reduko-
vanej zostave 8 hráčov. Veru, to sa nám vypomstilo. 
Hneď v prvom kole sme narazili na hráčov Stupavy, 
ktorí začali riadne zostra a hneď nám zranili dvoch 
hráčov. Jano Varchola si to odniesol s prasknutým 
rebrom, čím sa pre neho turnaj skončil. Napriek tomu, 
že sme sa postupne zlepšovali, výsledky neboli priaz-
nivé – so Stupavou 5:12, Zubřím 5:11, Pezinkom 5:7 
a Rožnovom 10:11. Našimi najlepšími strelcami boli 
Juraj Darnadi s 9 gólmi a Braňo Krištofič s 8 gólmi. 

Aprílový turnaj v Stupave sa uskutočnil pod zášti-
tou ministra obrany SR p. Galka a primátora Stupavy 
p. Slezáka, ktorí spoločne turnaj aj otvorili. Zúčastnilo 
sa na ňom 8 mužských a 4 ženské družstvá.

Muži mali dve 4-členné skupiny. Podľa umiestne-
nia v skupine sa hralo o celkové umiestnenie. Naše 
výsledky: Vajnory – Jablonica 9:4, Malacky 6:10  
a Hlohovec 10:7. Keďže ani jeden z našich brankárov 
sa na turnaji nemohol zúčastniť, do brány sa posta-
vil Václav Fekete. Bol to jeden z našich rozhodujúcich  

ťahov na tomto turnaji. V prvom zápase s Jablonicou 
od stavu 3:2 zamkol bránu a bolo rozhodnuté. V zápa-
se s Malackami sa blysol chytením dvoch sedmičiek  
ostrieľaným kanonierom, na víťazstvo to však nesta-
čilo. V zápase s Hlohovcom sa v 2. polčase taktiež ko-
nalo zamknutie brány. Toto, spolu s výkonom hráčov 
v poli možno označiť za naše predčasné finále. Vyra-
dili sme družstvo, ktoré pravidelne hráva o najcennej-
šie medaily. 

V zápase s Ivančicami sa nám už nedarilo, keďže 
sme neprijali tvrdú hru súpera, čomu zodpovedal aj 
výsledok 5:14. Štvrté miesto však pokladáme za su-
per výsledok. Turnaj vyhrali domáci, keď vo finále 
zdolali Malacky 11:6. 

vyžrebovanie súťažného 
ročníka 2011/12 – 2. liga muži

1. kolo : Vajnory – Piešťany
Sobota 17. 9. 2011 o 10.30 h 
hádzanárske ihrisko Vajnory 
2. kolo: HK Vajnory voľno                                      
3. kolo : HK Vajnory – ŠKP Bratislava „C“
Nedeľa 2. 10. 2011 o 15.30 h
v Dome športu na Junáckej 6
4. kolo: HK Vajnory  voľno 
5. kolo: Cífer – HK Vajnory     
15. – 16. 10. 2011
6. kolo: HK Vajnory – Dubnica    
Nedeľa 23. 10. 2011 o 14.30 h
v Dome športu na Junáckej 6
7. kolo: Lehota pod Vtáčnikom    
29. – 30. 10. 2011

■ ešte niečo o vzniku družby medzi nami a Francúzmi
náš vajnorSký háDzanárSky klub má dobré dlhoročné družobné 
vzťahy s hádzanárskym klubom USCD Dijon. Tento rok sa oslávilo dvadsiate 
výročie prvého družobného kontaktu so Slovenskom. Začali to vlastne ženy 
USCD Dijon a stretli sa s družstvom žien zo Spojov Bratislava. Neskôr prebrali 
taktovku v družbe muži. Prvé stretnutia nášho hK Vanory s Francúzmi bol
 na turnajoch v Slovnafte. Popri tom prišli aj do Vajnor, a tak sme prebrali 
taktovku v družbe s Dijonom  my a vymieňame si návštevy až dodnes. 
Teraz sú na rade priatelia z Dijonu. Nech sú už tu. 

Podklady k Dijonu 2011
1. Nevilly 10 bodov 52:33 +19
2. Vajnory 10 bodov 39:24 +15
3. USCD 10 bodov 29:26 +3
4. Gazellec 6 bodov 30:44 -14
5. Municipaux 4 body 22:45 -23

naše výsledky:
Vajnory – USCD  12:3
Vajnory - Municipaux 7:4
Vajnory – Neuvilly 8:9
Vajnory – Gazelec 12:8
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oDDelenie  Stavebné, žP, ÚP 
a  DoPravy 
Stavebný úrad  4822 4426
Referát územného plánu
a architekt  4822 4427
Referát cestného hospodárstva 
a investícií  4822 4428
Referát životného prostredia 
a vodného hospodárstva   
4822 4428

oDDelenie  ekonomické
Referát fakturácie,
dlhodobý prenájom 4822 4442
Referát pokladne,
krátkodobý prenájom 4822 4442
Referát daní a poplatkov  4822 4444

zš a mš vajnory, 
Osloboditeľská 1    4371 2413
MŠ Vajnory, Koniarkova 2   
4371 2433
Školská jedáleň  4371 2238

Telefónny zoznam miestneho 
úradu MČ Bratislava–Vajnory ■ Salón pre psov Sajan. Prevádzka 

na Kadnárovej č. 27. Objednávky 
na mobilnom čísle 0944 043 961.
■ Predám elektrický odstopkovač 
– mlynček (cena dohodou)  
+ darujem 50 l fľaše. 
Kontakt: 02/43 71 15 18,  0903/423 230

BRÁNY  PLOTY  
ZÁBRADLIA 

Návrh, výroba a montáž 
brán 

posuvné brány s pohonom 
vrátane elektroinštalácie, 

bez pohonu, ploty, 
zábradlia. 

Zameranie na mieste a 
cenová ponuka  
ZADARMO. 

Kontakt: 
Tel.: +421/ 2/ 44880597  

e-mail: ekra@ekra.sk,   
Web: www.ekra.sk 

 POZVÁNKA
mČ bratislava – vajnory

vás srdečne pozýva 
na slávnostnú prezentáciu 

novej vajnorskej publikácie

ján  hlavatý 
– insitný umelec 

dňa 16. októbra (nedeľa) 2011 
o 16.00 hodine

vo Farskom klube T. Zemana 
za účasti autorov, vydavateľa 

a iných vzácnych hostí
s možnosťou zakúpenie publikácie.

 POZVÁNKA

 Inzercia vo Vajnorských novinkách
Plošná inzercia – čiernobiela:
1 strana          (21 x 29,7 cm)   265,551 eur/8 000 Sk
1/2 strany      (13 x 19 cm)   146,053 eur/4 400 Sk
1/4 strany      (9 x 13 cm)      79,665 eur/2 400 Sk
1/8 strany      (6 x 9 cm)      49,790 eur/1500 Sk
1/16 strany    (4,5 x 6 cm)     29,874 eur/900 Sk

Plošná inzercia – farebná:
1 strana          (21 x 29,7 cm)  398,327 eur/12 000 Sk
1/2 strany      (13 x 19 cm)  219,079 eur/6 600 Sk
1/4 strany      (9 x 13 cm)  116,178 eur/3 500 Sk
1/8 strany      (6 x 9 cm)     64,728 eur/1 950 Sk
1/16 strany    (4,5 x 6 cm)            36,513 eur/1 100 Sk

Cena plošného inzerátu atypických rozmerov sa vyráta 
na plochu v cm2:
čiernobiely – 1,161 eur/35 Sk/cm2, farebný – 1,394 eur/42 Sk/cm2.
Pri opakovanom uverejnení za sebou sa budú poskytovať zľavy: 
uverejnenie 2 až 5-krát – 10 %, uverejnenie 6 a viackrát – 20 %.
Pre obyvateľov Vajnor –15 %.

Komerčná riadková inzercia (predám, kúpim, služby, atď) je 
spoplatňovaná čiastkou 0,50 eur/15 Sk za slovo, pričom telefónne číslo 
sa počíta ako jedno slovo. Ceny sú s DPh.

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva je za politickú
inzerciu stanovený príplatok vo výške 100%  z uvedených cien.

(Redakcia VN)

Prenájom ľadovej plochy
v septembri a októbri si môžu 
kolektívy podávať žiadosti 
o prenájom Ľadovej plochy 
na sezónu 2011/12 na miestnom 
úrade mČ bratislava – vajnory. 
kontakt: grebeci@vajnory.sk





Foto: VN
 Vajnorskí poľovníci 
na brigáde

budujeme, opravujeme, 
aby vajnory boli krajšie 
a lepšie sa tu žilo

Osloboditeľská pred kostolom 
po oprave.

Centrum Vajnor mala skrášliť 
fontána. Pamiatkari ju nepovolili. 

Tak sa tešíme z novej, esteticky 
riešenej pákovej studne.

Na Koniarkovej pred materskou 
školou pribudli parkovacie plochy.

Na Pántoch nový 
prístrešok MHD. 

Jednosmerky majú zvýšiť bezpečnosť na-
šich detí, kým si pasanti neodvyknú skra-

covať cestu okolo našich škôl a škôlok.


